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APRESENTAÇÃO

Em comemoração aos 10 anos de sua
fundação, o Programa de Mestrado em
Linguística da Universidade de Franca realizou
o VII SELINFRAN - Seminário de Pesquisa
em Linguística, intitulado “Texto e Discurso:
Perspectivas de pesquisa”. Em sua sétima
edição, pela primeira vez o Seminário obteve
alcance nacional e ﬁnanciamento da Capes, por
meio do PAEP – Programa de Apoio a Eventos
no País – para sua realização, consagrandose na agenda acadêmico-cientíﬁca brasileira.
Sua programação contou com conferências e
mesas-redondas de professores convidados
de diversas universidades, entre elas
reconhecidos institutos de pesquisa da região,
especialmente a FFCLRP/USP, a UFSCar e a
FCLAr/Unesp, e de outras regiões do Brasil,
como é o caso da UFF e da UNIOESTE. Além
disso, o Seminário sela deﬁnitivamente sua
parceria com a UNINCOR e com a UNICSUL,
iniciada recentemente por meio de convênios
cientíﬁcos ﬁrmados com essas conceituadas
instituições de pesquisa e ensino.
Nesta edição comemorativa, o evento
manteve uma estrutura composta por duas
conferências, proferidas pelas professoras
doutoras Renata Coelho Marchezan, da
FCLAr/Unesp, e Lucia Teixeira de Siqueira e
Oliveira, da UFF; e seis mesas-redondas, com
especial destaque para a mesa de abertura
Mestrado em Linguística da Unifran: 10 anos,
que também contou com a participação da
professora Renata Coelho Marchezan, uma
das fundadoras do Programa de Mestrado
em Linguística.
As outras cinco mesas contemplaram
temáticas variadas relacionadas às linhas de
pesquisa do Programa: Discurso: sentido,
comunicação e representação e Processos e
práticas textuais: caracterizações e abordagens
teóricas, bem como de seus quatro grupos de
pesquisas: ACTANTES - Grupo de Pesquisa
em Semiótica da Unifran, GEBGE- Grupo

de estudos bakhtinianos dos gêneros do
discurso, GTEDI - Grupo de Estudos do Texto
e do Discurso, e PARE - Grupo de Pesquisa
em Argumentação e Retórica, constituídos
por docentes e discentes do Programa.
Os professores externos convidados
também puderam contribuir como arguidores
das sessões de comunicação, oportunizando
aos alunos um frutífero diálogo com outros
pesquisadores de instituições já consolidadas
no cenário da Linguística nacional, inseridos
em Programas de Pós-graduação tradicionais.
Além de fortalecer a pesquisa que se realiza
no nosso Mestrado em Linguística, essa
interlocução também permite que tanto os
pós-graduandos do Programa de Mestrado
quanto de outras instituições ampliem suas
possibilidades, podendo dar continuidade a
seus estudos em outros centros de pesquisa.
Dessa forma, o SELINFRAN cumpre
mais uma vez seu objetivo de promover o
intercâmbio entre pesquisadores da área
de Linguística, oferecendo aos alunos
participantes uma experiência positiva de
divulgação de seus estudos e interlocução
com experientes pesquisadores.
Estes anais contemplam, assim, um conjunto
de textos, resultantes de apresentações
de trabalhos de discentes realizadas no
VII SELINFRAN. Eles oferecem aos leitores
um panorama da qualidade e diversidade
das pesquisas realizadas no Programa de
Mestrado em Linguística da Universidade de
Franca e de outros institutos de pesquisa
participantes do evento. Aproveitem a leitura!
Franca, agosto de 2016
Profa. Dra. Vera Lucia Rodella Abriata
Prof. Dra. Naiá Sadi Câmara
Prof. Dra. Aline Fernandes de Azevedo
Bocchi (Capes/PNPD)
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ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS EM “EXÍLIO”, DE MILTON HATOUM.
UMA LEITURA SEMIÓTICA
Ana Maria Abdul AHAD (UNIFRAN)
Vera Lucia Rodella ABRIATA(UNIFRAN)

RESUMO
O corpus de nossa pesquisa de mestrado é composto por três crônicas
de Milton Hatoum que foram publicadas em jornais e revistas desde 2003
e reescritas para a edição do livro Um solitário à espreita (2013). A crônica
eleita para representar esta pesquisa é “Exílio”. O objetivo de nosso trabalho
é analisar as estratégias utilizadas pelo enunciador na construção do texto
e focalizar a composição dos atores tanto ao nível da enunciação quanto ao
nível do enunciado. Este estudo tem por base o referencial teórico a Semiótica
Francesa, idealizada por Algirdas Julien Greimas, e os aportes teóricos de
seus sucessores, especialmente o estudo de Jacques Fontanille (2015) sobre
as três racionalidades que, segundo o semioticista francês, são utilizadas para
organizar nossa experiência em discurso: a racionalidade da ação, da paixão e
da cognição.
PALAVRAS-CHAVE:: Estratégias enunciativas; memória; ação; paixão; cognição.
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ABSTRACT
The corpus of our master’s research consists of three chronicles by Milton
Hatoum that were published in newspapers and magazines since 2003 and
rewritten to the edition of the book Um solitário à espreita (2013).The chronic
elected to represent this research is “Exílio”. The aim of this study is to analyze
the strategies used by the enunciator in the construction of the text and focus
on the composition of actors both at the level of enunciation as the level of
the statement. This study is based on the theoretical framework of French
semiotics, conceived by Algirdas Julien Greimas, and the contributions of his
successors, especially the study of Jacques Fontanille (2015) on three rationales
that, according to the French semiotician, are used to organize our experience
in speech: the rationality of action, the passion and cognition.
KEYWORDS: Enunciative strategies; memory; action; passion; cognition.

Nosso objetivo é analisar, sob a
ótica da teoria semiótica greimasiana,
as estratégias criadas pelo narrador
para persuadir o narratário acerca
da conexão entre o eu, projetado no
presente no texto, e suas memórias do
passado como sujeito do enunciado,
situado no pretérito à época da
ditadura militar no Brasil. Desse modo,
analisamos não só as ações e paixões
que o narrador corporiﬁca em seu
texto, como sujeito do enunciado, mas
também o modo como o narrador,
no presente da narração, manipula
o saber sobre os acontecimentos do
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O manauense, descendente de
libaneses,
Milton
Assi
Hatoum,
é escritor de vários romances
premiados e teve suas obras, que
foram publicadas em 14 países
europeus
e
norte-americanos,
traduzidas para 12 línguas. O escritor,
que é colunista do jornal O Estado de
São Paulo, volta-se, na crônica que
analisamos neste artigo, para a esfera
política, rememorando o período
da ditadura militar no Brasil. Nesse
sentido, esta crônica hatoumiana
recria esse tempo, vivenciado pelo
narrador através de um processo de
elaboração estética. É importante
ressaltar, de acordo com Hatoum
(CULT, 2013), em entrevista na qual
alude implicitamente a Aristóteles,
que “em qualquer texto ﬁccional a
verdade é aquilo que poderia ter
acontecido e não exatamente o que
foi”.

passado. Baseamo-nos, para isso, em
estudo de Jacques Fontanille (2015)
na obra Semiótica do discurso e em
elementos do percurso gerativo de
sentido.

Da semiótica francesa: pressupostos teóricos
Segundo Bertrand (2003, p. 11),
o objeto da semiótica francesa
é o “parecer do sentido” que se
manifesta nas diversas linguagens.
O semioticista lituano Algirdas Julien
Greimas, no ﬁnal dos anos 1960, cria
um modelo teórico-metodológico, o
percurso gerativo de sentido, que visa
a apreender o modo como se geram os
sentidos dos sistemas de signiﬁcação,
ou seja, das linguagens verbais, não
verbais e sincréticas”. O objetivo da
semiótica francesa é “explicar o que
o texto diz e como ele faz para dizer
o que diz” (BARROS, 2005, p. 11).
Greimas, ao perceber que havia uma
estrutura lógica subjacente aos textos,
ou seja, esquemas gerais comuns
entre eles, formalizou o modelo
teórico-metodológico
denominado
percurso gerativo de sentido que se
volta para a dimensão pragmática dos
discursos, focalizando a relação entre
o sujeito e o objeto-valor com base
no conceito de narratividade, isto é
nas transformações dos estados de
coisas. Na semiótica da ação, o sujeito
é aquele que a age no mundo em busca
de objetos em que inscreve valores
que dão sentido a sua existência,
devendo para isso não apenas estar
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manipulado por um querer e/ou deverfazer, mas também ter adquirido
competência para essa ação por meio
da aquisição de um poder e/ou saberfazer. Esse sujeito, que age no mundo,
transformando seus estados ou o
estado de outros sujeitos, se situa no
nível narrativo do percurso gerativo,
manifestando-se no nível discursivo,
etapa mais concreta e complexa do
percurso, como ator individualizado,
num determinado espaço e num
determinado tempo. Assim, o nível
discursivo simula o mundo natural ou
ﬁccional, construído pelas linguagens
por meio de ﬁguras que recobrem
temas, sendo também o lugar do
percurso em que se manifesta o
sócio-histórico-ideológico. Já no nível
mais simples e abstrato do percurso,
o nível fundamental, apreendemse categorias semânticas que estão
na base do texto e cujos termos
são axiologizados como eufóricos
(positivos) ou disfóricos (negativos).
Logo, o nível narrativo é o nível
intermediário do percurso em que se
manifestam os sujeitos que, para agir
em busca de seus objetos-valores,
precisam estar manipulados e devem
adquirir determinada competência,
sendo posteriormente sancionados
pelo seu fazer.
No entanto, tal sujeito que age no
mundo também é aquele que sente
e, nos anos 1980, a semiótica passa
a considerar como objeto de estudo
os estados de alma dos sujeitos,
voltando-se para uma “semântica da
dimensão passional dos discursos”.

Conforme Bertrand (2003, p. 357378), surge, assim, a denominada
semiótica das paixões. Jacques
Fontanille (2015, p. 205) aﬁrma que
“O regime da paixão partilha com
o regime da ação o mesmo tipo
de constituintes, as modalidades,
embora aquele tenha seus próprios
expoentes”, que são a intensidade e a
quantidade do afeto. O autor ressalta
ainda que “os efeitos passionais
do discurso são apreendidos não
só pelas variações de intensidade
e de quantidade, associadas aos
componentes perceptivos e tensivos,
mas também pela aspectualidade,
pela modalidade e pelo ritmo”.
Conforme o autor, o discurso
apaixonado é regido pela lógica
do advir, “[...] aquela da irrupção
dos afetos e do devir das tensões
afetivas” cuja racionalidade regente
é a do acontecimento que irrompe
e “afeta aquilo que está diante dele,
para quem ou em quem ele advém”
(2015, p. 188). Os efeitos passionais
do discurso conjugam, pois, “o
sensível (a visada, a intensidade) e o
inteligível (a apreensão, a extensão e
a quantidade)” (2015, p. 217).
Fontanille
(2015,
p.
188-189)
observa que às duas lógicas, da
ação e da paixão, se deve somar
a lógica da cognição, que rege a
manipulação do saber no discurso e
na qual a apreensão e a descoberta
da mudança são consideradas
fontes de conhecimento. A partir
desses três tipos de racionalidade – a

Com base nos pressupostos
teóricos da semiótica, que procuramos
destacar
nesta
introdução,
passaremos à análise da crônica
“Exílio”.

Os regimes da ação, da paixão e
da cognição em “Exílio”
“Exílio” foi publicada inicialmente
no jornal Folha de São Paulo em 15
de agosto de 2004 e reescrita para a
edição do livro Um solitário à espreita
(2013). No texto, o narrador, como
sujeito cognitivo, é o responsável
pela “manipulação do saber no
discurso” (FONTANILLE, 2015, p.
188) e rememora, no presente da
enunciação, a época da juventude
em que se rebelava contra o regime
militar em Brasília no ano de 1969.
Nosso objetivo é analisar as ações e
paixões que o narrador corporiﬁca em
seu texto, como sujeito do enunciado
pretérito, focalizando seus estados
de alma. Por outro lado, observamos
o modo como o narrador, no presente

O narrador, como ator, é projetado
no texto no presente da narração, por
meio de debreagem enunciativa e
seu fazer é o de relatar a história no
presente, “trinta anos depois”, sobre
um acontecimento vivenciado por ele
no passado. Essa debreagem produz
o efeito de sentido de subjetividade,
uma vez que ele narra suas impressões
sobre o passado vivido, relembrando
um dia em que ele e M.A.C., seu
companheiro,
ambos
exercendo
o papel temático de estudantes
secundaristas, participaram de uma
passeata contra o regime ditatorial.
Assim, na situação inicial do texto
temos a seguinte passagem:
M.A.C. decidiu ir a pé até a
rodoviária: comeria um pastel
e seguiria para a W3-Sul. Numa
tarde assim, seca e ensolarada,
dava vontade de caminhar, mas
preferi pegar o ônibus uma hora
antes do combinado.
A cidade ainda era estranha
para mim [...]. A Asa Norte
estava quase deserta, era sextafeira, e só às três da tarde
alguns estudantes saíram dos
edifícios malconservados. Do
campus vinham os mais velhos:
universitários,
professores,
funcionários, a turma escaldada.
A liderança era invisível, os mais
perseguidos não tinham nome:
surgiam no momento propício,
discursavam, sumiam.
Valmor não quis ir: medo, só isso,

SELINFRAN

da narração, manipula o saber sobre
os acontecimentos do passado no
discurso.
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transformação, sujeita a um programa
de ação, o acontecimento, que
afeta passionalmente a posição da
instância do discurso, e a apreensão e
descoberta de mudança, consideradas
como fonte de conhecimento – é que
se organiza, segundo o autor, nossa
experiência no discurso. As três
lógicas caminham juntas como “três
pontos de vista sobre a faculdade
da linguagem, sendo consideradas
como as três dimensões da sintaxe do
discurso”.
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ele disse.
Zombavam
do
Valmor,
escarneciam do M.A.C., medroso
como um rato, mas agora até
o M.A.C. sairia da toca e quem
sabe na próxima vez Valmor...
(HATOUM, 2013, p. 53, grifos
nossos).

A menção à avenida “W3-Sul”, o
espaço em que o narrador ancora
essa cena, remete-nos a Brasília e
cria o efeito de sentido de verdade
para o texto. O uso das iniciais do
nome de “M.A.C.”, companheiro do
narrador no passado, tem a ﬁnalidade
de preservar sua identidade. Nota-se
que M.A.C é um sujeito em estado de
tumulto modal, que não quer, mas se
sente instado a dever-fazer, participar
da passeata, apesar de seu estado
passional de medo. Esse dever-fazer
que se sobrepõe ao não querer-fazer
do sujeito revela a manipulação por
provocação que sofrera, uma vez que
seus colegas faziam um juízo negativo
a seu respeito, manifestado na ﬁgura
grifada no enunciado acima ”medroso
como um rato”.
Fiorin (1992, p. 62) a esse respeito
aﬁrma que “a hipertroﬁa da vergonha
conduz ao fato de que ter medo
é motivo de vergonha [...]. Por
conseguinte, a coragem, a audácia
e a intrepidez são valores caros ao
universo masculino”. Logo, percebese que M.A.C. fora à passeata para
não se envergonhar e não ser taxado
de medroso pelos colegas.
Percebe-se ainda no enunciado
grifado uma embreagem temporal

enunciativa que anula a distância
entre o tempo dos acontecimentos
relatados, o “então”, manifestado
pela ﬁgura “zombavam” e o presente
da narração, o “agora”, criando o
efeito de sentido de concomitância
temporal (FIORIN, 1996, p. 162). Desse
modo, o enunciador aproxima o leitor
da cena narrada como se ela estivesse
presentiﬁcada.
É interessante observar ainda
na passagem acima as ﬁguras que
compõem a “turma escaldada”. No
nível narrativo, essa turma faz remissão
a um sujeito coletivo composto
por “universitários”, “professores”,
“funcionários”.
Tal
sujeito
era
responsável pelo fazer, realizar a
passeata que tinha por ﬁnalidade
protestar contra o regime militar. A
ﬁgura “liderança invisível” subentende
o estado passional de medo do sujeito
coletivo contra o regime ditatorial
vigente, associando-se ao tema da
repressão que o sujeito, contrário
ao regime, sofria. Nesse sentido, a
liderança do movimento deveria
permanecer invisível. Nota-se que o
medo era tão intenso quanto a revolta
do sujeito, ao qual se integravam o eu
e seu companheiro M.A.C. Embora
temerosos, eles realizaram seu fazer
porque se sentiam protegidos, como
sujeito coletivo, o que se percebe no
enunciado: “A revolta se irmanava ao
medo, mas a multidão nos protegia
e naquela tarde éramos milhares”
(HATOUM, 2013, p. 53).
A realização da passeata, por sua
vez, constitui um programa narrativo

Fica pressuposto no texto que o
“eu”, como parte do sujeito coletivo,
em estado de espera ﬁduciária,
acreditava que as ações, na passeata
de que participavam, poderia provocar
uma mudança no estado de opressão.
Seu programa narrativo de base era,
portanto, lutar para conquistar a
liberdade, mas para isso era preciso
lutar contra o oponente “ditadura
militar”, ﬁgurativizado pela “polícia”
no enunciado a seguir: “Ninguém iria
ao Beirute, um bar visado pela polícia,
nem ao Eixo Rodoviário, uma praça
de guerra”.
Por outro lado, as ﬁguras “discursosrelâmpago”, “palavras de ordem”,
“pichamos”, “panﬂetos” remetem ao
tema do protesto e da luta contra o
regime militar.
É
importante
ressaltar
que
concomitantemente
ao
texto
enunciado que revela o percurso do
sujeito estudante secundarista e de
seu companheiro, temos o percurso
narrativo do “eu” no presente da
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enunciação, aquele que no papel
temático de narrador, é o sujeito que
detém o saber sobre os fatos do
passado e leva o narratário a crer em
seu discurso, ou seja, ele é o sujeito do
fazer-saber que reconstrói a emoção
do vivido no discurso.
Segundo Fontanille (2015, p.
225), “o regime da cognição visa o
sentido construindo o conhecimento
segundo o princípio da descoberta”.
Nessa perspectiva, o narrador, como
informador, simulacro do enunciador,
leva o narratário observador a
desvelar em seu discurso, o valor dos
valores por meio do confronto entre
os sentidos que se tecem no texto,
como veremos a seguir. Na sequência
do relato, o narrador faz menção ao
modo como se deu a dispersão da
passeata:
Durante o corre-corre saí da
W3, passei pelos fundos de
lojas e bares do setor comercial,
tentando caminhar sem alarde,
assobiando, e o céu ainda
azulado era a paisagem possível.
Nunca olhar para trás nem para
os lados, nunca se juntar aos
outros manifestantes, ﬁngir que
todos os outros são estranhos:
instruções para evitar gestos
e atitudes suspeitos. Até então
nenhum rosto conhecido, e a
catedral inacabada e o Teatro
Nacional não estavam tão longe.
Ficaria por ali à espera da noite,
anunciada pela torre iluminada
(HATOUM, 2013, p. 53-54, grifos
nossos).

Nota-se que o narrador utiliza a
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de uso, concretizado pelas ﬁguras
grifadas na seguinte passagem
“Às cinco ouvimos os discursosrelâmpago, urramos as palavras
de ordem, pichamos paredes e
distribuímos panﬂetos. A dispersão
começou
antes
de
escurecer”
(HATOUM, 2013, p. 53, grifos nossos).
Tal programa narrativo de uso tinha
como programa de base a luta pela
conquista do objeto valor “liberdade”
do qual o sujeito coletivo estava
disjunto.
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ancoragenm espacial por meio de
ﬁguras que remetem à cidade de
Brasília: “W3”, “Teatro Nacional”,
“catedral inacabada” que criam o
efeito de verdade para a cena. Em
alguns trechos, o enunciador por meio
de seu monólogo interior estabelece
uma fusão entre o “eu” do pretérito e o
“eu” do presente e retira as marcas do
tempo da enunciação e do tempo do
enunciado, de forma que o narratário
não consiga distinguir o estudante do
narrador, como podemos observar no
excerto “nunca olhar para trás nem
para os lados, nunca se juntar aos
outros manifestantes”.
A
embreagem
temporal,
manifestada por meio do verbo
no presente -“são”-, grifado na
passagem acima, é a forma de o
narrador, em seu monólogo interior,
que aproxima o enunciatário do
momento narrado, criar o efeito de
sentido de presentiﬁcação temporal.
É desse modo que o narrador
relembra as instruções acerca do
modo como agiam na passeata com
o objetivo de não serem identiﬁcados.
As instruções presentiﬁcadas, que
o eu pretérito seguia com cautela,
revelam a intensiﬁcação do medo de
ser reconhecido e preso pela polícia
repressora no momento em que
se afastara dos companheiros. E a
dispersão dos sujeitos que realizaram
a passeata continuava:
A dispersão e a correria
continuavam: o mais prudente
era ﬁcar sentado no gramado da
302 ou da 307 e assistir ao bate-

bola das crianças. Amanhã um
passeio de bote com Liana no
lago Paranoá, domingo a releitura
de HuisClos para o ensaio da
peça. Se viver fosse apenas isso e
se a minha voz (e não a de outro)
gritasse meu próprio nome, duas,
três vezes... Assustado, reconheci
a voz de M.A.C., o corpo
cambaleando em minha direção.
A rua e a quadra comercial foram
cercadas como num pesadelo,
tentar fugir ou reagir seria
igualmente desastroso. Depois
de chutes e empurrões, eu e o
meu colega rumamos para o
desconhecido. M.A.C. quis saber
para onde íamos, uma voz sem
rosto ameaçou: “Calado, mãos
para trás e cabeça entre as
pernas” (HATOUM, 2013, p. 54,
grifo nosso).

Na passagem acima, ocorre outra
embreagem temporal. Assim, o
narrador aproxima o enunciatário
da cena e de seus pensamentos
no pretérito. Enquanto procurava
evitar ser identiﬁcado como um dos
integrantes da passeata, reitera o
estado passional de medo de ser
capturado pela polícia, o que ocorre
logo a seguir. O medo se intensiﬁca
e se materializa por meio do símile
que faz alusão ao cerco que sofreram:
“A rua e a quadra comercial foram
cercadas como num pesadelo”. Nesse
momento, capturados e guiados por
“uma voz sem rosto” eles seguiram
rumo ao desconhecido:
O trajeto sinuoso, as curvas para
despistar o destino da viatura,
manobras num labirinto que

Não o vi mais na noite longa. Eu
também era menor de idade e
escutei gritos de dor do outro
lado de uma porta que nunca
foi aberta. Em algum lugar perto
de mim, alguém podia estar
morrendo, e essa conjetura
dissipou um pouco meu medo.
(HATOUM, 2013, p. 54).

A alusão do narrador ao seu
imaginário do passado, associado
ao
aprisionamento,
implicita
a
intensiﬁcação do medo, sensação
da qual o narrador nos aproxima por
meio do uso de outra embreagem
temporal enunciativa, marcada pelo
“agora”, criando o efeito de sentido
de que o tempo e o acontecimento
do então se reﬂetem no presente, no
momento do relato, no qual parecem
repercutir.
A reiteração da ﬁgura associada
ao tremor de M.A.C., a debilidade de
sua voz, são manifestações somáticas
de que o narrador se utiliza para
transmitir o efeito de sentido de
intensiﬁcação do medo do ator, por
quem seu companheiro, o eu do
pretérito, se sentiu penalizado, como
revela em seu monólogo interior:

A ﬁgura metafórica “noite longa” é
pluriisotópica, uma vez que alude não
apenas à duratividade da noite da
prisão, mas também ao longo período
de trevas que foi o da duração da
ditadura militar. Por sua vez, a ﬁgura
“porta que nunca foi aberta”, também
pluriisotópica, remete ao mistério
que envolveu os desaparecidos na
ditadura sobre os quais nunca mais
se teve notícia.
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“Pobre M.A.C.”.

Aproximando-se do ﬁnal do relato,
o narrador, no papel de informador,
possibilita ao enunciatário, como
observador, confrontar os sentidos
que se tecem no texto de caráter
ambíguo, pluriisotópico, como todo
texto literário:
Na noite do dia seguinte me
largaram na estrada Parque
Taguatinga-Guará. A inocência,
a ingenuidade e a ilusão, quase
todas as fantasias da juventude,
tinham sido enterradas...
Na segunda-feira M.A.C. não foi
ao colégio nem compareceu aos
exames. Mais um desaparecido
naquele dezembro em que deixei
a cidade.
Durante muito tempo a memória
dos gritos de dor trazia de volta o
rosto assustado do colega. Trinta
e dois anos depois, na primeira
viagem de volta à capital,
encontrei um amigo de 1969 e
perguntei sobre M.A.C.
“Está morando em São Paulo”,
ele disse. “Talvez seja teu vizinho.”

15
VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

apenas imaginávamos e agora
estava
acontecendo.
Pobre
M.A.C., era o mais retraído da
segunda série, misterioso como
um bicho esquisito. Tremia
ao meu lado, parecia chorar
e continuou a tremer quando
saltamos da viatura e escutei sua
voz fraca: “Sou menor de idade”,
e logo uma bofetada, a escolta,
o interrogatório. Ainda virou a
cabeça, o rosto pedindo socorro...

SELINFRAN

“Pensei que tivesse morrido.”
“De alguma forma ele morreu.
Sumiu do colégio e da cidade,
depois ressuscitou e foi anistiado.”
“Exílio”, murmurei.
“Delação”,
corrigiu
Carlos
Marcelo. “M.A.C. era um dedoduro. Entregou muita gente e
caiu fora.” (HATOUM, 2013, p. 5455).
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A ambiguidade do texto se revela
por meio de seu caráter polifônico.
O narrador, que nunca mais vira
M.A.C. e imaginara que ele havia
morrido, após o acontecimento da
prisão, recebe informações sobre ele,
trinta anos depois, por um colega
comum que lhe faz saber que seu
desaparecimento se dera por ter
sido um delator. O narrador, contudo,
num primeiro momento, imaginara
que ele fora exilado e, por isso, ele
havia desaparecido. Mas ele fora um
delator, na moralização estabelecida
pelo amigo comum. Assim, nota-se
no texto um percurso cujas ﬁguras
“delação”, “dedo-duro”, “entregou”
remetem ao tema “traição”.
Por outro lado, observa-se a ironia
do texto na medida em que o narrador
mantém preservada a identidade
de M.A.C. ao passo que o amigo,
considerando-o delator, com sua
visão estereotipada e maniqueísta, o
via simplesmente um traidor.
Nesse aspecto é importante
destacar que a crônica se intitula

“Exílio” porque esse é o ponto de
vista que o narrador assume sobre
o desaparecimento de M.A.C. Cabe
lembrar que a ﬁgura “exílio” traz o
traço semântico “afastamento”. Nessa
perspectiva, o narratário, no papel de
observador, pode concluir que M.A.C.
tornara-se um delator porque foi
tomado pelo estado de alma de terror
perante a opressão sofrida. Por sua
vez, a paixão da vergonha levara-o
a afastar-se de seus companheiros,
exílio a que se submeteu por não
suportar a dor da delação a que o
regime ditatorial o obrigara.

As paixões e as tensões no texto
De acordo com Fontanille (2005,
p. 215), o medo e suas variantes
sempre provocam a repulsa do sujeito
em relação ao outro – sujeito ou objeto
do mundo. Nesse aspecto, o medo é
que provocava a repulsa dos sujeitos
no pretérito contra o oponente regime
militar contra o qual eles protestavam
na passeata.
A paixão do medo, sentida pelo
sujeito do enunciado e por seu
companheiro ganham intensidade
no texto no momento em que os
estudantes são capturados pela
polícia militar. Cabe salientar que, de
acordo com Fontanille (2015, p. 188),
“a experiência sensível só pode ser
apreendida pelo discurso no próprio
momento em que ela advém, e não
retrospectivamente”.
As

modalidades

tensivas

do

Por sua vez, o andamento, aquele
que rege a velocidade da diminuição
ou do aumento do devir, é mais lento
nos momentos anteriores à captura
dos dois atores, como se pode notar
por meio das ﬁguras escolhidas
pelo enunciador: “sem alarde”,
“assobiando”, por exemplo: a primeira
antecipa para o enunciatário o tamanho
do impacto do acontecimento que
se sucederá e marca a velocidade
máxima com efeito de subtaneidade
do que ocorrerá na sequência. Já a
segunda demonstra um estado de
relaxamento, anterior ao impacto
do acontecimento. Há também um
alongamento do espaço-tempo, ou
seja, um tratamento desacelerado,
que representa a duração longa do
momento vivido, como podemos
apreender pelas ﬁguras “noite longa”
e “durante muito tempo”.
Por outro lado, quando os
companheiros são capturados, são
submetidos, como relata o narrador,
a um “trajeto sinuoso, as curvas
para despistar o destino da viatura,
manobras num labirinto que apenas
imaginávamos
e
agora
estava
acontecendo” (HATOUM, 2013, p. 54).
Nessa passagem, podemos notar
o medo da incerteza quanto a seu
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destino, aﬁnal dois jovens, menores
de idade, capturados e ameaçados
por “uma voz sem rosto” são levados
para um lugar desconhecido.
Da mesma forma, podemos veriﬁcar
na passagem a seguir as oscilações
tensivas do medo: “tentando caminhar
sem alarde [...] nunca olhar para trás
nem para os lados, nunca se juntar aos
outros manifestantes”. Tais oscilações
levam o narrador, como sujeito do
enunciado, a criar sua estratégia de
fuga, de camuﬂagem para não ser
percebido, quando a multidão da
passeata se dispersa, o que se pode
observar no trecho a seguir:
A dispersão e a correria
continuavam: o mais prudente
era ﬁcar sentado no gramado
da 302 ou da 307 e assistir ao
bate-bola das crianças. Amanhã
um passeio de bote com Liana
no lago Paranoá, domingo a
releitura de HuisClos para o
ensaio da peça. Se viver fosse
apenas isso e se a minha voz (e
não a de outro) gritasse meu
próprio nome, duas, três vezes...
Assustado, reconheci a voz de
M.A.C., o corpo cambaleando em
minha direção (HATOUM, 2013,
p. 54).

A tonicidade, que são as inﬂexões
ﬁgurativas sobre o devir, se associa
às ﬁguras “dispersão” e “correria” que
ocorrem com a chegada da polícia,
imediatamente seguidas pelas ﬁguras
“sentar” e “assistir” que revelam que
o “eu” estudante tentava disfarçar sua
participação na passeata. Tais ﬁguras
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discurso em ato exibem o confronto
dos papéis modais, que podem estar
concentrados em um único ator ou em
mais de um ator na narrativa. Nesta
crônica, esse confronto acontece
entre o oponente “regime ditatorial” e
os sujeitos do pretérito.
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denotam o acúmulo progressivo do
medo e o valor disfórico relacionado
à falta de liberdade, uma vez que o
oponente impedia qualquer forma
de manifestação contrária ao regime
militar.
O eu pretérito é despertado de seus
pensamentos, ao reconhecer a voz de
M.A.C. “[...] e se minha voz (e não a
de outro) gritasse meu próprio nome,
duas, três vezes...” de forma que as
ﬁguras a seguir “gritos”, “assustado”,
“cambaleando”, intensiﬁcam o ritmo
do medo. O medo que o jovem
estudante sentia, ora acelera e
ora desacelera no texto, de forma
que antes de o amigo gritar pelo
seu nome, ele estava sentado num
gramado, assistindo ao “bate-bola
das crianças”, conjecturando uma
programação para os próximos dias,
na tentativa de driblar a polícia, mas
após a aproximação do amigo, foram
cercados “como num pesadelo”.
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O
andamento
que
rege
a
velocidade da tensão no espaço e no
tempo, chega a seu mais alto grau
quando o sujeito perde o controle da
situação e se sujeita aos desígnios
do oponente, como se percebe no
enunciado “tentar fugir ou reagir seria
igualmente desastroso”.
O estado de alma de medo é
constante em todo o texto, mas
oscila entre momentos de maior e
menor tensão. Ora o sujeito é tomado
pelo recrudescimento da tensão
que alimenta o medo, ora vê-se
num estado de maior relaxamento,

quando há uma atenuação da tensão.
Assim, no início da crônica o sujeito
do pretérito faz parte de um sujeito
coletivo a “turma escaldada” e se sente
protegido por ela, a seguir, logo após
a passeata, no entanto, o eu e o amigo
são cercados pela polícia e a tensão
recrudesce na medida em que os
jovens rumam “para o desconhecido”
e são submetidos a “uma bofetada,
a escolta, o interrogatório”. Já no dia
seguinte à “noite longa” a tensão do
eu estudante é atenuada devido a sua
soltura.
O narrador, ao rememorar seu
estado de medo, revela que este foi
menos intenso que o de M.A.C “[...] eu
também era menor de idade e escutei
gritos de dor do outro lado de uma
porta que nunca foi aberta. Em algum
lugar perto de mim, alguém podia estar
morrendo, e essa conjetura dissipou
um pouco meu medo” (HATOUM,
2013, p. 54). Neste momento da
narrativa há uma atenuação da
intensidade, ou seja, ocorre o
relaxamento da tensão do sujeito e
a desaceleração do andamento, de
forma que a “conjectura” levantada
pelo eu pretérito ajudou-o a dissipar
o medo que sentia. Como o narrador
é aquele que recorda o passado por
meio de uma imagem-simulacro, não
podemos negar que essa recordação
é sentida no tempo presente. De
acordo com Barros (2012, p. 190),
a lembrança é “ativada, ﬁltrada,
selecionada e recriada a partir da
experiência presente e ainda é
sentida no presente”, de forma que

A ação do oponente por sua vez
faz com que o “eu”, como sujeito
do enunciado, perca “a inocência,
a ingenuidade e a ilusão”. Nesse
sentido, ocorre um aniquilamento de
seus valores, e ele, como narrador,
manifesta esse aniquilamento no
enunciado “as fantasias da juventude,
tinham sido enterradas”, o que reforça
o estado passional de frustração
frente à repressão sofrida.
No excerto “durante muito tempo
a memória dos gritos de dor trazia
de volta o rosto assustado do colega”
(HATOUM, 2013, p. 55), a ﬁgura
“memória”, associada aos “gritos de
dor” e ao susto do colega é o modo
de o narrador reiterar a intensidade
da paixão do medo que não pode ser
superada.
A lembrança faz com que o narrador
recupere o acontecimento e instaure
uma continuidade do sofrimento do
“eu” do pretérito que repercute no
presente da narração. Tal memória
revela a experiência sensível no
narrador.

Considerações ﬁnais
Na crônica “Exilio” o narrador, como
sujeito cognitivo, rememora a época
da juventude em que se rebelava
contra o regime militar em Brasília
no ano de 1969. Foram analisadas,
as ações e paixões do sujeito do

Nesse sentido, o narrador, em
“Exílio”, ao recriar em seu texto um
acontecimento pretérito, a prisão de
dois jovens estudantes pela polícia no
período da ditadura militar no Brasil,
possibilita-nos observar a forma
como a opressão ditatorial àquela
época, marcou um sujeito jovem
como M.A.C., que foi moralizado de
forma estereotipada, como delator,
quando, na verdade, no parecer
sensível do narrador, informador,
ele seria um sujeito condenado ao
“exílio”, à marginalização social em
seu próprio país, devido ao estado de
alma de vergonha por ter que exercer
o papel de delator, devido à violência
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enunciado pretérito, focalizando o
estado de alma de revolta contra
o regime instaurado e ao mesmo
tempo a paixão do medo, relacionada
à repressão militar. Observou-se
ainda a lógica tensiva que no texto
se associa à intensiﬁcação ou a
atenuação do medo ao longo do relato
de um fato pretérito, uma passeata,
que teve como consequência um
acontecimento, a prisão do narrador
e de seu companheiro M.A.C., em
decorrência da opressão sofrida à
época do regime militar. Por outro
lado, observou-se como o narrador,
no presente, manipula o saber sobre
o acontecimento do passado no
discurso, pautando-se pela lógica
da cognição, com a ﬁnalidade de
entender os modos de apreensão do
mundo do sujeito da enunciação de
que o narrador é um simulacro.
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o narrador, simulacro do enunciador,
também sofre os efeitos passionais e
tensivos recriados pelo modo como a
memória é construída no texto.
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do regime opressor.
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PROPAGANDA ELEITORAL E ARGUMENTAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE
PERSUASÃO EM UM GÊNERO MULTIMODAL
Ana Miriam Carneiro RODRIGUEZ (UNINCOR)
Maria Alzira LEITE (UNINCOR)

RESUMO
O presente trabalho analisa as estratégias argumentativo-discursivas
utilizadas em um vídeo de campanha eleitoral pelo presidenciável Aécio Neves,
nas eleições de 2014. Para isso, deﬁnimos o vídeo de campanha eleitoral a
partir da conceituação de gênero como ação retórica (BAZERMAN; MILLER,
2011) e utilizamos o instrumental analítico fornecido por Kress e van Leeuwen
(2006) e as categorias argumentativas de Perelman e Olbretchs-Tyteca (2014).
Sabendo que textos agem na sociedade, que são produzidos por alguém com
um propósito comunicativo para um auditório, acreditamos ser importante e
necessário que as estratégias argumentativas com vistas à persuasão sejam
percebidas e problematizadas pelos interlocutores desse gênero discursivo,
dada a importância do voto e da política em nossa sociedade democrática.
PALAVRAS-CHAVE: argumentação; multimodalidade; propaganda eleitoral gratuita.

ABSTRACT

KEYWORDS: argumentation; multimodality, election campaign.
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This paper analyzes argumentative-discursive strategies used in a video
produced for presidential campaign by Aecio Neves, in 2014 Brazilian election.
We deﬁne “video of presidential campaign” according to the concept that genre
as a social action (BAZERMAN; MILLER, 2011) and we use analytical instruments
proposed by Kress e van Leeuwen (2006). To perform the analysis, we also
work with Perelman and Olbretchs-Tyteca’s argumentative categories (2014).
Knowing that texts act in the society, that they produced by someone with
a communicative propose to an audience, we believe that is very important
and necessary argumentative strategies are noticed by interlocutors, due the
importance of voting in a democratic society.
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Introdução
Em países democráticos há o
momento em que os candidatos a
cargos políticos se expõem ao público.
Essa exposição tem como objetivo
se fazer conhecer e a seus projetos
e propostas, a ﬁm de que sejam os
escolhidos por meio de votação. No
Brasil, um dos meios de apresentação
dos candidatos aos eleitores é pelo
horário eleitoral gratuito, cujo principal
objetivo está no foco da possibilidade
da comunicação entre candidatos e
eleitores, permitindo a estes últimos,
em qualquer parte do país com acesso
à televisão e ao rádio, conhecer as
propostas dos candidatos.
Cabe destacar que o contexto
de campanha eleitoral é cenário de
disputa de poder e, dentre outros
gêneros discursivos produzidos nessa
atividade, o vídeo veiculado, no horário
de propaganda eleitoral gratuita, é
um dos momentos da campanha em
que se promove discursivamente uma
imagem de representante ideal.
No dia a dia, salvo em épocas de
eleição, observamos que pouco se fala
sobre as estratégias argumentativas
utilizadas pelos candidatos para
construção de uma imagem, atração
da simpatia do público eleitor e
persuasão desse mesmo interlocutor
para a ação de interesse dos partidos
(o voto).
Nessa linha, na presente pesquisa,
analisamos as estratégias visualargumentativo-discursivas, utilizadas
na composição da primeira etapa, do

último vídeo do presidenciável Aécio
Neves, exibido em rede nacional,
antes do primeiro turno, nas eleições
de 20141. Para realização dessa
atividade analítica, basear-nos-emos
no entendimento do gênero “vídeo
de propaganda eleitoral”, a partir dos
estudos de Charles Bazerman (2011)
e Carolyn Miller (2011), utilizando
o
instrumental
oferecido
pela
Gramática do Design Visual (KRESS
E VAN LEEUWEN, 2006) aliado às
técnicas argumentativas de Perelman
e Olbretchs-Tyteca (2014).

O gênero
O “vídeo de campanha eleitoral”
é um dos textos que fazem parte
da atividade de campanha. Inserido
em um quadro maior que possui
como objetivo “propagar o nome
e a candidatura de determinado
postulante ao pleito” (PAVIM, 2014,
s/p), o vídeo tem, por extensão, “a
ﬁnalidade especíﬁca de convencer
ao eleitor de que esse ou aquele
candidato seria a melhor opção para
ocupar o cargo em disputa.” (PAVIM,
2014, s/p)
Atualmente
sendo,
em
sua
maioria, produzidos por empresas
especializadas em marketing político1 O vídeo, que foi exibido em 02 de outubro de 2014
e pode ser acessado em https://www.youtube.com/
watch?v=4VSn881aMDk, pode ser desmembrado em três
momentos. O primeiro no qual o candidato agradece o apoio
e compreensão da família (0´´ - 1´20´´); o segundo quando
ele se dirige diretamente ao eleitor em potencial expondo os
motivos pelos quais o interlocutor deve votar nele (1´21´´
- 3´16´´); na última etapa há a apresentação de um jingle
e uma chamada final realçando a importância do voto em
Aécio (3´17´´ a 4´35´´). O vídeo inteiro será contemplado
na dissertação de mestrado da autora cuja pesquisa ainda
encontra-se em andamento.

Dada nossa exposição recorrente a
esse gênero na sociedade brasileira,
notamos que são temas (conteúdos
+ apreciação de valor) característicos
do vídeo de campanha eleitoral a
situação do país, no que diz respeito
à saúde, educação, segurança, traços/
valores cultivados pelo candidato e a
preparação do mesmo para assumir o
cargo postulado.
Quanto à forma composicional,
sabemos que o fragmento do gênero
em análise é um texto multimodal,
no qual a linguagem verbal utilizada
pelos personagens é conjugada com
a linguagem gestual, com a visualimagética que aparece na tela, além
da sonora (música temática - jingle),
podendo contar ainda com a presença
de gráﬁcos e estatísticas trazidas da
linguagem matemática.
Considerando nossas observações
no decorrer da pesquisa de mestrado,
em andamento, sobre o estilo, podese aﬁrmar que, de maneira geral,
escolhem-se vocábulos e estruturas
sintáticas de uso cotidiano por
serem apreensíveis pela maioria da
população, já que a intenção do
vídeo é fazer com que a mensagem

Até
o
momento,
viemos
discorrendo acerca do “vídeo de
campanha eleitoral”, caracterizando-o
em forma, estilo e composição, mas,
como disse o próprio Bakhtin (2003)
gêneros são formas “relativamente
estáveis” e, conforme sustenta
Carolyn Miller (2011), são ações
sociais de natureza dinâmicas, não
deﬁnidas, simplesmente a partir de
forma e substância, mas baseadas
no propósito comunicativo. Essa é
uma perspectiva relevante em nosso
estudo, já que o excerto analisado
tende a romper a expectativa do
telespectador,
considerando
a
maneira de organização desse gênero,
isto é, em um horário de propaganda
eleitoral gratuita, apresenta-se a
família do candidato, em uma rápida
fuga aos temas que normalmente são
elencados como próprios da atividade
de campanha. Nesse mesmo sentido,
apoiamo-nos em Bazerman, quando
o autor aﬁrma que
textos são atos de nossa vontade,
motivados pelos nossos desejos
e intenções, e os gêneros, formas
de vida, frames para a ação
social, lugares onde o sentido
é construído. Eles moldam os
pensamentos que formamos e as
comunicações através das quais
interagimos. (BAZERMAN, 2006,
p. 23)

SELINFRAN

seja compreendida pelo máximo de
interlocutores possível. O registro é
informal e utilizam-se vocativos para
engajar o eleitor em potencial no
discurso veiculado.
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eleitoral, os vídeos de campanha
– assim como qualquer outro
gênero discursivo – possuem temas
próprios do campo de atividades
humanas das quais participam, são
estruturados em uma determinada
forma composicional cognoscível aos
interlocutores e materializados em
um estilo (BAKHTIN, 2003).
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Bazerman
e
Carolyn
Miller
consideram o texto como inﬂuenciado
e inﬂuenciador do contexto externo.
O texto age no mundo e por
compartilharmos dessa concepção,
abrimos um diálogo com a nova
retórica.

Argumentação a partir da nova
retórica
Baseados numa lógica de valores,
os belgas Perelman e Olbretcs-Tyteca
retomam o estudo da retórica com a
publicação, em 1958, do Tratado da
Argumentação.
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Nesse livro, os autores aﬁrmam
que o objeto de estudo da teoria
deles são “as técnicas discursivas que
permitem provocar ou aumentar a
adesão dos espíritos às teses que lhe
são apresentadas ao assentimento”
(PERELMAN, 2014, p.04 – grifo do
autor), ou seja, eles se debruçam
sobre as técnicas argumentativopersuasivas que possibilitam que
um auditório (público-alvo) adira
às idéias do orador (locutor) e aja a
partir delas.
As técnicas são separadas em
três grandes grupos de argumentos:
os quase-lógicos, os baseados na
estrutura do real e os que fundam a
estrutura do real. Os primeiros similares,
em estrutura, aos raciocínios formais;
os segundos, particularizações que
“valem-se dela [de sua estrutura] para
estabelecer uma solidariedade entre
juízos admitidos [pelo auditório] e
outros que se procura promover”

(PERELMAN, 2014, p. 297); os últimos
generalizam o que se aceita/admite
para o particular ou realocam o que
se consente no domínio particular.
O aparato metodológico analítico
abarca os argumentos elencados por
Perelman e Olbretchs-Tyteca. Nesse
viés, pretendemos mapear e analisar
estratégias verbais argumentativas,
recorrentes no vídeo de campanha,
mas, considerando as observações
ao longo do estudo. Acreditamos
que a imagem possui um valor
argumentativo no gênero discursivo
em análise, por isso incluiremos
em nossa apreciação do corpus, a
perspectiva da Gramática do design
visual.

Gramática do design visual
Tendo
como
precursores
e
principais teóricos Kress e van
Leeuwen, a Gramática do design
visual se apresenta como um meio
de representação de padrões de
experiências.
A
obra
coaduna
elementos de sistemas simbólicos
diferentes
que
participam
da
materialidade de um texto, ressaltando
que o sentido é realizado a partir das
relações estabelecidas entre essas
diferentes formas de expressão. É o que
os autores chamam de “sintaxe visual’
em textos considerados multimodais”
(KRESS & VAN LEEUWEN, 2001, p.03
apud LEAL, 2011, p. 174-175).
Retomando as três metafunções
de Halliday e denominando-as
funções representacional, interativa e

A função representacional é a que
corresponde à metafunção ideacional
de Halliday e pode ser dividida
em representações narrativas e
conceituais. Nas narrativas temos
atores, processos e circunstâncias.
Os processos representados por
vetores que direcionam a ação de um
ator (participante) a sua meta (outro
participante). Esses processos podem
ser ação (ato), reação (ação expressa
no olhar), verbal (quando há expressão
de fala via utilização de balões),
mental (expressão de pensamentos
e sentimentos em balões próprios
para esse ﬁm) e conversão (quando
um personagem é, simultaneamente,
ator e meta ou reator e fenômeno),
sendo os dois primeiros subdivididos
em transacional e não transacional.
Os transacionais ainda podem ser
classiﬁcados em unidirecionais ou
bidirecionais. As circunstâncias são
informações visuais não centrais do
texto, mas que contribuem, em menor
escala, para a forma da mensagem.
São elementos circunstanciais o
cenário, o acompanhamento e a
circunstância de signiﬁcado (LEAL,
2011).
Ainda
dentro
da
função
representacional
temos
as
representações
conceituais
que
se caracterizam pela ausência de

SELINFRAN

vetores e podem ser classiﬁcacionais
(relacionadas
ao
agrupamento
de coisas/seres), analíticas (que
relacionam parte e todo) ou simbólicas
(que conferem signiﬁcação aos
participantes (portador e atributo
simbólico)).
A função interativa que é responsável pela interação entre: a) participantes representados; b) participantes
representados e participantes interativos; c) participantes interativos
e participantes representados. Ela
é visualmente representada a partir de contato (a partir da linha do
olhar), distancia social (em que plano
o participante é mostrado? Close up?
Americano? Geral?) e atitude (ângulos) (LEAL, 2011).
A função composicional é a de
integração do signiﬁcado com as
funções anteriores (LEAL, 2011, p.
197). Ela se ocupa em perceber como
a organização de um texto signiﬁca
e como os diferentes códigos estão
integrados no texto através da
saliência, do emolduramento e do
valor de informação.
Embora seja uma teoria que, nos
parece, pensada para textos estáticos,
fazendo as devidas observações,
aplicá-la-emos em um corpus em
movimento.2

Análise piloto
Considerando a propaganda como
2 Convém destacar que, por meio de uma busca na internet,
foram realizadas pesquisas para verificar como a Gramática
do design visual tem sido aplicada em estudos recentes.
Percebemos que eles privilegiam textos estáticos.
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composicional, a Gramática do design
visual analisa textos multimodais
investigando a relação entre os
elementos que participam de sua
composição.
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gênero; “uma ação retórica tipiﬁcada
baseada numa situação retórica
recorrente” (MILLER, 2011, p. 16), com
propósito comunicativo persuasivo e
que os recursos que a compõem não
são ali postos de forma gratuita, ou
seja, são pensados e organizados na
tentativa de potencializar o alcance
das
estratégias
persuasivas
ali
presentes, analisaremos os modos
de enunciar, imbricados no textual,
discursivo e visual, no vídeo de
campanha eleitoral do, na época,
candidato à presidência, Aécio Neves.
O vídeo em questão foi veiculado
logo após a divulgação de pesquisas
de intenção de votos que apontavam
que o candidato estava perdendo
em seu estado natal (Minas Gerais).
Produzido
sob
orientação
do
marqueteiro oﬁcial da campanha,
Paulo Vasconcellos, o vídeo possui
como público-alvo eleitores mineiros
e brasileiros em potencial.
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O texto se inicia com uma sequência
de imagens da cidade mineira São
João Del Rei exibindo, em seis quadros
distintos, 1. montanhas ao fundo e a
cidade ao pé delas, 2. outra imagem
panorâmica da cidade (dessa vez mais
próxima que a primeira) onde vemos
uma igreja e diversas casas, 3. uma
rua ladeada por casas de arquitetura
própria às cidades históricas do estado
e uma igreja ao fundo, 4. a escadaria
de uma igreja e ela no topo da tela,
5. um banquinho de cimento no qual
se encontra sentada uma estátua de
Tancredo Neves, 6. o sino da igreja

batendo, até que no sétimo quadro
aparece o candidato, em primeiro
plano, ﬁlmado do tórax para cima,
ao lado de uma janela, segurando
na vertical um bebê. Ao fundo desse
quadro temos transeuntes na rua e
a imagem de duas igrejas. No oitavo
quadro Aécio é mostrado, também
em primeiro plano, agora dos ombros
para cima, sorrindo para o bebê que
é segurado no ar de frente para o
presidenciável. Nesse momento, o
fundo da imagem não é nítido. No
quadro 9 o participante representado
Aécio Neves é retratado sentado de
frente para o participante interativo
(telespectador). Atrás dele, uma porta
aberta da qual podemos observar
casas e uma igreja. Esse cenário
apresentado em segundo plano está
desfocado, como pode-se notar na
imagem abaixo, orientando, assim, a
concentração da atenção do receptor
para a pessoa em destaque.
Legenda: Imagem 1 – 0´13´´

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/
watch?v=tLab-LhQHbw> Acesso em 13 jun 2016.

A partir do propósito do texto,
podemos reﬂetir sobre a escolha do
enquadramento nesse momento.
Segundo parâmetros da função

Cabe pontuar que, em termos
de imaginário social, o “olho no
olho”, em nossa sociedade, esteja
relacionado à verdade, considerando
a representação de alguém que
olhe nos olhos de um determinado
sujeito e não seja capaz de mentir. Ou
ainda, caso minta, se a pessoa estiver
olhando em seus olhos, a percepção
da mentira seria mais fácil. É possível,
então, que a sugestão desse contato
visual, aqui, seja uma estratégia de
estabelecimento de uma relação
de conﬁança entre o participante
representado
(candidato)
e
o
interativo (eleitor em potencial).
Podem-se tecer considerações
também sobre a distância social
sugerida na imagem. Essa tomada
em que Aécio é apresentado, em
um meio termo entre o close up e o
plano americano (ou médio), propõe
um envolvimento tão íntimo que
o telespectador tende a perceber
suas emoções pelas feições, mas um
distanciamento cortês necessário
ao cargo (presidente) que intenta
assumir. De maneira a ressaltar o
distanciamento mínimo proposto
por esse quase-close, a escolha de
ﬁlmagem pelo ângulo frontal orienta

A utilização da linguagem verbal
inicia-se na transição do sétimo para
o oitavo quadro, sem que o dizente
seja mostrado enquanto tal. A voz,
que no quadro seguinte percebemos
ser de Aécio, é inserida sem que
haja, ainda, coordenação imagemfala. No nono (imagem 1), imagem e
voz se sobrepõem. Nesse momento,
a câmera recua e ﬁlma agora toda a
sala.
Legenda: Imagem 2 – 0´29´´

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/
watch?v=tLab-LhQHbw> Acesso em 13 jun 2016.
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a identiﬁcação do observador com o
sujeito ali representado, indicando um
sentimento de pertença e igualdade (e,
por extensão, a suas propostas). Esses
sentimentos são caros aos produtores
do vídeo já que para que o candidato
ser eleito como representante nacional
é necessário que ele seja visto como
parte do grupo, como igual àqueles
que pretende representar. Isso é
reforçado pela relação de poder que a
escolha do ângulo médio representa.
A posição de Aécio no nível do olhar
do telespectador, ou seja, a escolha
desse ângulo médio de ﬁlmagem
sugere que a relação entre ambos
seja uma relação igualitária.
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interativa de Kress e van Leeuwen,
percebe-se a utilização do contato
interpelativo, já que o candidato
estabelece contato visual com o
telespectador por meio de uma linha
imaginária. Assim, o telespectador é
convidado a participar da situação de
comunicação.

SELINFRAN
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Aécio pode ser visto pelo
telespectador de corpo inteiro,
sentado ao fundo da sala, no
lado da tela destinado a parte da
informação conhecida. O espaço
reservado ao novo agora é ocupado
por uma foto de Tancredo Neves
sobre uma mesinha de canto e por
familiares do candidato sentados.
À medida que Aécio agradece
nominalmente, o rosto desses
familiares é mostrado em close, de
modo que o participante interativo
visualiza as expressões faciais
desses novos participantes que
agora aparecem na representação
narrativa. O candidato passa então
a ser meta dos processos de reação
de novos participantes. A câmera se
detém um pouco mais nas faces de
Gabriela (filha) e Letícia (esposa).
Há indícios de que os olhares fixos
e os esboços de sorrisos possam
contribuir para uma representação
vinculada à admiração (imagens 3
e 4).
Legendas: Imagem 3 – 0´32´´

Imagem 4 – 0´38´´

Fonte: Disponíveis em < https://www.youtube.
com/watch?v=tLab-LhQHbw> Acesso em 13 jun
2016.

É possível observar que o todo
visual em diálogo com o verbal
é retórico e possui propriedades
argumentativas.
Segundo Perelman e OlbretchsTyteca, a argumentação é uma
negociação de valores e, embora
os autores não façam menção a
textos não verbais em seus escritos,
podemos ver que o valor família
(que é prezado pela sociedade
brasileira interlocutora do candidato
e grupo do qual ele pretende ser o
representante máximo) é utilizado
tanto na linguagem verbal como
na
não
verbal,
possivelmente,
para reforçar a identiﬁcação do
telespectador com o candidato, já
que a representação sugere a família
como um valor comum. Nessa esteira,
observemos o fragmento abaixo
proferido enquanto o participante
interativo telespectador observa na
tela a imagem 2.

Por meio de uma linha gradativa de
ações pautadas no agradecimento,
imbricadas em estratégias ligadas de
escolhas especíﬁcas, tais como: “minha”,
o dizente agradece a família tentando
legitimar o grau de importância
daqueles sujeitos na sua vida e, mais
especiﬁcamente, naquele momento.
Os pronomes possessivos adjetivos
“meu” e “minha” se repetem ao longo
do texto (“Andei pelo Brasil sempre
me lembrando de onde as coisas
começaram para mim. Começaram
aqui, na minha São João Del Rei, ao
lado do meu avô Tancredo”) e não
apontando somente posse, mas,
também, determinando e qualiﬁcando
os substantivos aos quais se referem,
relacionando-os com o participante
representado, tendendo, assim, a
reforçar o grau de envolvimento do
enunciador com os participantes da
cena, ratiﬁcando o valor estereotipado
de “família”, vislumbrada numa
conexão Aécio, Cidade e Tancredo.
A escolha lexical “compreensão”
pode apontar, nessa situação de
comunicação,
possíveis
efeitos
de
sentidos:
entendimento
e cumplicidade. Ao evocar a

Tendo em vista a deﬁnição “os
argumentos de superação insistem
na possibilidade de ir sempre mais
longe num certo sentido, sem que se
entreveja um limite nessa direção, e
isso com um crescimento contínuo de
valor” (PERELMAN E OLBRETCHSTYTECA, 2014, p. 327), lemos o
agradecimento aliado à continuação
do discurso verbal (“Andei por
esse país”) como uma estratégia
de argumentação por superação já
que a etapa vencida, “dedicação ao
primeiro turno da campanha” (que,
possibilitado pelo verbo “andar”,
pode ser interpretado como uma
possível ausência física do ambiente
familiar), é dirigida pra a construção
de um país melhor.
Conforme dito anteriormente, em
uma propaganda nada é gratuito
ou por acaso. A ciência disso nos
possibilita ler a apresentação da foto
de Tancredo Neves como a utilização
do argumento de autoridade dos
teóricos, já que, além de nos fazer
saber que Tancredo Neves é parte da
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compreensão
dos
familiares,
o enunciador possibilita que o
interlocutor entenda que, mesmo
que o participante representado
tenha o valor família em elevada
conta, ele também se compromete
com o país, e a família, metaforizada
como, inclusive, o povo, entende
esse comprometimento; é cúmplice/
parceira de um ideal.
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E eu peço licença para agradecer
também à minha família: a Letícia,
minha esposa, a minha mãe, a minha
ﬁlha Gabriela, as minhas irmãs (os
rostos passam um a um na tela), pela
compreensão que tiveram durante
todo esse tempo.
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família de Aécio Neves; sua presença
em cena ainda salienta a relação do
candidato com o prestigiado expresidente (alguém proeminente na
área política).
Após os agradecimentos, a câmera
fecha em close no candidato à
presidência compondo, novamente, o
quadro que temos na imagem 1.
Legenda: Imagem 1 – 0´13´´

estabelecida entre Tancredo Neves e
argumento de autoridade.
Os verbos “andei”, “caminhado” e
“aprendendo” possuem como sujeito
o próprio participante representado
exprimindo-o
em
ação,
como
alguém ativo, que realiza atividades.
Essa
razoável
não
passividade
expressa nessas vozes verbais é um
qualiﬁcativo desejável à ﬁgura pública
de presidente nacional.
Em um jogo de cenas que ora
retrata a imagem 1, ora a imagem 2, o
dizente aﬁrma:

Fonte: Disponível em < https://www.youtube.com/
watch?v=tLab-LhQHbw> Acesso em 13 jun 2016.

Nesse momento, por um processo
verbal, o dizente enuncia:
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Andei pelo Brasil sempre me
lembrando de onde as coisas
começaram para mim. Começaram
aqui, na minha São João Del Rei, ao lado
do meu avô Tancredo, caminhando
por essas ruas e aprendendo muito
cedo [distanciamento da câmera para
um plano americano] que decência
e política podem e devem caminhar
sempre juntas.
Aqui vemos no plano verbal
a expressão do argumento de
autoridade percebido do plano visual.
Além disso, a menção ao nome
próprio “Tancredo Neves” orienta
uma determinada memória discursiva
que possibilita a relação por um “nós”

É daqui que quero reiterar o
meu compromisso em continuar a
minha caminhada, como sempre
ﬁz, acreditando que a generosidade
aliada à ética, à honestidade, pode
nos levar a construir um Brasil muito
melhor do que este que nos estamos
tendo. Um Brasil que volta a nos trazer
esperança. Eu estou pronto e conto
com seu apoio.”
Considerando o advérbio “daqui”
que retoma a expressão “São João
Del Rei”, o local do dizer do candidato
é enfatizado, sugerindo a relevância
de suas raízes e de seu estado em sua
trajetória política. Podemos pensar
essa estratégia como argumentativa,
dadas as estatísticas divulgadas na
época que indicavam uma possível
perda do candidato em seu estado
natal. Colocar a origem mineira
em
evidência
poderia
motivar
uma identiﬁcação por parte desse
eleitorado que ainda necessita ser
conquistado.

Considerações ﬁnais
Cientes do potencial da Gramática
do Design Visual com suas três funções
e das várias técnicas argumentativas
propostas por Perelman e OlbretchsTyteca, nesta quantidade limitada de
3 Segundo dados do IBGE de 2010, 70,4% dos mineiros se
declaram católicos, 20,2% evangélicos e 2,1% espíritas. Fonte:
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/06/30/
interna_gerais,303469/reducao-de-catolicos-no-interiorde-minas-e-menor-do-que-a-media-do-pais-diz-ibge.
shtml. Acesso em 08 jun 2016.
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laudas, não tivemos a pretensão de
uma análise exaustiva do excerto do
vídeo, mas expusemos aquilo que,
em nossa leitura, foi representativo
da argumentação com vistas à
persuasão dentro do texto analisado,
considerando
a
situação
de
comunicação na qual se insere.
Sabendo que textos agem na
sociedade, que são produzidos
por alguém com um propósito
comunicativo para um auditório, e,
considerando os vídeos de campanha
eleitoral textos, acreditamos ser
importante e necessário que as
estratégias
argumentativas
com
vistas à persuasão (próprias do
discurso do marketing, da publicidade
e da propaganda) sejam percebidas e
problematizadas pelos interlocutores
desse gênero discursivo.
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Outro valor que pode ser associado,
ao público-alvo em questão, é a
religiosidade, expressa repetidas vezes,
no plano visual. O estado de Minas
Gerais é reconhecidamente religioso3,
e por ser a religiosidade um valor caro
a esse nicho da população, a presença
reiterada da igreja pode contribuir
para a construção da imagem de
um participante-representante com
valores semelhantes.
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O DISCURSO MACHISTA EM PAUTA: PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS
Augusta Cássia Schwtner DAVID (UNIFRAN- PROSUP/CAPES)
Luciana Carmona Garcia MANZANO (UNIFRAN)

RESUMO
A proposta deste trabalho se apoia na busca do entendimento das condições
de produção discursiva que propiciaram a emergência de comentários machistas,
em especial no caso do ranking sexual exposto ao público do campus da ESALQ/
USP, na cidade de Piracicaba, em junho de 2015. Nosso principal objetivo se
traduz em desvelar como tal discurso – que desqualiﬁca as mulheres e os
homossexuais citados no referido ranking, por meio de palavras e expressões
grosseiras num tipo de julgamento perante a comunidade – ainda tem espaço
num momento histórico em que as mulheres são reconhecidamente mais
independentes e chegam a posições de mais poder antes destinados apenas
aos homens. Valer-nos-emos da Análise do Discurso francesa com base nas
reﬂexões de Michel Foucault por conta de sua abordagem arquegenealógica.
PALAVRAS-CHAVE: discurso machista; práticas discursivas; sujeito; enunciado.

ABSTRACT
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This paper proposes the search for understanding the conditions of discursive
production that provided the emergence of sexist comments, more speciﬁcally
in the case of the sexual ranking publicly exposed in the campus of ESALQ/
USP (University of São Paulo), in the town of Piracicaba, in June 2015. We aim at
revealing how the discourse that disqualiﬁes women and homosexuals featured
in that ranking by using gross words and expressions in a judgmental way in
front of the society, still ﬁnds room in a historical moment in which women are
admittedly more independent and hold positions of higher power previously
destined to men. We will use the French approach of the studies of Discourse
Analysis. We will apply Michel Foucault’s reﬂections due to his approach using
archaeology and genealogy.
KEYWORDS: sexist discourse; discursive practices; subject; enunciate.

Dentre os conceitos apresentados
ao longo do trabalho e que merecem,
alguns merecem destaque, pois nos
direcionam no avanço da pesquisa.
Eles são topicalizados no decorrer
deste artigo.

Enunciado, discurso, prática e
formação discursiva
Para Foucault, um enunciado é
a unidade elementar do discurso
(FOUCAULT, 1995, p. 91). Para existir, o
enunciado deve ir além do mero ato de
enunciar, no sentido de se manifestar
ou propor algo. A produção de um
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A veiculação da notícia de um
ranking sexual em exposição no
câmpus de uma universidade paulista
ganhou
visibilidade
em
vários
veículos de comunicação em junho
do ano passado. O fato foi marcante
não por ser inédito, já que tal tipo de
exposição e julgamento da vida sexual
considerada anormal ao romper
com o que se espera da postura das
mulheres em nossa sociedade existe
há muito, mas o destaque aos nossos
olhos, nesse percurso cientíﬁco, são os
comentários realizados pelo público
leitor da página www.g1.com. São
merecedores de atenção, pois alguns
reproduzem o discurso machista tão
cristalizado em nossas vidas, de forma
tão presente, que torna normal julgar
moralmente o sexo feminino, além de
culpá-lo por sofrer a violência de ser
sancionado e exposto.

enunciado é o resultado de alguns
fatores; é necessário um sujeito em
um lugar institucional, um indivíduo
que não é a fonte produtora do
enunciado, mas que o produz segundo
a posição social que ocupa. Segundo
Gregolin, é condição para a existência
do enunciado a possibilidade de lhe
assinalar uma instância produtora
(GREGOLIN, 2004), instância essa
percebida como sujeito da operação,
segundo a concepção de que o que
existe num enunciado não é um
sujeito enquanto origem daquilo
que se enuncia, mas sim uma função
enunciativa, um lugar “determinado
e vazio que pode ser efetivamente
ocupado por indivíduos diferentes
[...] (FOUCAULT, 1995, p. 107).
Destacamos
as
palavras
de
Foucault em Gregolin (2006), de
onde podemos distinguir que a
função enunciativa não ocorre de
modo aleatório, mas que obedecem
às práticas discursivas, que são
um conjunto de regras anônimas,
históricas, sempre determinadas
no tempo e no espaço, que
deﬁniram, em uma dada época
e para uma determinada área
social, econômica, geográﬁca
ou linguística as condições de
exercício da função enunciativa”
(FOUCAULT apud GREGOLIN
1986, p. 136)

Sendo assim, conceber uma
formulação, um grupamento de
elementos
linguísticos
enquanto
enunciado não é tarefa simples,
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pois implica em “determinar qual é
a posição que pode e deve ocupar
todo indivíduo para ser seu sujeito.”
(FOUCAULT apud GREGOLIN 2004,
p. 28).
Neste trabalho especíﬁco de análise,
consideramos as regularidades em
uma série de enunciados especíﬁcos,
aqueles
que
constituem
os
comentários realizados no site www.
g1.com, na matéria reportada sobre
o ranking sexual exposto no centro
de vivência da ESALQ – Piracicaba.
Essas regularidades e dispersões dos
enunciados nos levam ao conceito
de formação discursiva. Tal formação
discursiva reﬂete a possibilidade de
descrição num “certo número de
enunciados, semelhante sistema de
dispersão e se puder deﬁnir uma
regularidade” um padrão passível de
reconhecimento “entre os objetos,
os tipos de enunciação, os conceitos,
as escolhas temáticas”. (FOUCAULT,
1995, p. 43)

VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

34

Foucault (1986) denomina discurso
um número limitado de enunciados
que se apoiam na mesma formação
discursiva, para os quais se pode
delinear um conjunto de condições
de existência. Por isso, pode-se
reconhecer que, em descontinuidade
temporal, discursos apresentam uma
similaridade, pois mesmo dispersos,
reconhecem-se neles regularidades
que os unem de tal modo que nos
é possível falar de discurso político,
discurso machista, discurso marxista,
entre outros.

Constituição do sujeito nas relações
de poder
Dentre as muitas abordagens de
Foucault sobre a constituição dos
sujeitos, as que tratam das “práticas
de si”, cristalizadas no meio em que
se vive e de muitas formas, propostas
e impostas pela cultura em que
se está imerso, considerando uma
coerção sobre o que o sujeito pode
ou não ser, implica necessariamente
no tema das relações de poder,
tratadas especialmente no artigo de
1984, “A Ética do Cuidado de Si Como
Prática de Liberdade”. Assim, poder
e disciplina, sob a visão de Michel
Foucault, perpassam este trabalho na
medida em que a análise das posturas
nos
enunciados
dos
discursos
sobre as mulheres estabelecem
necessariamente posições de poder e
controle disciplinar.
Ainda segundo Foucault, o poder
só pode ser alcançado por meio
das múltiplas formas de dominação
e sujeição existentes no interior do
corpo social, numa fragmentação
espraiada e não numa polarização
de dominantes X dominados, uma
vez que ele se exerce em rede. Essas
concepções podem ser revisitadas
em suas próprias palavras quando ao
aﬁrmar que “o indivíduo não é o outro
do poder: é um dos seus primeiros
efeitos. [...] O poder passa através do
indivíduo que ele constitui.” (2007,
p. 183 e 184). Assim, é esperado do
sujeito uma docilidade, uma conduta
“que se inscreva sob um regime

A batalha contínua de poder X
resistência
Selecionamos alguns comentários
feitos no próprio site de notícias
e, a partir deles, pretendemos
deslindar as condições de produção
discursiva, as relações de poder e
resistência constituintes dos sujeitos
envolvidos nessa interação digital.
Como a possibilidade de expressão
de opinião que é concedida pelo
g1.com, vários foram os comentários
realizados, dentre os quais podemos
divisar comentários sem nenhuma
preocupação
em
exercer
seu
preconceito de forma explícita,

representante do discurso dominante
em nossa sociedade atual, e daqueles
comentários
representativos
da
resistência contra a imposição desses
moldes patriarcais e tradicionalistas.
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ético e moral, e é por meio dessa
coerção que se constitui o sujeito.”
(MANZANO, 2013).

Segue abaixo o título da notícia
sobre o cartaz que deu margem aos
comentários que constituem nosso
corpus de pesquisa.
“‘Ranking’ expõe intimidade sexual
de alunas da USP e causa revolta
Material cita também homossexuais
e foi exposto no campus de Piracicaba.
Lista tem apelidos que identiﬁcam
estudantes; instituição vai apurar o
caso.
Claudia Assencio, Do G1 Piracicaba
e Região”

Fonte: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2015/06/ranking-expoe-intimidade-sexual-de-alunas-da-usp-e-causa-revolta.html (acessado em 28/07/2016)
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Pelo fato de a notícia utilizar como
suporte o meio digital para circular, é
possível assinalar e reconhecer nela
as características de um hipertexto,
gênero discursivo que permite ao
internauta realizar simultaneamente
vários processos e que pode ser,
então, concebido como a “ideia de
leitura e escrita não linear de texto, em
um contexto tecnológico, mediado
pelo computador e pela Internet”
(CEREJA, MAGALHÃES, 2013, p. 172).
Além disso, o gênero comentário
também faz parte de nossa análise.
Geralmente um texto curto, o
comentário é utilizado pelos leitores
como forma de expressão subjetiva,
“sem considerar os argumentos do
autor do texto e a situação em que
o texto foi produzido” (CEREJA,
MAGALHÃES, 2013, p. 177). Para que
o leitor possa realizar um comentário
na página do site G1 (assim como
em várias outas páginas web), é
necessário registrar seu login de
e-mail ou rede social. A ﬁm de que um
conteúdo considerado impróprio não
seja publicado, é comum alguns sites
se valerem de ﬁltros e/ou mediadores.
O espaço cibernético em questão
propiciou a interação entre vários
indivíduos que se manifestaram sobre
o cartaz em questão. A seguir, vamos
analisar alguns dos comentários
apresentados, procurando desvelar
quem são os sujeitos por trás deles e
as condições de produção discursivas
que propiciaram a emergência das
declarações feitas.

Comentário 1) Vazio - eu não tive
mais do que um parceira sexual
na minha vida. e nunca casaria
com uma menina que teve
mais do que um parceiro. isto
é machismo?? (483 Likes - 464
Dislikes)
Comentário 2) L. L. - Não,
Observadora, mil vezes não.
Nós não temos que rever
conceitos nenhum. Nós temos
que agir e pensar da maneira
que queremos. Cada um na
sua, quer ser liberal, seja... trate
de arrumar um homem liberal
também, cara. Nós, medievais,
não temos obrigação nenhuma
de deixarmos de ser. Até porque,
também existem as mulheres
medievais, aquelas, que nós nos
identiﬁcamos, e vice-versa. Por
que eu deveria me interessar
por uma cadelinha, sendo que
conheço várias e várias mulheres
honradas? Isso não é coisa de
menino de 14 anos, é coisa de
homem honrado. Homem que
valoriza seu par de bolas. Tchau.
(9 L – 11 D)
Comentário 3) T. A. - Elas deviam
fazer o ranking do pinto pequeno
e dos ruins de cama. Acho que
o efeito seria melhor do que se
mostrarem ofendidas. (1460 likes
– 201 dislikes)
Comentário 4) W.M. - Sabem
o que é isso? 90% dos homens
não se conformam com a
liberdade sexual das mulheres
porque possuem ideias arcaicas,
machistas e conservadoras que
só atrasam a humanidade. Tanto

(Fonte:
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2015/06/
ranking-expoe-intimidade-sexual-de-alunas-da-usp-e-causa-revolta.html acessado em 28/07/2016)

Chama atenção nos comentários 1
e 3 a quantidade de likes – avaliação
positiva. Como o próprio nome indica,
like vem do inglês e signiﬁca, entre
outras traduções, gostar, agradar,
apreciar, – que supera a quantidade de
dislikes – utilizados para demonstrar
desaprovação (traduzido do inglês:
antipatizar, repugnar, opor-se a). Esse
dado é um indicativo de que o discurso
machista circula com aprovação
em nosso meio social, o que acaba
por se reﬂetir nas mídias digitais e
traduz essa sedimentação combatida
pelos que pedem igualdade entre os
gêneros.
A vigilância sobre o corpo feminino,
a ditadura sobre a expressão da sua
sexualidade são ancoradas no que
Foucault denominou de gratiﬁcaçãosanção, parte da punição disciplinar,
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de modo a tornar a mulher dócil. Essa
disciplina avaliadora dos indivíduos,
realiza o julgamento por meio da
sua “verdade”, ou seja, valorando
positivamente um comportamento
e usando de dispositivos coercitivos
para normalizá-lo (FOUCAULT, 1996,
p. 161-163).
Em conformidade com a tese de
doutorado do pesquisador Ronaldo
Sousa Sampaio (2010, p. 104), temos
que
[...] o modelo ao qual estamos
até hoje atrelados é aquele que
Bourdieu (1998) denomina como
androcêntrico e deﬁne masculino
e feminino, respectivamente,
através das polaridades “alto/
baixo, em cima/embaixo, na
frente/atrás,
direita/esquerda,
reto/curvo (e falso), seco/úmido,
duro/mole, temperado/insosso,
claro/escuro,
fora
(público)/
dentro (privado) etc. (Bourdieu,
1998: 16)” que, em linhas gerais,
reservam a atividade ao homem
e a passividade à mulher,
perpetuando a distinção entre o
homem dominador e a mulher
submetida.

Sobre tal polaridade dos esquemas
binários necessariamente opositores
é que nos têm alertado os estudiosos
de gênero da atualidade, quando
apontam para a necessidade de
discutir
como
as
hegemonias
se
consolidam
historicamente,
garantindo a determinados grupos o
status de sujeito referência. Voltando
a análise para o texto manual do
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a mulher quanto o homem têm o
direito de transarem com quem
e com quantos quiserem sem
constrangimento e difamação.
E quanto a essa prática de falar
da intimidade sexual de forma
discriminatória e preconceituosa,
é sabido que todo mundo o faz
(seja em forma de piada, de
fofoca, de gracejos no trabalho,
escola, etc.). Não sejamos
hipócritas. Agora o que esses
moleques ﬁzeram é crime e deve
ser averiguado e punido! (1062
likes – 275 dislikes)
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ranking, redigido sob formato de
títulos e gráﬁcos com “palos”, os
quadradinhos de votação, logo abaixo.
Os títulos dividem o gráﬁco em três
partes, cada um deles remetendo a
formas discriminatórias de se referir
a determinados grupos de dentro do
câmpus, como mencionado na notícia
original, a investigação apuraria quem
eram os alunos apelidados de forma
depreciativa.
Importa atentar, no entanto, para
os tais títulos dados ao gráﬁco de
votação, no sentido de perceber
os sentidos de solidiﬁcação das
hegemonias dominantes no que se
refere às normas de gênero e étnicas.
O primeiro título faz referência ao
órgão sexual feminino de forma
pejorativa e ainda acrescenta o
adjetivo “fedida”, em sequência o
próximo é intitulado “teta preta” e
o último, provavelmente refere-se a
homens de orientação homoafetiva,
chamados de “sociedade do anel”.
Podemos perceber também que os
títulos se referem a determinados
grupos delimitados dentro do câmpus
e não a apenas uma pessoa por títulos,
já que de cada título derivam diversos
nomes, para quais são distribuídos
tais “votos”.
Assim, notamos que o sujeito
que se inscreve nos discursos dos
comentários é o sujeito masculino.
Deste modo, todas as outras formas
que se opõem a esta norma, tendem
à marginalização. Adequados ao
padrão de sujeitos históricos homens

heterossexuais, estes passam a ter
direitos de ditar as regras, já que sua
existência é não-problemática no
sentido de reﬂetir completamente a
norma vigente. Esses fatores explicam
porque a sexualidade dos homens
heterossexuais não é questionada
em nenhum dos comentários, mas a
feminina é tão vulgarmente exposta
com termos como “comíveis” e até
xingamentos como “cadelinha”, em
referência clara à desumanização da
mulher de sexualidade livre.
Seguindo a ótica de Michel
Foucault, descrita por Louro (2008,
p.22), a norma está entre “as artes
de julgar”, e sob esta forma de poder
não cabe uma forma triunfante, que
se dá pelo uso da força, mas sim pelo
aspecto invisível de reaﬁrmação de
tal norma como uma forma de poder
social. Disso deriva que o poder
não vem de uma só fonte, mas de
inúmeros e reiterados gestos, fatos
e formas discursivas, pelas técnicas
de reaﬁrmação e vigilâncias aptas
a naturalizar as relações de poder
(LOURO, 2008, p.22).
Como podemos perceber no
comentário resposta ao ranking,
escrito por uma mulher de iniciais
TA, algumas vezes a própria reação
a uma situação de opressão à norma
é respondida de forma a reiterar esta
mesma norma, muito provavelmente
de forma inconsciente. O comentário
em questão alega que: “Elas deviam
fazer o ranking do p... pequeno
e dos ruins de cama. Acho que

Nessa sequência de pensamento
que elenca, na verdade, nada menos
do que a lógica machista hegemônica
a que nossa sociedade está submissa,
mesmo a resposta que talvez livrasse
as mulheres dos ataques machistas,
deveria vir também com opressão
machista, ainda que tenha como alvo
os próprios opressores.
Finalmente,
no
comentário
de número 4 (quatro), podemos
perceber um discurso ao mesmo
tempo conformado com as falas
preconceituosas sobre o sexo, mas
também alertando que o que ocorreu
foi um crime. Há uma espécie de
agravamento da situação conforme a
internauta vai elaborando sua escrita.
Inicialmente o discurso é de igualdade
sexual, depois há alternação entre
aﬁrmar que todos falam, mas
perceber que a fala depreciativa
é um erro. Esse discurso mostra
claramente o duo poder de reforço
da norma e resistência (FOUCAULT,
1996) à medida em que uma mesma
pessoa aﬁrma a necessidade de
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direitos (resistência) e reaﬁrma
que “não devemos ser hipócritas”,
determinando que as falas são
cotidianamente repetidas.
Essa percepção de discurso de
resistência e poder em disputa nos
auxilia também na compreensão
da exposição inicial deste trabalho,
quando alertamos, sob a ótica de
Foucault (1995) que o discurso
perpassa o sujeito, mas não se origina
neste sujeito, antes, as falas servem
a um poder hegemônico social de
reforço das normas existentes em
determinada cultura, num dado
momento histórico.

Considerações ﬁnais
Ainda que haja questionamento
do modelo patriarcal por pessoas
representantes da militância por
igualdade entre os gêneros, é
inegável que existem condições que
permitem a emergência de discursos
machistas, que desejam um espaço
onde elas conseguem circular. Por
outro lado, há vozes que se levantam
em favor da mulher e de seus direitos,
fatores indicativos de que essas
relações de poder são contínuas. Em
diversos trechos dos comentários
podemos divisar o anseio de impor
seu pensamento como normalizador,
nessa relação que busca o poder
da palavra garantido pela produção
discursiva, um fato que nos mostra
esse sujeito constituído nessa luta
pela possibilidade de discursar.
Esse “poder da norma” permite

39
VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

o efeito seria melhor do que se
mostrarem ofendidas”. Sob esta
ótica, percebemos que há reação
e que a resistência aponta para o
empoderamento feminino, quando a
autora da frase aﬁrma que as moças
elencadas no ranking não deveriam
se sentir ofendidas, mas construir um
outro ranking, considerando aspectos
da
masculinidade
heterossexual
esperada dos homens em nossa
sociedade.
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“uma comparação perpétua de cada
um com todos, que permite ao mesmo
tempo medir e sancionar” (FOUCAULT,
1996, p. 166) Essas diferentes visões
sobre a mulher lutam pelo espaço
discursivo e geram conﬂitos entre
poder e resistência. Foucault propõe a
análise das “relações de poder através
do antagonismo das estratégias”
(1995, p. 234) e a investigação das
formas de resistência para que as
compreendamos nessas oposições.
No entanto, ainda as formas de
resistência se mostram, muitas vezes,
atreladas aos modelos binários e

ao reforço da norma como padrão,
tendo como resultado a manutenção
da marginalização de determinados
sujeitos, na produção cíclica de
reforço das hegemonias dominantes
e reaﬁrmação dos subalternos, na
medida em que, ainda que discursem
e demonstrem determinação por
igualdade entre os gêneros, a
própria construção desta dualidade
homem/mulher
como
opostos
ﬁxos, completamente delimitados
em suas diferenças construídas
socialmente, terminam por escravizar
as posições em locais determinados e
culturalmente hierarquizados.
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AS RELAÇÕES DIALÓGICAS E A TRANSGRESSÃO DO FEMININO EM
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é analisar o ﬁlme Alice no País das Maravilhas e
demonstrar como as relações dialógicas e a ideologia das Rainhas Branca e
Vermelha incidem na constituição do sujeito Alice e em sua posição axiológica
perante os costumes vinculados às mulheres do século XIX. O foco do trabalho
é veriﬁcar quais são os discursos e as respostas que seriam revelados no ﬁlme
a ﬁm de aﬁrmar o discurso feminista de Alice, pois os enunciados proferidos
pelas Rainhas são muito inﬂuentes, uma vez que ambas ocupam lugares de
comando do cronotopo do País das Maravilhas. Sendo assim, abordaremos
as reﬂexões sobre relações dialógicas, ideologia e ato responsável propostas
por Bakhtin para que possamos compreender como o sujeito Alice se constitui
como transgressora perante a postura da mulher da sociedade em que vivia.
PALAVRAS-CHAVE: Ato responsável; relações dialógicas; ideologia; feminino; Alice
no país das maravilhas.

ABSTRACT

KEYWORDS: Responsible act; Dialogic relations; Ideology, Feminine; Alice no país
das maravilhas.
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This research aims at analyzing the movie Alice in Wonderland, and at
demonstrating how White Queen’s and Red Queen’s dialogic relations and
ideology affects the constitution of the subject Alice on their axiological position
in relation to the habits associated to 19th century women. This work focus on
verifying which discourses and answers would be revealed in the movie in order
to affirm Alice’s feminist discourse. The enunciates uttered by the Queens are
very inﬂuential, since both hold command positions in the chronotope of País
das Maravilhas. Therefore, we will approach the reﬂections on dialogic relations,
ideology and responsible act as proposed by Bakhtin so we can understand
how the subject Alice constitutes themselves as a transgressor in relation to the
behavior of the woman in the society where she lived.
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Considerações Iniciais
Desde a criação de Alice no País
das Maravilhas, de Lewis Caroll, em
1865, sua obra teve uma repercussão
mundial e surgiram várias releituras,
como o ﬁlme dirigido por Tim Burton
lançado em 2010, e que compõe o
corpus deste trabalho. A reprodução
cinematográﬁca é atual quanto ao seu
conteúdo temático, pois representa
o sujeito feminino na atualidade
dialogando com os discursos que o
permeiam com relação à constituição
da mulher na contemporaneidade.
O ﬁlme, como gênero discursivo,
traz para os dias atuais uma possível
resposta sobre qual seria o lugar
que a mulher enquanto sujeito social
poderia ocupar na sociedade atual;
uma vez que a Alice proposta por
Carroll em 1865 é apresentada como
uma menina inocente e questionadora
sobre tudo o que vive, já a Alice de
Burton traz consigo uma identidade de
mulher, um sujeito que já ultrapassou
a fase da infância e que se encontra
as vésperas de seu casamento, porém
com a sua passagem pelo País das
Maravilhas, o sujeito Alice se relaciona
dialogicamente com outros sujeitos
que incitam nela questões que a fazem
se constituir, aos poucos, como um
sujeito dialógico e transgressor, com
isso ela conﬁrma sua ideologia e se
posiciona axiologicamente contrária
aos discursos e costumes vinculados
às mulheres de sua época.
No ﬁlme, Alice é apresentada como
uma moça de dezesseis anos e que

se encaminha para um casamento
arranjado por sua mãe para salvar sua
família da falência, porém tudo isso é
arquitetado sem que ela saiba. Com
o passar dos acontecimentos, ela
descobre o porquê de estar naquela
festa, fato esse que desdobra para
um diálogo com sua irmã que tenta
convencê-la de que o casamento
seria sua melhor escolha.
A partir desse momento, Alice
entra em um diálogo com sua
futura sogra, aparentemente muito
rígida e que mostra à Alice a forma
como deveria se portar perante o
casamento com o seu ﬁlho; é nesse
momento que Alice visualiza o Coelho
Branco; que é o responsável por
fazer com que ela entre em contato
com o País das Maravilhas e conviva
dialogicamente com os sujeitos que
por lá vivem. Durante o percurso
nesse novo cronotopo, Alice convive
dialogicamente com dois sujeitos
femininos e que ocupam o mais alto
lugar na hierarquia social, a Rainha
Branca e a Rainha Vermelha, que
serão um dos nossos ﬁos condutores
nessa pesquisa. Para procedermos às
análises, é válido ressaltar que para
este artigo foi feito um recorte no
corpus da pesquisa realizando uma
análise apenas dos sujeitos femininos
que estão vinculados à transgressão
de Alice.
Nessa
análise
bakhtiniana,
partiremos
de
duas
posições
axiológicas e femininas centrais no
cronotopo do País das Maravilhas: a
Rainha Branca, sendo caracterizada

Pensando nessa transgressão do
feminino, o objetivo principal desta
pesquisa é veriﬁcar, através das
reﬂexões sobre relações dialógicas,
ideologia e ato responsável propostos
por Bakhtin, como o sujeito Alice
se constitui dialogicamente através
dos discursos dos sujeitos Rainha
Branca e Rainha Vermelha que, por
ocuparem o topo hierárquico no País
das Maravilhas e representarem, ao
mesmo tempo lados opostos quanto à
postura feminina, tornam-se também
sujeitos responsáveis por fazer com
que Alice possa tomar para si um
discurso ideológico e posicionar-se
de forma axiológica aos costumes
impostos à mulher.
A análise do ﬁlme Alice no País
das Maravilhas, elaborada aqui,
encontra-se alicerçada em três
pilares fundamentais de toda a

Para que isso seja possível, será feita
uma transcrição das principais falas
das Rainhas e de Alice, enunciados
estes que foram escolhidos de forma
a evidenciar como a interação desses
sujeitos constitui Alice como um sujeito
dialógico, dessa forma, buscaremos
entender como se fundamentam
essas relações dialógicas instauradas
pelas personagens e mostrar como se
constituirá o ato responsável de Alice
a partir disso. Portanto analisaremos
o personagem Alice em seus períodos
anteriores, posteriores e durante a sua
passagem pelo cronotopo do País
das Maravilhas, para que possamos
entender a relação entre o sujeitoespaço-tempo, vinculada a esses
cronotopos com o objetivo principal
de mostrar com as relações dialógicas
são tomadas como fatores essenciais
para essa constituição subjetiva.

Reﬂexões bakhtinianas
A
análise
do
corpus
aqui
apresentada
foi
fundamentada
nas reﬂexões de Bakhtin sobre as
relações dialógicas, a ideologia e
o ato responsável. O diálogo, para
Bakhtin, é constituído como um
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reﬂexão bakhtiniana, sendo eles: as
relações dialógicas, a ideologia e o
ato responsável. A partir daí, a análise
partirá da aplicação desses conceitos
sobre os personagens Alice, Rainha
Branca e Rainha Vermelha, a ﬁm de
mostrar como as relações dialógicas
entre esses sujeitos acarretam o
posicionamento axiológico de Alice
perante sua realidade social.
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como uma rainha amável, amigável
e que ama a todos os súditos de
seu reino; e a Rainha Vermelha, que
é mostrada no ﬁlme como uma
mulher temida e que possui em
seu reino armas e soldados fortes
o suﬁciente para intimidar todos
os seus súditos. Essa pesquisa se
justiﬁca pelo fato de que o sujeito
Alice, ao entrar em contato com as
vozes sociais que cercam as duas
rainhas, pode ter uma conﬁrmação
de sua ideologia e por meio das
relações dialógicas instauradas nesse
convívio, ela consegue se posicionar
axiologicamente perante os costumes
negativos vinculados às mulheres de
seu tempo.
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fenômeno dos mais privilegiados
quando se faz referência à linguagem;
ele estabelece as relações dialógicas
como relações de sentidos entre
enunciados obtendo como referência
o todo da interação verbal e não
apenas o diálogo face a face. Dessa
forma, sua preocupação está voltada
para os possíveis embricamentos
discursivos que acontecem no interior
dessa interação verbal, assim sendo
não se torna tão difícil entender como
se constitui a linguagem enquanto
fenômeno dialógico, uma vez que
toda a compreensão está envolvida
a partir de uma relação, que por sua
vez é dialógica.
Segundo Bakhtin:

VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

44

As relações dialógicas são
relações
(semânticas)
entre
toda espécie de enunciados na
comunicação discursiva. Dois
enunciados, quaisquer que sejam,
se confrontados em um plano de
sentido (não como objeto e não
como exemplos linguísticos),
acabam em relação dialógica.
(BAKHTIN, 2011, p. 323)

É a partir dessa reﬂexão bakhtiniana
que ﬁca claro o conceito de relações
dialógicas como um aspecto inerente
à linguagem, em outras palavras,
torna-se possível o fato de aﬁrmar
que todo enunciado é dialógico. Esse
fato designa não apenas a grande
descoberta de Bakhtin sobre os
estudos linguísticos, mas também
o fato de organizar e deﬁnir todo o
existir humano enquanto dialógico.

As
relações
dialógicas
são
entendidas como a grande descoberta
de Bakhtin para os estudos linguísticos,
fator este que se caracteriza pela
presença de vozes sociais, culturais,
políticas e históricas que constituem
um sujeito, construindo, dessa forma,
sua ideologia. Essas vozes são sempre
repetidas por outrem, de forma a
ﬁrmar enunciados que já foram ditos,
evidenciando, assim, a relação de
sentidos entre eles resultando, por
sua vez em uma atitude responsiva
dos sujeitos em interação. Assim, o
discurso pode acontecer na interação
verbal entre dois sujeitos que se
interagem ou dentro do próprio
discurso feito por ambos. Com isso é
possível deduzir que há uma interação
intrínseca entre sujeito/mundo, uma
vez que ambos se encontram em
constante interação, tornando-se
mutuamente essenciais para sua
própria construção ideológica.
Nas palavras de Brait:
Por um lado, o dialogismo
diz respeito ao permanente
diálogo, nem sempre simétrico
e harmonioso, existente entre
os diferentes discursos que
conﬁguram uma comunidade,
uma cultura, uma sociedade.
É nesse sentido que podemos
interpretar
o
dialogismo
como elemento que instaura
a
constitutiva
natureza
interdiscursiva da linguagem.
(BRAIT, 2013, p. 94-95)

Outra questão fomentadora de
toda a reﬂexão ﬁlosóﬁca de Bakhtin é

Segundo Bakhtin/Voloshinov:
Um produto ideológico faz parte
de uma realidade (natural ou
social) como todo coro físico,
instrumento de produção ou
produto de consumo; mas, ao
contrário destes, ele também
reﬂete e refrata uma outra
realidade, que lhe é exterior. Tudo
é ideológico possui um signiﬁcado
e remete a algo situado fora de si
mesmo. Em outros termos, tudo
que é ideológico é um signo. Sem
signos não existe ideologia. Um
corpo físico vale por si próprio:
não signiﬁca nada e coincide
inteiramente com sua própria
natureza. Neste caso, não se
trata de ideologia. (BAKHTIN/
VOLOSHINOV, 1981, p. 31)

Dito isto, é importante entender a
ideologia como um fenômeno que
constitui o sujeito com relação aos
discursos que este profere, ou seja,

Já as questões vinculadas ao ato
responsável, propostas por Bakhtin,
incitam a proposição de duas vertentes
opostas do ato enquanto resposta:
os que são repetíveis, ou seja, atos
que são comuns em determinadas
atividades; e atos irrepetíveis que
são praticados por sujeitos que se
encontram imersos em determinado
contexto social e deﬁnidos por este
mesmo contexto. A partir desses
pressupostos, o que podemos inferir
é que o fato de agir responsivamente
no existir-evento demanda atitudes
responsivas do eu para o outro, do
outro para mim e do eu para mim.
Conforme
Bakhtin,
podemos
entender
algumas
questões
vinculadas ao ato responsável:
Compreender um objeto signiﬁca
compreender meu dever em
relação a ele (a orientação que
preciso assumir em relação a
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vivendo em um meio social. Nas
palavras de Miotello (2013, p. 171) “[...]
o sujeito não se constitui apenas
pela ação discursiva, mas todas
as atividades humanas, mesmo as
mediadas pelo discurso, oferecem
espaço de encontros de constituição
da subjetividade.”. Dessa forma,
podemos entender que um eu
individual é constituído por um outro
que é social, uma vez que os índices
de valor impregnados na ideologia
desse contexto social se iniciam
por meio das relações entre esses
sujeitos e garante um posicionamento
axiológico do homem com relação ao
mundo em que vive.
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a questão da ideologia que segundo
Miotello (2013, p. 171) “[...] se pode
caracterizar a ideologia da perspectiva
bakhtiniana, como a expressão,
a organização, e a regulação das
relações
histórico-materiais
dos
homens. Ao mesmo tempo, esse
ponto de vista também manifesta sua
compreensão diversa exercida pela
ideologia.”. A partir dessa perspectiva,
pode-se considerar que a ideologia
bakhtiniana parte de um conjunto
de fatores sobre a interpretação e
reﬂexos de um sujeito imerso em
um contexto social, esta é apenas
construída, por sua vez, por meio das
relações dialógicas e é expressa por
meio de signos.
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ele), compreendê-lo em relação a
mim na singularidade do existirevento: o que pressupõe a minha
participação responsável e não
a minha abstração. (BAKHTIN,
2010, p. 66)

Em palavras, o que Bakhtin propõe
enquanto reﬂexões acerca de ato
responsável é que toda a compreensão
de um determinado fato precisa ser
ativa, e não passiva, ou seja, o sujeito
mostra o seu não-álibi na existência,
pois os discursos ideológicos estão
ﬁrmados em um plano social, cultural e
histórico, sendo assim, os sujeitos são
capazes de vivenciar e transformar os
contextos em que se interagem com
o outro. É o que podemos perceber
nas explicações de Sobral (2013, p.
15) quando ele nos explica que “[...]
o processo do ato é o que o faz
existir, ao passo que o conteúdo ou a
concepção tem caráter abstrato.”.
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O grande objetivo de Bakhtin a
propor a ﬁlosoﬁa do ato é pensar
sobre as questões que residem no
fato de tentar mostrar como se
podem generalizar as singularidades
dos atos, sem perder o foco em seu
pensamento principal de que os atos
podem ser repetíveis ou irrepetíveis.
Sobre o ato enquanto não-álibi para o
existir evento, temos uma explanação
de Faraco que nos mostra que:
[...] a compreensão não é
mera experiência psicológica
da ação dos outros, mas uma
atividade dialógica que, diante
de um texto, gera outro(s)
texto(s).
Compreender
não

é um ato passivo (um mero
reconhecimento),
mas
uma
réplica ativa, uma resposta, uma
tomada de posição diante do
texto. (FARACO, 2009, p. 42)

Assim um ato responsável resulta
de uma atitude ativa, que não se
torna indiferente discursiva ou
ideologicamente, dessa forma o
ato enquanto responsável pode ser
entendido a partir de seu conteúdo, de
seu processo juntamente com ações
valorativas de um sujeito agente, ou
seja, trata-se de uma ação concreta
e intencional no existir-evento,
praticada por determinado sujeito que
se encontra situado ideologicamente
determinando, dessa forma, o caráter
ativo e responsável do sujeito.

A ideologia feminina e seus
desdobramentos: do passado ao
presente
Neste
momento,
torna-se
imprescindível
atentar-nos
ao
cronotopo
do
feminismo,
ou
seja, entender quais são as raízes
ideológicas
deste
movimento
e reinvindicações das mulheres
para compreender quais são os
desdobramentos desse movimento
e, dessa forma, empreender, de que
forma ele incide ideologicamente
sobre as mulheres na atualidade e no
corpus a ser analisado.
Dessa forma, nos atentaremos
aos estudos de Paglia (1994) e de
Kollontai (1977) que nos mostram
que o movimento feminista teve seu

Em seus estudos, Kollontai (1977)
chama-nos a atenção para o fato
de que a luta pela igualdade de
direitos, não estaria ligada apenas à
igualdade salarial ou a emancipação
política, mas sim por uma ideologia
de que a liberdade que as mulheres
almejavam estaria imbricada também
ao fato de se verem soltas de amarras
sociais, uma vez que estas não
podiam estabelecer-se como sujeito
autônomos, estando sempre ligados a
uma dominação ideológica do marido
ou do pai que decidiam suas atitudes,
seu destino e suas posturas.
Uma explicação de Bakhtin/
Voloshinov pode nos mostrar como
os entrecruzamentos discursivos
da época incitaram o movimento
feminista de forma a se tornar um
movimento muito consolidado até os
dias atuais:
A
palavra
acompanha
e
comenta todo ato ideológico.

Em outras palavras, todos esses
atos e as ideologias que circundavam
o cronotopo do movimento feminista,
ﬁzeram com que as mulheres se
rebelassem,
atribuindo
para
si
mesmas uma nova carga ideológica
e uma axiologia perante aos valores
impostos a elas, lutando pela sua
busca de direitos. Portanto, é possível
aﬁrmar que o principal objetivo do
movimento feminista é o de trazer
uma ideologia da conquista sobre a
igualdade de direitos entre homens
e mulheres, garantindo a elas uma
emancipação social, igualdade de
direitos e uma participação ativa na
sociedade, desmistiﬁcando a ideia de
diferenças entre os gêneros.
Segundo Paglia (1994), as questões
vinculadas à opressão da mulher vêm
sendo agravadas com o aumento de
exploração dos direitos femininos,
em especial de suas camadas mais
oprimidas. Muitos dos direitos e do
espaço conquistado pela mulher como
sua inserção do mercado de trabalho
e a conquista de direitos signiﬁcativos
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Os processos de contensão de
todos os fenômenos ideológicos
(um quadro, uma peça musical,
um ritual ou um comportamento
humano) não podem operar
sem a participação do discurso
interior. Todas as manifestações
da criação ideológica – todos os
signos não verbais – banhamse no discurso e não podem
ser nem totalmente isoladas
nem totalmente separadas dele.
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1981a,
p. 37-38)
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início por volta de 1848, por meio de
uma convenção realizada apenas
por mulheres para a reinvindicação
de uma possível igualdade de
direitos equiparados aos homens.
Esse movimento traz consigo ideais
da Revolução Francesa, tais como
Igualdade, Liberdade e Fraternidade;
além de tentar demonstrar que o início
da exploração feminina se arrastava
desde a Revolução Industrial, onde
as mulheres ocupavam uma jornada
de trabalho mais extensa que a dos
homens e, além disso, ainda precisavam
cumprir seus deveres domésticos.
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vêm sendo perdidos ou deturpados
de forma crescente e acelerada. Para
estudar esses valores ideológicos, é
preciso buscar respostas tais como
abandonar os discursos e costumes
autodestrutivos, ou seja, mostrar
que mesmo com todos os discursos
vinculados às mulheres, elas não
têm a necessidade interiorizar essa
ideologia em si, mas sim ter como
atitude responsiva um fator que as leve
ao ideal de liberdade e igualdade de
direitos perante a própria sociedade.
Com essas réplicas discursivas ao
movimento feminista, temos um dos
fatores que perpassa as reﬂexões
bakhtiniana, denominado pelo ﬁlósofo
como excedente de visão, para que a
compreensão ﬁque mais clara temos
a explicação de Bakhtin:
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Quando contemplo no todo um
homem situado fora e diante de
mim, nossos horizontes concretos
efetivamente vivenciáveis não
coincidem. Porque em qualquer
situação ou proximidade que
esse outro que contemplo possa
estar em relação a mim, sempre
verei e saberei algo que ele, da
sua posição fora e diante de mim,
não pode ver: as partes de seu
corpo, inacessíveis ao seu próprio
olhar. (BAKHTIN, 2011f, p. 21)

São a partir dessas reﬂexões, que
podemos inferir que o feminismo,
enquanto movimento ideológico,
busca apenas a igualdade de direitos
entre os homens e as mulheres
enquanto sujeitos sociais. Atualmente,
houve muito avanço desde a criação

do movimento, muitas mulheres
ainda buscam por seus direitos e
lugares em uma sociedade dominada
ideologicamente pelas leis patriarcais.

As relações dialógicas e a transgressão do feminino em Alice no
País das Maravilhas
O ﬁlme Alice no País das Maravilhas
é uma reprodução cinematográﬁca
lançada no ano de 2010 e dirigida
por Tim Burton. Como já foi dito
anteriormente, o ﬁlme enquanto
gênero discursivo traz consigo
indícios de uma resposta, pois em seu
conteúdo temático, aborda questões
como o lugar da mulher na sociedade
contemporânea e retrata Alice como
uma mulher; já crescida prestes a se
casar; diferente da obra de Carrol de
1865 que em seu conteúdo apresenta
Alice como uma criança totalmente
curiosa e questionadora.
Grande parte das questões trazidas
sobre o papel feminino na atualidade
é representada por três sujeitos que
convivem dialógica e ideologicamente:
Alice, Rainha Branca e Rainha
Vermelha. Alice, antes de entrar no
País das Maravilhas, já apresentava
sinais de transgressão, isso ﬁca claro
quando ela se encontra em sua festa de
casamento e é pedida em matrimônio,
mas não tem certeza se quer se
casar com seu pretendente, por se
tratar de um casamento arranjado,
respondendo da seguinte forma:
Alice: Todos esperam que eu
aceite. Você é um Lord e a

Ao chegar ao País das Maravilhas,
Alice convive com os mais variados
tipos de sujeitos, a dizer: A lagarta, o
Chapeleiro Maluco, a Lebre de Março e
as Rainhas Branca e Vermelha. Todos
esses personagens ajudam Alice a
se constituir dialogicamente como
um sujeito transgressor e posicionarse axiologicamente, porém as que
mais constroem a ideologia de Alice
quanto a questão do feminino são
as Rainhas, por ocuparem lugares de
comando em seus reinados e terem
personalidades totalmente opostas.
A Rainha Vermelha é um sujeito
que se apresenta ideologicamente
como
uma
pessoa
autoritária,
temida e poderosa. Famosa por seus
mandamentos e por decapitar todos
aqueles que não obedecem às suas
ordens, prova disso é seu castelo em
que há um lago constituído por água
e pelas cabeças de todas as pessoas
que ela mandava decapitar, inclusive
o seu marido, o Rei. Em um de seus
diálogos com um de seus comparsas,
o Valete, a Rainha relembra sua
ideologia sobre o fato de ser temida:
Rainha Vermelha: Tem que achar
a Alice, Staine. Sem o Jaguadarte
os seguidores da minha irmã
vão tentar me enfrentar. Minha

Valete: Eu não compreendo. A
senhora é superior em todos os
sentidos.
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irmãzinha feia, porque adoram
ela e me odeiam?

Rainha Vermelha: Eu sei, mas
Miranda consegue que todos
se encantem por ela. Homens,
mulheres e até mesmo a mobília.
Valete: Até mesmo o Rei.
(Nesse momento ambos olham
para o lago que cerca o Castelo e
avistam a cabeça do rei boiando
na água)
Rainha Vermelha: Tive que fazer
isso, ele teria me deixado.
Valete: Majestade, é muito melhor
ser temida do que ser amada.

Alice tem uma relação signiﬁcativa
com a Rainha Vermelha, pois vai para
seu castelo para libertar seus amigos e
recuperar a Espada Vorpal para matar
o Jaguadarte. Por isso, ela engana a
Rainha e aos poucos vai entrando em
contato com suas malvadezas e já se
constituindo ideologicamente como
um sujeito transgressor.
Assim que chega ao reinado da
Rainha Vermelha, Alice está gigante
e é recepcionada por ela justamente
por conta de seu tamanho:
Rainha vermelha: Minha querida,
qualquer um com uma cabeça tão
grande é bem vinda em minha corte.
Providenciem roupas para ela, usem
as cortinas se for necessário, mas
vistam essa menina enorme!
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minha beleza não é eterna e eu
não quero acabar como (volta
seu olhar para sua tia Imógene).
Mas está acontecendo tudo tão
rápido. Eu acho que... (Avista o
Coelho Branco e sai a sua procura,
deixando seu pretendente sem
resposta).
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Já a Rainha Branca traz consigo
um
posicionamento
axiológico
totalmente oposto ao da Rainha
Vermelha, sendo uma mulher pacíﬁca,
gentil e bondosa e que não fere
nenhuma criatura viva por conta de
seus votos e tem preocupação com
tudo aquilo que tem vida.
Rainha Branca: As árvores
parecem tristes. Tem falado com
elas?
Súdita: Sim, Majestade.
Rainha Branca: Talvez tenha que
tentar com um pouco mais de
gentileza da próxima vez.

Outro momento que analisamos
e julgamos importante para a
constituição do sujeito Alice enquanto
transgressor é a escolha dos
Campeões para a Rainha Branca, em
que o oráculo é aberto e mostra Alice
como a única opção de campeão:
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Gêmeos: Não há outro caçador,
de jeito nenhum. Se não for a
Alice ele não morre!
Rainha Branca: (Faz gesto
negativo com a mão) Alice, você
não pode viver a sua vida para
agradar aos outros. A escolha
tem que ser sua, porque quando
for enfrentar aquela criatura, terá
que ir sozinha.

O que se pode perceber é que
toda essa convivência dialógica entre
as Rainhas com Alice a encoraja a
seguir em frente; a Rainha Vermelha
lhe mostra a ideologia da coragem
para seguir em frente e matar o

Jaguadarte e a Rainha Branca lhe
mostra os pensamentos sobre agradar
pessoas e não deixar de fazer suas
vontades enquanto mulher. São esses
os discursos que fazem com que Alice
sinta-se totalmente segura enquanto
um sujeito feminino e transgressor, e
consiga matar o Jaguadarte, sendo
que nesse momento, Alice faz o uso
de um discurso da própria Rainha
Vermelha: “Corto-lhe a cabeça!”; e
quando sai do País das Maravilhas
renega todo o casamento e a postura
de mulher imposta a ela, tornando-se
dona de seu próprio negócio e destino.

Considerações ﬁnais
A
partir
das
considerações
elencadas acima é possível aﬁrmar
que a linguagem, enquanto veículo
de comunicação, é dialógica e por
consequência
ideológica.
Todos
esses indícios se encontram a partir
da preocupação de Bakhtin com
a relação histórica e ideológica da
linguagem, assim sendo é possível
aﬁrmar que a linguagem não pode
ser dita no vazio, mas precisa estar
vinculada a uma situação social, uma
vez que por meio da palavra há um
confronto ininterrupto de valores
sociais. Dessa forma, percebe-se que,
por meio da convivência com outro
sujeito, podemos nos impregnar de
sua ideologia, de seus discursos, pois
segundo as reﬂexões bakhtinianas,
eu só posso viver na presença de um
outro que constitui qualquer discurso
por
meio
da
heterogeneidade
linguística.

O que nos propusemos a fazer
neste trabalho foi mostrar como
os sujeitos femininos presentes no
País das Maravilhas inﬂuenciaram
ideológica e discursivamente o sujeito
Alice a tomar uma posição axiológica
de acordo com os valores em que
acreditava. Assim como Alice, que no
começo do ﬁlme já possuía aspectos
de transgressão, precisou passar
pelo País das Maravilhas e conviver
dialogicamente com os sujeitos
que lá estavam para possivelmente
conﬁrmar os ideais que trazia consigo
e se ﬁrmar axiologicamente perante
aos valores impostos para as mulheres
do século XX, e construir, por meio
dessas relações dialógicas, o seu
próprio ato responsivo.

SELINFRAN

Assim sendo, o que se torna
hipoteticamente claro é que os
sujeitos femininos que viviam no
País das Maravilhas foram peças
fundamentais para a construção desse
posicionamento responsivo de Alice.
As relações dialógicas que foram
instauradas por meio dos sujeitos
representados pela Rainha Branca e
pela Rainha Vermelha inﬂuenciaram
ideologicamente o sujeito Alice que,
ao se ver fora do País das Maravilhas,
responde de forma totalmente
contrária aos costumes que eram
impostos às mulheres de sua época,
decidindo por não se casar sem ter
amor por seu marido, e obter uma
vida proﬁssional em que ela possa ser
dona de seu destino e de sua vida.
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ANÁLISE ESTILÍSTICA DO POEMA QUALIFICAÇÃO DE CARLOS NEJAR

RESUMO
A presente comunicação tem por objetivo analisar o poema Qualiﬁcação, de
Carlos Nejar. A análise relaciona-se à Linha de Pesquisa “Estudos estilísticos:
discurso, gramática e estilo”, focalizando tanto questões relacionadas ao
enunciado, em especial, aspectos lexicais, sonoros e sintáticos, quanto à
enunciação, ao centrar-se na construção de um éthos. Qualiﬁcação, como
o próprio título sugere, busca construir uma imagem do enunciador que se
apresenta como alguém que se contrapõe a uma situação de modo bastante
incisivo. Para essa análise, serão considerados os estudos de Martins (2003),
Micheletti (2006) e Maingueneau (2006).
PALAVRAS CHAVE: Carlos Nejar; estilística, éthos.

ABSTRACT

KEYWORDS: Carlos Nejar, stylistics, ethos.
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This communication aims to analyze the poem Qualiﬁcation Carlos Nejar.
The analysis relates to the Research Line “Stylistic Study: speech, grammar
and style,” focusing on the more issues to the statement, in particular lexical
aspects, sound and syntactic, as the enunciation to focus on building an ethos.
Qualiﬁcation, as the title suggests, seeks to build a picture of the enunciator
who presents himself as someone who is opposed to a very incisively situation.
For this analysis, Martins studies will be considered (2003), Micheletti (2006)
and Maingueneau (2006).
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Introdução
Antes de iniciar a análise, um breve
histórico sobre o autor da obra se faz
necessário. Luís Carlos Verzoni Nejar,
mais conhecido como Carlos Nejar e
assim denominado a partir de agora,
nasceu em Porto Alegre (RS), em 11
de janeiro de 1939, sendo um poeta,
ﬁccionista, tradutor e crítico literário
brasileiro, membro da Academia
Brasileira de Letras e da Academia
Brasileira de Filosoﬁa. É o quinto
ocupante da cadeira nº4, eleito em 24
de novembro de 1988, na sucessão de
Clodomir Viana Moog (São Leopoldo,
28 de outubro de 1906 - Rio de Janeiro,
15 de janeiro de 1988). Foi recebido
em 9 de maio de 1989 pelo acadêmico
Eduardo Portella, de acordo com
informações da Academia Brasileira
de Letras.
Sua obra, com mais de meio
século de relevância, é calcada na
poesia e não no verso, de acordo
com deﬁnição do próprio autor,
conforme consta em Autobiograﬁa
num relâmpago de Breve História do
Mundo (2003).
Denominado de “o poeta do pampa
brasileiro”, durante toda a sua vasta
trajetória, observa-se uma forma bem
particular de se construir os textos,
usando a tradição contraposta a uma
ruptura. Ainda que seja associado ao
movimento da geração de 60, Carlos
Nejar se coloca muito além deste
rótulo ou categorização, pois sua
obra é atemporal.

Para o presente trabalho, serão
focalizados
alguns
aspectos
enunciativos, com observações sobre
aspectos sonoros, que permeiam
a composição da obra, bem como
a observância que o texto faz de
questões relacionadas ao cotidiano
e à vida, forjando a construção de
um ethos calcado na rudeza da
composição do autor. Assim, sua
compreensão se faz mais eﬁcaz, ainda
que se trate de um poema, vertente
da literatura pautada na emoção e,
portanto, mais suscetível à “sensação”
do que à “compreensão”.
Objetivando uma análise estilística,
voltada às teorias e estudos
bakhtinianos, temos a seguinte
deﬁnição como princípio norteador e
ponto de partida:
(...) todo discurso concreto
(enunciação) encontra aquele
objeto para o qual está voltado
sempre, por assim dizer, já
desacreditado,
contestado,
avaliado, envolvido por sua
névoa escura ou, pelo contrário,
iluminado pelos discursos de
outrem que já falaram sobre ele. O
objeto está amarrado e penetrado
por ideias gerais, por pontos de
vista, por apreciações de outros
e por entonações. Orientado para
o seu objeto, o discurso penetra
neste
meio
dialogicamente
perturbado e tenso de discursos
de outrem, de julgamentos e de
entonações. Ele se entrelaça com
eles em interações complexas,
fundindo-se com uns, isolandose de outros, cruzando com

(5)

Por mais grave a doença,

(6)

a dor já me curou.

(7)

E levo no bordão,

(8)

o campo, a cerca,

(9)

as passadas que vão,
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terceiros; e tudo isso pode formar
substancialmente
o
discurso,
penetrar em todos os seus estratos
semânticos, tornar complexa a
sua expressão, inﬂuenciar todo o
seu aspecto estilístico. (BAKHTIN,
1993, p. 86)

Análise do corpus

De acordo com Martins, podemos
deﬁnir estilo como:
A palavra estilo, que hoje se aplica
a tudo que possa apresentar
características particulares, das
coisas mais banais e concretas às
mais altas criações artísticas, tem
uma origem modesta. Designava
em latim — stilus — um instrumento
pontiagudo usado pelos antigos
para escrever sobre tabuinhas
enceradas e daí passou a designar
a própria escrita e o modo de
escrever. (MARTINS, 1989, p. 1)

Ante o exposto, temos o corpus
como objeto de estudo a seguir:
Qualiﬁcação
(1)

Não venham com razões

(2)

e palavras estreitas.

(3)

O que sou sustenta

(4)

o que não sou.

(10) o rosto que se acerca
(11)

na rudeza do chão.

(12) O que sou
(13) é dar socos
(14) contra facas quotidianas.
(15) E é pouco.

O poema escolhido, extraído do
livro Danações (Rio de Janeiro: José
Álvaro Editor, 1969. Ordenações.
Porto Alegre: Editora Globo/INL, 1971)
mostra a forma pela qual Carlos Nejar
observa a maneira com que a vida
se apresenta às pessoas mediante
as situações cotidianas e, como
isso, contribui para a construção de
um ethos. Não há dúvidas quanto à
relevância histórica de Carlos Nejar,
sua poesia está atemporalmente
estabelecida, colocando passado e
futuro lado a lado.
Seus poemas são construídos na
observância das questões cotidianas,
contrapondo razão, emoção e intuição
com o uso constante das metáforas.
Tal recurso torna a análise do poema
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A análise a ser realizada aqui
estará à luz da estilística, conforme
dito anteriormente, em especial nos
aspectos peculiares do enunciador.
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mais dinâmica, além de ser um recurso
muito comum no texto poético.
Em seus poemas, podemos observar
a construção de um ethos voltado
para a visão sobre a vida, quando
o enunciador observa as mazelas,
tristezas, alegrias e encantamentos
humanos em seu âmago.
Segundo
Maingueneau,
a
construção do ethos se estabelece da
seguinte forma:
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Vê-se que o ethos é distinto
dos atributos “reais” do locutor.
Embora seja associado ao locutor,
na medida em que ele é a fonte
da enunciação, é do exterior
que o ethos caracteriza esse
locutor. O destinatário atribui a
um locutor inscrito no mundo
extradiscursivo traços que são
em realidade intradiscursivos, já
que são associados a uma forma
de dizer. Mais exatamente, não
se trata de traços estritamente
“intradiscursivos” porque, como
vimos, também intervêm, em
sua elaboração, dados exteriores
à
fala
propriamente
dita
(mímicas, trajes...). A prova pelo
ethos mobiliza efetivamente.
(MAINGUENEAU, 2008, p. 14)

O poema é marcado pela
subjetividade, numa busca pela
autoaﬁrmação diante do outros, do
mundo.
O próprio título nos leva a uma
indagação inicial: o que é qualiﬁcação?
De acordo com o dicionário Houaiss,
em sua versão digital, entre muitas
acepções, tem-se: “ato ou efeito de
qualiﬁcar; atribuição de qualiﬁcativo

a pessoa ou coisa; determinação
da qualidade de algo; conjunto de
atributos que habilitam alguém ao
exercício de uma função; cabedal;...”.
O seu signiﬁcado é vasto, mas
podemos nos ater ao sentido e
especiﬁcar se, em face ao conteúdo
do texto do poema, é bom ou não. Ou,
então, de se observar o que estamos
buscando, em qualquer espaço em
que convivemos, visto que se trata de
como caracterizar o enunciador do
poema.
A análise estilística se apresenta de
forma desaﬁadora, pois, colocar em
palavras algo que é para ser sentido é
muito difícil. Martins destaca a função
da estilística da seguinte forma:
O caráter cientíﬁco da estilística
– ou a sua pretensão de atingir
o estatuto de ciência – advém
do seu objetivo de explicar
os usos da linguagem que
ultrapassam a função puramente
denotativa, com maior exatidão
e sem o propósito normativo
que caracterizou a retórica
(...). Evidentemente, só será
apresentado uma parte do
universo expressivo de nossa
língua, sendo impossível, mesmo
em obra de maior proporção e
ambição, apresentar a totalidade
(ou quase) dos recursos que
constituem o seu potencial,
mesmo porque esse potencial
está em constante renovação.
(MARTINS,1989, p. 41)

Inicialmente, o enunciador interpela
seu leitor dizendo que aquilo que
alguém lhe traz não serve ou não é

Posteriormente, o poeta sentencia
“o que sou sustenta o que não sou”.
Tal frase, de cunho forte, nos dá o
entendimento de que, em muitas
vezes há que ser algo que, na realidade,
não se é, devido a convenções sociais,
o politicamente correto ou o que se
espera das pessoas, em relação à
conduta, diante de um fato, de uma
situação. Diariamente, as pessoas
se colocam nessa dicotomia, sendo
algo que sustenta o que não somos,
agindo ou dizendo algo que se espera
e não aquilo que se quer.
No desenvolvimento do texto, o
enunciador diz que “por mais grave a
doença, a dor já me curou”. Notamos
certo conformismo do autor frente a

Chega-se, então, a um momento
importante do texto: “E levo no
bordão/ o campo, a cerca/ as passadas
que vão/ o rosto que se acerca/ na
rudeza do chão”. Aqui, o poema trata
dos valores que o enunciador carrega
em sua formação, remontando suas
origens. O bordão, uma espécie de
cajado grosso, usado, geralmente
por pastores em seu labor diário,
simboliza esta vivência, inferindo-se
que as experiências vividas pelo eu
lírico o remetem a uma realidade rude
e dura, como o bordão.
O enunciador prossegue, citando
o campo e a cerca, simbolizando
as paisagens típicas de uma região,
podendo ser compreendidos também
como metáforas para imensidão e
distancia, de acordo com a geograﬁa
do local. “As passadas que vão” são
os passos, os caminhos, as decisões
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algo de ruim que o cerca ou possui,
mas, ainda assim, que nos faz crer que,
mesmo com algo ruim acontecendo,
aquilo trouxe algum aprendizado
para sua vida. Ainda que o problema
a se enfrentar pareça ruim, seja ele
físico, moral ou psicológico, nada que
ocorra pode mudar, ao menos até
aquele instante. Assim sendo, decide
por seguir adiante, mesmo com as
mazelas e “dores” que ainda lhe
abatem. Transmite uma mensagem
de força e coragem, pois, mesmo em
uma situação tão adversa, aponta que
se deve continuar seguindo adiante,
a despeito do que esteja tentando
impedir esse proceder.
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apropriado ao momento, no trecho
“não me venha com razões e palavras
estreitas”. Tais palavras podem ser
o que notamos que o senso comum
tenta explicar, mas não obtém êxito,
tornando algum assunto ainda
mais difícil de compreensão ou
assimilação. As palavras estreitas
são ideias vazias, sem embasamento
ou fundamentação, numa tentativa
de explicar algo. As razões citadas
podem ser tanto os motivos que
levam uma pessoa a emitir um parecer,
se omitir ou tentar corroborar com
uma ideia, como também a razão em
detrimento de algo fora dos padrões,
muitas vezes denominado devaneio,
inconsequência, loucura, inadequação
e tantos outros termos pejorativos que
têm por objetivo classiﬁcar algo que
está fora dos padrões estabelecidos.
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tomadas, os rumos seguidos, por
onde passou até chegar a tal instante.
Constrói-se o ethos do enunciador por
meio de todo esse trajeto percorrido,
bem como o rosto, descrito de forma
rude como o chão. Esses elementos
simbolizam tanto as marcas deixadas
por toda a caminhada, como o
motivo do semblante possivelmente
sisudo, austero, áspero, como o chão.
Tal processo conﬁgura-se como uma
universalização da experiência de
viver.
Quando se realiza uma análise
de obras deste porte e com este
cunho, observa-se a conceituação de
Micheletti:
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A linguagem literária instaura
uma espécie de transitividade,
um signiﬁcar além, que deságua
numa mobilidade signiﬁcativa,
em que o leitor se defronta com
várias possibilidades de leitura.
Frequentemente tem-se o poder
ser. (...) O que emerge antes de
uma atitude interpretativa, no
contato inicial do leitor com o
texto, consiste numa apreensão
de um signiﬁcado de caráter
geral, aquele que todo o leitor
de uma mesma comunidade
linguística é capaz de formular.
(MICHELETTI 2006, p. 18)

Ao ﬁnal do texto, o enunciador
deﬁne-se “O que sou é dar socos
contra facas quotidianas. E é pouco”.
Aqui, veriﬁca-se a demonstração da
insistência em lutar pelos seus ideais
em meio a questões diárias que o
aﬂigem, com a ciência de que essa
ação é insuﬁciente. Possivelmente,

existindo o embate com muita
constância destas facas, o enunciador
estabelece uma conduta de oposição
ao que se pretende colocar como
verdade absoluta ou parecer ideal.
Mas estabelece uma postura de
incentivo a que não se aceite nada
convencionado ao senso comum, a
ideia pré-estabelecida, pois, em muitos
casos, ela padece de uma grande falta
de reﬂexão, elaboração e, em alguns
casos, fundamento ou embasamento
concreto. Quando diz “o que sou...”,
na verdade demonstra uma busca de
identidade que ﬁca sintetizada pelo
substantivo qualiﬁcação.
Assim sendo sua visão do “eu”
lírico ﬁca mais evidente, usando como
princípio norteador Maingueneau:
Uma outra série de problemas
advém do fato de que, na
elaboração do ethos, interagem
fenômenos de ordens muito
diversas: os índices sobre os quais
se apóia o intérprete vão desde
a escolha do registro da língua e
das palavras até o planejamento
textual, passando pelo ritmo e a
modulação... O ethos se elabora,
assim, por meio de uma percepção
complexa,
mobilizadora
da
afetividade do intérprete, que
tira suas informações do material
linguístico
e
do
ambiente.
(MAINGUENEAU, 2008, p. 16)

Também,
percebe-se
o
uso
constante de adjetivos (estreitas,
grave, rudeza), todos em tom de pesar
ou dramático. Os verbos do texto
estão no presente do indicativo (sou,
levo, é, vão, sustenta, acerca), pretérito

Quando o enunciador diz “o que
sou/sustenta o que não sou”, pode-se
perceber uma ambiguidade presente,
onde, se ao mesmo tempo declara ser
algo, na verdade não o é, dentro do
enunciado que se apresenta.
Em relação às questões sonoras
presentes
no
texto,
constatase a presença de aliteração, nas
palavras com o uso da letra “s” (sou,
sustenta, passadas, socos, cerca,
acerca). Também podemos notar
um compasso de leitura pautado em
frases curtas, dando um ritmo mais
constante ao andamento do texto.
Os aspectos fonéticos da estilística
são
assim
compreendidos
por
Mattoso Câmara:
(…)o valor dos fonemas podem
evocar estados d’alma, aspectos
naturais concretos ou concepções
abstratas, como, entre muitos
outros, os sentimentos de cólera,
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admiração, dor, melancolia, as
sensações de arrepio, roçamento,
ronco, estalo, ou as ideias de
ﬂuidez, lentidão, peso, amplitude,
tenuidade. (MATTOSO CÂMARA
JR, 1977, p. 49)

Considerações ﬁnais
O poema Qualiﬁcação, de Carlos
Nejar, mostrou um questionamento
sobre
ideias
pré-estabelecidas,
com normas de condutas sociais
que tentam nortear e engessar o
pensamento, fazendo com que todos
devam agir da mesma forma.
Qualiﬁcar algo ou alguém é avaliar,
examinar, observar, determinar e,
acima de tudo, rotular. E, neste poema,
o enunciador procura expor uma auto
qualiﬁcação, mas pela insistência na
expressão “o que eu sou”, nota-se
uma busca e certo inconformismo
que, tendo perpassado todo o poema,
perduram no ﬁnal.
Analisar um poema não é uma
questão simples de ser realizada. Por
se tratar de expressão artística, pois
alguém a concebeu baseada em uma
experiência, observância ou apenas
imaginação fértil, se torna muito difícil
categorizar ou cientiﬁcar tal texto,
pois um poema é para ser sentido.
Em muitas ocasiões, não se pode
traduzir em palavras aquilo que
sentimos quando algo nos arrebata,
nos impacta, incomoda, questiona,
indaga ou emociona. Talvez seja como
perguntar a um praticante de voo livre
ou paraquedismo qual a sensação ao
praticarem suas modalidades. Poucos
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perfeito
do
indicativo
(curou),
imperativo negativo (não venham)
sendo apenas um no inﬁnitivo (dar).
O pronome “o” se faz presente em
todo o corpo do poema. A metáfora
é utilizada com certa constância
(doença, bordão, passadas, facas
quotidianas). Este recurso, muito
utilizado em poemas, segundo
Lakoff e Johnson (2002) é “um dos
mais importantes instrumentos para
tentar compreender parcialmente o
que não pode ser compreendido em
sua totalidade: nossos sentimentos,
nossas experiências estéticas, nossas
práticas morais e nossa consciência
espiritual”.

SELINFRAN

conseguirão descrever, e mesmo os
que conseguirem, não o farão ﬁel ao
momento.
Assim sendo, com o auxilio de todo
o referencial bibliográﬁco presente e
citado no texto, procurou-se destacar
todos os pontos perceptíveis, aliados
àqueles envoltos pelos pressupostos,
sensações e arcabouço cultural e
teórico que trago até o presente
momento.
Após a análise e com tudo aquilo
que fora apontado, penso que a beleza
de uma análise textual, especialmente
no texto poético, se faz intrigante por

permitir que vários leitores diferentes
possam ter abordagens similares,
porém com olhares distintos, para
esta e qualquer outra obra.
E esta é a grande beleza, o clímax
de qualquer análise: a possibilidade de
se obter mesma visão por concepções
diferentes, ainda que muito difícil de
discorrer sobre.
Carlos Nejar consegue estabelecer
esta situação com seu poema
Qualiﬁcação, ao nos proporcionar
a leitura, contemplação, indagação,
análise e, de forma singular e pessoal,
a interpretação.
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PERGUNTAS QUE REVELAM: O ETHOS DE ENTREVISTADORES
BRASILEIROS
Farnei SANTOS (UNIFRAN - PROSUP / CAPES)
Maria Flávia FIGUEIREDO (UNIFRAN)

RESUMO:
Este trabalho tem por objetivo veriﬁcar, no gênero “entrevista”, as marcas
do ethos do entrevistador. Para tanto, analisaremos entrevistas conduzidas por
diferentes expoentes da cultura brasileira. A seleção das entrevistas considera
o momento histórico em que cada uma delas foi proferida. O procedimento de
análise será norteado por uma análise qualitativa de cada uma, seguida de uma
análise comparativa de todas elas. Esta pesquisa realiza-se à luz da retórica,
bem como dos estudos que concernem ao gênero “entrevista”. Acreditamos
que este trabalho consistirá numa contribuição tanto para os estudos retóricos,
como para os estudos do gênero, uma vez que buscará elucidar os possíveis
vínculos entre gênero e ethos.
PALAVRAS-CHAVE: retórica; ethos; gênero; entrevista.

ABSTRACT:

KEYWORDS: rhetoric; ethos; genre; interview.
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This work aims at verifying, in the genre “interview”, the marks of the interviewer
ethos. We will analyze interviews conducted by different exponents of Brazilian
culture. The selection of interviews considers the historical moment in which each
of them was given. The analysis procedure is guided by a qualitative analysis of
each interview, followed by a comparative analysis of all of them. This research
is conducted under the light of the rhetoric, and the studies that concern the
genre “interview”. We believe that this paper may consist of a contribution to
both rhetorical and gender studies, as it seeks to elucidate the possible links
between gender and ethos.
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Introdução
No presente trabalho, propomonos a compreender textos, a veriﬁcar
seus aspectos persuasivos, a capturar
suas construções de sentido, assim
como as expressões de agir presentes
neles. Estamos, pois, sob o domínio da
Retórica. Nesta pesquisa, o conceito
de ethos nos guiará para entender
de
que
maneira
determinados
entrevistadores
brasileiros
se
constituíram em relação aos seus
hábitos, costumes e constituições
psicológicas. A principal ferramenta
dos entrevistadores é a palavra, ou
seja, fazer perguntas, e, na ânsia
de investigar seus interlocutores,
mostram-se e posicionam-se. A nós,
analistas de textos, revelam-nos um
ethos. Assim, para os propósitos
deste trabalho, analisaremos as
seguintes entrevistas: 1) Elis Regina,
entrevistada por Clarice Lispector,
2) Cazuza, entrevistado por Marília
Gabriela, 3) Tim Maia, entrevistado por
Jô Soares e 4) Pitty, entrevistada por
Antônio Abujamra. Reiteramos que
nosso foco são os entrevistadores.
Logo, são os aspectos ethicos
dessas personalidade que serão,
aqui, analisados. Vejamos cada um
deles. A escritora Clarice Lispector foi
contratada pelas revistas Manchete
e Fatos & Fotos para entrevistar
personalidades da cultura brasileira, ao
ﬁnal dos anos 60 aos anos 70. Marília
Gabriela, com o programa televisivo
Cara a cara, da rede Bandeirantes,
conduzia o formato de seu programa
como um inquérito, com um largo

tempo destinado quase somente
a perguntas e respostas. Aos anos
90, Jô Soares realizou entrevistas
inspiradas em talk shows americanos,
porém com um aspecto original;
seus entrevistados eram também
pessoas anônimas de interesse ao
público espectador e telespectador.
No século XXI, Antônio Abujamra,
em seu programa Provocações, da
rede de televisão TV Cultura, tinha
a proposta de obter uma potente
interação com seus telespectadores,
conclamando-os a reﬂexões sobre os
temas tratados.

Objetivo
Este trabalho tem por objetivo
veriﬁcar, no gênero “entrevista”, as
marcas do ethos do entrevistador.
Sendo assim, buscaremos veriﬁcar
como se constituem os ethe dos
quatro entrevistadores selecionados,
bem como averiguar sua recorrência
ou disparidade no gênero selecionado.

Arcabouço teórico
Alguns teóricos que sustentarão
nosso trabalho, à luz da retórica
são: Aristóteles (2012), Perelman
e Olbrechts-Tyteca (1996), Meyer
(2010), Reboul (2004), Ferreira (2010)
e Abreu (2002). No que concerne
ao gênero em geral: Bakhtin (1995)
e Marcuschi (2008); e à “entrevista”
especiﬁcamente: Costa (2009), Brito
(2007) e Hoffnagel (2010).
Nos estudos de Aristóteles é
aﬁrmado que, na construção de um

•

A phronesis, por meio da
qual o orador expõe seu
raciocínio de modo sensato,
prudente, ponderado. Nesse
caso, ele constrói suas provas
mais concentradas no logos,
parecendo discursar de modo
razoável e plausível.

•

A arete, que expressa um
orador virtuoso no sentido
de se mostrar justo, sincero,
corajoso. Nesse caso, suas
provas se valem mais de sua
constituição ethica, como
um ser temerário, franco e
desbocado.

•

A eunoia, por meio da qual o
orador cria de si a imagem de
alguém solidário e agradável
ao seu auditório, tomando-o,
assim, com simpatia. Nesse
caso, o orador se vale bem
mais do pathos.

Em se tratando do gênero
textual “entrevista midiática”, Brito
(2007, p. 151) nos elucida que esse
gênero consiste na interação entre
entrevistador e entrevistado, que
se dirigem para um espectador,
telespectador, ouvinte ou leitor,
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sem que esses ajam concretamente
na entrevista. Nesse jogo de
questionamentos, o entrevistador tem
o dever de interrogar seu interlocutor
em busca de revelações. Já Hoffnagel
(2002, p. 198) se debruça sobre a
especiﬁcidade do gênero entrevista
midiática, que é justamente o fato
de o entrevistador e o entrevistado
saberem que falam para um auditório
que os assiste pela TV ou os lê por
meio de um impresso ou por uma tela
digital. Desse modo, entrevistador e
entrevistado não dizem somente o
que querem dizer um para o outro, mas
muito mais, o que querem dizer para
o seu auditório em geral (podendo
ser: telespectadores, espectadores e
leitores).

Metodologia
As justiﬁcativas de escolhas da
pesquisa em questão, em se tratando
do corpus, seguiram os seguintes
critérios: 1) seleção de um gênero
a ser investigado, levando em
consideração um projeto mais amplo
(conduzido pela orientadora), que
investiga as possíveis relações que
ethos e gêneros textuais; 2) após
a escolha do gênero “entrevista”,
busca por entrevistas feitas em
quatro décadas diferentes e que
estivessem disponíveis no YouTube
ou de forma impressa; 3) restrição
dos entrevistados a uma mesma
categoria, ou seja, eles precisariam ter
uma semelhança entre si e 4) busca
por entrevistas completas e com boa
imagem de exibição, haja vista que
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ethos, o orador eﬁciente é aquele que
inspira conﬁança no auditório. Para
isso, é preciso criar a imagem de si
como alguém que tenha hábitos que
exprimam a prudência, a virtude e a
benevolência (ARISTÓTELES, 2012,
p. 13). Fiorin (2015, p. 71) discorre
sobre essa proposição aristotélica,
enfatizando as três espécies de ethe.
Vejamos cada uma delas:
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passamos por esses empecilhos no
momento da seleção.
Para
que
o
trabalho
se
fundamentasse
teoricamente,
efetuamos leituras e ﬁchamentos de
obras que discorrem sobre a Retórica
e daquelas que teorizam sobre
gênero, com ênfase na entrevista
midiática. Feito isso, realizamos as
transcrições integrais das entrevistas
televisionadas. Só então passamos à
análise qualitativa do corpus, seguida
da análise comparativa entre as
quatro entrevistas selecionadas.
Ressaltamos que neste trabalho
iremos tratar os termos “texto” e
“discurso” como sinônimos. Sabemos
da
problemática
existente
em
estudos que os distinguem, mas para
os nossos propósitos vamos tomálos com um aspecto que os unem
e é o que nos interessa: os dois são
um todo organizado de sentido
que levam em consideração tanto
o plano de expressão quanto ao
plano de conteúdo. Em se tratando
de nosso corpus, as entrevistas –
três televisionadas e uma escrita –
temos a manifestação dos textos,
representantes de discursos, isto é,
ideias, valores, alteridades. É nessa
conectividade inseparável que vamos
nos ater, sem necessariamente
polemizar os conceitos ou suas
interrelações.
O fato de termos três entrevistas
televisionadas e uma escrita e, sendo
isso, uma diferença, acreditamos que
essa distinção dos veículos midiáticos

enriqueça
nosso
projeto,
pois
aumenta o desaﬁo da interrogação
que move toda nossa análise: O
gênero entrevista midiática, seja
de qualquer mídia, insurge uma
recorrência na manifestação dos ethe,
ou exprime suas disparidades? Até ao
ﬁnal de nosso trabalho, os resultados
nos darão uma resposta para essa
complexa pergunta.

Descrição e análise piloto do
corpus
Em nossa análise, teremos como foco
o entrevistador, pois nosso objetivo
é justamente verificar a constituição
do ethos desse proﬁssional quando
realiza
uma
entrevista.
Como
análise piloto, focaremos somente
na entrevistadora Clarice Lispector,
deixando de lado, por enquanto, os
outros três entrevistadores que farão
parte do trabalho como um todo.
Sendo assim, nesse momento, nossa
atenção se volta para a entrevista de
Clarice Lispector com a cantora Elis
Regina.
No início da entrevista, Clarice
interroga sua entrevistada por meio
da seguinte pergunta: “Por que
você canta, Elis? Só porque tem voz
magníﬁca? Conheço pessoas de
ótima voz que não cantam nem no
banheiro.”
Em outras palavras, Lispector
deseja saber o que motiva sua
entrevistada a ser cantora, mas faz
uma ressalva: a motivação de Elis não
pode ser pela potência de sua voz.

Sei lá, Clarice, acho que comecei
a cantar por uma absoluta e total
necessidade de aﬁrmação. Eu me
achava um lixo completo, sabia
que tinha uma voz boa, como sei,
e então essa foi a maneira para
a qual fugi do meu complexo de
inferioridade. Foi o modo de me
fazer notar.

Elis ressalta seu reconhecimento
de que sua voz é boa para cantar,
mas responde de acordo com o que
Lispector demonstrou desejar. Nas
palavras da cantora é evidente a sua
real motivação para cantar: “comecei
a cantar por uma absoluta e total
necessidade de aﬁrmação. Eu me
achava um lixo completo (...) então
essa foi a maneira para a qual fugi
do meu complexo de inferioridade.
Foi o modo de me fazer notar”.
Dessa maneira, Lispector obtém
uma resposta que evidencia as
motivações afetivas e, até mesmo,
existenciais de Elis. É uma resposta
reveladora: uma grande cantora
que se considerava um lixo antes de
cantar. Para entendermos melhor
as informações relevantes para
Lispector quando entrevista e a

Clarice Lispector: O que é que
você sente antes de enfrentar
o
público:
segurança
ou
inquietação?
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constituição de seu ethos, vejamos o
decorrer da entrevista:

Elis Regina: Inquietação. Sou
segura em relação ao que eu
vou fazer, mas profundamente
inquieta quanto a reação das
pessoas que me ouvirão.
Clarice Lispector: Se você não
cantasse, seria uma pessoa triste?
Elis Regina: Seria uma pessoa
profundamente frustrada e que
estaria buscando uma outra
forma de aﬁrmação.
Clarice Lispector: Qual seria essa
outra forma de aﬁrmação?
Elis Regina: Não tenho realmente
a menor idéia, porque eu me
encontrei tanto nessa coisa de
cantar que nunca pensei nisso.

De acordo com Meyer (2007, p. 25),
o ethos é uma expressão de autoridade
do orador. Essa autoridade vincula-se
com o que o orador é de fato, como
também com o que ele representa
ser. Quando nos posicionamos diante
de um orador, forçosamente estamos
conclamando que ele nos diga quem
ele é, que prove que sabe o que diz,
pois aﬁnal, ele deve expressar-nos
como a autoridade que é. O ethos
que um orador constitui deve por um
ponto ﬁnal ao nosso questionamento
em relação a ele. Clarice Lispector,
por meio das perguntas expostas até
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Isso nos leva a inferir que Lispector
não está interessada numa resposta
técnica, ou seja, que a cantora fale de
suas qualidade como cantora. Clarice
já nos evidencia que seu interesse é
por aspectos afetivos, ou até mesmo,
emocionais. Porém, para fazermos
uma aﬁrmação mais contundente
sobre nossa pressuposição, vejamos
a resposta de Elis:
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agora no presente trabalho, traz uma
série de questionamentos sobre o
caráter de Elis Regina. Como ressalta
Eggs (2005, p. 30), a semântica da
palavra caráter, em termos retóricos,
carrega em torno de si conceitos
como hábitos, modos e costumes.
Logo, na constituição do ethos de
um orador, estamos nos referindo
a essas signiﬁcações de seu Ser, ou
seja, seus modos, hábitos e costumes.
Pois bem, é papel do entrevistador
investigar, no decorrer da entrevista
(nesse momento de enunciação, de
perguntas e respostas), qual é o caráter
que seu entrevistado demonstra sobre
sua vida. Lispector age dessa maneira
e, ao indagar sobre o ethos de sua
entrevistada, ela revela também o seu
ethos, como, por exemplo, direcionar
um questionamento para um sentido
mais existencial do que técnico. A
pergunta “Por que você canta, Elis? Só
porque tem voz magníﬁca? Conheço
pessoas de ótima voz que não cantam
nem no banheiro.” revela-nos uma
Clarice menos preocupada com os
dotes proﬁssionais de uma cantora
e mais interessada na disposição de
espírito da mesma.
O
próximo
questionamento
lançado para Elis é: “O que é que você
sente antes de enfrentar o público:
segurança ou inquietação?” Com essa
pergunta, Lispector que saber como
a cantora reage frente ao seu público,
porém, lhe fornece somente duas
opções de resposta: ou Elis é segura
diante de seu público ou é inquieta
(ambas de ordem afetiva). Das duas,

a entrevistada é levada a escolher
uma. A esse respeito, Ferreira (2010,
p.116) explicita que um orador, em
seu discurso, faz o uso da potência
das palavras, as organizam e as
expressam do modo que lhe é mais
conveniente, assim como escolhe
seu discurso optando por dizer isto
e não aquilo. Clarice, nessa pergunta,
apresenta para Elis só duas escolhas,
e, com isso, poderíamos dizer, limita
a resposta de Elis. Por esse prisma,
consideramos que a entrevistadora
conduz a entrevistada a reﬂetir
sobre questões afetivas. Por outro
lado, podemos inferir que, na mente
de Lispector, já deveria haver uma
suposição da resposta da cantora
relacionada às duas opções que ela
sugeriu “segura” ou “inquieta”, pois,
se ofereceu apenas duas opções
de respostas para sua entrevistada,
é porque acredita que uma será
acatada por ela. Isso signiﬁca também
que, na mente da perguntadora,
já existiria um ethos projetivo em
relação ao comportamento de Elis
com seu público em seus shows. Para
Meyer, ethos projetivo é a imagem
que alguém faz de um outro, antes
mesmo do momento do ato de dizer
(enunciação), diferente do ethos
efetivo, que é a imagem que um orador
representa de fato em seu discurso,
ou seja, durante a sua fala. A terceira
questão indagada pela entrevistadora
é: “Se você não cantasse, seria uma
pessoa triste?”. Esse questionamento
dá margens para uma resposta
negativa ou positiva, em primeira
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indiretamente pergunta para Elis:
Por que você canta? Quais são as
disposições de espírito (emocionais)
que a ﬁzeram escolher sua proﬁssão
de cantora? Vamos observar a
resposta dada por Elis Regina para
a última pergunta apresentada até
agora (“Se você não cantasse, seria
uma pessoa triste?”): “Seria uma
pessoa profundamente frustrada e que
estaria buscando uma outra forma de
aﬁrmação”. A pergunta seguinte de
Clarice é: “Qual seria essa outra forma
de aﬁrmação?”. A resposta dada é
“Não tenho realmente a menor idéia,
porque eu me encontrei tanto nessa
coisa de cantar que nunca pensei
nisso”. A cantora, mesmo dizendo não
saber dar uma resposta, revela para a
perguntadora algo importantíssimo:
“eu me encontrei tanto nessa coisa
de cantar”. Ora, sabemos, por meio
do senso comum, que é digno de
satisfação, quando alguém se encontra
na proﬁssão em que escolheu. E se Elis
disse que seria uma pessoa frustrada
se não cantasse, podemos pensar
que ela se regozija por sua condição
de poder ser o que é: uma cantora.
Lispector encaminha suas perguntas,
até esse momento, para um profundo
exame de quem é Elis Regina, além da
cantora simplesmente. Cantar, para
Elis, foi um modo de a artista fugir
de seu “complexo de inferioridade”,
como ela mesma respondeu na
primeira pergunta que lhe foi feita.
Clarice descobre, então, que Elis
parece ser uma pessoa satisfeita e
com força, porque canta, e, cantando,
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instância, e nos revela que Clarice
investiga, mais uma vez, o campo
emocional de sua entrevistada, por
meio do sentimento de tristeza,
verbalizado em sua pergunta na
palavra triste. Dessa maneira, Clarice
cria a pressuposição contrária de sua
pergunta: de que Elis Regina é alegre
por poder cantar. Porém a ideia da
entrevistada ser alegre ou não em sua
proﬁssão de cantora é uma questão
aparentemente duvidosa, pois a
premissa implícita de que Elis poderia
ser alegre, mesmo não sendo cantora
existe na pergunta feita. Vejamos
novamente: “Se você não cantasse,
seria uma pessoa triste?”. Clarice,
hierarquizando suas indagações mais
pelo Ser passional de Elis do que pelo
Ser proﬁssional, faz uma cobrança
para o posicionamento de Elis para
com a vida, podendo nos levar ao
subentendido de que, por detrás
de suas perguntas, ou seja, em um
sentido implícito, Clarice quer que
Elis prove que ela é uma cantora com
sentimentos, vamos nos permitir dizer
assim. Ou de outro modo, Lispector
quer que a cantora expresse certeza
do por que ela canta, já pressupondo
que não é somente pelo seu dom
acústico vocal, pois ela diz em sua
primeira pergunta “Conheço pessoas
de ótima voz que não cantam nem no
banheiro”. Como Meyer (2007, p. 35)
esclareceu, o ethos é o ponto ﬁnal de
um questionamento. Assim, ele deve
saber o que diz, deve ter convicção
clara dos hábitos que adota para
a sua vida. E é isso que Lispector
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ela se encontra consigo mesma.
A descoberta de Clarice é de que,
para Elis, ser cantora signiﬁca muito
mais do que ter fama e dinheiro, por
causa de sua habilidade artística, por
exemplo. Ser cantora é um possível
encontro consigo mesma e uma
sensação de paz (de não frustração).
Clarice parece ter acertado em sua
pergunta inicial quando colocou o
fator técnico de boa voz em segundo
plano, para colocar em primeiro plano
o aspecto emocional da cantora
por ela entrevistada. Assim, houve
um acordo entre os sentidos que as
perguntas e as respostas caminharam,
estabelecendo uma harmonia de
valores, supostamente priorizadas
pelas ambas.
No que concerne aos estudos do
gênero entrevista, Brito (2007, p.
150), ao reﬂetir sobre as contribuições
de Charaudeau, declara que o
entrevistador é o direcionador desse
jogo discursivo, o absoluto dono do
desenrolar dos questionamentos.
Como vimos, Clarice se porta dessa
maneira, ou seja, ela é quem fornece
o indício inicial de que sua entrevista
com Elis Regina irá caminhar pelas
trilhas das emoções. Essa escolha da
entrevistadora nega e exclui outra
atitude de entrevistar, como, por
exemplo, o querer saber se a cantora
estava faturando bem em termos
ﬁnanceiros por meio de seus shows, ou
o perguntar sobre a glória de Elis por
ter ganhado algum troféu ou honra ao
mérito por cantar habilidosamente.

Considerações ﬁnais
A constituição do ethos, nas
perguntas de Clarice, a revela como
alguém que, além do lado proﬁssional,
busca capturar o lado emocional dos
entrevistados, o que nos permite
vislumbrar que a entrevistadora é
preocupada com questões ligadas ao
espírito, antes mesmo de qualquer
atributo socialmente conquistado. É o
Ser em si, dentro da imanência de seu
existir que parece importar mais para
Clarice em relação a outrem. Isso nos
permite concluir que sua construção
ethica se apoia, sobretudo, na virtude
(a arete), uma vez que se mostrou
sensível, curiosa às disposições de
espírito de seu auditório. Clarice nos
leva a interpretá-la, também, como
uma pessoal que prefere uma vida
simples e modesta, uma vez que, ao
questionar uma renomada cantora,
não pergunta nada que se refere a fama
ou fortuna (temas muito presentes em
entrevistas com artistas importantes,
como era o caso de Elis Regina).
Desse modo, Lispector, construiu
suas provas, principalmente, com os
recursos do ethos, demonstrando,
de modo preponderante, o ethos de
arete.
As
demais
entrevistas,
que
constituem o corpus desta pesquisa,
estão sendo submetidas aos mesmos
procedimentos de análise.
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PRÁTICAS COMUNICATIVAS DO MEC NO AMBIENTE DIGITAL
Flávia FURLAN GRANATO (UNIFRAN)
Naiá Sadi CÂMARA (UNIFRAN)

RESUMO
O Ministério da Educação (MEC) é responsável por legislar, criar, gerenciar e
cobrar leis que se aplicam à educação do nosso país, exercendo, desta forma,
o papel de destinador social. A ﬁm de aderir às novas formas de interação
que as práticas comunicativas contemporâneas exigem, o MEC passou a se
comunicar com a sociedade também por meio de práticas comunicativas
digitais espalhadas pelos diversos espaços da internet. Nesse contexto, é
relevante investigarmos como ele organiza a prática da visita em seu site e
como harmoniza o encadeamento das cenas enunciativas. Com o objetivo
de responder a essas questões apresentamos nossa primeira análise do site
oﬁcial do MEC, partindo de um estudo do suporte planar através das categorias
cromáticas, topológicas e eidéticas desse espaço, com base no modelo de
análise da semiótica greimasiana.
PALAVRAS-CHAVE: MEC; práticas comunicativas; mídia.
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The Ministry of Education (MEC) is responsible for legislating, creating,
managing and enforcing laws that apply to education in our country, exercising
therefore the role of social addresser. In order to comply with the new forms of
interaction that contemporary communication practices require, MEC has also
started to communicate with society through digital communication practices
spread across several areas of the internet. In this context, it is relevant to
investigate how it organizes visits to its own website and how it harmonize the
sequence of enunciative scenes. In order to answer these questions, we propose
our ﬁrst analysis of the official website of the Ministry of Education, based on a
planar support study across chromatic, topological and eidetic characteristics
of this space, based on the model of analysis established by the greimsian
semiotics.
KEYWORDS: MEC; communicative practices; midia.

O Governo Federal, como um
regulador do contato entre órgãos
públicos e os cidadãos e como
destinador
manipulador,
deve
manter-se atualizado e cada vez mais
acessível, pois o número de pessoas
que transitam por sites, portais, redes
sociais, plataformas e blogs em busca
de informações, notícias, interação,
entretenimento vem aumentando a
cada dia.
O MEC, desde 1999, adequouse aos avanços tecnológicos e
passou, desde então, a também se
comunicar pela internet através do
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Nossa pesquisa tem como objetivo
explicar os mecanismos de interação
presentes nas práticas comunicativas
realizadas pelo Ministério da Educação
(MEC) e os modos de interação desse
enunciador com seus leitores em
seu site oﬁcial e em sua página da
rede social facebook. Buscaremos
identiﬁcar como se caracteriza o
éthos desse enunciador de acordo
com o papel temático que ele ocupa
de legislador da educação e a partir de
sua prática comunicativa institucional
nesse novo objeto suporte, a internet.
Para isso, será necessário observarmos
as
manifestações
discursivas
presentes em suas práticas, tanto do
ponto de vista do plano de expressão
quanto de conteúdo, com base na
proposta metodológica dos níveis de
pertinência de análise da expressão
de Fontanille (2008) e na análise do
texto sincrético desenvolvido por
Teixeira (2009, 2013, 2015).

seu domínio. Novo suporte, novas
estratégias, novas práticas. O que
podemos esperar desse enunciador
nesse “novo” ambiente, visto que
seu principal objetivo é legislar e
promover um ensino de qualidade em
nosso país?
Algumas
questões
nos
são
relevantes a ﬁm de traçarmos uma
metodologia de análise que seja
eﬁciente e que consiga dar sustentação
para atingirmos os nossos objetivos.
•

Como o MEC organiza a prática
da visita em seu site?

•

Como
ele
harmoniza
o
encadeamento
das
cenas
enunciativas?

•

Como organiza o suporte
planar desse espaço através
das
categorias
cromáticas,
topológicas e eidéticas?

•

Que práticas de interação o
Ministério da Educação utiliza
a ﬁm de estabelecer as bases
nacionais da educação?

•

Como oscila a relação entre
formalidade e informalidade nas
práticas comunicativas digitais
do MEC? Tipos de linguagens,
gêneros e textos, variantes
linguísticas etc.

•

Diluirá a sua hierarquia predominantemente
verticalizada
para manter uma relação mais
horizontalizada com ênfase
na reciprocidade, compondo,
desta forma, enquanto ator da
enunciação, um novo éthos e,
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Introdução
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talvez, uma nova forma de vida?
Optamos por iniciar este trabalho,
que resultará, posteriormente, em
nossa dissertação, pelo seu domínio
www.mec.gov.br, ou seja, seu site
oﬁcial, chamado de “Portal do MEC”
e, na etapa seguinte, partiremos para
o facebook, a ﬁm de confrontarmos
a postura do enunciador manifestada
nessas duas práticas semióticas.
Faremos uma descrição baseada
em sua organização e design, e uma
observação da relação entre o objetosuporte, o texto, e as estratégias
que utiliza para projetar-se nessa
nova prática comunicativa, a ﬁm de
investigarmos como essa articulação
revela o sentido produzido por esse
enunciador.

Fundamentação Teórica
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tempo em intensão e em
extensão. Em intensão, para dar
uma deﬁnição formal e operatória
do que é uma cultura do ponto de
vista semiótico e, em extensão,
para especiﬁcar seus elementos
e níveis pertinentes. [...] A versão
“intensa” diz respeito ao nível de
pertinência inferior, pois focaliza
as
condições
de
inscrição
do texto, enquanto a versão
“extensa” diz respeito ao nível de
pertinência superior, o da prática
englobante. Portanto é preciso se
esforçar para dar conta da relação
entre as semióticas construídas
“intensas”
e
“extensas”,
identiﬁcando e articulando seus
respectivos níveis de pertinência.
(FONTANILLE, 2008, pp. 19 e 20)

Vejamos o quadro proposto por
Fontanille sobre a hierarquia dos
níveis, o qual denominou percurso
gerativo da expressão:

Nossa pesquisa está pautada na
teoria semiótica francesa com base
nos níveis de pertinência de Fontanille
(2008), que,no início dos anos dois
mil, desenvolveu um estudo o qual
resultou numa hierarquia dos níveisda
expressão, segundo os conceitos
de dissociação e integração já
propostos por Benveniste, em 1966,
em Problemas de Linguística Geral.
Sua contribuição segue na direção de
descrever uma estrutura semiótica do
objeto. Pretendemos que essa teoria
dê sustentação e mobilidade ao nosso
trabalho. Segundo Fontanille:
Para deﬁnir seu objeto, na
verdade, a semiótica da cultura
deve organizar-se ao mesmo

Figura 1 - Quadro do nível de pertinência de análise
Fonte: Semiótica e Mídia (2008, p. 20)

Circularemos pelos níveis inferiores
das ﬁguras-signos, textos-enunciados
e objetos a caminho dos níveis
superiores das práticas, estratégias e
formas de vida1.
No primeiro nível inferior, das
ﬁguras-signos, daremos tratamento às
propriedades ﬁgurativas como parte
integrante dos textos-enunciados; no
nível dos textos-enunciados, vamos
trabalhar com a materialidade desses
enunciados, em especial os gêneros e
seus efeitos de sentidos; o objeto, no
caso, será a internet, o ciberespaço,
não o suporte material, pois, segundo
Fontanille,
2008,
esse
suporte
não precisa ser necessariamente
material (tangível), mas no sentido
de Hjelmslev, como um substrato
sensível das semióticas-objetos.
Transitando pelos níveis superiores,
nas cenas predicativas(na experiência
da prática), daremos ênfase na
prática da visita ao site, transitando
pelo portal como um usuário,
buscando descrever quais ações o
site leva o usuário a fazer; no nível
das estratégias, analisaremos como
1 Não detalharemos cada um dos níveis de pertinência de
análise por falta de espaço nesse artigo.
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se constrói o contrato de veridicção
e como se estabelece o processo de
persuasão desse enunciador; e, na
instância formal das formas de vida,
tentaremos construir o éthos desse
enunciador para cada ambiente
analisado.
Pautaremo-nos,
também,
nos
estudos acerca do sincretismo de
Lúcia Teixeira (2009; 2013; 2015),
seguindo sua metodologia de análise
dos textos verbovisuais, na qual
propõe cinco elementos:
1- reconstituição da organização
sêmio-narrativa através das ﬁguras e
temas disseminados no discurso;
2- ocupação visual do suporte
planar,
através
das
categorias
cromáticas, eidéticas e topológicas
do plano da expressão plástica;
3- mecanismos de articulação
entre o plano de conteúdo e plano de
expressão;
4- formas de incidência das
categorias tensivas no percurso
(ritmo do texto) e
5- formas de interação entre
enunciador e enunciatário organizadas
pela estratégia enunciativa.
Para essa análise, estaremos
voltados para os elementos2 e 5
especiﬁcamente.
Para a análise do site, também
entraremos em contado com a
teoria do design, de acordo com
as características do ciberespaço
apontadas por Javier Royo (2008).
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Optamos por trabalhar os níveis
por realçamento, ou seja, em conjunto,
não isoladamente, na integração de
um nível ao outro, na qual um nível
ganha sentido de sua participação
em níveis superiores. O percurso
será de forma ascendente, podendo
acontecer movimentos irregulares
entre os níveis, as chamadas síncopes
ascendentes.
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Metodologia
O MEC estabelece-se no universo
digital por diferentes espaços: pelo
seu site(portal), pelo Youtube e pelas
redes sociais Twitter, Facebook e
Instagram. Recentemente lançou um
canal denominado de MECFlix, uma
plataforma disponível em rede com a
intenção de disponibilizar videoaulas
de várias temáticas para os estudantes
que estão prestando vestibular ou
se preparando para o ENEM. Em
cada uma dessas manifestações,
apresenta-se com as ferramentas
próprias de cada espaço.
Optamos
por
trabalhar,
primeiramente, com o Portal do MEC
por ser o seu domínio eo espaçomais

antigo de sua circulação pela internet
que foi, aproximadamente, 1999.
Uma modalidade de entrada,
segundo Fontanille (2005, pp. 123,
124), além de organizar e facilitar
o acesso do usuário, também cria
dimensões para capturar a atenção
do destinatário para que ele apreenda
os valores desse objeto. Por esse
motivo, escolhemos o Google como
site de busca para encontrarmos o
nosso enunciador. Ao digitarmos
apenas a palavra-chave MEC, a
sigla do Ministério, o Google já nos
encaminhou para o seu domínio www.
mec.org.br.
Vejamos:
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Figura 2 - Print da tela de direcionamento ao site do MEC pelo Google
Fonte: https://www.google.com.br/#q=mec – Acesso em 10/11/2015

Análise Piloto do Corpus
Foi aos poucos que a evolução
tecnológica no século XX ganhou
forma até que, em 1989, Tim BernersLee (físico britânico) apresenta um
documento com uma proposta da
gestão da informação como forma
de um hipertexto. Em 1991, lança-se,
deﬁnitivamente, o Word Wide Web
(www) (ROYO, 2008, p. 66 e 67).
Nesse processo de uma nova
prática de comunicação, a digital,
os
avanços
perpetuam-se
até
hoje. Cada vez mais soﬁsticados
e
desenvolvidos,
os
softwares
dão espaços para as empresas e
as pessoas se comunicarem com
eﬁcácia, velocidade e desenvoltura.
Segundo
Benveniste
(2005,
pp. 127, 128), diante da extrema
complexidade da linguagem, é
relevante propormos uma ordem
nos
fenômenos
estudados
e
nos métodos de análise a ﬁm
de construirmos uma descrição
coerente, organizada segundo os
mesmos conceitos e critérios. Em se
tratando de uma análise linguística,
segmentar o texto proposto para
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análise em porções reduzidas fará
com que consigamos delimitar as
relações que unem essas partes a
ﬁm de integrá-las, chegando a uma
manifestação global que implicará
em uma prática de comunicação.
Um site é deﬁnido como uma
palavraderivada do latim, situs:
“lugar, local”,que, segundo o Houiass
Dicionário
Eletrônico
(2009),
apresenta-se como “um local na
Internet identiﬁcado por um nome de
domínio, constituído por uma ou mais
páginas de hipertexto, que podem
conter textos, gráﬁcos e informações
em multimídia”.
Como podemos observar, o site
é um suporte digital que utiliza uma
série de linguagens e códigos, a ﬁm de
propiciar informações do enunciador
aos seus enunciatários, abrindo com
eles um canal de comunicação.
Ao analisarmos um texto inserido
num ciberespaço2, precisamos levar e
conta que esse tipo de texto encontrase num ambiente de ﬂuidez e sem
possibilidade de limites por se tratar
de um hipertexto3, portanto, para
um semioticista é um grande desaﬁo
lidar com essa experiência, tendo em
vista a tradição dos estudos do texto
(TEIXEIRA, 2014, p. 15).
2 Ciberespaço, sob o ponto de vista essencialmente físico
(de estrutura física), é um ambiente eletrônico fisicamente
composto de bits, altamente tecnológico e artificial criado
em alguns dos meios eletrônicos mais comuns, como a
internet, a telefonia (fixa e móvel), a televisão digital, as
redes de caixas automáticos etc., e onde acontece a ação e
interação do usuário (ROYO, 2008, p. 22).
3 A navegação hipertextual, o hipertexto, é a base da
navegação pela internet. Ele é o sistema de elementos
sensíveis (para clicar), seja de forma visual, sonora ou
sequencial, através dos quais nos dirigimos a outros espaços
de informação (ROYO, 2008, p. 82).
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Partiremos de uma descrição
planar do espaço observando sua
organização e apresentação segundo
as características do ciberespaço,
a ﬁm de construirmos uma análise
baseada na metodologia de análise
do texto sincrético e apoiando-nos,
ao mesmo tempo, nos conceitos da
teoria semiótica no que concerne ao
percurso gerativo da expressão.
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Ao clicarmos, portanto, no link MEC, chegaremos à seguinte tela:

Figura 3 - Print da tela de entrada do Portal do MEC
Fonte: http://www.mec.gov.br/ Acesso em 07/11/2016
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Nessa instância da apresentação
do seu site, temos a alternativa
de navegarmos pelo domínio do
Ministério através de quatro opções
na trajetória do sujeito observador.
Ele pode optar por entrar no portal
do MEC, que seria o link principal ou,
ainda, se o seu interesse for especíﬁco,
buscar informações relacionadas ao
FIES, PROUNE ou SISU, que seriam
canais diretamente ligados aos alunos
que buscam informações sobre as
bolsas de estudos oferecidas pelo
governo.
Escolhendo a primeira opção, por
ser essa a principal, intitulada de
Portal do Ministério da Educação,
chegaremos a sua principal página:

Figura 4 - Print da tela principal do Portal do MEC
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php - Acesso
em 17/03/2016

busca e algumas informações sobre a
formatação da tela e os caminhos que
podem levar o internauta para outros
espaços do MEC na internet.
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Na
organização
topológica
e eidética do site, o Ministério
apresenta, no cabeçalho, além do
nome da instituição, um campo de

Figura 5 - Recorte do cabeçalho do site
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php

A cor verde aparece na moldura
do site e nos títulos aﬁxados, é a
cor de destaque. Ao remeter-se
a uma cor da bandeira nacional,
institucionaliza-se
enquanto
Ministério e confere ao ambiente um
valor de oﬁcial, verdadeiro, temos
aqui a ﬁgurativização da manutenção
do seu papel de destinador social.
Em outros subtítulos e no corpo
de inscrição de seus textos,ele
procura usar as cores azul e preto,
estabelecendo,assim, uma diferença
cromática em suas sessões, facilitando
a leitura e compreensão do espaço.
Royo
(2008)
caracteriza
o
ciberespaço a partir de sua natureza
intrínseca, temporal, espacial, cultural

e social. Segundo o autor, podemos
observar a adequação arquitetônica
do site em tornar o ambiente
transitável, portanto, um simulacro da
vida real, pelo qual podemos transitar
como se estivéssemos caminhando
por cômodos da casa, entrando no
ambiente que mais nos interessa.
Podemos observar essa característica
na barra lateral, à esquerda.
Nessa
coluna,
encontraremos
portas de entrada que facilitam a
navegação por locais especíﬁcos,
por exemplo, secretarias, governo,
professores e estudantes, diretores,
entre outros.
Esses nichos temáticos resultam
em cenas predicativas nas quais
os usuários farão suas escolhas de
navegação.
Podemos
identiﬁcar,
através desses títulos, alguns dos
enunciatários principais do Ministério
nesse ambiente, como professores
e diretores, estudantes, brasileiros
no
mundo
(interessados
em
intercâmbios), pais e familiares.
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Como podemos observar, o MEC
é representado pela cor verde. Em
busca de uma resposta para essa
escolha, percorremos os sites dos
demais ministérios brasileiros e, como
concluímos, a escolha é aleatória
dentre as cores da bandeira brasileira:
verde, azul, amarelo e branco.
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Ainda temos os outros nichos nos
quais se encontram temáticas mais
especíﬁcas pelas quais os usuários
podem optar. O percurso por esses
espaços é descontínuo, pois se trata
de um ambiente aberto, transitável e
o internauta pode navegar por onde
tem mais interesse ou necessidade.
Mas, mesmo assim, podemos prever,
de acordo com o gênero “documento”,
que é o mais utilizado na abertura dos
links desses nichos, que o enunciatário
do MEC, nesse ambiente, é modalizado
por um dever-fazer, seguindo um
protocolo de leitura proposto pelo
enunciador de acordo com os regimes
sintagmáticos da prática, propostos
por Fontanille (2008).
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Figura 6 - Recorte da barra lateral situada à esquerda
da tela
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php

Centralizado, ou seja, em maior
destaque, encontra-se um banner
que contém sempre uma informação
relevante àquele período, como,
por exemplo, propostas e decisões
governamentais destacadas para o
conhecimento de todos. Essas notícias
não têm um tempo determinado
de
permanência
de
destaque,
elassão alteradas de acordo com
novos acontecimentos no âmbito
educacional, portanto, um banner
pode durar um dia, ou até semanas
em destaque, como veriﬁcamos
em nossas observações durante a
construção deste trabalho.
O mais importante dessa estratégia
topológica de usar o banner
centralizado e em movimento é
a captura da atenção do usuário
que, na eventual visita, modalizado
a cumprir um programa de leitura
de acordo com sua necessidade,
quebrao protocolo de leiturae desvia
a sua atenção para uma notícia do
Ministério, marcando um percurso de
descontinuidade, ou seja, o sujeito
passa a ser modalizado por um
querer-fazer, que, segundo os regimes
sintagmáticos da prática, propostos
por Fontanille (2008), está na ordem
da conduta. Essa atração se dá
também pelo sincretismo empregado
a
esse
texto
topologicamente
acessível, no qual imagens e palavras
convocama atenção do sujeito-leitor
que passa a um outro ritmo de leitura,
possivelmente mais tônico e intenso.
Esse espaço, por sua vez, irá
conduzir o sujeito para uma nova
cena predicativa na qual se instaura
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um processo de manipulação, pois as
notícias, segundo nossas observações,
sempre irão privilegiar as ações do
Ministério no que regula a educação
do nosso país, mascarando, por sua
vez, os problemas e as resoluções que
acarretam prejuízos à educação e
seus envolvidos de maneira geral.
Como podemos comprovar com os
recortes abaixo:
Figura 9 - Recorte de uma notícia do banner do
site (2)
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php - Acesso
em 13/07/2016

Abaixo
a
esse
conteúdo
topologicamente centralizado, que é
o banner,encontram-se outros links
de notícias, vídeos em destaques e
informações
sobre
os
órgãos
vinculados ao MEC, como podemos
observar:
Figura 7 - Recorte de uma notícia do banner do
site (1)
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php - Acesso
em 30/05/2016

Figura 10 - Print da tela principal do Portal do MEC
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php - Acesso em 17/03/2016

Figura 8 - Recorte de uma notícia do banner do
site (2)
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php - Acesso
em 05/07/2016
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Figura 11 - Print da tela principal do Portal do MEC
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php - Acesso em 17/03/2016
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Segundo a descrição do ciberespaço
de Royo (2008), podemos considerar
que o site do MEC é bissensorial,
utilizando-se dos dois sentidos
possíveis até então pela internet, a
visão e audição, com suas imagens
verbovisuais e audiovisuais, ou seja,
estamos transitando por um espaço
de
heterogeneidade
multimodal,
conforme nos esclarece Fontanille:
Os textos do visível são
constituídos
de
semióticasobjeto que exploram diferentes
sintaxes
ﬁgurativas
e
que
obedecem a diferentes regras
de constituição. A resolução da
heterogeneidade
multimodal
deve, então, ser intersemiótica,
chegando
aos
sincretismos.
(FONTANILLE, 2005, p. 78)

Vejamos
os
exemplos
dessa
heterogeneidade multimodal com
as sessões exclusivas para vídeos e
áudios, entre as imagens e palavras que
compõem esse espaço na ﬁgura 10.
O designer Royo ainda confabula
com a ideia do antropólogo Marc
Augé sobre “lugares” e “não-lugares”.
Os “lugares” seriam os espaços que
possuem uma história, com passado e
habitantes, e os “não-lugares” seriam
os espaços de transitação, apenas.
Podemos encontrar esses dois tipos
de construção pela internet, espaços
“lugares” nos quais há uma história,
como os perﬁs pessoais e sites de
empresas, que deixam registrados
ali a sua marca, a sua história,
como é o caso do MEC e, também,

Segundo Teixeira (2009), em uma
enunciação sincrética, as linguagens
em uso submetem-se a uma força
enunciativa coesiva que dará origem
a uma nova linguagem. No caso do
site, temos em questão a força do
suporte midiático que resulta num
sincretismo de ordem audiovisual,
pois cada elemento material se
sobrepõe suscitando uma estratégia
global de comunicação sincrética.
Observamos claramente o uso
da linguagem verbal, da linguagem
visual e da linguagem sonora no
site em análise. Segundo Teixeira
(2009), essa mistura de linguagens
produz um efeito de sentido de
uma nova linguagem, mista, não
teremos um efeito particular de cada
uma delas, mas, sim, um atrito, uma
sobreposição, uma contração de
linguagens, ou seja, uma estratégia
global de comunicação sincrética,
pois segundo Teixeira (2016):
[...] sites são manifestações
multimodais submetidas a uma
práxis enunciativa que lhes confere
unidade de sentido, por meio
de parâmetros de organização
e design, recorrências temáticas
e ﬁgurativas e um ritmo próprio.
O efeito de unidade é produzido
pela resolução sincrética das
linguagens em jogo, obtida
pela articulação de todos esses
elementos. (TEIXEIRA, 2016, p. 37)
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Essas
instâncias
podem
ser
comprovadas por toda arquitetura já
explicada sobre a forma organizacional
do site e, também, pelos conteúdos
veiculados. Nele, todos têm acesso aos
programas do governo para maiores
esclarecimentos, têm acesso às leis,
normas e diretrizes digitalizadas que
eram antes veiculadas exclusivamente
na forma impressa, encontram
informações sobre números e dados
referentes à educação entre tantos
outros esclarecimentos que no
passado eram muitas vezes omitidos
por falta de um suporte acessível
a uma grande parte da população
interessada pela educação nacional.

Considerações Finais
Por enquanto, nossa análise
estabeleceu uma descrição inicial do
site do Ministério no que tange a sua
construção e ocupação no suporte
internet.
Como apresentado no corpo do
trabalho, já conseguimos delimitar
algumas
das
principais
cenas
predicativas e, com isso, comprovar,
através da arquitetura do site, com
quem o MEC pretende se comunicar
nesse ambiente, como ele se organiza
a ﬁm de programar sua visita e
também como persuade seus leitores
através do sincretismo.
A
organização
topológica
e
eidética comprovaram seus principais
enunciatários nesse ambiente, como
mostramos na coluna verticalizada,
à esquerda: professores, diretores,
estudantes, pais e familiares são os
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podemos encontrar os espaços
“não-lugares” nos quais transitamos
só de passagem, como os sites de
buscas, ﬁlas de pagamento dos
comércios eletrônicos, informações
meteorológicas etc.
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seus interlocutores diretos. Esses,
que vão à procura de informações
acessíveis
nos
documentos
disponibilizados pelo Ministério, agora
em rede, acabam capturados pelo
sincretismo disposto pelas imagens
e seções audiovisuais, cuja intenção
é a de levar os usuários a cumprirem
outro programa narrativo, o da leitura
de seus noticiários e reportagens.
O gênero jornalismo institucional
tem uma forte atuação no site
a ﬁm de promover a instituição

MEC. Impregnado de sincretismo,
o jornalismo captura a atenção de
seus
enunciatários-leitores
que
estarão, sempre no momento da
visita, atualizados dos programas e
benefícios do governo no que tange
a educação do nosso país.
Deveremos explorar ainda mais
o ambiente com a intenção de
deixarmos cada vez mais claras as
respostas que norteiam o nosso
trabalho.
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VISUALIDADE E SINCRETISMO. A NARRATIVA TRANSMÍDIA DA BANDA
GHOST
Gilberto Pereira SALGADO JÚNIOR (UNIFRAN)
Orientadora: Drª. Naiá Sadi CÂMARA (UNIFRAN)

RESUMO
O rock n´ roll é um estilo musical que investe na iconicidade e sincretismo.
Em 2010, surge o Ghost, uma banda de rock que passa a gerar estranheza por
divergir dos conceitos da igreja através de uma narrativa transmídia. Este artigo
visará entender as estratégias de construção icônica e sincrética da ﬁgura do
vocalista Papa Emeritus nas capas dos álbuns musicais da banda, partindo do
pressuposto de que essa construção é o ponto chave que estabelece a coesão
dessa produção transmídia. Nossas análises serão baseadas no modelo teórico
metodológico da semiótica francesa, principalmente no conceito de análise do
ícone apresentado pelo semioticista Jacques Fontanille (2005) e pela análise
do texto sincrético de Lucia Teixeira (2009).
PALAVRAS-CHAVE: semiose; visualidade; sincretismo; transmídia.

ABSTRACT

KEYWORDS: semiosis; visuality; syncretism; media; transmedia.
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The rock n ‘roll is a musical style that invests in iconicity and syncretism. In
2010, Ghost band appears, a rock band that begins to generate strangeness
by diverging from the concepts of the church through a transmedia narrative.
This article aims to understand the construction of the strategies of iconic and
syncretic construction, respectively of the ﬁgure of the vocalist of Papa Emeritus
and the covers of the musical albums of the band, starting that this semiosis is the
key point to establish the cohesion of this transmydial production. Our analysis
will be based on the theoretical methodological model of french semiotics, in
the icon analysis presented by the semioticist Jacques Fontanille (2005) and by
the analysis of the syncretized text by Lucia Teixeira (2009).
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Introdução
Nossa pesquisa pretende-se um
estudo para o entendimento da
semiose presente na arquitetura do
processo transmídia da banda Ghost,
analisando-a sob os níveis do plano de
expressão, a ﬁm de compreendermos
como as estratégias visuais funcionam
na construção de uma narrativa
transmídia.
Diferente
de
uma
narrativa
tradicional, que busca expor ao
público seu conteúdo de maneira
linear e pautada temporalmente por
mídias advindas de um gerador de
conteúdos, as narrativas transmídia
são histórias que se desenrolam em
múltiplas plataformas de mídias,
dispersando-se
sistematicamente
através de diversos canais midiáticos
voltados ao público com a ﬁnalidade
de criar uma experiência de
entretenimento
uniﬁcada
e
coordenada, na qual o design exerce
uma função nucleadora e na qual
cada mídia contribui de forma distinta
para a compreensão do universo em
questão, no caso, a banda Ghost.

Figura 1 – O processo de uma narrativa tradicional
atrelado aos elementos midiáticos, no qual existe
a linearidade das mudanças de estados através da
segmentação de mídias oferecidas ao público.

Figura 2 – O processo de expansão midiático
de uma narrativa transmídia através da hipótese
deste trabalho, no qual temos como um ponto
de início, um ícone, , no caso, o Papa Emeritus. A
compreensão da narrativa ocorre de maneira não
linear através de diversos acessos a diversas mídias diferentes.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

Um dos principais aspectos
defendidos por Jenkins para a
construção de uma narrativa
transmídia é a necessidade de
projetar mundos da história, e o
design1 desse mundo deve ser
coerente e sustentável a ﬁm de
criar sinergia entre as múltiplas
plataformas de uma mídia, e
esse processo é chamado de
overdesign. (JOHNSON, 2009
apud
SALGADO
JÚNIOR;
CAMARA, 2015, p. 45)

Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

1 Lembrando que o termo design, neste artigo, se refere
unicamente ao ato de projetar, e não apenas ao de compor
visualmente, como é erroneamente compreendido.

Este projeto justiﬁca-se pela
importância do entendimento de
como o design da visualidade e o
texto sincrético são importantes
no processo de construção de uma
narrativa transmídia. Para isso, será
necessário estudar e conceber
um arcabouço teórico sobre os
processos de criação visual a partir
da semiótica francesa e, em seguida,
analisar a produção midiática da
banda Ghost.

Fundamentação teórica
As narrativas transmídia3 surgem
com as mudanças das mídias na última
década, ou seja, deslocamo-nos de
2 Nos textos sincréticos, a particularidade matérica das
linguagens em jogo se submete a uma força enunciativa
coesiva, que aglutina as materialidades significantes em uma
nova linguagem (TEIXEIRA, 2009, p. 58)
3 Henry Jenkins, teórico do MIT, em 2007, descreve
os fundamentos para o funcionamento das narrativas
transmídia em seu blog através de uma postagem
intitulada
Transmedia
Storytelling
101
(http://
henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.
html), tais diretrizes estabelecem uma série de pontos
a serem observados e mensurados para um possível
desenvolvimento dessas narrativas não lineares. Em 2011,
Jenkins retoma o tema atualizando-o no texto Transmedia
202: Further Reflections (http://henryjenkins.org/2011/08/
defining_transmedia_further_re.html) onde deixa claro
que transmídia remete a “toda a mídia”, ou seja, falar de
transmídia significa falar desta convergência de práticas
culturais.
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mídias tradicionais para novas mídias
que estão em constante evolução,
criando impactos na cultura pop,
atingindo produtores de conteúdo,
publicidade, artes, design, música,
cinema, educação, etc.
Tendo em vista que, em sua grande
maioria, as produções transmídia são
distribuídas por mídias com forte
investimento visual, este trabalho
analisará a semiose presente nas capas
dos discos apresentadas pela banda
Ghost, a partir das fundamentações
apresentadas por Jacques Fontanille
(2005, 2007) e Lúcia Teixeira (2009)
sobre a visualidade e sincretismo,
respectivamente.
Para iniciarmos nossa análise,
devemos entender o que é uma ﬁgura.
De acordo com a psicologia da Gestalt
e dos preceitos defendidos pela escola
de design alemã Bauhaus, “uma ﬁgura
é uma forma positiva e ativa revelada
contra o fundo passivo e negativo”
(LUPTON; MILLER, 2008, p. 34). Para
Fontanille (2005), uma ﬁgura tem
papel icônico, já que ela apresenta
uma semelhança com um elemento
do mundo natural. Basicamente, os
elementos utilizados na construção
pelo design gráﬁco de um suporte
que compõe uma narrativa transmídia
possui o papel não apenas de ﬁgura,
mas de ícone, ou seja, o design gráﬁco
busca formatar elementos visuais
já reconhecidos na natureza a priori
pelo público, gerando assim uma
espécie familiaridade, processo que é
denominado de “ estilo da cópia”.
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O overdesign de um mundo da
história cria um suporte para a
elaboração, extensão e networking
para o desenvolvimento de um
universo ﬁccional e regras diegéticas,
estabelecendo o padrão estético e
visual daquele mundo e, também,
uma estrutura para controle da
multimodalidade e do sincretismo2 de
linguagens.
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Ao lidarmos com meios de
reprodução, já lidamos com o que
podemos chamar de design. O
estilo da cópia. Qual a diferença
então entre olhar um modelo vivo
e uma cafeteira? Esta explicação

Uma forma
positiva e ativa
FIGURA revelada contra
o fundo passivo
e negativo

ÍCONE

é bastante vasta, principalmente
quando
damos
conta
das
possibilidades do que pode vir
a ser o ato de representar algo.
(AZEVEDO, 2005, p. 8)

Figura que
apresenta
semelhança
com algo do
mundo natural

Formata ﬁguras
como ícones
copiando
DESIGN
elementos
familiares

Figura 3 –O processo de evolução da ﬁgura ao design.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.
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Outro ponto necessário para
entendimento de uma ﬁgura é
sua estabilidade. Se a ﬁgura não
é estabelecida como um todo no
seu entendimento, ela não é uma
ﬁgura e se torna assim um elemento
escapista ou incompleto. Retomando
ainda os conceitos do design gráﬁco,
poderíamos dizer que essa aﬁrmação
se coloca ao lado do processo de
fechamento postulado pela psicologia
da gestaltiana (GOMES, 2000).
Segundo Fontanille ( 2005, p. 101),
a análise de um ícone deve ser feita
da seguinte maneira:
•

“Descrever a iconicidade da
imagem, ou seja, sua ligação com
a imagem no mundo natural”.

•

“Observar a maneira como
as ﬁguras se estabilizam e os
processos que fazem as ﬁguras

reconhecíveis enquanto tais”.
(FONTANILLE, 2005, p. 101)
Devemos também nos atentar
para a diferença entre o plástico
e o icônico. No caso do icônico,
ele é estritamente associado ao
lexical daquilo que ele demonstra.
O ícone é ligado diretamente à
língua. Nos anos de 1970, temos
o advento da semiótica plástica,
aquela voltada ao entendimento
daquilo que se vê, como texturas,
traços meramente compositórios.
Dessas persperctivas, propomos
compreender nosso objeto a partir
da análise de suas duas dimensões,
a do ícone e do plástico, dimensões
que quando estabilizadas, permitemnos ler uma ﬁgura. “Formantes
visuais da dimensão plástica são
agrupados e estabilizados em formas
reconhecíveis, a partir das quais uma

A banda Ghost se apresenta ao
público em diversas mídias, sempre
remetendo a um núcleo visual. No
projeto que está sendo desenvolvido
para a obtenção do título de mestre,
será analisada a semiose nas mídias
com grande investimento visual: A
ﬁgura do vocalista da banda, Papa
Emeritus nas capas de três álbuns:
Opus Eponymous (2010), If You Have
Ghosts (2013), Infestissuman (2013),
videoclipes, publicidade e material
para a web. Através das metodologias
fundamentadas pelos semioticistas
Jacques Fontanille (2005) e Lúcia
Teixeira
(2009),
será
possível
entender o processo de construção
da semiose visual presente em cada
uma dessas mídias que em conjunto
condizem com os postulados de
Henry Jenkins (2007) sobre o
desenvolvimento de uma narrativa
transmídia. Neste resumo expandido,
apresentaremos as análises iniciais
da iconicidade do vocalista da banda
Papa Emeritus presente na capa do
álbum Infestissuman (2013).

Análise piloto do corpus: a iconicidade do vocalista Papa Emeritus
O início da análise da visualidade
da banda Ghost parte da ﬁgura
“decrépita”
do
vocalista
Papa
Emeritus. Como um personagem
regendo uma nova ordem religiosa,

Para a construção do ícone, é
necessário estabelecer a ligação
entre o mundo natural e uma ﬁgura,
para a criação do chamado signo
icônico (FONTANILLE, 2005). O
processo inicia-se pela seleção
dos traços pertinentes, já que,
quando observamos um ícone não
precisamos de todos os traços para
compreendermos o que ele signiﬁca.
Sua identiﬁcação ocorre por meio
de um processo rápido e conclusivo.
Pode parecer estranho pensar que
o entendimento ou leitura rápida do
ícone nos permita entendê-lo em sua
totalidade, mas isso acontece já que
a leitura do ícone é baseada na nossa
percepção anterior do mesmo no
mundo natural. Ou seja, quanto mais
rápido observamos um ícone, menos
traços assimilamos. Esta lacuna entre
o natural e o ícone é esquematizada
pela nossa percepção anterior. Por
isso, um bom ícone com alto grau de
pregnância é aquele com o mínimo
de traços possíveis, como podemos
observar na representação abaixo:
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Metodologia

ele se apresenta como um ícone
de poderio sobre uma diocese
maldita, que defende ideais que vão
em contraponto aos conceitos do
cristianismo. A ﬁgura do Papa é o
ponto de partida para a construção
da narrativa transmídia de Ghost, já
que essa ﬁgura se estabelece como
um ícone visual sempre presente nas
mídias disseminadas pela banda.
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leitura icônica da imagem é possível”
(FONTANILLE, 2005, p. 102).

SELINFRAN
Figura 4 – Simpliﬁcação da pintura do rosto do
vocalista da banda Ghost, Papa Emeritus. A leitura
do graﬁsmo da caveira baseia-se a um contato a
priori com a ﬁgura no meio natural, dando a ela o
valor de ícone.

impressão de relevo tridimensional,
graças ao uso de cores e texturas,
e, no processo de percepção,
fazemos ligações desses elementos
cromáticos com nossa experiência
no mundo natural. Estabelece-se,
dessa forma a relação intertextual da
ﬁgura da “caveira”, frequentemente
representando elementos visuais do
horror e do terror, como um ícone
extremamente ligado ao mal, ao
desconhecido e à morte.

Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.
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Em seguida, temos o que Fontanille
(2005) deﬁne como transcrição
gráﬁca e cromática, deﬁnida pelo autor
como a capacidade de compreender
o espaço em três dimensões que
permitam observar e preencher áreas
dos ícones as quais não estamos
vendo. Isso ocorre devido a nossa
capacidade de compreender relevos,
texturas, sombras, cores, gradientes,
que nos permitem observar zonas
invisíveis, ou seja, áreas que não estão
representadas diretamente no ícone.

Figura 5 – Relevos, sombras, cores e gradientes
gerando assim a noção de tridimensionalidade do
rosto do vocalista.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

No papel ou em
bidimensional, temos

uma mídia
ainda essa

Figura 6 – Relevos, sombras, cores e gradientes
gerando assim a noção de tridimensionalidade do
rosto do vocalista.
Fonte: http://ﬁlmmakeriq.com/images/salvador-dalis-human-skull-consisting-of-seven-naked-womens-bodies/; http://www.imdb.com/

Este
processo
resulta
então
na estabilização icônica, isto é,
ao
observarmos
uma
imagem
a
relacionamos a uma forma
previamente reconhecível, montada
através do princípio da unidade
(FONTANILE, 2005). A experiência
perceptiva só se completa com outra
a priori e assim sucessivamente,
permitindo o entendimento do que é
traduzido a nós através de um ícone,
como nos mostra Fontanille:
A
experiência
perceptiva
da
profundidade
de
um
espaço natural, por exemplo,
compreende, entre outras a

Resumindo, para que ocorra
a estabilização de um ícone é
necessário:
•

Que as posições dos objetos
estejam bem colocadas na
mídia, a ﬁm de chegar à
condição visual de percepção
possível àquilo que ela pretende
demonstrar ao observador.

•

Que suas formas e tamanhos
sejam
equivalentes
dentro
dessa composição, gerando
assim uma harmonia visual.

Lembrando, que o princípio macro
que engloba esses dois pontos é o da
unidade. Se a imagem for escapista
graﬁcamente ou desorganizada, é
impossível que ocorram a percepção
e a estabilização icônicas.
Dessa forma, a ﬁgura do Papa
Emeritus se torna um ícone
primário e presente em toda mídia
disseminada pela banda Ghost, e
essa força icônica do Papa vai ao
encontro da estratégia transmídia da
banda: a cada novo álbum lançado
é apresentado ao público um “novo”
Papa, ou seja, um novo cantor que
exercerá o papel temático de Papa.
Essa sucessão nos remete à igreja
católica, instituição que a banda
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busca simular de forma inversa,
alegórica. O novo Papa Emeritus
possui algumas mudanças visuais
sutis, mas, como sua ﬁgura possui
uma condição de ícone, o mesmo
continua estável na narrativa, pois é
facilmente reconhecível indiferente
de sua identidade.

Figura 7 – Apesar da mudança de vocalista e a
supressão da real identidade do mesmo, a banda
mantém a caveira como um ícone de reconhecimento do Papa Emeritus.
Fonte: http://www.blackforestmag.com/wp-content/uploads/2014/06/130313-ghost-bc.png,
https://s-media
cacheak0.pinimg.com/736x/
e7/9a/80/e79a8094e7c0a71fab2b4e0d2c96bf0f.jpg,https://aestheticmag.files.wordpress.
com/2015/09/unnamed.

Análise do texto sincrético no
álbum Infestissumam
Para a análise da capa do álbum
da banda, utilizaremos a metodologia
estruturada
por
Lucia
Teixeira
(2009). A metolodogia em questão
nos permite analisar o todo do texto
sincrético, partindo da observação e
descrição das peças e, em seguida,
aprofundando-as até o basilar dessas
estruturas, por meio da seguinte
análise sequencial:
1. Figuras e temas disseminados
no discurso, por meio dos
elementos verbais e visuais; a
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variação das respectivas posições
dos objetos, mas também a
variação do seu tamanho e
de suas formas, ao longo do
deslocamento em profundidade.
(FONTANILLE, 2005, p. 108)
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partir desses aspectos próprios
à
superfície
discursiva,
reconstituição da organização
sêmio-narrativa do texto;
2. Categorias
cromáticas,
eidéticas e topológicas do
plano da expressão plástica,
considerando
a
ocupação
visual do suporte planar;
3. Mecanismos de articulação
entre o plano do conteúdo e
plano da expressão;
4. Formas de incidência das
categorias
tensivas
no
percurso, para imprimir ritmo
ao texto.
5. Estratégia enunciativa que
organiza todos os elementos
e estabelece as formas de
interação entre enunciador e
enunciatário.
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Neste artigo, apresentamos um
resultado parcial da análise. O
recorte compreende a análise da
capa do álbum Infestissumam até o
item 3.

Organização semionarrativa
Remetendo às considerações de
Floch (2002, apud TEIXEIRA,
2009), para análise, partimos de
dois passos para a discussão dos
textos sincréticos.
1. A
concepção
do
objeto
analisado como um todo de
significação que tem uma
organização interna.

2. Atenção
à
significação
contextual de cada unidade
ou de cada figura considerada,
isto é, ao sentido atualizado
pelo contexto.

O plano de expressão visual
De acordo com Teixeira (2009),
um texto verbovisual tem seu
plano de expressão definido nas
categorias cromáticas, eidéticas,
topológicas.
As análises são feitas observando
cada parte do texto sincrético
separadamente.
No
caso
do
cromático, analisamos as cores, as
paletas e os gradientes; o topológico
trata da distribuição das formas no
espaço tanto da tela quanto das
dimensões anteriores (Alto, baixo,
direção,
formato).
Finalmente
temos a análise eidética: as formas
( reto, curvo), os diferentes tipos de
simetria, perspectivas.

Análise cromática
No
álbum
Infestissumam,
temos então a paleta de cores
construída utilizando cores fortes
e denotando uma mensagem mais
pesada, no caso, do nascimento e
oferecimento.

SELINFRAN
Figura 8 - Paleta de cores da capa do álbum musical Infestissumam.
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/iFhqCXl5jb0/maxresdefault.jpg

O uso das cores é gradual, o
amarelo é utilizado no céu da cena,
o vermelho tinge a ﬁgura central de
onde parte o laranja e a cidade e o
preto cortam essa efusão cromática.

O vermelho que toma a cidade, local
onde as pessoas vivem, apresenta-
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O uso do amarelo como uma cor
efusiva está culturalmente ligado a
uma gradação de sensações como
o stress, (PASTOREAU, 1997 apud
SILVEIRA, 2011). Isso é catalizado pelo
uso de um amarelo mais “fechado”, ou
seja, o amarelo apresentado não é a
cor pura, e sim, misturada, tornandose a mesma cor, mas mais escura.
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nos uma massa viva, o sangue, a
pulsação.
Mais uma vez temos a cor do
Papa Emeritus, no caso, o preto,
impondo-se diante da cidade e do
céu criando um limite entre as cores
da parte superior e inferior. O preto
tem dois significados importantes
aqui, primeiro por ser o conjunto
de todas as cores no suporte planar
(no caso a capa do álbum) ou seja, o
preto é uma cor materialmente mais
pesada indicando mais uma vez um
“poderio cromático”. Segundo, ele
tem culturalmente o significado
de perda, morte e da renúncia da
religião (PASTOREAU, 1997 apud
SILVEIRA, 2011). A presença do
Papa Emeritus a cor negra divide
horizontalmente a cena: abaixo
dele uma criança recém nascida é
apresentada com cor de pele, ao
mesmo tempo amarelada e sépia.
Temos então um movimento de
transformação
cromática:
Céu
amarelo, cidade vermelha, Papa
Emeritus preto e em seguida uma
nova cor, um amarelo sépio. A nova
cor faz alusão à nova prole do Papa
Emeritus.

Figura 9 – Em Infestissumam a ﬁgura do Papa
Emeritus não apenas divide horizontalmente a
capa como circunda a área inferior.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

A ﬁgura do Papa Emeritus tem as
bordas irregulares, diferentes dos
outros elementos presentes na ﬁgura,
que em sua maioria possuem formas
circulares. Devemos notar também
que a base da capa possui um elemento
retangular, servindo como uma base.

Análise dos elementos eidéiticos
Em Infestissumam, a figura do
Papa Emeritus serve como um
divisor quase que central, que
circunda a área inferior do suporte
planar.

Figura 10 – Formas circulares de Infestissumam e
o elemento retangular na base.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.
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A capa do álbum possui também
camadas compostas de formas e
elementos ﬁgurativos, criando assim
um ponto de fuga, gerando então a
impressão de profundidade.

Figura 12 – Elementos topológicos em Infestissumam.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

Análise dos elementos topológicos
Tudo parte de um núcleo, o
nascimento de uma prole mascarada,
em alusão ao próprio Papa Emeritus
e à banda, já que a banda possui
como mote o texto da supressão da
identidade. Simpliﬁcando a ﬁgura
do Papa, observamos que a sua
silhueta aponta para o alto em formas
triangulares ríspidas.

Analisando o bebê, ele possui ao
seu redor linhas curtas e bastante
desiguais, pois é uma nova vida,
incerta e incompleta. Já a figura
do Papa possui linhas que se
expandem e chegam inteiriças até
os cantos do suporte. A criança
mascarada crescerá e se tornará
um novo Papa.
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Figura 11 – Elementos eidéticos combinados em
Infestissumam.

O Papa é maior do que o sol, as
construções e seu tamanho são
potencializados pela circunferência
da cidade, fortalecendo ainda mais o
poderio da ﬁgura do Papa.
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A praça serve como um palco para
a apresentação de um novo líder
religioso, uma nova ordem diferente
da do nosso mundo.
O Papa olha diretamente o
observador
do
suporte,
nos
oferecendo essa nova ordem.

Articulação entre o plano de conteúdo e expressão

Figura 13 – Elementos topológicos combinados em
Infestissumam.

O quadro abaixo apresenta as
característica que identiﬁcamos até
agora:

Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.
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Figura 13 – Categorias no Plano de Expressão e efeitos no Plano de Expressão e Plano de Conteúdo.
Fonte: SALGADO JÚNIOR; CAMARA, 2016.

Considerações ﬁnais
Como demonstrado neste trabalho,
a análise da visualidade e dos textos
sincréticos é bastante complexa,
pois se faz necessária a observação

minuciosa de cada elemento visual no
seu suporte original, e foi necessário
descontruir visualmente cada objeto
estudado para melhor entendimento
e a obtenção de resultados.

analisar
os
outros
produtos
midiáticos gerados pela banda Ghost.
Mas mesmo assim, os resultados
obtidos nessa primeira análise já
indicam a importância do
apelo
visual nas construções das narrativas
transmídia.
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Como estamos analisando a
semiose presente em uma narrativa
transmídia, é importante notar
que este recorte do projeto não
permite ainda uma conclusão sobre
a importância desses textos na
construção desse tipo de narrativa,
tendo em vista que será necessário
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CORPO E DISCURSO: UM ESTUDO SOBRE O FILME CINDERELLA
Graciela Teixeira Assed da SILVA (UNIFRAN)
Luciana Garcia MANZANO (UNIFRAN)

RESUMO
O ﬁlme Cinderella, lançado em março de 2015 pela companhia Walt Disney
Pictures, foi dirigido por Kenneth Branagh e produzido por David Barron, Simon
Kinberg e Allison Shearmur. A história é uma releitura da animação Cinderella
(produzida em 1950 pela mesma companhia a partir do clássico de Charles
Perrault) e do conto homônimo de autoria dos Irmãos Grimm. Filiamo-nos à
teoria da Análise do Discurso (AD) de linha francesa como embasamento para
nosso trabalho, que concebe a linguagem como mediação necessária entre o
homem e sua realidade natural e social. Também nos valemos das reﬂexões
de M. Foucault com relação às práticas discursivas e ao estudo do corpo. Para
sustentar nossa abordagem discursiva a partir do corpo, e de como ele produz
sentidos, lançamos mão dos escritos de Jean-Jacques Courtine sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso; corpo espetacularizado; Cinderella.
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The movie Cinderella it was launched in March 2015 by Walt Disney Pictures
Company, it was directed by Kenneth Branagh and produced by David Barron,
Simon Kinberg and Allison Shearmur. The story is a retelling of the Cinderella
animation (produced in 1950 by the same company from the classic Charles
Perrault) and the homonymous tale authored by Grimm´s brothers. The theory
of discourse analysis (AD) of the French line conceives language as necessary
mediation between man and his natural and social reality. We also use the M.
Foucault’s reﬂections regarding the discursive practices and the study of the
body. To sustain our discursive approach from the body, and how it produces
senses, we used the writings of Jean-Jacques Courtine on the subject.
KEYWORDS: Discourse Analysis; Spectacularized Body; Cinderella.

Assim, é possível observar modelos
de práticas comportamentais que
não são exclusivas do público
infantil.
Adultos
independentes,
homens e mulheres de faixas etárias
diversiﬁcadas sofrem pelo anseio e
busca da felicidade. Segundo Berger
(2006, p. 70) a sociedade constrói
um imaginário cultural e nesta mesma
cultura o corpo se inscreve como
o maior entre os imaginários, pois
é sobre o corpo que se investirão
novos discursos sociais, já que é neste
mesmo corpo que a sociedade projeta
seus valores e estabelece discursos
de poder por meio de práticas e
discursos que são lidos através do
corpo.
São esses discursos que continuam
circulando também pela mídia, desde
que a tela da televisão (e do cinema)
começou a fazer parte da vida do
homem. A mídia audiovisual possui
forte impacto, já que a beleza (ou
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Na obra de Bruno Bettlheim
intitulada A psicanálise dos contos
de fadas (2004), o autor relata os
possíveis
impactos
psicológicos
na fase infantil explicando muitos
comportamentos
infantis
que
encontram eco nos contos de fadas.
Apesar de serem predominantemente
de
origem
maravilhosa,
eles
reproduzem discursos que circulam
na sociedade, além de mensagens
de superação, moral, bons costumes,
tal qual os discursos que envolvem o
imaginário do bom sujeito.

o que se considera belo) é exposta
visualmente não apenas nas novelas
e programas de TV, mas também nos
desenhos animados e histórias de
contos de fadas.
O objeto de estudo de nosso
trabalho é o ﬁlme Cinderella, lançado
em 2015, pelos estúdios Walt
Disney Pictures, e classiﬁcado como
adaptação da animação homônima,
de 1950, produzida pelo mesmo
estúdio. A questão que norteia
nossa pesquisa é: como a produção
cinematográﬁca de um conto de fadas
(re)produz/instaura discursos, de que
modo eles incidem sobre o corpo e se
perpetuam/cristalizam na sociedade?
Nesse sentido, a metodologia do
trabalho será constituída a partir
do recorte de excertos visuais das
cenas do ﬁlme, acompanhados
das transcrições dos diálogos que
ﬁguram nos recortes e constituem
o enunciado sincrético – aquele em
que possui duas ou mais linguagens
de manifestação, sejam elas verbais,
visuais e/ou auditivas, constituindo,
assim, unidades de sentido, tais
como: ﬁlmes, programas de televisão,
peças publicitárias, jornais etc. Nossa
análise se dará a partir da descrição/
interpretação da materialidade fílmica,
tal como proposta pela metodologia
da AD, e do embasamento teórico dos
escritos de Foucault e Courtine sobre
o corpo simbolizado e materializado
discursivamente.
Para analisar o corpo como
espetáculo, a partir da compreensão
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de que ele materializa e faz circular
discursos na sociedade, tendo como
base o ﬁlme de 2015, parece-nos
interessante observar as regularidades
que podem haver entre a produção
de 2015 e a animação de 1950 e, para
isso, buscaremos trazer, também,
recortes da animação de 1950. A
pesquisa, assim, torna-se pertinente,
pois irá compreender novas leituras
e visões sobre os objetos analisados
a partir dos pressupostos teóricos da
Análise do Discurso de linha francesa.

Arcabouço teórico
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As reﬂexões de Foucault são
consideradas de grande importância
para a AD porque problematizam
noções a respeito de enunciados/
história, práticas discursivas e suas
relações de poder. Que o que é dito
é um acontecimento discursivo. Para
Foucault, há enunciados e relações que
o próprio discurso utiliza e estabelece
práticas discursivas: “[...] práticas que
formam sistematicamente os objetos
de que falam [...]” (FOUCAULT, 2008,
p. 55). Para o ﬁlósofo francês, as
palavras e as coisas se relacionam
de forma complexa, pois há relação
histórica entre elas.
Já que elas se dão por relações
de poder, produzem sentidos e
são construídas por determinadas
condições de possibilidades, é por
meio desses fatores que, então, é
necessário detalhar o acontecimento
discursivo. Foucault (2008) aﬁrma
que o campo do acontecimento
discursivo é:

[...] o conjunto sempre ﬁnito e
efetivamente limitado das únicas
sequências
linguísticas
que
tenham sido formuladas: elas bem
podem ser inumeráveis e podem,
por sua massa, ultrapassar
toda capacidade de registro,
de memória, ou de leitura: elas
constituem,
entretanto,
um
conjunto
ﬁnito
(FOUCAULT,
2008, p. 30).

Em outras palavras, podemos
dizer que acontecimento é o
próprio conjunto das condições que
tornam um discurso possível. É o
que permite relacionar o discursivo
com os acontecimentos de ordem
política, social, econômica, histórica.
Desta forma, a compreensão do
discurso como acontecimento se
faz pelo entendimento de quais são
as condições de possibilidade pelas
quais o discurso emerge.
Os discursos possuem suporte
histórico/institucional que proíbem
ou permitem sua ação e realização.
Por exemplo, um sujeito apenas diz
o que diz, pois é constituído pelo
lugar institucional, pela ideologia e
no momento histórico que vivencia.
Sendo assim, compreendemos que
o discurso é uma prática discursiva,
que constrói sentidos e verdades.
Para Foucault (2008, p. 133) a
prática discursiva é um “conjunto de
regras anônimas, históricas, sempre
determinadas no tempo e no espaço,
que deﬁniram, em uma dada época
e para uma determinada área social,
econômica, geográﬁca ou linguística,

O discurso não deve ser
assumido como o conjunto das
coisas que se diz, nem como
a maneira de dizê-las. Ele está
outro tanto no não dito, ou no
sinalizado por gestos, atitudes,
modos de ser, esquema de
comportamento, deslocamentos
espaciais. O discurso é o conjunto
das signiﬁcações coercivas e
constrangedoras que perpassam
as relações sociais. (FOUCAULT,
1976, apud COURTINE, 2013, p.
26).

E é a partir da compreensão de que
o discurso está, para além do dito, no
que não foi dito, no que foi gesticulado,
nas ações e comportamentos e
nos deslocamentos espaciais que
observamos nosso objeto de estudo,
pois compreendemos que a AD
visa fazer aparecer o modo como
o discurso funciona e como ele
produz sentidos enquanto objeto
linguístico/histórico/ideológico
em
suas condições de emergência. Desse
modo, torna-se interessante pensar
sobre o discurso do corpo, levando em
consideração que o corpo também é
discurso e produz discursos.

A história do corpo no século
XX é a de uma medicalização
sem equivalente. Ao assumir e
enquadrar um sem-número de
atos ordinários da vida, indo
além daquilo fora anteriormente
imaginável, a assim chamada
medicina ocidental tornou-se
não apenas o principal recurso
em caso de doenças, mas
um guia de vida concorrente
das tradicionais direções de
consciência. Ela promulga regras
de comportamento, censura os
prazeres, aprisiona o cotidiano
em uma rede de recomendações.
[...]. (MOULIN, 2011, p. 15)

O corpo era estudado em
sua anatomia, que servia para o
aprendizado didático médico, de
saber o que havia no interior do corpo
humano. Mas para isso, era necessário,
em primeira instância, perceber as
patologias no corpo humano, visando
através das enfermidades os reforços
para a defesa do organismo, tendo
assim um corpo saudável.
Com isso, desenvolve-se a medicina
preventiva. Segundo Moulin:
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Com isso, temos o discurso, que
são os dizeres em curso, que está
no dito e no não dito, considerandose o momento histórico e social de
formulação e produção, já que cada
discurso é singular e heterogêneo,
tem existência material e ao mesmo
tempo histórica. Para Foucault:

Em meados do século XIX, o
corpo começou a ser estudado como
objeto pertencente à medicina, com o
objetivo de curar enfermidades e fazer
avançar as ciências biológicas. Sendo
assim, o corpo foi tomado por várias
disciplinas, sobretudo as da área
de saúde, como natural, biológico.
A história do corpo, portanto, vista
nos séculos XIX-XX é uma história de
medicalização. Moulin (2011) aﬁrma
que:
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as condições de exercício da função
enunciativa.”.
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“O desenvolvimento da medicina
preventiva provocou um curtocircuito
na
experiência
da
doença [...]. A medicina procura,
agora, não apenas enunciar um
prognóstico para os próximos
dias, mas dizer o futuro. [...].”
(MOULIN, 2011, p. 20).

Assim, o corpo passa a ser
observado por seu aspecto sadio
e são. No entanto, o século XX foi
marcado historicamente com avanços
tecnológicos e com isso, podem-se
observar ideologias que submetem
o corpo a ser passível ao objeto de
consumo explorado pela mídia e
outros suportes. Sendo, desta vez,
um corpo erotizado, sempre malhado
e atlético, e acima de tudo, jovem.
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O estudo sobre o corpo como
objeto discursivo deve muito à obra
foucaultiana, de acordo com Courtine
(2013). O mérito de Foucault é
ter inscrito a concepção do corpo
como sentido na história e em suas
relações de poder, ao observar que
o corpo é repleto de signiﬁcantes no
discurso e que posicionam os sujeitos
em lugares discursivos – o que gera
identiﬁcação e produz determinados
sentidos. Assim, o corpo é lugar de
signiﬁcações, do simbólico. Foucault
(1997) aﬁrma que:
O corpo é também diretamente
mergulhado num campo político;
as relações de poder operam
sobre ele uma inﬂuência imediata;
elas investem contra ele, o
marcam, o adestram, o suplicam,
o constrangem a trabalhos, o

obrigam a cerimônias, cobram
dele signos. (FOUCAULT, 1997,
p. 30 apud COURTINE, 2013, p.
15).

Tendo em vista que o controle
da sociedade sobre os indivíduos
começa pelo corpo, Foucault aﬁrma
que “em qualquer sociedade, o corpo
está preso no interior de poderes
muito apertados, que lhe impõem
limitações, proibições ou obrigações”
(FOUCAULT, 1999, p. 116). Ele explicita
que micropoderes estão presentes no
corpo social, acarretando, de certa
forma, mudanças e transformações
de condutas nos indivíduos ou grupo
social. Assim, o corpo aparece em um
lugar institucional/sócio- histórico na
vida dos sujeitos.

Análise do corpus
O ﬁlme estreado em 2015 e a
animação de 1950 retomam alguns
discursos emergentes na sociedade
contemporânea, que são observados
em circulação dentro da sociedade
ocidental, que busca ﬁnais felizes por
meio da aparência corpórea e das
relações sociais (ascendência social)
que esta aparência pode trazer.
Neste exercício analítico, serão
consideradas sequências de frames
do ﬁlme e da animação contendo
apenas conteúdos visuais, para que
o olhar analítico se construa sobre
as marcas visuais do material que
possam conter indícios da emergência
dos discursos na sociedade.

Figura 2 - Madrasta pronta para o baile
Fonte - Cinderella (1950)

Em ambas as cenas temos uma
das personagens essenciais no ﬁlme,
a madrasta. A própria nomeação
familiar produz efeitos de sentido, pois
alude a uma representação discursiva
do que seria a substituta às avessas
do papel materno, sendo, portanto,
má (emergência de sentidos a partir
da primeira sílaba do substantivo
madrasta), ou não possuindo nenhum
sentimento afetuoso. Na ﬁgura 1,
notamos a aparência majestosa da
madrasta adequada para o baile, cheia

A expressão facial nas duas
ﬁguras representa uma mulher com
personalidade excêntrica e forte, vide
pela forma com que a posição erguida
do rosto impõe, estabelecendo deste
modo a relação de poder da madrasta
para com Cinderella. Essa posição
de poder pode ser observada pelo
cabelo preso em ambas ﬁguras, o que
produz efeitos de sentido relacionados
a autoridade e maturidade. De acordo
com Foucault (1999, p. 117), a relação
de poder é um dispositivo que molda
um corpo dócil: “um corpo que
pode ser submetido, que pode ser
utilizado, que pode ser transformado
e aperfeiçoado”. Ao abordar o corpo
como funcionalmente dócil, Foucault
(1999, p. 117) aﬁrma que: “[...] em
qualquer sociedade, o corpo está
preso no interior de poderes muito
apertados, que lhe impõem limitações,
proibições ou obrigações. [...].”.
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Figura 1 - Madrasta pronta para o baile. Filme Cinderela (2015)
Fonte - Cinderella (2015)

de joias, vestida em trajes de gala e
com uma postura corporal compatível
(porque se reconhece em uma
construção social do que deve ser visto
como um comportamento de ﬁneza) à
de dama da alta sociedade, ressaltando
a o contorno belo de um corpo ideal e
aparência jovem. Já na ﬁgura 2, temos
a madrasta por uma perspectiva mais
madura, no entanto com o corpo
simétrico e também adequada ao
traje de baile. Notamos, também, o
plano escuro nas duas imagens, por
meio das cores e do sombreamento
evidenciando no primeiro plano a
personagem madrasta, em seus gestos
e expressões faciais/corporais, que
indicam o gesto de autoridade e poder.
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Figura 3 – Micronarrativa 1- Cinderella e suas irmãs postiças e madrastas, vestidas para o baile.
Fonte: Cinderella (2015) e Cinderella (1950), respectivamente.

A coloração do vestido de
Cinderella
é
rosa
claro,
que
evidencia discursivamente sentidos
de feminilidade e fragilidade. De
acordo com Daniel Portilio Serrano
(2014), a cor rosa em tons suaves
representa juventude, inexperiência

No segundo frame, pode-se
observar as reações da madrasta e
suas ﬁlhas, com olhares surpresos e ao
mesmo tempo incrédulos, esboçando
sua insatisfação porque Cinderella
supostamente vai ao baile com elas, já
que a negam como alguém da família
(pela ausência da ﬁgura paterna) e
a consideram uma serviçal do lar. O
poder soberano da madrasta sobre
Cinderella se dá no plano gestual, já
que a beleza corporal e espiritual de
Cinderella insinua o perigo para as
irmãs: ela merece o príncipe, as outras
não. O discurso sobre o corpo belo
que faz emergir efeitos de bondade e
afeto se une à construção do sujeito
feminino que deve merecer o convívio
com o homem. Cinderella o merece,
as irmãs, não.
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e ingenuidade. O vestido, por sua
vez, de coloração rosa mesclado
com tonalidades brancas representa
também a pureza espiritual. É
interessante notar que Cinderella
é esta jovem que representa
corporalmente o feminino, a beleza e
a delicadeza, o que produz efeitos de
sentido relativos à doçura de um ser
humano (feminino) bom e de valores
morais, diferentemente da madrasta e
de suas ﬁlhas, que, apesar de oferecer
indícios de um corpo que se insere
dentro de uma representação de
beleza na sociedade – os corpos são
magros e simétricos, ainda que os
rostos não tenham feições perfeitas
–, seus costumes permitem ver sua
essência má.
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Já nas sequências fílmicas acima
notamos as semelhanças bastante
expressivas nos quadros consecutivos.
O plano de fundo no primeiro frame
da animação evidencia Cinderella e
seu vestido rosado. A particularidade
dessa comparação se dá na descida
da escada: no ﬁlme, a personagem
desce as escadas de forma lenta,
evidenciando
uma
construção
corporal que deixa ver uma verdadeira
dama, reforçando os sentidos que
separam o corpo feminino entre
menina e mulher: a mulher Cinderella
do ﬁlme está preparada para o baile
e para o homem, o príncipe – ela está
preparada para casar; na animação,
Cinderella desce as escadas correndo,
apressada, indomável como uma
menina: ainda traz indícios corporais
infantis – no entanto, o roteiro
narrativo a construirá também como
pronta para casar. Aqui, podemos
compreender que, ainda que possa
ser observada uma transformação
no modo como se constrói o sujeito
feminino como preparado para o
casamento, os sentidos que associam
a mulher ao casamento permanecem
– assim como permanece o discurso
de que a mulher deve ter um bom
marido, ou, em última instância, pelo
menos um marido.
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Já no terceiro frame, a reação de
Cinderella no ﬁlme é de inconformismo
perante a não autorização da madrasta
para ir ao baile e ela cria uma resistência
perante a autoridade da madrasta.
Na animação, não há resistência,
Cinderella está assustada com o
questionamento da madrasta. Mais
uma particularidade que evidencia
uma transformação de discursividade
em relação à construção do sujeito
feminino: na contemporaneidade, a
mulher é forte, ainda que continue
dócil e mereça um marido.
Nos últimos frames, observase o ato de rasgar o vestido (no
ﬁlme, a própria madrasta o rasga
e, na animação, são as irmãs que o
fazem) – única lembrança da mãe de
Cinderella. Deste modo, e com esse
gesto, a destruição produz efeitos
que revelam a soberania do poder
da madrasta sobre todas as outras
mulheres da casa.

VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

104

É interessante notarmos que, na
perspectiva entre a questão de belo/
bom e feio/mau, Eco (2007 apud
CHAGAS, 2009, p. 24) aﬁrma que
a concepção desse dualismo ainda
permanece
discursivamente
em
nossa sociedade: “[...] belo aquilo
que é gracioso, [...] atraente, [...]
harmônico, maravilhoso, delicado,
leve, encantador [...] é feio aquilo que
é repelente, horrendo, asqueroso,
desagradável, grotesco, abominável,
odioso, indecente, [...] terrível [...]”.
Deste modo, a questão do feio é ser
mau em sua essência e, talvez, mas
não obrigatoriamente, na aparência, a

questão da madrasta ser bela irrompe
um valor avesso ao que se naturaliza
discursivamente, no entanto, seu
lugar social de madrasta conﬁrma seu
valor no âmbito negativo.
Por este patamar analítico podemos
notar que, na contemporaneidade,
ainda perpetua fortemente um
discurso que evidencia a necessidade
da preocupação com o corpo, e a
beleza exterior aparentando um
corpo esbelto e sadio. Além disso,
pele e cabelos claros reforçam a
percepção do belo. Costumes e
práticas sociais ainda associam a
mulher a seu desempenho como dona
do lar e esposa, e ainda conservam os
sentidos da busca de um ﬁnal feliz
como o de Cinderella. Para tanto,
é preciso ser jovem, bela, ótima nas
funções domésticas.

Considerações parciais
Este exercício de análise permite
observar a existência de práticas
que, ainda na contemporaneidade,
reforçam os discursos produzidos
pelo/no corpo sobre a questão do
bom e belo, mau e feio. Como esses
discursos permanecem cristalizados na
sociedade contemporânea, continuam
(re)produzindo
construções
que
incidem sobre os limites do corpo
associados a valores morais e à
felicidade.
Pretendeu-se mostrar perante esses
pequenos fragmentos a imanência
dos discursos de outrora e dos dias
de hoje, e como eles perpetuam
historicamente os sentidos.
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AMÉLIA NÃO! AMELY, A BONECA INFLÁVEL – UMA ANÁLISE RETÓRICA
DA TIRINHA CÔMICA DE PRYSCILA VIEIRA
Helena MADEIRA CALDEIRA SILVA (UNIFRAN)
Fernando APARECIDO FERREIRA (UNIFRAN)

RESUMO
Esta pesquisa se propõe a analisar as tirinhas cômicas da personagem Amely, criada
pela cartunista curitibana Pryscila Vieira. O objetivo é compreender a estrutura retórica
dessas tirinhas, veriﬁcando como elas conquistam a adesão de leitores e promovem
o riso. Para isso, demonstraremos como Vieira se utiliza da intertextualidade e de
ﬁguras retóricas como estratégias argumentativas para a comicidade. Além disso,
tratando-se de um texto verbo-visual, veriﬁcaremos, ainda, como outros recursos
expressivos da linguagem dos quadrinhos se manifestam nas tiras, contribuindo para
a efetivação do humor. A análise se fundamenta nas noções advindas da Linguística
Textual de Cavalcante (2014), Koch (2012) e Marcuschi (2007). Em relação à retórica,
serão evocados os estudos de Aristóteles (2005), Ferreira (2010), Fiorin (2012, 2015),
Meyer (2007), Reboul (2004) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). Para subsidiar
o estudo da linguagem dos quadrinhos, apresentaremos as concepções de Ramos
(2011, 2012), Eisner (1999, 2013), Garcia (2012) e Campos (2015). Este trabalho suscita
importantes discussões sobre o discurso feminino, como também promove os
estudos retóricos, aplicando-os a textos verbo-visuais.
PALAVRAS-CHAVE: tiras cômicas; intertextualidade; ﬁguras retóricas; mulher
contemporânea; humor.
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This research aims to analyze the comic strips of Amely character, created by
cartoonist curitibana Pryscila Vieira. The goal is to understand the rhetorical structure
of these strips, checking how they gain membership of readers and promote laughter.
For this, we will demonstrate how Vieira use of intertextuality and rhetorical ﬁgures as
argumentative strategies for the comic. Moreover, in the case of a verb-visual text, we
ﬁnd, even, as other expressive resources of the comic book language manifest in strips,
contributing to the realization of humor. The analysis is based on the resulting notions
of linguistics Textual Cavalcante (2014), Koch (2012) and Marcuschi (2007). Regarding
the rhetoric, are evoked the studies of Aristóteles (2005), Ferreira (2010), Fiorin
(2012, 2015), Meyer (2007), Reboul (2004) and Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014).
To support the study of the language of comics, we will introduce the conceptions of
Ramos (2011. 2012), Eisner (1999. 2013), Garcia (2012) and Campos (2015). This work
raises important discussions of feminine discourse, but also promotes the rhetorical
studies, applying them to verbal-visual texts.
KEYWORDS: comic strips; intertextuality; rhetoric; contemporary woman; humor.

A tirinha cômica é um texto,
considerando que aqui tomamos
por texto aquilo que constitui uma
unidade de linguagem dotada de
sentido, que cumpre um “propósito
comunicativo direcionado a um certo
público, numa situação específica
de uso, dentro de uma determinada
época, em uma dada cultura em
que se situam os participantes desta
enunciação”, como aﬁrma Cavalcante
(2014, p. 17). Mais especiﬁcamente,
consideramos essas tirinhas como
um texto verbo-visual, ou um texto
sincrético, que se tratam daqueles
textos que, segundo a concepção de
Fiorin (2012, p. 150), “manifestam um
discurso por várias linguagens, ou,
mais tecnicamente, por diferentes
substâncias de expressão”.
Destinadas a provocar o riso, as
tiras cômicas serão abordadas neste
trabalho do ponto de vista da Retórica,
considerando que esta teoria tem
por objeto “o estudo das técnicas
discursivas que permitem provocar
ou aumentar a adesão dos espíritos
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Segundo Ramos (2012), a tira (ou
tirinha) cômica é um gênero que faz
parte do hipergênero quadrinhos, que
abriga diversos outros gêneros, como
o cartum e a charge. Ainda de acordo
com Ramos (2012, p. 24), a tirinha
cômica constitui-se de “um texto curto,
construído em um ou mais requadros,
com presença de personagens ﬁxos
ou não, que cria uma narrativa com
desfecho inesperado no ﬁnal”.

às teses que se lhes apresentam ao
assentimento” conforme atestam
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014,
p. 4). Nas tirinhas cômicas, é na
combinação do visual com o verbal
que a retórica se manifesta, com o
emprego de representações visuais
capazes de criar empatia e levar
os leitores-auditório ao riso, bem
como, visando o mesmo ﬁm, o
emprego de ﬁguras retóricas e de
uma intertextualidade com episódios
do cotidiano para criar situações
humorísticas.
Recursos
da
linguagem
dos
quadrinhos
também
podem
contribuir para a eﬁcácia retórica de
uma tira cômica, como o formato dos
quadros, dos balões, do emprego da
sequencialidade, assim como uso de
determinadas letras, cores ou sinais
gráﬁcos.
Apesar da riqueza da sua linguagem
e do seu potencial argumentativo,
os quadrinhos nem sempre tiveram
reconhecimento.
Durante
muito
tempo, esse hipergênero foi visto
como literatura “fácil”, voltado às
pessoas de classes menos favorecidas.
As
publicações
de
quadrinhos
também foram, por muitos anos,
vistas como algo direcionado quase
que exclusivamente às crianças e
aos adolescentes. Hoje, a leitura dos
quadrinhos é recomendada inclusive
pelo Governo Federal, por meio dos
Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) do Ensino Fundamental.
Atualmente,
observamos
os
quadrinhos como uma linguagem
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que gradativamente vem obtendo
mais
reconhecimento,
ﬁgurando
em estudos acadêmicos sérios; em
livrarias, ao lado de grandes obras
literárias; e com signiﬁcativa presença
nas redes sociais, sites e jornais
impressos e online.
Até
pouco
tempo
atrás,
praticamente não existiam mulheres
desenvolvendo quadrinhos (sejam
tiras, cartuns ou histórias). A
produção era feita pelos homens e
para os homens. As mulheres, desde
a década de 1930 (por meio do
traço de homens cartunistas como
Chic Young e Max Fleischer), eram
retratadas de forma sensual, vestindo
roupas provocativas e submissas aos
desejos masculinos.
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Hoje, a mulher vem conquistando
seu espaço na sociedade e no
mercado de trabalho, e também
no mundo dos quadrinhos. E é
nesse contexto que, desde 2005, a
cartunista curitibana Pryscila Vieira
vem retratando o universo feminino
com muito humor e ironia nas
tirinhas da sua personagem Amely,
uma boneca inﬂável feminista, que
enfrenta as “tragédias” cotidianas da
mulher moderna. As tirinhas de Amely
são publicadas no portal UOL, no site
“Amely real” e na página da cartunista
no Facebook. O sucesso das tirinhas
junto ao público se evidenciou no
lançamento do livro Amely – Uma
Mulher de Verdade, uma edição de
aniversário em comemoração aos
10 anos da personagem, lançado em
2015.

Este
trabalho
pretende
compreender a estrutura retórica
das tirinhas cômicas da personagem
Amely, identiﬁcando quais recursos
visuais, textuais e argumentativos
a autora se utiliza para conquistar
a adesão de leitores e promover
o riso. No que se refere ao visual,
identiﬁcaremos os recursos da
linguagem dos quadrinhos, como o
design de personagens, as cores, a
exploração das expressões faciais
e o uso de sinais gráﬁcos, que são
capazes de criar empatia e levar
os leitores ao riso. Em relação à
Linguística Textual, mostraremos que
a intertextualidade pode contribuir
para a efetivação do humor. Por
ﬁm, sabendo que é por meio da
combinação do visual com o verbal
que a retórica se manifesta nas
tirinhas cômicas, demonstraremos
como as ﬁguras retóricas colaboram
com o discurso persuasivo.
Dessa forma, a análise das tirinhas
cômicas de Vieira constitui-se em
uma pesquisa signiﬁcativa, que
promoverá uma aproximação entre
os estudos da Retórica, da linguagem
dos quadrinhos e da Linguística
Textual. Além disso, é também uma
oportunidade de levantar reﬂexões
sobre um objeto de estudo que, com
humor, envolve as conquistas da
mulher e o seu papel na sociedade.

Fundamentação teórica
Esta pesquisa está pautada em
estudos da Linguística Textual, da

No que concerne ao referencial
teórico para a interpretação retórica
dos discursos, envolvendo a noção
de doxa, o conhecimento das ﬁguras
retóricas e dos fundamentos que
tratam da tríade retórica (ethos,
pathos e logos), utilizaremos as obras
de Aristóteles (2005), Perelman &
Olbrechts-Tyteca (2005), Reboul
(2004), Ferreira (2010), Meyer (2007)
e Fiorin (2012, 2015).
Para
os
estudos
especíﬁcos
da linguagem dos quadrinhos,
consideraremos os trabalhos de
Ramos (2011, 2012), Eisner (1999,
2013), Garcia (2012) e Campos (2015).
Para compreender melhor a história
e a trajetória desse gênero (incluindo
a luta por reconhecimento como
arte e literatura) e especialmente o
contexto de criação das tiras cômicas
e a abordagem do universo feminino,
buscamos as obras de Rogério de
Campos (Imageria: o nascimento
das histórias em quadrinhos, 2015)
e Santiago Garcia (A Novela Gráﬁca,
2012).
Baseando nos estudos de Will
Eisner e suas obras - Narrativas
Gráﬁcas: princípios e práticas da lenda
dos quadrinhos e Quadrinhos e Arte
Sequencial, descobrimos inúmeras
técnicas que nos permitem construir
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um texto sincrético persuasivo:
anatomia e postura de personagens,
ritmo, dinamicidade e perspectiva da
narrativa em sequência e simbolismo
e estereótipos. É Paulo Ramos quem
complementa nossos estudos com
a obra “A leitura dos quadrinhos”,
a qual pontua os tipos de quadros
e balões, assim como o adequado
emprego de cores e letras podem
ser eﬁcazes para persuadir um
leitor. Já em Faces do Humor: uma
aproximação entre piadas e tiras, o
autor nos mostra como a relação
entre piadas e tiras irá auxiliar na
compreensão do nosso objeto de
estudo.

Metodologia
Nosso corpus constitui-se de
sete tirinhas cômicas publicadas
pela cartunista Pryscila Vieira em
seu livro Amely – uma mulher
de verdade (2015). Elas foram
selecionadas considerando aquelas
que mais expressam a identidade da
personagem-título e o humor que
a caracteriza. Dessa forma, dos 150
trabalhos publicados pela autora no
livro, selecionamos, aleatoriamente,
aquelas que trazem a Amely como
uma mulher pensante (e atuante)
e não submissa aos desejos do
companheiro. A seleção apresenta
ainda uma Amely (apesar do
nome remeter à Amélia, exemplo
de resignação, e de carregar o
estereótipo de mulher-objeto) que
discute a relação com o parceiro e
faz cobranças a ele. No que concerne

109
VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

Retórica e em estudos que tratam
da linguagem dos quadrinhos. Para
compreender as noções de texto
e intertextualidade, evocaremos as
concepções de Marcuschi (2012) e
Cavalcante (2014).
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ao efeito de humor proporcionado
pelas tirinhas, consideramos aquelas
que apresentam riqueza de recursos
visuais
(cores,
sinais
gráﬁcos,
expressões faciais e corporais),
relações com outros textos e a
ﬁgura de ironia, presente nas falas
e no comportamento de Amely e
responsável por levar os leitores ao
riso, além de suscitar reﬂexões sobre
o universo feminino.
A dissertação será organizada em
três capítulos teóricos. O primeiro
trará noções de gênero textual e
as características da linguagem
do gênero quadrinhos. O segundo
versará sobre a história dos
quadrinhos, abordando a evolução
dessa linguagem no mundo, os
movimentos alternativos, as tiras
diárias e o universo feminino.
O capítulo três será dedicado
à Retórica e sua aplicação na
interpretação
de
discursos,
considerando ainda os estudos do
campo da doxa e da tríade retórica
(ethos, pathos e logos). Após a
explanação dos capítulos teóricos,
faremos a apresentação de nosso
corpus no capítulo quatro, que
englobará a trajetória profissional e
pessoal da autora da personagem
Amely, Pryscila Vieira. Então, nos
debruçaremos sobre a análise das
tirinhas, conforme citado acima.

Análise piloto do corpus
A cartunista Pryscila Vieira criou,
em 2005, a personagem Amely, uma

boneca dotada de pensamentos e
sentimentos como qualquer mulher
de verdade. Amely foi um desabafo
da autora na prancheta, após a
frustração de um relacionamento
amoroso ruim. O namorado da época
não gostava de discutir a relação,
então Pryscila sugeriu que ele fosse
se relacionar com uma boneca,
um ser inanimado. Surgiu, então,
a inspiração para a personagem
cômica.
O nome Amely é uma alusão à
Amélia do samba Ai que saudades da
Amélia, composição feita em 1941 por
Mário Lago e Ataulfo Alves, um retrato
da resignação feminina. Só que nas
tirinhas cômicas, a boneca criada por
Vieira tem pensamentos e vontade
própria, discute o relacionamento,
posiciona-se e se preocupa com a
aparência. A boneca é sensual, mas
não quer ser vista como objeto, então
luta contra os estereótipos, sobretudo
porque muitas vezes a mulher é tema
de piadas masculinas. Vieira elabora
isso de forma descontraída, fazendo
comédia com os dramas da mulher
moderna.
Para mostrar a relevância desse
trabalho de Vieira, selecionamos
aqui duas tirinhas e optamos por
direcionar os estudos observando os
elementos persuasivos empregados,
com base na Retórica e na Linguística
Textual, considerando ainda as
especiﬁcidades da linguagem dos
quadrinhos.
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Figura 1: Primeira tirinha de Amely, publicada em 2005.
Fonte: www.amelyreal.com

A Amely (o nome e o visual dela)
nos remete a diversos textos visuais,
conﬁgurando uma intertextualidade.
Como descreve Cavalcante (2014),
trata-se da relação que os textos
conjugam entre si. Então, quando
elaborarmos um novo texto, seja ele
verbal, visual ou sincrético, trazemos
informações já vistas e interpretadas
de outros textos. Nas palavras da
autora:
Em muitos textos, percebem-se
indícios tangíveis de uma relação
com outros, desde evidências
tipográﬁcas, que demarcam
fronteiras bem especíﬁcas entre
um dado texto e algum outro que
esteja sendo evocado, até pistas
mais sutis que conduzem o leitor
à ligação intertextual por meio

de inferências (CAVALCANTE,
2014, p. 146)

De início, o nome Amely nos faz
lembrar da Amélia, aquela musa
inspiradora da música de Mário Lago
e Ataulfo Alves, conﬁgurando uma
relação de copresença implícita
por alusão. Só que, nesse caso, a
Amely de Vieira não é o modelo
de mulher submissa descrita pelos
compositores. Pelo contrário, a
boneca inﬂável surge para negar essa
submissão.
Temos também a intertextualidade
quando observamos o desenho da
boneca Amely e todos os contornos
do corpo dela, os seios grandes, a
boca grande e marcada por batom
vermelho. Esse texto visual nos
remete às bonecas inﬂáveis eróticas,
vendidas em sexshops e criadas
para satisfazer os desejos dos
homens (ﬁgs. 2 e 3), conﬁgurando a
relação de copresença explícita por
referência.
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A ﬁg. 1 traz a primeira tirinha
elaborada e publicada por Vieira,
em 2005. Nela, a autora apresenta
a boneca inﬂável Amely, comprada
em um sexshop virtual chinês pelo
personagem (humano) ZéRô.
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Segundo Vieira (2016), os elementos
visuais são estratégias eﬁcazes para
levar os leitores ao riso: “Valho-me de
desenhar um objeto sexual desejável
e esdrúxulo, para que chame a
atenção na página”. A boneca inﬂável
desperta a atenção inicial, mas ela
é mais do que um objeto. Ainda de
acordo com Vieira (2016), “é o visual
que chama o leitor (...) quando ele se
dispõe a ler o roteiro, é que percebe
que ali existe uma personalidade que,
tal qual Pinóquio, clama por vida e
por compreensão que vá além do
estereótipo de boneco, de objeto”.

Figura 2: Boneca inﬂável Amely
Fonte: www.blogdoramonpaixão18.blogspot.com.br

A aparência da boneca também
nos permite retomar outros textos
visuais, conﬁgurando novamente a
alusão:
com
as
garotas
das
propagandas de cerveja, como
podemos observar no exemplo
abaixo.
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Figura 4: Propaganda de cerveja
Figura 3: Boneca inﬂável erótica
Fonte: www.aliexpress.com

Fonte: www.aquelebeijo.net

É recorrente, em piadas, a loira
receber o rótulo de “sem inteligência”
e ser reconhecida apenas por suas
características físicas. Então, quando
Vieira desenha a Amely loira, ela
confere
características
visuais
de uma outra mulher objeto, um
estereótipo de loira oxigenada, burra
e “gostosona”, tal como aparece na
modelo acima. O papel de mulherobjeto também é representado pela
ação das garotas-propagandas, que
são voltadas especialmente para o
universo masculino. Quando essas
modelos oferecem a cerveja aos
homens, é como se elas fossem o
prêmio conquistado por ter escolhido
determinada marca ou como se elas
fossem a própria cerveja, pronta para
ser bebida (usada) pelos homens.
Dessa forma, tanto Amely (pelo
corpo curvilíneo, seios avantajados
e cabelos loiros) quanto as garotaspropagandas de cerveja carregam o

Ao observamos todas essas
relações intertextuais, percebemos
que Vieira se vale da intertextualidade
para nos persuadir, pois quando
reconhecemos textos anteriores a
um novo texto, compreendemos
melhor o discurso e a brincadeira faz
mais sentido, despertando o humor.
Além disso, esse reconhecimento
nos leva a reﬂetir sobre o papel da
mulher na sociedade de hoje. Essa
conscientização sobre questões do
universo feminino é trabalhada de
forma cômica (e persuasiva) com o
emprego da ﬁgura da ironia, que Vieira
se apega para satirizar e questionar
questões referentes à mulher-objeto,
levando o auditório à reﬂexão: as
mulheres conquistaram seu espaço na
sociedade e no mercado de trabalho,
mas ainda são desvalorizadas e
muitas vezes sofrem preconceito e
machismo, sendo associadas a objeto
de consumo.
Como observa Ferreira (2010, p.
123), as ﬁguras retóricas têm seu
poder persuasivo, pois seus efeitos
são notados em função do que
o orador pretende, seja suscitar
emoções, transmitir conhecimento ou
oferecer prazer. No caso especíﬁco da
ﬁgura de ironia, Reboul (2004) traz
contribuições substanciais acerca
dessa ﬁgura de pensamento. Ele ensina
que ao utilizarmos a ironia, estamos
zombando, dizendo o contrário do
que queremos dar a entender, pois
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estereótipo de mulher-objeto, sensual,
submissa aos desejos dos homens.
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Observem que, tal como Amely, a
garota é loira, curvilínea e exibe seus
seios em trajes de banho pequenos.
Além disso, a intertextualidade se faz
presente nas cores amarela e vermelha,
empregadas tanto na personagem
Amely quanto na modelo. O amarelo
aparece em nos cabelos (loiros), no
próprio vidro da garrafa de cerveja
e em trechos do cartaz (“A cerveja
que desce redondo”). Já o vermelho
é utilizado no biquíni de Amely e na
marca da cerveja Skol. Dessa forma,
as características físicas da boneca
Amely nos remetem a essas garotas
de propaganda de cerveja.
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nosso objetivo é o sarcasmo. Fala
ainda que a ﬁgura retórica tem dois
sentidos: um que pode ser tomado
ao pé da letra e outro segundo seu
espírito. O autor diz ainda que a ironia
pode se dar inclusive pelo tom de voz,
pela pontuação, pelas aspas. Sobre
o humor advindo da ironia, Reboul
(2004, p. 132-133) complementa: “Por
certo há sempre uma dose de alegria
sádica na ironia, o “prazer maligno”
de ver a bola murchar” e também “A
graça, em retórica, é a ironia que vem
a calhar” e a ironia “denuncia a falsa
seriedade em nome de uma seriedade
superior – a da razão, do bom senso,
da moral”.
De posse dessas informações,
veriﬁcamos que a autora cria tirinhas
que
apresentam
uma
boneca

inﬂável sensual que, apesar (e
propositalmente) de ter recebido o
nome Amélia, é feminista e vale-se do
humor para, entre outras questões,
“alﬁnetar os homens”, tal como
foi observado na primeira tirinha,
quando surge a boneca dotada de
pensamentos, desejos e imposições
– o oposto do que o seu comprador
esperava.
Abaixo (ﬁg. 5), selecionamos uma
tirinha
que
também
emprega
episódios do cotidiano feminino (o
“sofrimento” da mulher no período
menstrual, devido aos hormônios)
como
estratégia
retórica
para
despertar o humor, mas nesse caso o
nosso foco será nos aspectos
relacionados
à
linguagem
dos
quadrinhos.
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Figura 5: Tirinha “Baile hormonal”
Fonte: www.amelyreal.com

Observamos que a autora adotou
pequenos quadros para mostrar que
emoções diferentes foram vividas
pela personagem Amely ao longo de
um mesmo dia. A estratégia é para

dar dinamicidade à narrativa e gerar
uma sensação de prolongamento de
tempo, contribuindo para o aumento
do “suspense”.

As cores empregadas como fundo
dos quadros, assim como os sinais
gráﬁcos e as roupas da personagem
“conversam” com o momento do dia
e também com o que a boneca está
sentindo na hora, construindo um
caminho de persusão – levar o leitor
ao riso. No segundo quadro, por
exemplo, como a boneca está triste,
ela veste roupa preta (estereotipada
como luto, a veste “oﬁcial” de
enterros), ela chora (representada
por uma gota de lágrima descendo
dos olhos e um lenço que servirá
para enxugá-la) e o fundo escolhido
é o cinza, que comumente remete a
tempo nublado e fechado.
O ﬁnal recebe um quadro
maior, pois ele traz a explicação
do porquê de tantos sentimentos
controversos ao longo de um dia e
concomitantemente é o momento
em que o leitor será levado ao riso.
Os leitores se perguntam: o que
será que aconteceu para que Amely
tenha sentimentos tão variados em
um curto espaço de tempo? É o
período menstrual. Mulheres que
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passam por essa situação todo mês
(menstruação e seus “probleminhas”)
se identiﬁcarão com a tirinha. Aﬁnal,
em períodos menstruais, a mulher
ﬁca mais fragilizada emocionamente
e sentimental, pois seus hormônios
estão à ﬂor da pele, e muitas vezes elas
“dão um baile” em quem estiver perto:
choram, resmungam, brigam etc. O
homem (marido, colega, irmão, pai
etc) observador também entenderá a
piada, pois certamente ele acompanha
(e “sofre”) com as oscilações de
humor de alguma mulher próxima em
período menstrual.

Considerações ﬁnais
Analisando as tirinhas de Pryscila
Vieira, observamos que o texto verbovisual possui uma gama de elementos
retóricos, responsáveis por levar os
leitores ao riso.
Vimos que a persuasão está
presente, em relação à linguagem
dos quadrinhos, na disposição e
tamanho dos quadros, no emprego
de determinada cor ou sinal gráﬁco.
No que concerne à textualidade,
observamos que a intertextualidade
com fatos do cotidiano e ﬁguras de
ironia são eﬁcazes para gerar empatia
e identiﬁcação, suscitar paixões e
despertar o riso nos leitores.
Aliando elementos da linguagem
dos quadrinhos a uma relação com
outros textos, bem como ao uso de
ﬁguras retóricas, temos um material
persuasivo (as tirinhas), que vem
conquistando cada vez mais espaço
em sites, jornais e redes sociais.
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Outro
artifício
escolhido
foi
uma sequência de close-ups (em
que expressões faciais e partes
do corpo são destacadas). O foco
nos detalhes dos personagens cria
uma expectativa para o que vem a
seguir. Como sintetiza Eisner (1999,
p. 109), a abundância de close-ups
é uma estratégia propositalmente
empregada para conduzir o leitor a
um último quadrinho emocionalmente
carregado.
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UM SÉCULO DE ABOLIÇÃO: MARCAS DA SENZALA NA CONSTRUÇÃO DA
IMAGEM DO NEGRO NA PUBLICIDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

RESUMO
Mais de um século se passou e são encontrados discursos que trazem
remanescência do Brasil Colônia. Assim, este estudo tem por objetivo analisar
a imagem do negro na peça publicitária DPaschoal, no intuito de comprovar a
correlação do discurso presente com as marcas da senzala, em alusão aos indícios
que remetem à subjetivação do negro num patamar inferior ao do branco. À
luz das reﬂexões de Michel Foucault e Jean-Jacques Courtine, nossa pesquisa
busca observar a construção do sujeito negro dentro da Análise do Discurso e
a inscrição dos sentidos do corpo nas práticas discursivas ao longo da história.
Os resultados obtidos permitiram identiﬁcar a presença destes indícios, a partir
da memória discursiva, mostrando que a publicidade acentua a diferenciação de
papéis de valor entre o homem branco e negro.
PALAVRAS-CHAVE: Negro; discurso publicitário; representação.

ABSTRACT

KEYWORDS: Black; advertising speech; representation.
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More than a century has passed and are still found speeches that bring trace
elements of the colonial Brazil. Therefore, this study aims to analyze the image
of the black people in the DPaschoal advertising piece in order to prove the
interconnection of this speech with the marks of the slave quarters, alluding to
evidence that refer to the subjectivity of the black people at a lower level than
the white ones. According to the reﬂections of Michel Foucault and Jean-Jacques
Courtine, our research aims to observe the construction of the black subject in
the discourse analysis and the inclusion of the body’s senses in the discursive
practices throughout history. The results allowed us to identify the presence of
these signs, by the discursive memory, showing that the advertising highlights
the different values of roles between the white man and black one.

SELINFRAN

Introdução
Mais de um século se passou e, são
encontrados discursos que trazem
remanescência do Brasil colônia,
trazendo indícios das marcas que
esse período cravou na história do
povo negro.
Entender o que leva a sociedade
atual a possuir os mesmos discursos
de outrora é imprescindível para
compreender como são construídos
os sentidos ao longo da história e
como as relações de poder se dão de
modo a reiterar discursos dominantes
e dominados.
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Esse estudo partiu de discussões
cotidianas que colocavam em dúvida
a existência de preconceito racial no
país. O discurso que insiste em eclodir
mais fortemente é o de que o Brasil
é um país miscigenado, logo, não há
espaço para discriminações raciais.
No entanto, a observação da irrupção
dos discursos, ao menos no campo
publicitário,
como
pretendemos
investigar, aponta para sentidos que
continuam sendo marcados como
resquícios da história de escravidão,
que perpetua discursos racistas.
As questões que norteiam e
mobilizam
nossa
pesquisa
se
construíram do seguinte modo: os
discursos colocados em circulação
no campo da publicidade brasileira
no século XXI ainda possuem marcas
do sistema escravocrata vivido
nos primórdios da colonização?
Esses discursos têm dado ao negro

designações de caráter igualitário ou
seguem reproduzindo um modelo em
que se deixa ver a relação de poder
da classe dominante em relação à
classe dominada?
Para responder aos questionamentos propostos, foi estabelecido o
objetivo geral deste trabalho: analisar
a imagem do negro em peças publicitárias que circularam no período de
1990 a 2016, no intuito de encontrar
indícios que comprovem a correlação
do discurso presente com as marcas
da senzala, em alusão aos indícios
que remetem à subjetivação do negro
num patamar inferior ao do branco. A
peça apresentada neste artigo refere-se à DPaschoal que foi escolhida
dentre o material analisado.

Fundamentação teórica
Para Foucault (1995), o discurso
não se limita ao ato de referenciar
determinada coisa por meio da
utilização de letras, palavras e frases.
Isso acontece porque as circunstâncias
nas quais o discurso foi gerado
determinam sua conceituação. Na
esteira da reﬂexão do autor, Gregolin
(2007) aﬁrma que o discurso atua
como um suporte de caráter abstrato
que sustenta os textos concretos
existentes na sociedade.
Courtine (2014) aﬁrma que a
curiosidade sobre o que, realmente,
seria o discurso foi responsável
pelo surgimento de uma teoria
que procurava situar o discurso,

Ainda de acordo com o autor, dentro
da análise do discurso, o interdiscurso
pode ser entendido como o lugar no
qual se constituem os objetos de que
o sujeito enunciador se apropria para o
seu discurso, fornecendo os elementos
necessários para a sua construção.
À luz da reﬂexão de Courtine, é
possível assegurar que o entendimento
e a identiﬁcação do interdiscurso
presente nas peças publicitárias
analisadas foi imprescindível para
identiﬁcar os indícios das marcas de
senzala na publicidade contemporânea.
Todo enunciado está correlacionado
a outro, e a memória é responsável
por interligar o enunciado com seu
respectivo arquivo. “[...] em relação
ao arquivo, o enunciado é aquilo que
surge com valor de acontecimento em
meio a um espaço colateral povoado
de outros enunciados” (NAVARROBARBOSA, 2007, p. 96).
Conforme Orlandi (2005), não
existe discurso sem sujeito, pois
cada indivíduo possui uma formação
ideológica própria, na qual se baseia sua
construção discursiva. Sua história de
vida será responsável pela construção
de seus discursos.
A posição do sujeito varia conforme
as relações de poder e saber. Para
Gregolin (2007, p. 59), “é uma forma

de poder que transforma os indivíduos
em sujeitos”. Percebe-se que por meio
das relações de poder, os indivíduos
são classiﬁcados em categorias, nas
quais esses mesmos indivíduos se
reconhecem e são reconhecidos pelos
outros.
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histórico,
no qual
literal as
língua, o

Manzano (2014, p. 88) aﬁrma que
“os saberes, poderes e a vontade de
verdade que constituem as condições
de possibilidade dos discursos atuam,
também, em sua interdição”.
Foucault (1995) estuda as relações
de poder como mecanismos que
determinam a condição de sujeito,
que é coagido a adotar padrões de
comportamento estabelecidos pela
sociedade. O autor propõe uma nova
concepção de poder, exercida por
sujeitos livres, dotados de liberdade
de resistência. Para ele, a resistência é
a luta de forças travada entre sujeitos
que possibilita a construção da
subjetividade.
Para entender os sentidos dos
discursos, é preciso conceituar as
condições de produção, que são
os elementos que possibilitam a
produção de um discurso, como:
o
contexto
histórico-social,
os
interlocutores, o espaço físico, a
imagem que os sujeitos possuem de
si mesmos, dos outros e do assunto
abordado (BRANDÃO, 2012).
A imagem possui um papel
importante na AD, pois ela tem
o poder de despertar a memória
coletiva de uma sociedade, por meio
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analisando-o no contexto
como um lugar teórico
se articulam de forma
abordagens envolvendo a
sujeito e a ideologia.
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da representação de indícios. Dentro
dessa lógica, são os indícios que
despertam o imaginário humano,
estabelecendo uma associação entre
a imagem e o acontecimento passado
(COURTINE, 2013).
Cada
imagem
traz
consigo
uma história que remete a um
acontecimento vivido.
De acordo
com Silva (2009), o ﬁm da escravidão
não foi suﬁciente para libertar o
negro de seu papel de escravo, já
que ele não assumiu seu lugar na
sociedade, sendo coagido a viver sob
o domínio do branco. As relações de
poder arraigadas no período colonial
foram determinantes para ritualizar o
convívio entre o branco e o negro.
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Quando se analisam os discursos
sobre o escravo, os detalhes
presentes servem para demonstrar
que o aspecto corporal denota um
discurso de aceitação ou rejeição.
Em função disso, há negros livres
ou
libertos
utilizando
roupas,
gestos e representação corporal
e comportamental semelhante ao
padrão utilizado pelo homem branco
(BRAGA, 2015).
Courtine (2013) aﬁrma que por
meio dos indícios oferecidos pelo
corpo é possível decifrar um tipo
de comportamento, demonstrando
que os sinais presentes no corpo
caracterizam a personalidade desse
sujeito. Em função disso, por meio do
corpo são estabelecidas correlações
com discursos que denotam questões
subjetivas e ideológicas.

Para Foucault (1976), o racismo se
apresenta como uma ideologia que se
baseia na luta entre as raças, na qual
aparecem dois grupos. O primeiro
grupo formado pela raça europeia
de cor branca, detentora do poder. O
segundo grupo composto pelas raças
que representam um perigo para o
patrimônio biológico, ou seja, aquelas
que não pertencem à raça superior.
Ferreira (2009) aﬁrma que a cor
branca caracteriza a identidade da
elite brasileira. Por isso, as pessoas,
que possuem características mais
próximas da representação do brancoeuropeu, tendem a possuir maior
representatividade social. De acordo
com Braga (2015, p. 42), “Courtine
dirá que esse é o momento em que os
sinais do corpo serão sinais de uma
identidade psicológica, permitindo,
assim, que personalidades fossem
decifradas a partir dos indícios
oferecidos pelo corpo”.
Na esteira da reﬂexão dos autores,
percebe-se que a publicidade utiliza
de indicações do corpo para a
construção de suas mensagens. Isso
porque se apropria dos estereótipos
e dos discursos que circulam na
sociedade para facilitar a comunicação
entre emissor e receptor.
Pereira e Gomes (2001) descrevem
como os meios de comunicação
reforçam os estereótipos dos negros,
que são citados em piadas e frases
feitas em jornais, revistas e televisão
para reaﬁrmar os estigmas de negro
fora da lei, da mulata sensual ou do
atleta bem-sucedido.

“Nos anos 1980, e particularmente
nos
anos
1990,
observam-se
modiﬁcações no discurso do negro,
porém, são mudanças tênues ou
especíﬁcas, que representam avanços
limitados no tratamento da questão
racial” (SILVA, 2006, p. 10).

A partir da memória discursiva, as
peças publicitárias foram desmembradas, no intuito de escavar as raízes que
deram origem aos discursos presentes
em cada uma delas, estabelecendo a
correlação dos enunciados. Em função
disso, foi possível identiﬁcar os interdiscursos, que de acordo com Courtine (2014), estão interligados com a
memória, inﬂuenciando sobre o que
está sendo dito. A observação deles
permite contextualizá-los historicamente, auxiliando na compreensão
da formação ideológica na qual se
baseiam.

Metodologia
Para desenvolver a pesquisa
foi utilizado como embasamento
teórico a Análise do Discurso de linha
francesa, (AD), buscando nos autores
e nos conceitos-chave dessa teoria
o reporte necessário para realizar
a leitura do corpus previamente
selecionado.

Os discursos referentes à peça
publicitária da DPaschoal descritos
neste estudo se baseiam em uma série
de enunciados advindos das demais
peças analisadas. Desta forma, foi
trabalhada uma série de enunciados
que permitiram a compreensão dos
discursos, seguindo o pensamento
foucaultiano que analisa sempre as
séries dentro da história.

A
materialidade
das
peças
publicitárias analisadas se constitui de
um enunciado sincrético, audiovisual,
articulando o verbo escrito e a
imagem apresentada. É possível
veriﬁcar que as peças trabalham
a fusão de enunciados linguísticos
com uma imagem ilustrativa que tem
como ponto convergente a presença
de uma ﬁgura negra.

Análise piloto do corpus

As ferramentas de análise da
AD foram articuladas ao corpus
construído a partir de peças

O corpus desse trabalho é parte do
corpus da pesquisa que compreende
o período de 1990 a 2016. O anúncio
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publicitárias brasileiras que circularam
no período de 1990 a 2016. Para
esse trabalho foi escolhida a peça da
DPaschoal, porque o limite do texto não
comportava todas as peças analisadas
que tiveram o intuito de construir uma
série de enunciados para possibilitar
a compreensão do funcionamento do
discurso.
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Sodré (1999) destaca que a exclusão racista operada pelos meios de
comunicação não se manifesta em
sua essência por conteúdos ou mensagens, ainda assim, carrega um
número considerável de estereótipos
étnicos ou de representações excludentes de indivíduos que se identiﬁcam com as culturas subalternas.

SELINFRAN

refere-se à empresa DPaschoal, que
atua no setor automobilístico, desde
1949, tendo como proposta a
excelência no atendimento automotivo.
Ele apresenta como carro-chefe o
pneu da linha Goodyear. Foi veiculado
por meio da Revista Veja de 05 de
julho de 1995. Edição 1399, ano 28, nº
27, pág. 20.

de submissão, desvelo e compromisso
de realizar “tudo” sem exceções
para agradar os clientes que são
os destinatários-alvo da campanha
publicitária em estudo.
Foucault (2007) aﬁrma que existe
uma sistemática que determina o
que pode e deve ser dito. Se existem
discursos que demonstram o lado
servil do negro, é porque esses
discursos ainda encontram espaço
para serem ditos.
Ferreirinha e Raitz (2010) aﬁrmam
que o pensamento foucaultiano
demonstra que o poder é estabelecido
por meio da força, enquanto o saber
por meio do aprendizado e da
especialização. O entrecruzamento
do poder e do saber são responsáveis
pela constituição do sujeito. Dentro
dessa lógica, o sujeito representado na
peça publicitária não pertence à classe
de poder dominante e não possui a
especialização inerente ao saber.
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Figura 1 - Peça publicitária da marca DPaschoal
Fonte: Veja (1995).

Inicialmente, é possível perceber
a ﬁgura de uma pessoa negra
desempenhando os serviços oferecidos
pela empresa. É ressaltado o aspecto
de servidão, utilizando para isso o
recurso imagético, ou seja, as mãos
representadas no anúncio apresentam
suas palmas para cima, numa atitude

Também, a estigmatização do negro
pode ser percebida nos mais variados
âmbitos, como educação, economia,
estética, capacitação pessoal e
proﬁssional, entre outros. Embora
tenha adquirido sua liberdade, foram
incorporados às camadas inferiores da
sociedade, nas quais o trabalho servil
predomina (LOPES, 1988).
A reﬂexão apresentada pelo autor
traduz bem a peça publicitária analisada
que possui como perﬁl: trabalho sem
especialização, solícito e voltado
para o atendimento incondicional
das necessidades dos clientes. Essas

Reﬂetindo
sobre
o
elemento
verbal do anúncio, encontra-se um
encadeamento de sentidos que
vai construindo o discurso, como
trazemos a seguir:
“Aqui você tem mais crédito que em
qualquer outro lugar. Você faz o plano,
com ou sem entrada”. O texto se liga
à imagem por meio de uma seta em
vermelho que reforça a importância da
marca, numa tentativa de reaﬁrmar que
a DPaschoal é o centro da propaganda
e que somente ela merece crédito.
“Na DPaschoal você tem toda a
linha Goodyear e o novo GPS2, o radial
de maior agarre”. A seta em vermelho
aponta para o pneu, enfatizando o
valor dos produtos oferecidos pela
empresa.
“O Alemão você já conhece. A
simpatia em pessoa, pronto para
dar aquela mão. Antes de viajar, fale
com ele”. O texto faz referência à
ﬁgura do proﬁssional da empresa,
destacando seu potencial de simpatia
e solicitude. É ressaltada a força física
do proﬁssional. Esse atributo físico
era a marca do negro escravo, que era
valorizado pelo seu senhor de acordo
com sua capacidade motriz. De acordo
com Courtine (2013), essa é uma
situação na qual os sinais oferecidos
pelo corpo, no caso a força física,

Braga (2015) aﬁrma que os discursos
relacionados aos escravos trazem à
tona a qualidade dos atributos servis
e do desvelo que o escravo tinha para
com o seu senhor. Esses atributos são
perceptíveis na imagem, na qual um
negro se põe a serviço, não medindo
esforços para atender aos clientes da
empresa. O gestual do personagem
reforça essa característica servil,
expondo sua capacidade física e sua
disponibilidade para “dar aquela mão”.
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representam sinais de sua identidade
psicológica, ou seja, aptidão para o
trabalho pesado e servil.

De acordo com Courtine (2013), o
corpo oferece indícios que permitem
caracterizar a personalidade do sujeito,
por meio da correlação com discursos
que retratam questões subjetivas e
ideológicas. Assim, é possível analisar
a parte do texto que diz: “dar aquela
mão”:
A mão é um membro do corpo, que
nesse caso estabelece uma correlação
com discursos passados, nos quais
essa mesma mão existia com o único
propósito de servir a seus senhores
sem questionamentos ou quaisquer
direitos. Por outro lado, a expressão
facial parece inverossímil, uma vez que
apresenta um sorriso forjado e olhos
arregalados, deixando uma dúvida
sobre a legitimidade da alegria que a
imagem tenta transmitir.
Na visão foucaultiana, “o corpo é a
superfície sobre a qual o poder atua”
(CRUZ, 2007, p. 137). Em razão disso,
o corpo negro possui os melhores
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características descrevem bem os
discursos empregados na época da
escravidão no Brasil, pois, naquele
momento, os negros existiam tendo
coo função agradar seu senhor e servilo incondicionalmente.
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atributos para estabelecer uma
relação de poder que preconiza sua
inferioridade frente ao homem branco.
Esse aspecto inferior é ratiﬁcado por
meio da associação que se faz entre
as tarefas mais simples e a ﬁgura do
negro para desempenhá-las.
A ﬁgura do negro reforça discursos
passados, demonstrando que a
memória de servidão ainda se encontra
presente. Navarro-Barbosa (2007, p.
96) diz que “a memória de um povo é
responsável pelas práticas discursivas
usadas na conceituação desse mesmo
povo”.
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Por ﬁm, a desigualdade entre brancos
e negros é reforçada pela utilização de
um apelido: Alemão em vez do uso
de um nome próprio. O negro ainda
hoje é conhecido e reconhecido por
apelidos. Na maioria das vezes, esses
apelidos estão relacionados com a cor
de sua pele. São usados apelidos que
reforçam a cor negra, como: “Negão”;
e, em outros casos, apagam o seu
valor, como: “Alemão”.

Considerações ﬁnais
Não foram apenas as ações que
destruíram o físico e o psicológico dos
negros, mas os discursos e agressões
verbais constantemente proferidas.
Hoje, nota-se que as correntes da
senzala ainda prendem a imagem
do negro à escravidão. Os discursos
observados em nossa pesquisa
confirmam a persistência dessas
marcas no campo da publicidade.

Como
evidenciado
ao
longo
dessa análise, os mesmos discursos
proferidos pelo colonizador europeu
e branco ainda circulam em conversas
do dia a dia, em reportagens, e como
foi relatado, mesmo que de modo
opaco, na peça publicitária analisada.
Mantêm-se os discursos, mantêm-se
os efeitos construídos por estes.
A análise da peça publicitária permitiu observar que ainda existem indícios correlacionados com a formação
discursiva discriminatória solidiﬁcada
nos primórdios da colonização brasileira. Em outras palavras, ainda hoje são
proferidos discursos racistas, segregadores, ofensivos, preconceituosos,
cujos efeitos continuam a construir
o negro como marginal, animalizado,
abjeto, destinado às sobras e aos papéis e funções menos expressivas.
Em relação à problematização
proposta, ﬁcou claro que os discursos
que circulam no campo da publicidade
brasileira no século XXI ainda possuem
marcas do sistema escravocrata vivido
nos primórdios da colonização. Em
função disso, os discursos não têm
caráter igualitário, sendo responsáveis
por reaﬁrmar sistematicamente o
poder da classe dominante em relação
à classe dominada.
Assim, conclui-se que as marcas
deixadas pela senzala permanecem
vivas no imaginário cotidiano sendo
relembradas e evidenciadas por meio
de anúncios que, ainda hoje, continuam
ecoando o passado.
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RESUMO
O presente trabalho propõe uma análise das notícias jornalísticas em relação
à greve dos professores veiculadas a partir de dois jornais: Folha de São Paulo
e O Estado de São Paulo, ocorrida no período de 13 de março a 12 de junho de
2015. Esta pesquisa veriﬁca os possíveis discursos e as respostas que se revelam
ao noticiarem os acontecimentos da greve e de que forma esses dois jornais
constroem suas notícias e como se relacionam, dialogicamente, na busca em
informar seus leitores sobre as ações dos professores em greve. Aplicam-se,
neste trabalho, os conceitos de Bakhtin sobre relações dialógicas e gêneros
do discurso, por meio dos quais se compreendem que: a estrutura, o conteúdo
temático e o estilo das notícias manifestam marcas fortemente ideológicas e
que os dois jornais produzem sentidos semelhantes.
PALAVRAS-CHAVE: Bakhtin; relações dialógicas; ideologia; O Estado de São Paulo;
Folha de São Paulo.
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This paper aims an analysis of newspaper articles in relation to teachers’
strike conveyed based on two newspapers: Folha de São Paulo and O Estado
de São Paulo, during the period from 13 March to 12 June 2015. This study ﬁnds
possible speeches and the answers reveal themselves to reporting the strike
events and how these two newspapers build their news and how they relate
dialogically, in pursuit to inform its readers about the actions of teachers on
strike. Applies in this work, the concepts of Bakhtin about dialogical relations
and gender discourse through which to understand that: the structure, thematic
content and style of news, manifest themselves strongly ideological marks and
that the two newspapers produce similar meanings.
KEY WORDS: Bakhtin; dialogical relations; ideology; O Estado de São Paulo; Folha
de São Paulo.

Para tanto, leva-se em consideração
as reﬂexões sobre a linguagem e os
discursos que são enunciados por meio
dela (BAKHTIN, 2015). A comunicação
humana é o meio pelo qual todos os
diálogos acontecem e, dessa forma, a
cadeia discursiva produz sentidos que
se ﬁxam e se repetem. A partir dessas
reﬂexões percebe-se que o homem
se relaciona e se vê por meio das
enunciações constituídas na esfera da
comunicação entre os seres.
Os enunciados são mostrados por
meio da linguagem e se realizam
através da interação verbal entre os
sujeitos, mas para que haja o diálogo
é necessária, primeiramente, uma
intenção discursiva que se materializa
ao se realizar o discurso. Assim,
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O presente trabalho pretende fazer
uma análise a partir dos conceitos
bakhtinianos: relações dialógicas e
ideológicas, em notícias jornalísticas
sobre a Greve dos Professores do
Estado de SP em 2015. Os discursos
verbalizados nessas notícias permitem
que se observe a forma como as
notícias são construídas e, também, o
estilo que cada jornal, O Estado de São
Paulo e a Folha de São Paulo revelam,
de tal forma que os levam a tomarem
uma atitude responsiva diante do
movimento da greve e, por meio do
conteúdo verbal que veiculam, traçam
o perﬁl dos professores que aderiram
à greve e que foram às ruas reivindicar
melhorias na qualidade dos serviços
prestados à educação.

o discurso proferido pertence a
determinado gênero da linguagem e
se mostra carregado de signiﬁcados e
sentidos.
O
gênero
notícia
jornalística,
escolhido como corpus desta pesquisa,
é constituído de algumas ﬁnalidades
em sua composição, dentre elas, a
de selecionar a informação de forma
clara e objetiva mediante os fatos que
compõem o assunto pretendido. A
greve dos professores é um fato que
motiva os jornais a se apropriarem
dos acontecimentos para expor em
suas notícias aquilo que julgam ser
mais relevante quanto ao movimento
realizado pelos professores.
O gênero escolhido é elemento
fundamental na construção de um
periódico, pois grande parte dos textos
que compõem o todo de um jornal são
publicados no formato de uma notícia.
Também, a partir do gênero, percebemse as escolhas linguísticas e os valores
que são atribuídos ao sujeito, isto é, a
partir do conteúdo verbal recortado
é possível apreender as ideologias
marcadas em cada folhetim.
A greve dos professores suscita
uma discussão quanto aos direitos e
deveres da categoria em exercer o ato
como forma de protestos e, também,
pelo descontentamento da classe
em relação à valorização dada aos
serviços prestados à educação, fazem
opção por paralisar seu trabalho e,
dessa forma, busca dar notoriedade
ao movimento em busca de respostas.
Por outro lado, a mídia, a imprensa
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em geral, especiﬁcamente os jornais,
reproduzem os fatos estrategicamente
aproveitando-se do momento histórico
e político do país para causar maior
repercussão e polêmica ao fato.
A
imagem
que
os
jornais
frequentemente tentam construir do
professor está muito relacionada ao
contexto político do país, ou seja, o
conteúdo verbal a respeito da greve
está vinculado a descontentamentos
políticos e a tumultos, previamente
articulados, numa tentativa de apontar
para os governos vigentes, tanto na
esfera estadual como federal, e assim
ganhar destaque nos folhetins. A
notícia jornalística, portanto, se trata de
um gênero complexo que, de acordo
com Bakhtin (2015), é secundário, pois
revelam o estilo particular do sujeito
na comunicação discursiva.
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Desta forma, este trabalho busca
veriﬁcar como as relações dialógicas
se manifestam nas construções
dos conteúdos verbais jornalísticos,
veiculados pelos jornais já citados,
sobre a repercussão da greve dos
professores de São Paulo, no ano
de 2015; uma vez que, por meio do
teor das notícias apresentadas, os
jornais acabam traçando o perﬁl dos
professores que aderiram à greve
e, dessa forma, despontam suas
ideologias, seus valores. Apoiandose no modo como cada periódico
trabalha ao se apropriarem do gênero
notícia, e, também, do confronto
entre eles, os sentidos e a imagem
do professor grevista são revelados
fazendo uso de um discurso que se

ampara no contexto político atual, que
é fortemente ideológico. Outro dado
importante para a pesquisa é buscar
as respostas que unem os dois jornais,
frente à construção de um sujeito que
é feita a partir dos recursos linguísticos
adotados pela esfera jornalística.

Fundamentação Teórica
A greve é reﬂetida nos jornais por
meio de notícias e o material produzido
é utilizado, neste trabalho, como fonte
de investigação das marcas deixadas
nos textos que suscitam outras vozes,
trazem a tona outros discursos, já
conhecidos pela sociedade, que
levantam questionamentos dos quais
os periódicos procuram responder.
Mediante os recursos linguísticos
e estilísticos e uma estratégica
seleção das informações coletadas,
apresentam o que julgam ser o que
mais importa sobre o assunto.
Assim, as análises apresentadas
fundamentam-se a partir das reﬂexões
de Bakhtin (2015) sobre o fenômeno
do dialogismo, as relações dialógicas,
bem como, os estudos do autor sobre
os gêneros do discurso, os quais são de
extrema relevância, pois mostram que
a dinâmica dos gêneros discursivos
passa por uma série de mudanças de
estilos que transcorrem na vida social
dos indivíduos e que estão presentes
na elaboração do discurso.
A concepção de diálogo, de acordo
com Bakhtin (2015), se manifesta a
partir da interação entre os sujeitos
socialmente
constituídos.
Essa
interação se estabelece de forma

Desse modo, cada um de nós
enxergamos a vida mediante os olhos
do outro, já que somos o que os outros
dizem que somos, ou seja, através
do outro procuramos compreender
melhor nosso interior, a nossa própria
consciência, e isso a partir de um ponto
de vista alheio ao nosso. Existe, porém,
uma diferença entre a consciência
do próprio sujeito e o ponto de vista
alheio ao dele. Bakhtin (2015) diz que o
sujeito lida com a própria consciência
opostamente à que o outro pensa ou
diz sobre ele. A avaliação do outro
reﬂete a consciência do falante e, em
outras palavras, o que conhecemos
de nós mesmos se deve a visão que
o outro tem a nosso respeito e essa
avaliação pode, ou não, coincidir com
a consciência particular do sujeito.
Todo diálogo é constituído da
relação entre enunciados que são
absorvidos
ideologicamente
em
resposta àqueles e vão se repetindo a
partir de posicionamentos sociais que
vão dando signiﬁcados às questões
suscitadas na interação entre os
participantes do processo dialógico,
pois todo enunciado é uma resposta
aos valores que estão interiorizados
em nós.
Assim, todo enunciado se constitui
a partir de um gênero discursivo, de
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um estilo particular, que dá vida à
língua e também nos permite observar
a individualidade do sujeito, isto é,
sempre que um falante profere ou
escreve seu discurso, o faz a partir de
um contexto, de um campo discursivo
e, neste, demonstram suas preferências
e possíveis intenções.
Diferentes
tipos
de
gêneros
provocam o que Bakhtin chama de
dialogização que vai desde uma
conversação simples de diálogo até
as mais complexas manifestações
discursivas que dão novos estilos
ao diálogo, chamando a atenção do
ouvinte para o discurso.

Procedimentos para análise
Para compor o corpus desta
análise foram escolhidas as notícias
que destacaram o início da greve
com o intuito de veriﬁcar as marcas
registradas no instante em que
se caracterizam, oﬁcialmente, os
primeiros registros sobre a greve
dos professores. As notícias foram
extraídas dos jornais em versões online por serem mais instantâneas e
permitirem maior interação por meio
do imediatismo que se instaura ao
lançarem suas notícias, pois fazem uso
da internet numa tentativa de associar
o jornalismo às novas tecnologias com
a presença, por exemplo, do hipertexto
que permite esclarecer ou mesmo
direcionar o leitor a outro assunto
relacionado àquela notícia mostrada.
A metodologia será estabelecida
a partir da comparação entre as
notícias, em versões on-line, veiculadas
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subjetiva e para existir carece de,
no mínimo, dois participantes. Esse
número não signiﬁca que sejam
necessárias duas pessoas reais, pelo
contrário, uma única pessoa pode
ouvir-se e nisso temos também um
diálogo interativo.
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nos jornais, O Estado de São Paulo
e Folha de São Paulo, durante o
período da greve que se iniciou no dia
treze de março de dois mil e quinze
até o dia doze de junho de 2016,
aproximadamente 90 dias de greve. A
seleção das notas que serão utilizadas
se fez por meio das datas que
marcaram, essencialmente, o início, o
meio e o ﬁm da greve. Entretanto, para
esse resumo foram escolhidas as que
marcam o primeiro dia de greve dos
professores do Estado de São Paulo.
As
notícias
analisadas
foram
publicadas com os títulos: “Atos
convocados por centrais sindicais
reúnem milhares pelo País” e
“Professores da rede estadual de SP
decidem entrar em greve na Segunda”,
foram retiradas uma de cada jornal
sendo que a primeira se refere ao
jornal OESP e a segunda ao jornal FSP,
já citados acima e que doravante serão
representados pelas letras iniciais.
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Análise das notícias dos jornais
Folha de São Paulo e O Estado de
São Paulo no primeiro dia de greve
O trabalho aqui apresentado
pretende fazer a análise do conteúdo
verbal de duas notícias que possuem
um texto claro, objetivo e sincrético,
isto é, se valem do texto verbal e não
verbal, muito usado, aliás, em textos
jornalísticos. Os textos apresentam
título e subtítulo, além do corpo
do texto. Como são versões on-line
os jornais procuram atualizar seus
registros, conforme a necessidade

de cada folhetim, portanto, o OESP
atualizou a nota pela última vez às
23h08 e a FSP às 18h59, ambos ﬁzeram
mais de uma atualização ao longo do
dia treze de março de 2015.
A notícia do jornal OESP traz como
título: “Atos convocados por centrais
sindicais reúnem milhares pelo País”,
nela destacam-se algumas escolhas
lexicais como “convocados” - que
transmite o sentido de ordem ou uma
imposição para a manifestação – e
também o termo “centrais sindicais”
– dando a entender que a greve do
professorado foi motivada pelos
sindicatos. Esse jornal, portanto,
posiciona-se diante dos fatos e
resume o movimento da greve a “Atos
convocados por centrais sindicais”, o
que descaracteriza a particularidade
das reivindicações cobradas pelos
professores. A descaracterização se
dá já no início, já que no título não ﬁca
claro que o texto fará menção a greve.
No título “Professores da rede
Estadual de SP decidem entrar em
greve na segunda”, da FSP, podemos
perceber a diferença no tratamento
dado à situação, pois, de acordo com
os recursos lexicais adotados como:
“Professores” e “decidem”, denotase que os professores foram os
protagonistas da greve de uma forma
direta e polêmica. Ao citar o nome
da classe, o jornal deﬁne os docentes
como autores, isto é, ele passa a
responsabilidade dos acontecimentos
registrados
aos
professores.
Entretanto, se por um lado o jornal

É possível veriﬁcar, nos títulos das
notícias, que os jornais tratam de
assuntos diferentes, porém o corpo da
notícia discorre sobre acontecimentos
relacionados em ambos, inclusive
porque no dia 13 de março foi um
dia de muitos protestos no Brasil. E o
momento histórico do país no ano em
que ocorreu a greve estava, e ainda está,
passando por diversas manifestações
políticas de descontentamentos e,
ao mesmo tempo, de defesa quanto
ao governo atual. Entretanto, os
enunciados apresentados, embora
sejam semelhantes, são, conforme
propõe Bakhtin, únicos e se valem de
contextos diferentes, o que altera os
sentidos de cada nota e demonstram
a subjetividade de cada periódico.
Desse modo, as relações dialógicas
se manifestam de modo a mostrar que
todo diálogo é constituído da relação
entre enunciados que são absorvidos
ideologicamente em resposta àqueles,
já existentes, e vão se repetindo a
partir de posicionamentos sociais que
vão dando signiﬁcados às questões
suscitadas na interação entre os
participantes do processo dialógico,
pois todo enunciado é uma resposta
aos valores que estão interiorizados em
nós. Assim, a partir de agora o gênero
será analisado pela perspectiva do
tripé bakhtiniano escolhido para esta

O tema principal abordado pelo
jornal OESP está relacionado a
movimentos de protestos políticos
pelo país; a greve dos professores,
entretanto, é rapidamente comentada
e somada aos protestos. Já no jornal
FSP a notícia marca os fatos iniciais
da greve e traz alguns detalhes
das reivindicações dos professores.
OESP estabelece os fatos a partir
dos movimentos CUT, UNE e MST
que protestavam a favor do governo
Dilma e, na avenida paulista, esses
movimentos “somaram-se” ao ato
organizado pela APEOESP (Sindicato
dos Professores de SP). A FSP, por
outro lado, trata da greve com ênfase
nos detalhes do dia que marcou o
início do ato, inclusive, a quantidade
de professores que se reuniram no
local. Revela-se, portanto, que o OESP
não enfatiza a greve, ao contrário,
neutraliza-a, enquanto que a FSP
acentua o ato e traz particularidades
das reivindicações e, dessa forma,
ambos apresentam argumentos que
evidenciam suas críticas diante dos
fatos.
O OESP adota um estilo mais indireto
e, portanto, menos incisivo. Prefere
enfocar os protestos de maneira
generalizada e declará-los como “atos
em defesa da democracia” e, ao se
referir à greve dos professores, OESP
adota um discurso indireto e, com
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análise, que são: o conteúdo temático,
o estilo e a estrutura composicional
das notícias, bem como as relações
entre elas.
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dá destaque à categoria, porque
apresenta a classe como capaz de
possuir iniciativas próprias, por outro
os deixam vulneráveis aos recortes
feitos pelo folhetim.
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tendência valorativa e ideologicamente
clara, revela que todos os professores
que protestavam são favoráveis
ao governo atual, aﬁrmando seu
posicionamento com relação à greve.
Mostra que é mais interessante ao
folhetim evidenciar que as razões da
greve são essencialmente políticas,
sem destacarem as especiﬁcidades
que levam os professores a optarem
pela greve.
A FSP, entretanto, adota um estilo
mais direto e procura distanciar-se
dos fatos, para isso, declara na notícia
os dois lados da história. Sem envolver
os outros protestos que aconteciam
pelo país, embora o faça por meio do
hipertexto, a Folha é mais direta e,
por isso, traz o que a APEOESP tem
a dizer sobre a greve, em discurso
direto por meio do uso das aspas.
Faz o mesmo com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo e,
com isso, implicitamente o folhetim
apresenta um recorte do que julga ser
o mais relevante da greve a partir do
que ouviu das partes. Explicitamente
procura neutralizar seu ponto de vista
e polemiza a situação, destacando as
falas dos sujeitos envolvidos. Dessa
forma, procura um estilo mais exato
diante dos acontecimentos.
No enunciado do periódico OESP
faz uso da voz passiva, enquanto
que a FSP utiliza-se da voz ativa,
isso acontece porque os dois jornais,
embora toquem no mesmo assunto, em
um mesmo dia, a partir de um mesmo
gênero discursivo, possuem ideologias

e posicionamentos diferentes diante
da greve dos professores. Isso
acontece, porque os jornais se utilizam
da linguagem a partir de pontos de
vistas que se divergem. O OESP não dá
muita ênfase à greve e se posiciona ao
se aproveitar da tensão política do país
para potencializar a notícia e inclui os
professores aos protestos promovidos
pelo país. A FSP, porém, especiﬁca a
greve e busca dar credibilidade ao jornal
ao mostrar a posição dos envolvidos, e,
para isso, expõe dois sujeitos, sindicato e
secretaria, forçando um posicionamento
a partir da leitura da notícia.
Ao desenvolvermos as análises a
partir dos conceitos de Bakhtin (2015)
sobre dialogismo veriﬁcamos que a
linguagem é constituída socialmente e
que todo diálogo depende de outros
discursos para ser realizado. Com isso,
conseguimos encontrar um caminho
que permitisse a investigação dos
enunciados que foram produzidos
no momento em que ocorreu o
registro dos jornais sobre a greve dos
professores no Estado de São Paulo e
também pudemos veriﬁcar as relações
dialógicas que foram suscitadas por
meio dos sentidos dados as notícias.
Conforme propõe Bakhtin (2015),
os jornais O Estado de São Paulo
e Folha de São Paulo se valem da
complexidade dos gêneros discursivos
para constituírem suas notícias sobre
a greve dos professores, pois se
amparam em enunciados que utilizam
recursos interiores (voltados para os
linguísticos) e exteriores (que busca
sentidos que ultrapassam a estrutura)

Por meio das análises percebemos
que os jornais procuram minimizar
sua postura ideológica e, para isso,
se utilizam dos discursos diretos
e indiretos a partir das falas dos
sujeitos envolvidos na greve, com
isso eles procuram distanciar-se dos
fatos trazendo certa objetividade
à notícia. Bakhtin (2015, p. 294)
nos diz que qualquer palavra “[...]
existe pelo falante em três aspectos:
como palavra da língua neutra e não
pertencente a ninguém; como palavra
alheia dos outros, cheia de ecos de
outros enunciados; e, por último como
a minha palavra, porque, [...] ela já está
compenetrada da minha expressão.”
Por isso, uma vez que os jornais se
apropriam dos discursos alheios para
comporem suas notícias os enunciados
ganham força ideológica porque já
estão embebidas de sentidos.
Descobrimos que cada jornal
apresenta a greve por meio de
discursos diferentes, com intenções
comunicativas que ora se convergem,
ora se divergem, mesmo se tratando
de uma mesma temática: a greve dos
professores.

O jornal Folha de São Paulo, por sua
vez, reﬂete a greve dos professores
sem envolver-se no contexto político,
como fez a OESP, por outro lado este
jornal trata a greve de modo mais
polêmico e sensacionalista. Basta
veriﬁcarmos as falas dos sujeitos
envolvidos que suscitam debates de
oposição marcantes entre eles. Com
isso, o jornal procura distanciar-se
dos fatos. Entretanto, os argumentos
reforçados pela FSP revelam sua
oposição à greve dos professores e
apoio aos argumentos contrários a
ela. Por exemplo, alguns títulos dados,
as notícias parecem apoiar o ato,
entretanto o conteúdo delas reforçam
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O jornal O Estado de São Paulo
retrata a greve dos professores como
uma manifestação de cunho político
partidário, pois a greve é atribuída
a atos que envolvem esse contexto
no país, conforme pudemos ver nas
notícias dos dias 13 e 20 de março. O
OESP traz notícias mais explicativas e
geralmente não polemiza tanto a greve,
apesar de vincular os professores ao
contexto político que é ideológico.
O jornal é mais incisivo e declara sua
intenção de silenciar a greve com
mais clareza ao deixar de destacar os
motivos do ato e privilegiarem, em suas
notícias, os argumentos de sujeitos
que fazem oposição a greve dos
professores o que reforça uma postura
política
ideológica
supostamente
contrária aos professores, conforme
podemos ver com toda certeza nos
dados apresentados na notícia do dia
15 de maio, por exemplo.

133
VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

em determinado espaço discursivo,
o gênero notícia, que exige essa
diversidade para ser signiﬁcado como
tal. Logo, a construção linguística
não pode ser concebida como língua
fechada, pelo contrário, a língua
promove elementos que envolvem
o contexto de produção (histórico e
social) que são essenciais nas relações
entre os discursos.
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as consequências negativas da greve
dos professores e reforça o discurso
oposto a ela. Expondo os professores,
dando a dizer que a greve seria ilegal,
conforme vemos na notícia do dia 15
de maio.
As comparações que aqui foram
feitas permitiram que percebêssemos
que a greve dos professores é
veiculada pelos dois jornais com
certo tom negativo durante todo o
percurso que aqui foi reﬂetido, pois a
defesa de um ponto de vista oposto
aos professores foi reaﬁrmada na voz
jornalística frequentemente e isso
signiﬁca, conforme propõe o ﬁlósofo,
a negação de outras interpretações,
de outros sujeitos envolvidos, de
outras formas de visualizar a greve, o
que conﬁrma a ideia inicial de que os
jornais são veículos que se constituem
ideologicamente.

Considerações Finais
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Por diversas vezes constatamos as
divergências de opinião dos indivíduos
com relação a algum assunto especíﬁco
e sempre vamos encontrar em meio a
essas discussões um posicionamento
que persiste em ser repetido ou
cristalizado para fazer valer esse
ou aquele modo de pensar. É nisso
que vemos a força da comunicação
entre os iguais e como a linguagem
pode inﬂuenciar na necessidade de
aﬁrmação dos pensamentos e opiniões
que temos.
Bakhtin
(2015)
diz
que
a
diversidade dos gêneros discursivos

são inﬁnitas e aumentam na medida
em que ampliam suas possibilidades
em determinado campo de atividade.
No campo de esfera jornalística,
o gênero notícia tem seu estilo,
sua especiﬁcidade e carrega uma
ideologia à sociedade por meio
da linguagem, isto é, todo gênero
está ligado a uma ideologia, a uma
história por meio de um discurso
peculiar que agrega valores em
sua elaboração, desse modo tornase possível desvendar o caminho
percorrido para sua constituição.
No caminho trilhado em busca de
respostas a este trabalho observouse que as relações dialógicas que se
apresentaram em ambas as notícias
se estabeleceram na interação entre
sujeitos em busca de respostas que ora
satisfazem ora desagradam abrindo
espaço para um universo de outros
discursos que nunca são puros, mas
se repetem formando uma cadeia
histórico-social e cultural; permitindo
que o confronto entre os sujeitos
extrapole o diálogo do cotidiano.
Para tanto, veriﬁcou-se como os dois
jornais constroem suas signiﬁcações
a partir dos estilos próprios de cada
um na esfera jornalística.

ALVES FILHO, F. Gêneros jornalísticos: notícias e cartas de leitor no ensino fundamental. São Paulo:
Cortez, 2011.
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OS ETHE DOS ORADORES EM DIFERENTES GÊNEROS DO DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
Letícia Machel LOVO (UNIFRAN)
Maria Flávia FIGUEIREDO (UNIFRAN)

RESUMO
O presente trabalho nasceu da união entre o Direito Processual Civil Brasileiro
e os estudos retóricos. Tomando como corpus um processo composto por sete
gêneros textuais distintos, encontramos, na Retórica, um meio para analisar o
ethos do orador em cada peça processual presente no processo selecionado.
Os gêneros que compõem o corpus são: a Petição Inicial, a Contestação, a
Impugnação, o Agravo, a Sentença, a Apelação e, por ﬁm, o Acórdão. Sob a
lente dos estudos retóricos, buscaremos entender de que maneira os diferentes
ethe manifestados pelos oradores atuam em cada um dos gêneros analisados.
Acreditamos que a presente pesquisa permitirá aclarar o entendimento das
possíveis relações entre ethos retórico e gênero textual.
PALAVRAS-CHAVE: direito processual civil; retórica; ethos; gênero textual.

ABSTRACT

VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

136

This work was born of the union between the Brazilian Civil Procedural Law
and Rhetorical Studies. Taking as corpus a process consists of seven different
genres, found in Rhetoric, a way to analyze the speaker’s ethos in each pleading
present in the selected process. Genres that compose the corpus are: the Initial
Application, the Constestation, the Impeachment, the Grievance, the Sentence,
the Appeal and ﬁnally the Judgment. Under the lens of rhetorical studies, we
will seek to understand how the different ethe expressed by speakers are active
in each of the analyzed genres. We believe that this research will clarify the
understanding of the possible relationships between rhetorical ethos and textual
genre.
KEYWORDS: civil procedural law; rhetoric; ethos; textual genre.

Nesse contexto, a ﬁm de contemplar
a correlação entre essas duas áreas do
conhecimento humano, escolhemos
como corpus de análise um único
processo, do qual foram extraídos sete
gêneros textuais distintos. Os gêneros
dele extraídos são: a Petição Inicial, a
Contestação, a Impugnação, o Agravo,
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O presente trabalho nasceu da
união entre o Direito Processual Civil
Brasileiro e os estudos retóricos.
Entendemos o Direito Processual
Civil como uma espécie de espinha
dorsal do Direito. O Processo Civil
instrumentaliza a teoria e consegue
colocá-la em prática. Com regras e
condutas especíﬁcas, pessoas comuns
conseguem ter voz por intermédio de
seus advogados e assim buscam o que
acreditam lhe ser de direito. O Processo
Civil, em resumo, é responsável por
direcionar e sistematizar o devido
processo legal. Do outro lado,
encontra-se a Retórica, sistematizada
pelos sólidos conceitos de Aristóteles
e estudada até hoje. A Retórica ligase ao Direito desde seu conceito
conhecido como “a arte de bem dizer”,
ou seja, o Direito alia-se a ela e as suas
inúmeras possibilidades na intenção
de persuadir com a arte das palavras e
da argumentação. Assim, com base no
entendimento acerca dessas áreas do
conhecimento, é imperioso destacar
que a Retórica é inerente à existência
humana. Outrossim, o Direito e os
conceitos de justo e injusto são
elementos históricos e presentes nas
mais diversas civilizações.

a Sentença, a Apelação e, por ﬁm, o
Acórdão. Sob a lente dos estudos
retóricos,
buscaremos
entender
de que maneira os diferentes ethe1
manifestados pelos oradores atuam
em cada um dos gêneros analisados.

Objetivo
O objetivo do presente trabalho
é averiguar a constituição do ethos
retórico dos oradores das diferentes
peças processuais selecionadas. Assim,
alicerçados no estudo dos gêneros e
nos postulados retóricos, buscaremos
conhecer a imagem de si apresentada
por cada orador ao redigir sua peça
processual. Dessa forma, com o
intuito de compreender as etapas do
processo argumentativo e as partes
do discurso retórico relevantes para
a análise do ethos, analisaremos as
estratégias argumentativas escolhidas
pelos diferentes oradores e os efeitos
dessa argumentação.

Arcabouço teórico
Os estudos retóricos, sistematizados
por Aristóteles e contemplados em
diversas outras obras, abrangem todo
o processo argumentativo. A retórica
é responsável por sistematizar a
argumentação e desmembrar seus
direcionamentos, fazendo com que
o orador tenha plena convicção do
poder de sua palavra, de modo que
1 Neste resumo, evidencia-se nossa opção pela grafia
e acentuação dos termos gregos utilizados dentro da
língua portuguesa. Como exposto, mantivemos o itálico e
eliminamos todos os diacríticos de acentuação, uma vez que
a acentuação do grego não obedece aos mesmos critérios da
língua portuguesa. Assim, em nossa pesquisa, adotamos as
seguintes formas: ethos, pathos, logos, ethe, phronesis, arete,
eunoia.
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possa perseguir o intento de convencer
e persuadir seu auditório por meio da
verossimilhança.
Para explicar o que vem a ser retórica,
Aristóteles (2013, p. 39) primeiramente
nos ensina a diferenciá-la da dialética.
Na dialética, havia discussão entre
dois indivíduos, e ao ﬁnal deveria
descobrir-se quem estava certo e
quem estava errado. A retórica, por
sua vez, trata de discussões de uma
maneira um pouco menos pragmática.
Nela, não existem conceitos absolutos
de verdadeiro ou falso, justo ou injusto.
Existe, sim, a possibilidade de verdade,
tomada como verossimilhança, que
via de regra depende da disposição
do orador para o convencimento e da
disposição da plateia para se deixar
convencer.
Nesse diapasão, é imperioso compreender o pensamento aristotélico,
sedimentado sobre um tripé constituído por orador (representado pelo
ethos), auditório (representado pelo
pathos) e discurso (representado pelo
logos). Para a análise proposta neste
trabalho, teremos como foco o ethos,
que pode ser entendido como um
conjunto de traços de caráter que o
orador mostra ao auditório para dar
uma impressão adequada de si com
vistas à persuasão.
Como propõe Ferreira (2010, p. 21),
além dos traços importantes para que
o orador tenha credibilidade, incluemse, ainda, as atitudes, os costumes, a
moralidade e a disposição e estado
de espírito, que são responsáveis pelo
sucesso da argumentação.

Nesse universo teórico, analisaremos
a perspectiva do auditório em relação
a esse orador, que no caso especíﬁco
será um advogado e um juiz, por
exemplo. Iremos compreender, sob a
lente retórica, os motivos da decisão do
juiz, quais fundamentos lhe pareceram
mais justos e verossímeis.
Nessa linha de raciocínio, consideramos a importância da análise retórica para o discurso judiciário, pois
todas as decisões são proferidas por
homens e fomentadas pelos discursos
de outros homens, de acordo com sua
percepção de mundo e seus métodos
de persuasão.
Segundo Abreu (2000, p. 30), “tudo
aquilo que pensamos e fazemos é
fruto dos discursos que nos constroem
como seres psicossociais”. Essa
deﬁnição nos revela a importância da
retórica no meio social. Somos, a todo
o momento, levados a escolher entre
o bom e o mau, o certo e o errado, o
justo e o injusto, e essas decisões são
pautadas em valores constituídos ao
longo da vida.
Sendo assim, no que tange os
estudos retóricos, dentre os autores
que serão utilizados como referencial
teórico para a análise, destacam-se:
Aristóteles, Michel Meyer (1998, 2007),
Chaïm Perelman e Lucie OlbrechtsTyteca (2005), Olivier Reboul (2004),
Luiz Antonio Ferreira (2010) e
Ekkehard Eggs (2005).
No que se refere aos estudos dos
gêneros textuais, utilizaremos as obras
de Luiz Antônio Marcuschi (2008) e

Metodologia
No que tange à metodologia
utilizada, nesta pesquisa, efetuouse, primeiramente, a leitura das
obras dos autores mencionados; em
seguida, procedeu-se à seleção do
corpus – por meio da qual chegamos
a um único processo e seus sete
diferentes gêneros processuais. Por
fim, e ainda em curso, estão sendo
efetuadas análises qualitativas de
cada uma das peças processuais,
com vistas à detecção do ethos
dos oradores de acordo com os
meios de persuasão utilizados e o
entendimento de cada julgador para
proferir as decisões.

Descrição e análise piloto do corpus
Como foi declarado anteriormente,
esta pesquisa se pautará na teoria
retórica no que concerne ao estudo do
ethos. Para tanto, foram selecionados
sete
gêneros
textuais
distintos
presentes em um único processo, sendo
eles a Petição Inicial, a Contestação, a
Impugnação, o Agravo, a Sentença, a
Apelação e, por ﬁm, o Acórdão.
Para efeito de análise piloto,
utilizaremos os gêneros Petição
Inicial, Contestação e Sentença. Nesse
contexto, é importante apresentar
uma descrição preliminar de cada um
desses gêneros.

A Contestação, por sua vez, é o
gênero marcado pelo “direito de
resposta”, em que a outra parte deverá
ponderar sobre o que foi dito pelo
autor. Nesse diapasão, ﬁca evidente
o aspecto dialético dessa peça, pois
aqui iremos encontrar espaço para
uma discussão pautada em fatos,
provas e pedidos, que culminará em
uma decisão fundamentada no que
seria “verdadeiro”, “justo” e “correto”.
Para que o advogado construa a
Contestação, são necessários alguns
requisitos formais inerentes a esse
gênero, sendo eles o endereçamento
para o mesmo juízo a qual se
endereçou a petição inicial, número
do processo, nome das partes, síntese
do que foi alegado na petição inicial,
requerimento de provas, impugnação
dos itens alegados pelo autor e
conclusão.
O gênero Sentença tem o escopo
de decisão de primeira instância,
suﬁciente para colocar ﬁm ao processo.
Por essa razão, trata-se de uma peça
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O gênero Petição Inicial tem uma
importante marca para o procedimento
jurídico, uma vez que é dele que
decorre o início da demanda litigiosa.
Conforme explana Cabral (2015, p.
129), nesse gênero, é o advogado
que assume a voz do cliente, e, por
essa razão, é importante que esse
proﬁssional exponha a condição de
seu cliente de forma adequada, para
que o juiz intervenha a favor de seu
pedido. Assim, entendemos que é por
meio do gênero Petição Inicial que se
inicia o processo.
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Sérgio Roberto Costa (2012), cujos
trabalhos têm como referência os
postulados bakhtinianos (BAKHTIN,
1997).
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processual de grande destaque. A
sentença será, pois, o resultado da
petição inicial e da contestação. Assim
como os dois gêneros mencionados,
a Sentença também deve ser redigida
de acordo com requisitos obrigatórios.
Em primeiro lugar, o orador desse
gênero será o Juiz, e, antes que inicie
a exposição dos fundamentos e a
decisão propriamente dita, deverá
fazer um relatório que contenha o nome
das partes, a síntese dos pedidos do
autor e da resposta do réu, bem como
o registro de possíveis ocorrências
havidas no andamento do processo.
Feito isso, com base nos ensinamentos
de Gonçalves (2014, p. 426), o
orador juiz deverá fundamentar cada
aspecto de sua decisão, sem rejeitar a
pretensão do autor, sem que examine
todos os fundamentos de fato e de
direito por ele invocados; ou acolher
sem examinar todos os fundamentos
da defesa. Somente após justiﬁcar seu
entendimento sobre a Petição Inicial
e Contestação, é que o juiz poderá
acolher ou rejeitar os pedidos.

Por meio da confecção das referidas
peças processuais, o orador é munido
de poder para se expressar em juízo
e defender o direito de outrem, desse
modo possui o dever de argumentar
em favor de determinado pedido,
“(...) tudo depende precisamente da
causa, daquilo que está em causa, do
problema que motiva alguém a dirigirse a outrem”. (MEYER, 1998, p. 17).

Em suma, podemos considerar que
a Petição Inicial é a peça que instaura
o processo jurídico, dando início ao
devido processo legal, responsável pela
origem da demanda. A Contestação
é a resposta à Petição Inicial, que a
outra parte no processo tem direito.
A Sentença, por sua vez, é o resultado
dos dois gêneros – Petição Inicial e
Contestação. Nela, o juiz analisa as
duas peças e, de acordo com seu
convencimento, profere sua decisão: a
Sentença.

Após entender a função de cada
gênero textual e o teor do processo
objeto de análise, passemos então
para a deﬁnição do ethos, com o intuito
de sedimentar esse entendimento
em função da análise. Desse modo,
segundo Meyer (2014, p. 36), o
ethos desempenha um papel ainda
mais determinante do que apenas
a credibilidade do orador. Para esse
autor, é necessário percorrer outros
aspectos imprescindíveis à existência
do orador, como por exemplo, seu
papel social e o lugar que ocupa.

Ademais, vale esclarecer o teor do
processo que será analisado. Trata-se
de um pedido de declaração de compra
e venda de uma propriedade imóvel.
Nesse contexto, deve-se decidir se é
de direito ou não o reconhecimento
da venda. Por essa razão, cada orador
(advogado) defende o ponto de vista
de seu cliente, aguardando o desfecho
proferido também por outro orador (o
juiz).
O presente processo perdurou por
anos na justiça e possui um resultado
surpreendente, que será apresentado
e analisado com o andamento do
trabalho.

De
posse
desses
conceitos,
passemos a análise piloto do corpus.
Para isso, utilizaremos trechos do
gênero Petição Inicial, escrito pelo
orador elencado como Advogado 1:
•

Ocorre que, os Autores e José2
e esposa, mantiveram laços
estreitos de grande amizade por
um período de aproximadamente
30 (trinta) anos, por conseguinte,
sempre adquiriram propriedades
urbanas e rurais bem próximas.

•

Em razão disso, realizaram o
negócio, destituído de quaisquer
formalidades e, frisa-se, para
continuarem o mais próximo
possível, cultivando, assim, a
grande e antiga amizade.

•

Lamentavelmente, José veio a
falecer em Agosto/1994, fato
que, por si só causou grande
consternação aos Autores, os
quais tinham o amigo na mais
alta conta, considerando-o como
seu maior companheiro [...]. O
constrangimento
impediu
os
Autores de pedirem à viúva e

2 Serão utilizados nomes fictícios para efeito de análise.

•
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igualmente amiga Maria, que
formalizasse o ato declarado,
mesmo a despeito de ter
consciência de que a mesma
estava ciente da venda e compra
ocorrida e que com a mesma
anuia.
A boa-fé com que agiram os
Autores e o respeito demonstrado
pelo amigo e sua esposa, tornaramse obstáculo ao cumprimento das
formalidades necessárias para a
ratiﬁcação do negócio celebrado
entre eles.

No gênero Petição Inicial, notamos
que o orador argumenta com
sensibilidade e compaixão, pois
apresenta um casal que, em tese, havia
comprado um imóvel de um grande
amigo (José), que se encontrava em
sérias condições de saúde. Por essa
razão, o casal não teve coragem de
seguir adiante com o registro do
imóvel e, mesmo após a morte de
José, não teve coragem de abordar a
viúva para a formalização do negócio,
em respeito a sua tristeza, já que para
os autores, a anuência da viúva estava
clara.
Assim, podemos dizer que, na
Petição Inicial, o orador faz uso do
ethos de virtude, emulação e bem
supremo.
Com base no conteúdo encontrado
na Petição Inicial, um novo orador
(elencado como Advogado 2) redige
o gênero Contestação, do qual foram
retirados os trechos abaixo para efeito
de análise:
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Esses aspectos estão claramente
presentes no objeto da análise,
uma vez que o julgador (ora juiz)
desempenha um importante papel
social e sua decisão carrega um peso
imediato de “verdade”, sobretudo
por trazer consigo a expectativa de
justiça, ainda que essa resolução
seja pautada na análise da Petição
Inicial e Contestação, redigidas pelos
advogados e feitas para persuadir.
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•
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•

Os contestados aﬁrmam, em
sua Inicial, que ‘os Autores e
José e esposa mantiveram laços
estreitos de grande amizade por
um período de aproximadamente
30 (trinta) anos (...)’ e que,
por isso, ‘realizaram o negócio
citado destituído de quaisquer
formalidades (...)’. Porém, a
realidade é a de que os autores
e ambos os falecidos não
mantinham laços de amizade entre
si. De fato, faziam parte da mesma
comunidade religiosa, mas o casal
não conﬁava nos contestados,
razão pela qual procuravam não
manter relações com os mesmos.
Há muito ocorrera a total perda
de conﬁança em relação aos
autores, sobretudo por serem
pessoas que estavam forçando
um convívio para tirar dele algum
proveito econômico.
O negócio não foi formalizado
em razão da grande debilidade
física, mental e espiritual em que
se encontrava o Sr. José ao tempo
do ‘negócio’. De fato, ele não se
achava em condições de realizar
qualquer venda e muito menos de
registrá-la ou formalizá-la.
Também a Sra. Maria, discordava
veementemente dessa venda,
porque pôde ver o quanto os
autores estavam induzindo o
Sr. José a um erro indesejado.
Veriﬁcou-se, no começo de
1994, que os autores utilizavam
a religião em comum para forçar
o que nunca existiu: a venda da
parte ideal do imóvel.

•

Assim, não foi por luto ou
consideração que os contestados
não pediram que a Sra. Maria
regularizasse o negócio, e sim
porque sabiam que ela era avessa
ao suposto acordo realizado entre
os contestados e seu falecido
marido.

Com base nos trechos acima,
retirados da Contestação, constatamos
que o orador utiliza argumentos
relatando malícia e dissimulação dos
autores. O advogado 2, por meio de
sua argumentação, cria o ethos de
desdém e injustiça, uma vez que coloca
os autores como grandes mentirosos
e interesseiros, desmentindo qualquer
tipo de amizade entre os casais, e
qualquer tipo de negócio efetuado
entre eles.
No que se refere aos excertos
pertencentes aos gêneros Petição
Inicial e Contestação aqui apresentados,
extraímos o seguinte trecho do gênero
Sentença, que tem, como orador, o Juiz:
•

Os autores tiveram mais de um
ano, contado do falecimento de
José, para regularizar a suposta
venda e compra com a viúva. Não
ﬁzeram isto. O que assusta é o
argumento usado: não procuraram
a viúva por constrangimento.
Constrangimento de que?! [...] Se
todos eram tão amigos e se este
era o desejo do casal José e Maria,
porque os autores sentiramse constrangidos em concluir a
venda junto à viúva? Onde estava
o advogado que assessorava o
casal?”

atitude dos autores, criando um
ethos de advertência e hostilidade,
decidindo assim, em favor do que foi
elencado pelo Advogado 2, na peça
Contestação.
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No último trecho para objeto de
análise, destacamos como o orador do
gênero Sentença enxergou a situação
descrita
nas
peças
processuais
anteriores. O orador da Sentença
argumentou sua decisão com o uso
de autoridade e desconﬁança, pois
colocou em dúvida a amizade e o
constrangimento
supostamente
sentido pelo casal, e reprovou a

Portanto, a título de análise piloto e
com base nos trechos selecionados de
cada gênero do processo, construiuse a seguinte tabela:

QUADRO 1
Relação dos ethe observados

Contestação

Sentença

Ethos do Advogado 1

Ethos do Advogado 2

Ethos do Juiz

(Ethos constituído das Partes)

(Ethos constituído das Partes)

Amizade
Prudência
Sensibilidade
&RQVLGHUDomR
Benevolência
Respeito
&RPSDL[mR
Tristeza
&RQ¿DQoD

'HVFRQ¿DQoD
'LVVLPXODomR
Audácia
Ignorância diante dos fatos
Astúcia
Malícia
Ultraje

A tabela acima tem como escopo
comparar os ethe dos diferentes
oradores, uma vez que as peças são
distintas e o resultado elencado na
Sentença é a percepção do orador
Juiz, após ser persuadido pelos
oradores dos gêneros Petição Inicial e
Contestação.
Com esse comparativo, pudemos
observar o intuito de cada orador
em sua argumentação, como por

Combate
5HSURYDomR
'HVFRQ¿DQoD
Julgamento
Autoridade
Hostilidade
3URYRFDomR
Crítica

exemplo, na Petição Inicial, em que
o orador apresenta as partes como
benevolentes e solidárias, recorrendo,
dessa maneira ao pathos.
Já na Contestação o orador
desqualiﬁca a benevolência da parte
autora, e exalta a sinceridade do casal
José e Maria, alegando que esse não
anuía, de forma alguma, com o referido
negócio. Desse modo, apoia-se no
ethos de seus clientes.
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Petição Inicial
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Ainda
nesse
sentido,
quando
analisamos a Sentença, notamos que o
orador Juiz foi persuadido pelo orador
do gênero Contestação, e acreditou
ser verossímil o que foi apresentado
pelo Advogado 2, sendo levado a
duvidar da honestidade do casal autor,
colocando em questão até mesmo a
boa-fé e caráter dos mesmos. Por essa
razão, observamos prudência em sua
decisão. Ao tratar o caso com crítica e
combate, para sustentar sua decisão,
utilizou distintos aspectos relacionados
ao logos.

Considerações ﬁnais
Com o presente trabalho, esperamos
analisar os ethe dos oradores em sete
gêneros do processo civil. Na análisepiloto, que abarca trechos da Petição
Inicial,
Contestação
e
Sentença,

pudemos avaliar os procedimentos
argumentativos presentes nos diferentes
discursos, feitos para convencer de
diversos modos, trabalhando o ethos
constituído pelo orador, sobre cada
parte no processo.
Nesse contexto, observamos a
importância dos estudos retóricos para o
Direito. O discurso retórico é combustível
para as relações jurídicas, uma vez que
todas as decisões são pautadas em
convencimento e persuasão. Não há
que se falar em Direito sem Retórica.
Em suma, esperamos que esse
trabalho contribua para as discussões
sobre ethos do orador e gêneros
textuais do Processo Civil. Que consiga
fomentar estudos e discussões sobre o
tema, sempre observando os meios de
persuasão utilizados pelos juristas.
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ORGANIZADORES TEXTUAIS COMO MARCAS PRIVILEGIADAS NO
DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA ESCRITORA
Lindalva Gevão Nepomuceno GUTIERRES (UNICSUL)
Carlos Augusto Baptista de ANDRADE (UNICSUL)

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo reﬂexivo a respeito dos conectores como
organizadores textuais na busca do êxito relativo à efetiva comunicação textual.
Para tanto, discorre-se acerca de conceitos pertinentes e necessários a partir
de abordagens teóricas da Linguística Textual, visando à compreensão desses
articuladores para o êxito da produção textual. Como análise recorre-se a uma
produção textual infantil, a qual apresenta uso de marcas de oralidade como
recurso de linguagem. Finalmente, como ação prática para o professor, elencase algumas sugestões que proporcionam entendimento adequado à interação
comunicativa que se pretende alcançar na produção do texto de seus alunos.
PALAVRAS CHAVE: Linguística textual. produção textual. organizadores textuais.

ABSTRACT:

KEY WORDS: Textual linguistics. text production. textual organizers.
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This paper presents a reﬂective study the connectors as textual organizers
in the pursuit of success on the effective textual communication. Therefore,
talks about relevant and necessary concepts from theoretical approaches of
Linguistics Textual, aimed at understanding these articulators for the success
of textual production. As analysis refers to a child textual production, which
has use of orality marks as language feature. Finally, as a practical action for
the teacher, lists some suggestions that provide the appropriate communicative
interaction that it intend to achieve in the production of the text of his students.
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Introdução
Avaliações externas e internas nas
Redes de Ensino Fundamental retratam
as diﬁculdades que os alunos encontram
para produzir um texto, especialmente
nas questões que envolvem o “antes de
escrever” e o “processo de produção”
que requerem reﬂexão, dedicação,
planejamento e escolhas para garantir a
articulação das ideias, pois produzir um
bom texto é uma tarefa complexa que
demanda leituras e escrita produção
e refacção de textos. Professores
lamentam que nas produções textuais
de seus alunos faltam elementos
articuladores que garantam a coesão e
a coerência dos textos.
Tendo em vista que todo leitor
espera entender às relações que
se estabelecem entre as ideias do
autor e suas próprias, e que essas
relações acontecem por meio das
palavras que se organizam e atribuem
sentido ao texto, faz-se necessário, ao
redigir um texto, expressar as ideias,
organizando-as de acordo com um
determinado gênero, para assim,
entender as diferentes relações que
se quer estabelecer. A essas relações
lógicas que organizam o texto, dá-se o
nome de organizadores textuais.
De acordo com Jean-Michel Adam
(1999), discussões que serviram como
eixo norteador para a fundamentação
teórica deste trabalho, os organizadores
exercem um papel fundamental no
balizamento dos planos textuais
que estruturam, essencialmente, a
progressão do texto e a indicação de
suas diferentes partes.

Nessa perspectiva, este trabalho
procura realizar uma reﬂexão sobre as
estruturas que marcam as produções
textuais dos alunos, em especial, das
crianças (KOCH, 2015), que chegam
à escola tendo pouco contato com
a escrita até então, apresentando
predominância em sua produção
escrita, marcas de oralidade, que,
segundo Cabral (2011), constituem,
por natureza, a língua falada. Por
outro lado, ao entrar em contato
com a escrita, essas mesmas crianças
precisam adequar-se às exigências
da
nova
modalidade.
Partindo
dessa
necessidade,
pretende-se
discutir o uso dos conectores como
organizadores textuais para que as
partes do texto sejam observadas
de maneira mais ampla, facilitando
o tratamento interpretativo. Serão
considerados
neste
trabalho,
determinadas abordagens teóricas
da Linguística Textual em busca
do entendimento adequado para a
efetiva interação comunicativa que se
pretende desenvolver em produções
textuais de alunos.
Também serão propostas para
a
reﬂexão
as
categorias
dos
organizadores textuais que têm
por função estruturar as partes
do texto necessárias à sua efetiva
construção e compreensão. Assim, no
desenvolvimento deste artigo, abordarse-á, em primeiro lugar, o conceito
de organizadores textuais, conforme
citado. Em seguida, faz-se uma
reﬂexão acerca de estudos realizados
referentes ao uso dos elementos

Fundamentação teórica
Conectores: elementos que estabelecem relações lógicas
Para que o texto produzido pelas
crianças, que se encontram nas
séries iniciais, não apresente um
amontoado de frases e orações, há
que se considerar alguns elementos
da textualidade para que a situação
comunicativa aconteça e faça sentido.
Koch (2015), aﬁrma que nos textos
escritos por crianças é bastante
comum observar enunciados sem
elementos de ligação ou de transição
entre as ideias, por isso, há que se
levar em conta que o uso e função dos
conectores servem para evidenciar as
relações entre os argumentos e contraargumento, segundo a teoria de JeanMichel Adam (2008). Este estudioso
também classiﬁca os conectores como
expressões linguísticas que reagrupam
– além de certas conjunções de
coordenação –, conjunções e locuções
conjuntivas de subordinação e grupos
nominais ou preposicionais.
Na obra de Evanildo Bechara,
publicada sob o título Moderna
Gramática Portuguesa (2009), os
chamados conectivos ou conjunções
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coordenativas, são apresentados da
seguinte forma: I. Conjunções aditivas:
indicam que as unidades que unem
(palavras, grupos de palavras e orações)
estão marcadas por uma relação de
adição; II. Conjunções alternativas:
enlaçam as unidades coordenadas
matizando-as de um valor alternativo,
quer para exprimir a incompatibilidade
dos conceitos envolvidos, quer para
exprimir a equivalência deles; e III.
Conjunções
adversativas:
enlaçam
unidades apontando uma oposição
entre elas.
Vale salientar, neste momento, que o
valor argumentativo dos conectores é
o que efetivamente irá, ou não, garantir
a eﬁcácia na produção textual, pois,
conforme considera Adam:
Os conectores argumentativos
associam as funções de segmentação, de responsabilidade
enunciativa e de orientação argumentativa dos enunciados. Eles
permitem uma reutilização de
um conteúdo proposicional seja
como um argumento, seja como
uma conclusão, seja, ainda, como
um argumento encarregado de
sustentar ou de reforçar uma inferência, ou como um contra-argumento. (ADAM, 2008, p. 189).

Para o estudioso, na classe de conectores argumentativos, há três
tipos de marcadores de conexão: os
conectores argumentativos propriamente ditos, os organizadores e marcadores textuais e os marcadores de
responsabilidade enunciativa. Considerando-se, também, a abordagem dos
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responsáveis pela articulação dos
conectores que estabelecem as
relações lógicas em um texto,
apresentando como corpus a reescrita
de uma criança que apresenta em sua
produção organizadores típicos da
oralidade infantil.
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estudos de Koch (2015), tais marcadores assinalam etapas de construção
do texto, tais como introdução, desenvolvimento e conclusão, colocando à
mostra a sua organização estrutural.
A partir dessa classiﬁcação serão
analisados, a seguir, os organizadores
textuais utilizados na produção escrita
de uma criança, ressaltando o uso
adequado, ou inadequado, ao longo
da articulação dos enunciados.
E
como
possibilidades
de
textualização,
será
apresentado
sugestão de referências de teóricos
para serem oferecidas como recursos
no ensino da produção textual.

Metodologia
Organizadores textuais como articuladores essenciais
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Segundo Kock (2012) ao lermos ou
ouvirmos algum texto, manifestamos
nossa avaliação: isso faz sentido,
ou seja, é coerente; aquilo não faz
sentido, não tem coerência. Isso
porque, tentamos produzir sentidos
para aquilo que lemos. Ler é produzir
sentidos para o texto (KOCK, 2015),
no entanto, para que isso aconteça,
é fundamental que a escrita cumpra
sua função comunicativa, uma vez
que para se produzir um texto, faz-se
necessário que o “todo” tenha sentido.
Para tanto, um dos fatores básicos na
produção textual é a utilização de certas
palavras/expressões que têm a função
de se relacionarem fazendo, assim,
com que a coerência textual se realize

satisfatoriamente. Tais expressões são
chamadas de organizadores textuais –
típicos da oralidade – muito presente
nos textos escritos por crianças.
Segundo as pesquisas de Schneuwly
e Dolz essa relação entre as partes são
marcas privilegiadas na linguagem do
texto.
Os organizadores textuais são
considerados como marcas privilegiadas de determinadas operações da atividade da linguagem
que dependem da planiﬁcação
textual; não se trata apenas de
operações de conexão, quer dizer,
de encadeamento de estruturas proposicionais, como sugere
o termo ‘conectores’, mas também de operações de segmentação que funcionam a diferentes
níveis do texto. (SCHNEUWLY;
DOLZ, 1989, p. 40).

Ressalta-se
que,
além
dos
organizadores textuais terem a
função de encadear as ideias entre os
parágrafos, eles servem, ainda, para
indicar e guiar a leitura ao estabelecer
relações ou costurar as conexões de
forma que o texto ﬁque claro para o
leitor. Koch (2006) chama a atenção
para o fato de que os articuladores
textuais podem ter diversas funções:
marcar as relações espaciais e
temporais; organizar e estruturar
a linearidade do texto; introduzir
relações
discursivo-argumentativas;
marcar a presença de comentários
sobre a própria enunciação. A autora
ainda explicita que,

Os estudos de Cabral (2011), por
sua vez, indicam que os organizadores
textuais são muito importantes na
leitura e na escrita, pois, de acordo com
Maingueneau (1966), eles têm a função
de organizar as partes dos textos para
facilitar o tratamento interpretativo.
Ainda nesta perspectiva, na qual os
organizadores textuais funcionam
como elementos de suma importância
na conexão da ordenação discursiva,
esta pesquisadora ressalta que a
própria organização do texto, além
de organizar a linearidade, estabelece
um percurso de leitura, marcando-o
argumentativamente. Cabral aﬁrma
que:
A argumentação é normalmente
compreendida como uma técnica
consciente de programação e de
organização do discurso. Sem
dúvida, na interação, desejamos
exercer inﬂuências sobre nossos
interlocutores, desejamos obter
sua adesão, convencê-los de
nossos pontos de vista, persuadilos a fazer alguma coisa. Para
tanto, buscamos argumentos

Dessa maneira, podemos dizer
que há vários articuladores textuais
de argumentação apropriados para
cumprir essa importante função
na organização do texto. Alguns
exemplos:
•

Introduzir argumentos: pois,
posto que, na medida em que,
visto que, dado que, etc.;

•

Acrescentar argumentos: além
disso, também, além do mais,
etc.;

•

Introduzir
conclusão:
enﬁm,
portanto, logo, então, em síntese,
deste modo, etc.;

•

Introduzir uma ideia na direção
contrária do que é aﬁrmado antes:
entretanto, porém, contudo, no
entanto, todavia, mas, etc.

Compreendendo-se a importância
da função dos conectores como
elementos linguísticos responsáveis
pela organização textual, analisa-se
neste trabalho, a produção escrita de
um aluno ao fazer uso das marcas
da oralidade em seu texto. Por vezes,
ele não percebe e não reconhece a
necessidade do uso adequado de
determinados organizadores textuais
na construção de seu texto, para
alcançar o êxito e entendimento de
sua comunicação. Isso ocorre porque,
segundo Koch, (2015), a criança,
quando chega à escola, já domina a
língua falada e, ao entrar em contato
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adequados às nossas teses e
organizamos
nossos
textos.
(CABRAL, 2011, p. 13).
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Os articuladores textuais podem
ter
por
função
relacionar
elementos de conteúdo, ou seja,
situar os estados de coisas de
que o enunciado fala no espaço
e/ou no tempo, e/ou estabelecer
entre eles relações do tipo
lógico-semântico, bem como
sinalizar
relações
discursivoargumentativas; podem funcionar
como organizadores textuais, ou,
ainda, exercer, no texto, funções
de ordem metadiscursiva. (KOCK,
2015, p. 127).
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com a língua escrita, precisa adequarse às exigências da nova modalidade,
mas, por ser uma tarefa difícil, passa a
utilizar os recursos que conhece, fruto
de sua comunicação oral, por isso
necessitam, na fase escolar, orientação
e intervenções dos professores
para, aos poucos, ter consciência da
necessidade de utilização dos recursos
que são adequados ao texto escrito.

Análise piloto do corpus
Análise de texto de aluno
Quando o assunto é produção de
texto, o professor precisa desenvolver
uma
prática
que
efetivamente
convença seu aluno da compreensão
de dois importantes momentos: o
antes de escrever e o processo de
produção. Conforme Rana (2011),
muitos professores ainda encontram
diﬁculdades
ao
ensinar
esses
procedimentos necessários para que
seus alunos consigam comunicar por
escrito o que pretendem dizer.
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Para ensinar ao aluno – mesmo os
que estão em fase de alfabetização
– a linguagem como conteúdo que
se escreve, é preciso oportunizar
situações nas quais ele possa perceber
que o texto oral é diferente do texto
que usa a linguagem escrita.
Mas qual é a melhor maneira para
que se possa ter êxito nesta situação
de ensino e aprendizagem?
Para Marcuschi, (2008) o ensino
do texto está sendo desastroso e
inadequado:

O problema não reside só nas
formas de acesso ao texto e sim
nas formas de sua apresentação.
Quanto a essa inadequação,
sabe-se que os textos escolares,
sobretudo
nas
primeiras
séries, padecem de problemas
de organização linguística e
informacional. Por vezes, eles
carecem de coesão, formando
conjuntos de frases soltas e, em
outras, a têm em excesso causando
enorme volume de repetições
tópicas. Em qualquer dos casos,
o resultado será, evidentemente,
um baixo rendimento do aluno.
(p. 52)

Sabendo-se que o desaﬁo maior
está no ensino do texto, é importante
compreender a necessidade de
se trilhar caminhos que levem ao
aprendizado da escrita e promova o
êxito na produção textual. E tendo em
vista, que muitas crianças não têm o
hábito de ler, e muito menos de escrever,
cabe ao professor proporcionar-lhes
situações que permitam que a criança
desenvolva tanto comportamentos
escritores (recorrer a textos para utilizálos como fonte para produzir novos;
saber planejar o texto que pretende
escrever) quanto comportamentos
leitores (saber localizar as informações
desejadas; saber registrar aquelas que
serão utilizadas na produção textual).
RANA (2011).A partir da seleção de uma
produção escrita de aluno do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de
Ensino de Caraguatatuba, realizada no
letivo de 2015, optou-se por analisar as
marcas da linguagem oral presentes
no texto.

Considerando que se trata de
um escritor iniciante, que ainda não
possui proﬁciência para articular das
possibilidades necessárias para a

compreensão do texto, ainda assim,
é possível observar que há registros
que contemplam claramente as
informações
indispensáveis
que
garantem sua situação comunicativa.
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Foi solicitado à criança que
produzisse um texto a partir da imagem
anexa, de forma que apresentasse
as sequências dos fatos de maneira
compreensiva, estabelecendo sentido
em sua produção.

Desse modo, ao analisar a referida
redação, em anexo, percebe-se que
a criança faz uso das marcas da
oralidade como recurso de linguagem.

Transcrição do texto da Criança – Original em anexo
Era uma vez um menino chamado William ele estava soltando pipa e na
hora que saiu correndo com o pipa escoregou numa casca de banana e ai
ele foi pro hospital porque ele tinha torcido o tornoselo e aí a mãe dele ﬁcou
com muita raiva do ﬁlho porque a mãe dele disse: não é pra você soltar
pipa eu já disse e o menino ﬁcou muito triste mais ele obedeceu e por ele
obedecer ele voltou a soltar pipa e ele ﬁcou muito feliz e aí ele ia brincar com
seus amigos e foi assim ﬁm.

É possível observar no texto o uso
recorrente do organizador textual aí na
construção dessa narrativa, fugindo,
portanto, de uma produção mais
coerente com a modalidade a escrita;
no entanto, vale lembrar que para
todos aqueles que estão iniciando na
prática da escrita, tais repetições são
comuns; por isso é importante que o
professor oriente a criança, para que
ela possa utilizar adequadamente os
recursos próprios da escrita, conforme
argumenta Koch (2015).

A diﬁculdade de compreender
a diferença do conectivo “mas”
e distingui-lo do adverbio “mais”
nessa produção, também pode ser
observada, o que reforça a necessidade
do trabalho docente, mostrando como
articular no texto tais palavras, para que
o uso de cada uma delas promovam
a discursividade, a compreensão no
contexto.
O texto tem coerência e progressão
semântica,
apesar
do
trabalho
necessário em relação à ortograﬁa e
uso de operadores argumentativos.
Ao usar “porque” como tentando
explicar o motivo da mãe ter ﬁcado
triste, o aluno demonstra saber operar
com esse. Seria necessário observar
se em outros textos, o uso desse
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Antes de apontar para articuladores
presentes no texto, retoma-se que uma
das marcas que podem ser observadas
é a própria falta de pontuação, uma
vez que tais indicativos de pausa,
de termino de parágrafo etc. são
categorias da modalidade escrita.
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operador vem sendo utilizado de
forma adequada.
Dessa maneira, percebendo a
diﬁculdade na produção textual
da
criança,
faz-se
necessário
aprofundamento
teórico
com
embasamento necessário para que
o professor parta da valorização
da linguagem oral do aluno, para
compreender o conhecimento que
essa criança tem da norma culta,
com a ﬁnalidade de introduzir uma
reﬂexão da importância da gramática,
como um recurso importante para o
desenvolvimento da escrita.
Cabe ao professor intervir na
construção das hipóteses de escrita da
criança, visando à mudança de atitude
para superar algumas inadequações de
uso da oralidade na produção escrita,
o que envolve, também compreender
o uso da gramática como subsídio para
escrever com adequação e autonomia.
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À medida que o professor possui
embasado teoricamente adequado
poderá, então, intervir no trabalho
sistematizado
de
seus
alunos,
proporcionando
o
conhecimento
de que determinado marcadores
enriquecem a comunicação textual
e facilitam a leitura para seus
interlocutores.
Para muitos alunos, o professor é
sua única referência de leitor, sendo
assim, para que a criança construa
adequadamente suas hipóteses de
leitura é imprescindível incentivá-la a
criar o hábito de leitura, com a ﬁnalidade
de proporcionar um repertório maior
de organizadores textuais, melhorando,

cada vez mais, sua produção textual,
desempenhando e, assim, a efetiva
comunicação que se deseja.
Tal ação prática do professor
implicará no entendimento adequado
à interação comunicativa que se
pretende alcançar na produção textual.

Considerações ﬁnais
Este trabalho procurou fazer uma
reﬂexão inicial acerca do uso de
organizadores textuais para se produzir
um texto adequado à modalidade
escrita da língua, para tanto recorreuse às abordagens teóricas da
Linguística Textual, procurando reﬂetir
sobre elementos que se bem utilizados,
como os articuladores no processo
de interação comunicativa, propiciam
uma efetiva comunicação nos textos
dos alunos.
Analisou-se uma pequena produção
de escrita que apresenta em seu texto
uso de marcas da oralidade como
recurso de linguagem, destoando
da escrita adequada à efetiva
comunicação.
Como ação prática, reﬂetiu-se,
ainda, sobre o trabalho do docente
e dos procedimentos necessários
de maneira que o aluno tenha um
vocabulário cada vez mais rico de
conectores para enriquecimento de
sua comunicação textual.
Naturalmente, que a abordagem
desses procedimentos com o trabalho
de produção textual – desenvolvida
nas séries iniciais – precisa possibilitar
ao aluno informações acerca das
variedades linguísticas possíveis para

É possível, a partir de textos dos
alunos, ampliar este estudo, para
que outros exemplos possam ser
incorporados ao presente estudo.
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que ele possa utilizá-las na produção
textual, de forma que possa adequar
seu texto aos saberes do leitor, para que,
dessa forma, a compreensão adequada
do texto efetivamente aconteça.
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FIGURAS DE RETÓRICA EM TEXTOS VERBO-VISUAIS: UM ESTUDO DAS
CAMPANHAS PRESIDENCIAIS DE 2014
Luanny Maria Almeida VIDAL (UNIFRAN)
Fernando Aparecido FERREIRA (UNIFRAN)

RESUMO:
Atualmente, os eleitores se deparam com programas eleitorais nos quais
sobejam ﬁguras de retórica, empregadas como técnicas argumentativas. Este
trabalho pretende identiﬁcar as ﬁguras presentes nas propagandas políticas
veiculadas no Horário Eleitoral Gratuito durante as eleições presidenciais
brasileiras, no ano de 2014. Nessa empreitada, buscaremos compreender o
papel das ﬁguras nesses discursos, veriﬁcando de que forma elas reforçam a
imagem (éthos) do orador, contribuem para intensiﬁcar argumentos (lógos) e
ativam paixões (páthos) no auditório. Elegemos como base teórica as obras
de Aristóteles (1991), Perelman (2005), Meyer (2007), Reboul (2004) e Fiorin
(2014). Este trabalho toma como objeto de investigação textos verbo-visuais,
das campanhas eleitorais. Selecionamos como corpus as campanhas dos
candidatos Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT).
PALAVRAS-CHAVE: Campanha política; eleições presidenciais; textos verbo-visuais;
argumentação; ﬁguras de retórica.
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ABSTRACT
Nowadays, voters faced with electoral programs that abound ﬁgures of
speech, employed as argumentative techniques. This work aims to identify the
present ﬁgures in political commercials aired on Election Time Free during the
Brazilian presidential elections in the year 2014. In this endeavor, we will seek to
understand the role of the ﬁgures in these speeches, checking how they reinforce
the image (ethos) of speaker, contribute to enhancing arguments (logos) and
activate passions (pathos) in the auditorium. Elected as a theoretical basis the
works of Aristóteles (1991), Perelman (2005), Meyer (2007), Reboul (2004) and
Fiorin (2014). This work takes as an object of research verb-visual texts, the
electoral campaigns. Selected as corpus campaigns of candidates Aécio Neves
(PSDB) and Dilma Rousseff (PT).
KEYWORDS: Political campaign;
argumentation; ﬁgures of speech.

presidential

elections;

verbal-visual

texts;

A propaganda eleitoral, de acordo
com o Tribunal Superior Eleitoral,
é aquela em que os candidatos e
partidos políticos expõem as metas e
os projetos de trabalho com a intenção
de conseguir a simpatia e o voto dos
eleitores. Portanto, o que ela visa é a
demonstração de como será o mandato
dos candidatos e, por ﬁm, a persuasão,
fazendo com que o eleitor vote em sua
proposta de governo.
O presente trabalho tem como
objetivo analisar as ﬁguras de retórica
empregadas, tanto no texto linguístico,
quanto no texto visual, nas campanhas
que compõem o corpus. Deteremos
nossa atenção sobre os diferentes
tipos de ﬁguras como a metáfora, a
metonímia, dentre outras, identiﬁcadas
no texto sincrético, contidas nos vídeos
das campanhas eleitorais selecionadas.
A escolha do corpus se deu pela expressividade política dos dois candi-
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No dia 19 de agosto de 2014, iniciouse o programa eleitoral gratuito para os
candidatos à Presidência da República
no Brasil, tendo os programas sido
transmitidos via rádio e televisão.
Os candidatos políticos utilizam os
discursos audiovisuais como uns
dos principais meios de persuasão.
A imagem vinculada à sonoridade é
empregada para agradar, comover,
convencer ou mesmo acender as
paixões no auditório. Esse, por sua
vez, é levado à persuasão pelo fator
racional e, principalmente, pelo fator
afetivo.

datos no contexto eleitoral da época.
Ambos apresentaram um estilo contemporâneo, no que tange às propagandas eleitorais, lançando mão do
uso profissional dos recursos audiovisuais. Como recorte, selecionamos
os vídeos mais significativos das
campanhas dos candidatos.
O interesse em realizar esta pesquisa
partiu da observação do trabalho
que esses candidatos desenvolveram
nas mídias durante suas campanhas
à presidência do Brasil, e como eles
conseguiram obter uma signiﬁcativa
adesão por parte do auditório. Esse
fato se comprova na passagem dos
dois candidatos para o segundo
turno.

Fundamentação teórica
Para efetivar e amparar esta pesquisa, utilizaremos as contribuições dos
estudos retóricos e argumentativos
desde Aristóteles até a contemporaneidade, por meio dos autores: Abreu
(2009), Citelli (2005), Ferreira (2010),
Fiorin (2015), Meyer (2007), Perelman
e Olbrechts-Tyteca (2005). No que
concerne às reﬂexões envolvendo as
ﬁguras de retórica, contaremos com
Fiorin (2014). Para tratarmos do gênero propaganda política, nos valeremos
das proposições de Bakhtin (1997), e,
no que tange ao discurso político, nos
apoiaremos nos estudos de Charaudeau (2006). Por ﬁm, no que se refere à
retórica da imagem, contaremos com
Barthes (1990).
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Metodologia
No que concerne aos processos
metodológicos, primeiramente realizamos uma revisão da literatura que
compõe a bibliograﬁa desta pesquisa,
ou seja, ﬁzemos uma busca das obras
em destaque no que se refere aos estudos da Retórica e Argumentação. No
que compete ao gênero da pesquisa,
realizamos um levantamento sobre o
estudo das propagandas políticas com
autores renomados. Em outro momento, partimos para a seleção do material
para compor o corpus. Essa seleção foi
feita por meio do acesso pela internet
via YouTube. Para o desenvolvimento
desta pesquisa, recortamos dois vídeos dos candidatos do segundo turno
para uma análise de cunho qualitativo
e quantitativo, no sentido de veriﬁcar a
incidência e o papel das ﬁguras retóricas nas campanhas.

Análise piloto do corpus
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Contexto retórico
Para constituir o corpus desta pesquisa
foram selecionadas duas campanhas,
uma de cada candidato que concorreu,
no segundo turno, à presidência do
Brasil do ano de 2014. As campanhas
foram transmitidas no Horário Eleitoral
Gratuito pelas emissoras de TVs
brasileiras. Traçamos na sequência um
rápido perﬁl dos candidatos.
Aécio Neves da Cunha nasceu na
cidade de Belo Horizonte, no dia 10 de
março de 1960. É formado em economia
pela Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais. É ﬁliado ao Partido da

Social Democracia Brasileira (PSDB). É
senador da República pelo estado de
Minas Gerais desde fevereiro de 2011.
Em 2014, foi candidato à Presidência
da República por seu partido.
Dilma Vana Rousseff é nascida em
Belo Horizonte no dia 14 de dezembro
de 1947. Graduada em economia,
foi ministra da Casa Civil. Filiada ao
Partido dos Trabalhadores (PT), e
atualmente está afastada do cargo da
presidência da republica, em razão de
um processo de impeachment. Dilma
Rousseff disputou as eleições de 2014,
junto ao candidato Aécio Neves em
uma das campanhas mais disputada
da história brasileira.

As ﬁguras de retórica
As ﬁguras de retórica são elementos
argumentativos que estão a serviço da
persuasão, pois são utilizadas como
recursos para tocar as emoções e os
sentimentos do auditório, bem como
para auxiliar na construção da imagem
(ethos) dos oradores ou daqueles
dos quais os discursos tratam. Vale
ressaltar que o ethos retórico tem
como característica um caráter
conﬁável, como relata Ferreira (2015,
p. 21) ao aﬁrmar que “o ethos retórico
é um aglomerado de traços de caráter
que o orador mostra ao auditório para
dar uma boa impressão”. Incluem-se
nesses traços as atitudes, os costumes,
a moralidade, elementos que aparecem
na disposição do orador.
As ﬁguras de retórica podem se
manifestar tanto na linguagem verbal,
quanto na linguagem não verbal.

O Tropo é um tipo de ﬁgura, pois
todo tropo é uma ﬁgura de retórica,
mas nem toda ﬁgura é um tropo,
assim Fiorin (2014, p. 28-31) deﬁne o
tropo como uma mudança de sentido,
ou mesmo, uma operação de troca de
sentido, estando inserido dentro de
uma classe de ﬁguras. Vale lembrar
que o discurso é a unidade básica
do tropo. Nele um sentido literal
de um termo é substituído por um
sentido ﬁgurado que visa a atenuar
ou suavizar o sentido.
Fiorin (2014) organiza as ﬁguras
de retórica em ﬁguras trópicas
e ﬁguras não trópicas. Portanto,

Análises
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Fiorin (2014, p. 10) conceitua as
ﬁguras como “operações enunciativas
para intensiﬁcar o sentido de algum
elemento do discurso. São assim,
mecanismo
de
construção
do
discurso”. Já na visão de Abreu (2009,
p.109) as “ﬁguras retóricas são recursos
linguísticos utilizados especialmente
a serviço da persuasão”. Do ponto
de vista de Citelli (2007, p. 21) as
ﬁguras “são importantes recursos
para prender a atenção do receptor
naqueles argumentos articulados
pelo discurso”. Para Reboul (2004, p.
114) as ﬁguras são utilizadas sempre
para expressar o prazer que elas
podem transmitir, sendo do campo do
delectare, pouco se relacionam com
o movere. As ﬁguras seriam, portanto,
“uma fruição a mais, uma licença
estilística para facilitar a aceitação do
argumento”.

consideraremos a separação do autor
para expor as ﬁguras dentro de nossa
análise.

Os textos do candidato Aécio
Neves se diferenciam quanto ao
teor de argumentação dos textos
da candidata Dilma, pelo fato de
que Aécio tinha em seu discurso os
argumentos que reﬂetem a retórica
da oposição. Essa retórica visa um
discurso voltado para a “efetuação de
mudanças” (HALLIDAY, 1990, p. 19),
acentuando os erros do adversário,
fazendo com que o outro não seja
digno de legitimidade, autoridade e
credibilidade.
Já a candidata Dilma teve por
objetivo ressaltar a retórica do
governo, a qual chama a atenção
para tudo que ﬁzeram de positivo
durante o mandato, propondo dar
continuidade em programas que
estão sendo desenvolvidos, como por
exemplo, as campanhas de saúde,
os projetos em educação, a melhoria
na economia. “Essa retórica procura
celebrar o casamento dos interesses
do governo (continuar no poder) com
os interesses do povo (beneﬁciarse do poder)”, conforme expõe
(HALLIDAY 1990, p. 18).
Essas duas situações corroboram
para uma deﬁnição situacional, onde
cada candidato usa de retóricas
diferentes, mas sempre com o mesmo
objetivo, o de se fazer presente no
coração de cada eleitor brasileiro.
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Assim, temos o conceito de alguns
teóricos:
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Para efeito de análise piloto,
utilizaremos uma imagem, ver Figura
1, retirada da campanha de Dilma
Rousseff (PT) e outra de Aécio Neves
(PSDB).

Ferreira (2015, p. 51) explica que o
mais importante em retórica é “deixar
o texto falar, pois é dele que emanam
as características passíveis de serem
analisadas”.

Figura 01 - Jingle: Dilma, coração valente.
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=3k8YQCSs8es> Acesso 12 abril 2016
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Abaixo são mostradas as descrições e as respectivas análises das
ﬁguras de retórica predominantes na
imagem retirada da campanha de Dilma Rousseff.
As ﬁguras de retórica, como
vimos, são utilizadas nos discursos
persuasivos para facilitar o aceite da
outra parte. Perelman e OlbrechtsTyteca (2014, p. 190) aﬁrmam que
o importante é veriﬁcar sua função
argumentativa
nos
discursos
proferidos. Então, vejamos as funções
argumentativas retiradas da ﬁgura 10.
Na imagem acima, no campo verbal
há a mensagem “coração valente”
metaforizando um ethos positivo da
candidata, como alguém que não

receia o perigo, tem espírito de luta,
coragem e acima de tudo tem amor
pela pátria. Já no campo não verbal,
existe a cor vermelha de fundo que
é sinedóquica da bandeira do PT
e, ao mesmo tempo, metafórica,
pois representa energia, vivacidade,
combate e espírito de luta.
Podemos notar que a imagem
nos traz o brilho em verde e amarelo
conﬁgurando uma sinédoque de
nossa bandeira, que por sua vez é
uma metonímia, já que representa o
Brasil.
Neste sentido, podemos observar
o emprego da ﬁgura sinédoque para
construir o ethos da candidata Dilma,
através das várias imagens contidas na

Vale que Ferreira (2015, p. 21) relata
que “o ethos retórico é um aglomerado
de traços de caráter que o orador
mostra ao auditório para dar uma
boa impressão. Incluem-se nesses
traços as atitudes, os costumes, a
moralidade, elementos que aparecem
na disposição do orador”. Então,
nesta imagem podemos observar
a atitude, o costume e a moral da
candidata, transmitindo para o
auditório um caráter conﬁável, já que
sempre esteve à frente lutando pelas
conquistas do Brasil.
Relembramos Fiorin (2014, p.
38) que aﬁrma que uma espécie de
sinédoque é a antonomásia, em que
se transfere o valor semântico de um
nome próprio para um nome comum
que contém uma característica
que marca o nome próprio. Nesse
caso, o mecanismo utilizado foi
a transferência da frase “coração
valente” para designar o éthos da
Dilma, pois assim transmitiria um
éthos conﬁável, utilizando então da
ﬁgura de retórica antonomásia como
técnica argumentativa. Existe também
a presença da ﬁgura prosopopeia,
quando se utiliza a expressão
“coração valente”, pois sabemos que
o coração não tem como possuir tal
adjetivo, assim o que aconteceu foi a
atribuição de algo abstrato (valente)
a um órgão vital.
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Outra ﬁgura bastante usada foi a
hipérbole. Essa ﬁgura nos chama a
atenção pelo excesso, no aumento da
intensidade semântica. Na imagem
existe o brilho em verde e amarelo,
hiperbolizando o esforço da candidata
Dilma em prol da nação brasileira. Há
também a presença da reiteração de
quatro imagens da candidata dentro
de um único cartaz, conﬁgurando o
excesso, ou seja, a hipérbole.
O pleonasmo é uma repetição de
unidades idênticas [...] com vistas
a intensiﬁcar o sentido. Logo, nós
temos neste cartaz a reiteração por
três vezes da mesma fotograﬁa,
conﬁgurando a referida ﬁgura, como
forma de reforçar o discurso e manter
uma ênfase maior no ethos de Dilma.
Em Perelman e Tyteca (2014, p. 191
e 192) a Prolepse é a ﬁgura onde o
próprio orador formula e responde tal
pergunta. Sendo assim, observamos
o uso da prolepse quando o cartaz
traz a imagem da candidata Dilma em
seu tempo de juventude (que não é o
usual) e ele mesmo responde através
dos vários enunciados inseridos no
mesmo cartaz, pois a candidata lutava
contra o regime militar, o motivo
pelo qual foi colocada a imagem da
candidata jovem.
A hipotipose é uma ﬁgura que faz
uma representação da realidade, ou
quando se descrevem coisas passadas
ou “irreais”. Nesse sentido, notamos
a imagem de Dilma mais jovem e
a presença de registro policial no
fundo da imagem, esse registro pode
conﬁgurar a hipotipose, pois estão
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cena do vídeo (Dilma lutando contra
o Regime Militar). A cena traz uma
imagem que conta parte da história da
Dilma para representá-la no todo, pois
queriam transmitir um ethos de mulher
guerreira, corajosa e combatente.
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sendo utilizados fatos acontecidos
no passado da candidata, como
argumento da representação da
realidade para intensiﬁcar o sentido
do discurso.
A antítese também foi utilizada no
campo visual. Essa ﬁgura é construída
pelo contraste de elementos plásticos,
como por exemplo as cores, as formas
e as posições. No cartaz existe uma
predominância das cores preto e
branco e o contraste com o vermelho
do fundo que conﬁgura a antítese.
Nesse caso, essa ﬁgura foi utilizada
para destacar o logos, pois estava
chamando a atenção para o enunciado.
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A elipse seria a omissão de um
elemento linguístico que pode ser
recuperado pelo contexto. Essa ﬁgura
é um processo de construção do
discurso. No texto linguístico existe
a omissão do verbo “ter” e do artigo
indeﬁnido “um” na frase “Dilma tem um
coração valente”. Entretanto, os termos
podem ser rapidamente recuperados
pelo contexto do texto. Nesse caso
a ﬁgura foi utilizada para intensiﬁcar
o logos, uma vez que o auditório
precisou acessar seu conhecimento
linguístico, para assim entender o
sentido pretendido. Reboul (2004,
p. 126) acrescenta que o assíndeto é
um tipo de elipse. Essa ﬁgura deixa
por conta do auditório sua conclusão
do discurso, pois é ele que irá criar
efeitos de sentido para sua ﬁnalização.
No cartaz existem várias imagens
de partes da biograﬁa da candidata.
Entretanto os efeitos de sentido quem
dará sempre será o auditório, mesmo
que as imagens estejam tendenciosas.

Fiorin (2014, p. 137) conceitua a
sinonímia como a ﬁgura em que as
imagens são relativamente diferentes,
mas semanticamente equivalentes.
Existe no cartaz duas imagens
distintas,
mas
semanticamente
querem dizer a mesma coisa, Dilma
sendo injustiçada por pessoas que
mantêm o poder.
A alusão também é uma ﬁgura que
é reconhecida através do contexto,
uma cultura, um passado. Essa ﬁgura
é altamente argumentativa, pois de
acordo com Perelman e OlbrechtsTyteca (2014) ela parte de um acordo e
da comunhão entre as partes. No cartaz,
é pela alusão ao passado de Dilma
que conseguimos entender o sentido
pretendido do cartaz, pois é preciso
recorrer à história de vida da candidata
para conseguir entender o contexto, que
foi relacionada por meio da imagem.
Reboul (2004, p. 133) aﬁrma que essa
ﬁgura é usada para tocar no sentimento
do auditório de forma diferente, pois ela
faz uso de personagens não reais para
expressar sua força argumentativa para
um auditório real. Por exemplo, ela faz
uso de mortos, de Deuses, da Pátria, de
espécies sobrenaturais para persuadilos. Um outro exemplo pode ser visto
quando a imagem nos traz o brilho
em verde e amarelo conﬁgurando uma
sinédoque de nossa bandeira, que por
sua vez é uma metonímica da pátria e
toca no sentimento do auditório, pois
faz uso do sentimento patriota. Nesse
sentido, essa ﬁgura neste contexto deu
destaque ao pathos do auditório.
A Preterição é a ﬁgura que explica
várias vezes o mesmo argumento.

Reboul (2004 p. 135) diz que a
Conglobação é a ﬁgura que acumula
argumentos
para
uma
mesma
conclusão. Nesse sentido, o cartaz da
candidata Dilma traz várias imagens
a serviço de sua argumentação para
uma mesma conclusão. As várias
imagens mostram que Dilma é uma
mulher capaz de enfrentar qualquer
coisa a favor de seus ideais. Portanto,
a conglobação neste texto teve seu
valor argumentativo amparado no
ethos da candidata.

O Cleuasmo “é a ﬁgura do ethos”
(REBOUL, 2004), pois esta ﬁgura
demonstra um orador que enaltece
suas qualidades. As imagens mostram
que o ethos da candidata foi exaltado,
engrandecido a partir da história de
sua vida. É importante frisar que para
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014,
p. 191) em algumas ﬁguras o objetivo
será somente de dar movimento ao
pensamento, de simular paixões, de criar
uma situação dramática que não existe.
Podemos observar o uso dessa ﬁgura
na imagem da Dilma mais nova, sentada
no banco dos réus como uma criminosa,
simulando uma situação dramática.
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Essa ﬁgura é bastante usada pelos
candidatos, pois eles explicam várias
vezes uma mesma proposta usando
outras palavras, mas sempre com a
ﬁnalidade de melhor falar. As imagens
trazidas no cartaz tem essa função
argumentativa, pois querem enfatizar
o mesmo argumento, utilizando
imagens diferentes e outras vezes a
mesma imagem.

Ao concluir tal análise, podemos
perceber uma presença considerável
de ﬁguras de retórica na campanha de
Dilma, inseridas como argumentos para
reforçar o éthos de mulher guerreira da
candidata, enfatizar o logos e criar um
pathos favorável no auditório.

Figura 02 – Jingle: Agora é Aécio, vamos lá!
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=7cT-XF3uIw8> Acesso 12 abril 2016
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Na sequência, faremos as descrições
e as respectivas análises das ﬁguras
de retórica predominantes em cenas
retiradas da campanha de Aécio Neves (Figura 2). Trata-se de cenas que
são apresentadas acompanhadas de
um jingle que tem por tema “Brasil
chamando”.
O texto sincrético utilizou-se de
várias ﬁguras de retórica, como forma
de emocionar e também de persuadir
o auditório. Nesse momento, iremos
mostrar quais as ﬁguras de retórica
utilizadas nas imagens acima e
apresentar seu papel argumentativo
nessa análise.
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Nesse contexto, na Figura 1, o
candidato
Aécio
utiliza-se
da
metáfora. Essa ﬁgura apresenta
uma certa riqueza de signiﬁcados,
destacando-se entre as outras. Pelo
fato de ser bastante utilizada em
discursos persuasivos e principalmente
no gênero deliberativo, dado seu valor
argumentativo. Segundo Perelman
e Olbrechts Tyteca (2014 p. 463),
a metáfora é um instrumento que
facilita a adesão do auditório, pois
está relacionada mais ao campo da
emoção do que ao da razão.
Aécio dá um lugar de destaque
para a metáfora em seu discurso.
Neste, podemos perceber seu valor
argumentativo, pois o texto visual cria
um clima de aconchego oferecido
pelo povo brasileiro ao novo governo,
metaforizado pelas portas que se
abrem, dando ideia de acolhimento
e recebimento desta nova era no

Brasil. Nas imagens também temos os
sorrisos no rosto de cada brasileiro,
metaforizando o quanto o povo está
feliz com a chegada do governo de
Aécio.
Uma estratégia argumentativa
bastante frequente nos discursos do
corpus analisado é a ﬁgura hipérbole,
que consiste no exagero, ou mesmo, na
repetição de ideias. Assim, podemos
dizer que a sua força argumentativa,
neste texto, está na repetição da
imagem de pessoas abrindo as portas
de casa para o novo governo (mais
de 23 vezes), em um vídeo de curta
duração. Logo, enfatiza a ideia de
conﬁança no ethos do candidato, já
que várias pessoas estão de portas
abertas para Aécio, razão pela qual o
auditório (eleitor brasileiro) também
vai estar.
Outra ﬁgura presente no texto é
a sinonímia ou metábole, utilizada
para ampliﬁcar o sentido pretendido.
Conforme Perelman e OlbrechtsTyteca (2014, p. 199), a sinonímia
ou metábole “é a repetição de uma
mesma ideia mediante termos
diferentes (...)”. No texto, as imagens
são diferentes, falamos de pessoas
diferentes abrindo as portas, mas
semanticamente são equivalentes,
uma vez que são utilizadas várias
imagens, entretanto, com um mesmo
propósito, o de realçar a conﬁança do
ethos do candidato.
A sinédoque como já foi exposto,
é um tipo de metonímia no qual a
relação é de contiguidade, ou seja,

No texto escrito temos a frase “o
Brasil chamou, pode vim, pode chegar”
repetidas por várias vezes. Nesse
caso, a estratégia argumentativa
está vinculada à ﬁgura metáfora,
quanto à hipérbole e sinédoque, pois
a frase metaforicamente nos remete
a um país que está clamando por um
governo novo e esse novo esta no
tempo certo de vir, ou seja, já é hora
de trocar o governo. No que compete
à estratégia da hipérbole, temos a
questão da repetição de frases com o
objetivo de tornar marcante tal frase.
Em relação à sinédoque, texto utiliza
a palavra Brasil, como argumento
para chamar a atenção do auditório,
uma vez que Brasil representa todos
os brasileiros

Considerações ﬁnais
Neste trabalho, identiﬁcamos as
ﬁguras de retórica enquanto técnica
argumentativa, em cenas de duas
campanhas políticas que compõem
o nosso corpus. Dessa maneira, a
nossa reﬂexão se dá sobre o efeito
persuasivo que as ﬁguras exercem
dentro do discurso político.
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Ao concluir tais análises, podemos
perceber uma presença considerável
de ﬁguras de retórica na campanha
de Dilma e Aécio, inseridas como
argumentos para reforçar o éthos dos
candidatos.
Este trabalho revela que as ﬁguras
não estão somente no campo literário,
mas sim em todos os gêneros do
discurso, em especial naqueles
explicitamente persuasivos.
As
imagens
contidas
nas
propagandas
políticas
nos
possibilitaram
compreender
os
mecanismos
de
manipulação.
Esses, por sua vez, dizem respeito
à signiﬁcativa presença das ﬁguras
de retórica, que são empregadas
como argumentos intensiﬁcadores
dos discursos dos então candidatos
à presidência do Brasil. Assim,
constatamos
a
relevância
da
pesquisa, que busca contribuir para a
compreensão do uso das ﬁguras de
retórica em discursos políticos e em
textos verbo-visuais.
Portanto, mostramos através das
análises as signiﬁcações que muitas
vezes estão implícitas, induzidas
pelas ﬁguras de retórica (metáfora,
metonímia, ironia, paralelismo entre
outras) na imagem verbal e não
verbal, dessa forma, desvelando
as
estratégias
persuasivas
das
campanhas políticas.
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é a parte pelo todo. Neste sentido,
podemos observar o emprego da
ﬁgura sinédoque para intensiﬁcar o
logos e o pathos, através do uso das
imagens contidas nas cenas do vídeo.
As imagens nos trazem uma parte da
população de portas abertas e feliz,
representando todo o povo brasileiro
em favor da campanha do candidato
Aécio.
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LEITURA SEMIÓTICA DAS MEMÓRIAS EM VERMELHO AMARGO, DE
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS

RESUMO
Esta pesquisa toma como objeto de análise a obra Vermelho amargo (2011), de
Bartolomeu Campos de Queirós - uma premiada novela autobiográﬁca em prosa
poética que analisamos com base no referencial teórico da Semiótica de linha
francesa. Nosso objetivo é observar o grau de envolvimento sensível e inteligível
que o narrador estabelece com aquilo que rememora. Para isso, utilizaremos
elementos do percurso gerativo de sentido, o conceito tensivo de acontecimento
e o modelo teórico-metodológico de análise do discurso autobiográﬁco proposto
por Mariana Luz Pessoa de Barros (2015). Observaremos o envolvimento do
narrador com suas memórias da infância, seu percurso narrativo e patêmico
como sujeito do enunciado, que sofre com a perda precoce da mãe e também
devido à relação conﬂituosa com sua madastra, marcada pela violência.
PALAVRAS-CHAVE: Vermelho Amargo; memória acontecimento; memória do
acontecido; semiótica francesa; acontecimento.

The object of analysis of this research is the book Vermelho amargo (2011)
by Bartolomeu Campos de Queirós – an award winning autobiographical short
novel written in prose poetry. We used the theoretical framework of French
Semiotics to analyze it. We aim to verify the narrator’s degree of sensible and
intelligible engagement with his memories. To do so, we will apply some elements
of the generative process of meaning, the tensive concept of happening, and
the theoretical and methodological model of analysis of the autobiographical
discourse elaborated by Mariana Luz Pessoa de Barros (2015). We will focus on
the narrator’s engagement with his childhood memories and his pathemic and
narrative paths as a subject of the enunciate who suffers with the precocious
loss of his mother, and due to a contentious and violent relationship established
with his stepmother.
KEYWORDS: Vermelho Amargo; happening memory; happened memory; French
Semiotics; happening.
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Introdução
Este artigo apresenta uma parte
inicial de nossa pesquisa de mestrado
que tem como objeto de análise o
texto Vermelho Amargo (2011), de
Bartolomeu Campos de Queirós,
um escritor mineiro que começou
sua carreira quando estava exilado
na França, na década de 1960. Mais
de quarenta de suas obras foram
publicadas em português, sendo que
algumas foram traduzidas para o
inglês, o espanhol e o dinamarquês.
Quatro
trabalhos
acadêmicos
(monograﬁas, dissertações e teses)
que abordaram algumas de suas obras
foram publicados em livros. O autor foi
bastante premiado, tanto no exterior
quanto no Brasil, tendo recebido a
medalha Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres (França) e o
prêmio Jabuti de Literatura no Brasil.
Postumamente, recebeu o Prêmio
São Paulo de Literatura de “Melhor
Livro do Ano de 2012” por Vermelho
Amargo (QUEIRÓS, 2011).
Vermelho Amargo foi publicada
pela editora Cosac Naify em 2011,
ganhando uma edição eletrônica
em 2013. Trata-se de uma novela
de cunho autobiográﬁco em prosa
poética, cujo narrador reconstrói as
memórias da sua infância de modo
fragmentado. Utilizamos o referencial
teórico da semiótica francesa e
seus desdobramentos tensivos mais
recentes, focalizando as memórias
do narrador que, no presente da
enunciação
enunciada,
recorda
episódios de sua infância, marcada

pela perda precoce da mãe e pela
relação conﬂituosa com a madrasta.
Uma de suas recordações mais
recorrentes
relaciona-se
a
um
episódio, que analisamos neste texto,
em que sua madrasta cortava um
tomate em fatias muito ﬁnas, quase
transparentes. Outro episódio que
aﬂora em suas memórias de infância se
associa à ﬁgura de seu pai, alcoólatra,
ausente e carregador de caixas de
manteiga. O protagonista é o quinto
de seis irmãos os quais ele vai nos
apresentando ao longo da narrativa,
mas sem nomeá-los. Em vez disso,
podemos reconhecê-los por meio de
seus papéis temáticos, como o da
irmã mais velha que de tanto bordar
em cruz achou um “marido-cruz”
para carregar e que levou a irmã mais
nova para morar consigo; o do irmão
mais velho degustador de vidro; e da
irmã do meio que miava pelo gato
mudo. A família, com oito membros
(o pai, a madrasta e os seis ﬁlhos), vai
se desfazendo à medida que os ﬁlhos
se casam ou se mudam da cidade, até
que restam apenas o pai e a madrasta
na casa onde moravam, após a partida
do narrador.
A escolha desta narrativa como
objeto de estudo para nossa pesquisa
se justiﬁca, primeiramente, devido à
importância da obra para a literatura
contemporânea brasileira, haja vista
sua qualidade literária reconhecida
por meio da premiação recebida.
Em segundo lugar, por ser uma obra
ainda pouco estudada, posto que
existem apenas dois artigos que a

Nossa hipótese é de que há na
narrativa uma ênfase no envolvimento
sensível, ou seja, as memórias em sua
maioria são sentidas como memórias
acontecimento pelo narrador. Tal
predomínio se daria devido ao
trabalho estético encontrado na prosa
poética em questão. Barros (2015, p.
228) explica que o “trabalho estético
é uma das estratégias usadas para
favorecer o envolvimento sensível
e afetivo do sujeito da enunciação.”
Assim, a ruptura com o lugar
comum e o desenvolvimento de uma
linguagem insólita produzem o efeito
de que “elas surgem no momento do
encontro entre o homem e o mundo,
e não antes disso” (BARROS, 2015, p.
228).
A produção do trabalho teve
início por meio do método dedutivobibliográﬁco, com o exame da obra
Vermelho
Amargo.
Realizamos

Esperamos que nossa pesquisa
possa contribuir com os estudos sobre
a memória, principalmente, por meio
da demonstração da operacionalidade
e da aplicabilidade do modelo teóricometodológico acerca do discurso da
memória desenvolvido por Barros
(2015). Desse modo, apresentaremos
a seguir a fundamentação teórica, as
análises com os resultados parciais da
pesquisa e as considerações ﬁnais.

Elementos da teoria semiótica
A semiótica nos fornece ferramentas e modelos de averiguação
bastante operacionais e que, por
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Tomando a noção de acontecimento
proposta por Claude Zilberberg
em Elementos de semiótica tensiva
(2011), e a partir das noções de
memória-acontecimento e memória
do acontecido propostas por Barros
(2015), nosso objetivo é examinar
de que maneira ocorre a construção
discursiva da memória em Vermelho
Amargo.
Mais
especiﬁcamente,
interessa-nos veriﬁcar o grau de
envolvimento sensível e inteligível
do narrador protagonista com suas
recordações da infância.

um levantamento dos trechos que
abarcam momentos em que quem
fala é o eu adulto no presente da
enunciação enunciada, e, depois,
quem fala é o menino no ele-lá-então
do narrado. Há momentos no texto
em que a lembrança faz o adulto
reviver o momento rememorado,
levando à oscilação entre o eu
adulto, mais moralizante, por isso,
mais inteligível, e o eu do menino
de outrora, completamente sensível.
Neste texto, analisamos algumas
passagens da novela, utilizando
elementos do percurso gerativo de
sentido, com ênfase na sintaxe do
nível discursivo, os níveis de análise
do discurso autobiográﬁco e as
formas discursivas de memória (do
acontecido e do acontecimento)
com o intuito de examinar o grau de
envolvimento sensível e inteligível do
narrador em relação àquilo de que ele
se lembra.
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tomam como objeto de análise. Esse
fato reforça a necessidade de novos
estudos cientíﬁcos sobre a novela.

SELINFRAN

isso, possibilitam-nos a descrição e
análise do modo como a construção da arquitetura memorialística
do narrador constitui o discurso autobiográﬁco em Vermelho Amargo.
Assim, além do percurso gerativo
de sentido, lançaremos mão das noções de memória, acontecimento
e paixão, tais como os concebe os
desenvolvimentos mais recentes da
semiótica, que são importantes para
se veriﬁcar o envolvimento afetivo
do narrador com suas memórias.
Nessa perspectiva, vamos nos valer
também da semiótica tensiva para a
análise do texto.

A semiótica tensiva e a noção de
acontecimento
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De acordo com os pressupostos
da semiótica tensiva, o(s) sentido(s)
dos textos são resultantes da
correlação entre os eixos de
intensidade e de extensidade. Essa
correlação de junção gera um
“lugar imaginário” denominado de
tensividade (ZILBERBERG, 2011, p.
66). A intensidade que compreende o
sensível, ou seja, os estados de alma,
rege a extensidade, que é da ordem
do inteligível e, por sua vez, engloba
os estados de coisas. Por meio da
fusão desse par, “deﬁne-se um espaço
tensivo de recepção e qualiﬁcação
para as grandezas que têm acesso ao
campo de presença” (ZILBERBERG,
2011, p. 67).
O semioticista francês aﬁrma que
o acesso da grandeza ao campo
de presença é controlado por dois

pares, sendo o primeiro [impactante
vs. tênue], na intensidade e o
segundo [concentrado vs. difuso], na
extensidade. Isso quer dizer que essa
grandeza pode impactar o sujeito
se penetrar seu campo de presença
de forma abrupta ou, simplesmente,
ir ganhando espaço em seu campo
de presença à medida que convoca
paulatinamente sua percepção. Em
relação à extensidade, a grandeza
sofre processos de triagem e mistura.
Assim, quanto mais triagens sofridas,
mais concentrada a grandeza se torna
e quanto mais misturas realizadas,
mais difusa a grandeza ﬁca.
Zilberberg (2011, p. 69) observa
que as dimensões da intensidade
e
extensidade
são
moduladas
por subdimensões. Portanto, “a
intensidade une o andamento e a
tonicidade e a extensidade une a
temporalidade e a espacialidade”.
Dessa forma, a primeira é análoga à
força e seus efeitos podem ser medidos
qualitativamente. Já a extensidade
está relacionada à extensão do
campo controlado pela intensidade.
O campo é temporalmente medido,
mas aqui se trata tempo discursivo e
não do tempo humano. O andamento
pode ser rápido ou lento e dá conta
da velocidade com que a grandeza
ganha o campo de presença do
sujeito. A tonicidade pode ser átona
ou tônica e permite-nos mensurar
a força ou subtaneidade com que
a grandeza penetra esse mesmo
campo de presença (ZILBERBERG,
2011).

Os níveis do discurso autobiográﬁco
Vermelho Amargo é considerado
um
texto
autobiográﬁco,
que,
segundo Barros (2015, p. 191-192),
pode ser analisado em três níveis,
devido ao fato de que o passado
é percebido por vários “eus”, que
com ele se relacionam. O nível 1
compreende as relações entre o
enunciador e o enunciado. O nível 2
dá conta das relações estabelecidas
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entre o narrador e a memória e,
finalmente, o nível três, abarca as
relações entre o protagonista e o
mundo. Aplicaremos esses conceitos
na análise das relações do narrador
com suas memórias da infância, no
nível da enunciação enunciada, e
no nível do texto enunciado. Isto é,
utilizaremos, em especial, os níveis 2
e 3 respectivamente, tendo em vista
que diante da seleção dos episódios
que são fruto da lembrança do
narrador no texto, percebemos que
elas abarcam com mais frequência
esses dois últimos níveis que serão
portanto os mais produtivos para
nossa pesquisa.
Memória-acontecimento e memória
do acontecido
Em relação “às formas discursivas
de construção da memória como
categoria analítica dos discursos
autobiográﬁcos”, Barros (2015, p.
210) propõe as noções de memória
do acontecido e de memóriaacontecimento.
Para explicar a primeira, Barros
(2015, p. 210) faz uma analogia entre
a memória e uma “ﬁgura do arquivo”,
pois esse tipo de recordação é
elaborada discursivamente de modo
que dá a impressão de acabamento e
que o fato aconteceu previamente ao
texto. Assim, o passado relembrado
apresenta-se mais legível devido
à descrição minuciosa e à grande
quantidade de informações nele
contidas. Para a autora, a memória do
acontecido “faz do passado lembrado,
assim como do texto, objeto que deve
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Para entender os tipos discursivos
de
memória,
é
importante
que
descrevamos
o
conceito
zilberbeguiano de acontecimento.
Segundo Claude Zilberberg (2011, p.
236), o acontecimento “é o correlato
objetal do sobrevir”, é da ordem da
concessão e tem como âncora a
intensidade. Em outras palavras, o
acontecimento é inesperado, não
pode ser previsto pelo sujeito. Em
relação à intensidade, “o andamento
é rápido e a tonicidade é extrema”,
ou seja, o objeto avança de forma
tão acelerada e com tanta força no
campo de presença do sujeito que,
dessa forma, ele é tomado pelo objeto
que o deixa paralisado, em estado de
suspensão, restando-lhe apenas sentir,
sem a chance de entender o que se
passa. Assim, o sujeito não consegue
agir, já que suas competências modais
se tornam virtualizadas. Passado esse
estado de estupefação, à medida
que a tonicidade perde força e o
andamento desacelera, o sujeito
recobra seu estado de percepção e o
seu agir.
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ser analisado e explicado à distância, e
cuja sustentação é fornecida pelo efeito
de referência.” (BARROS, 2015, p. 211).
Já a memória-acontecimento surte
o efeito de que sua discursivização
é engendrada ao longo do texto. Ao
contrário da memória do acontecido,
ela não cria a ilusão de acabamento
e é dotada de dinamicidade e
instabilidade, dado que “é capturada
em seu devir, em sua ação de fazer
aparecer e desaparecer o passado
lembrado”. Trata-se de uma memória
que demonstra uma alta carga
sensível vinda do sujeito que produz
o texto e que também provoca
grande engajamento afetivo. Como
o próprio nome já diz, a memóriaacontecimento tem ancoragem na
intensidade, cuja tonicidade, para
dizer o mínimo, é máxima e cujo
andamento extremamente acelerado
(BARROS, 2015, p. 211).

A morte como acontecimento e o
tomate vermelho como memória-acontecimento
Para nossa análise, escolhemos
duas passagens da novela Vermelho
amargo. Na primeira, o narrador
relata a perda precoce da mãe e,
na segunda, observa-se que em
sua memória é recorrente a relação
com sua madrasta. Dessa modo,
aplicaremos nesses excertos os
elementos teóricos acima descritos
com o objetivo de observar o contraste
entre as relações estabelecidas pelo
enunciador/narrador com sua mãe e
com sua madrasta.

Sem a mãe, a casa veio a ser
um lugar provisório. Uma estação com indecifrável plataforma,
onde espreitávamos um cargueiro para ignorado destino. Não se
desata com delicadeza o nó que
nos amarra à mãe. Impossível,
advinhar ao certo, a direção do
nosso bilhete de partida. Sem
poder recuar, os trilhos corriam
exatos diante de nossos corações imprecisos. Os cômodos
sombrios da casa – antes bem-aventurança primavera – abrigavam passageiros sem linha do
horizonte. Se fora o lugar da mãe,
hoje ventilava obstinado exílio.
(QUEIRÓS, 2011, p. 9)

Nessa passagem, temos memórias
imbricadas
de
duas
instâncias
diferentes passíveis de análise em
dois níveis diferentes. Na primeira
parte, o narrador remete-nos a seu eu
pretérito, do menino protagonista da
história, pertencente ao nível três do
discurso autobiográﬁco proposto por
Barros (2015, p. 191), no qual se dá
a relação entre o menino e o mundo
que o rodeava. Isso se revela pelo
emprego da debreagem temporal
enunciativa com o uso do pretérito
perfeito 1 “veio” (Sem a mãe, a casa
veio a ser um lugar provisório.), que
marca uma relação de anterioridade
entre o momento do acontecimento,
a morte da mãe, e o presente da
narração (FIORIN, 2015, p. 152). Mais
adiante em (Não se desata com
delicadeza o nó que nos amarra
à mãe), ocorre uma debreagem
temporal enunciativa, que se revelam
por meio do uso das formas verbais

Assim, quem nos fala na passagem
é o narrador que reﬂete sobre suas
memórias do passado e temos,
portanto, o nível 2 do discurso
autobiográﬁco. Em seguida, voltamos
à primeira instância descrita acima, e
o tempo é debreado enuncivamente,
com formas verbais do pretérito
imperfeito,
como
vemos
em
“abrigavam” e “ventilava” (Os cômodos
sombrios da casa – antes bemaventurança primavera – abrigavam
passageiros sem linha do horizonte.
Se fora o lugar da mãe, hoje ventilava
obstinado exílio). Por outro lado,
nota-se o uso do pretérito mais que
perfeito no enunciado “se fora o lugar
da mãe”. O primeiro tempo verbal
é marcado em termos aspectuais
pela duratividade que é contínua
(FIORIN, 2015, p. 139). Por sua vez,
o uso do mais que perfeito insinua a
anterioridade da percepção da perda
materna em relação à percepção
do exílio em que o eu se encontrara
desde então, o que se relata no último
enunciado: “Se fora o lugar da mãe,
hoje ventilava obstinado exilio”. É
importante notar que ocorre ainda
nesse enunciado uma embreagem
temporal enunciativa, uma vez que o
narrador lança mão do advérbio do
tempo presente “hoje” enunciativo,
no lugar de um advérbio de tempo

Portanto,
essa
sensação
de
exílio relatada pelo narrador, assim
como todo o seu sofrimento ainda
permanecem, pois a morte de sua
mãe ocorreu como um acontecimento
zilberberguiano
stricto
sensu
para o enunciador identiﬁcado ao
narrador, que ainda não conseguiu
superá-lo ou sequer compreendêlo completamente até o momento
presente, o que se percebe quando
ele enuncia a metáfora “Não se
desata com delicadeza o nó que nos
amarra à mãe”, que representa a não
superação de sua morte, podemos
perceber que o objeto toma o campo
de presença do sujeito de forma
abrupta (sem delicadeza), ou seja,
de forma tão intensa e acelerada que
ele não tem tempo de apreender
o ocorrido, sendo apassivado pelo
objeto, o que consequentemente o
deixa num estado de estupefação no
qual ele apenas sofre, uma vez que
ocorreu um esvaziamento modal e ele
não consegue reagir como vemos em
“Sem poder recuar, os trilhos corriam
exatos diante de nossos corações
imprecisos.”
A passagem acima repleto de
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enuncivo (“então”), associando-o
ao lexema verbal “ventilava” no
imperfeito. Desse modo, anula a
distância entre o passado e o presente,
criando o efeito de sentido de que a
sensação de exílio pela perda da mãe,
que se iniciara no pretérito, em sua
mais remota infância, perdura até o
presente, de forma contínua, para o
narrador.
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“desata” e “amarra”, no presente do
indicativo, concomitante ao momento
da enunciação que aludem a um
momento de referência ilimitado,
enunciando uma verdade atemporal,
eterna (FIORIN, 2015, p. 151).
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ﬁguras discursivas, constrói um
percurso que vai da plenitude
à vacuidade e é marcada pela
perda inestimável de sua mãe de
forma inesperada. Para analisá-lo,
Plenitude (realizante)

Falta (atualizante)
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A plenitude é típica dos encontros
mais desejados, neste caso, o
enunciador era um sujeito realizado
pois estava em conjunção com seu
objeto valor mãe. A morte da mãe,
representada pela perda no esquema
acima, leva-o à disjunção com seu
objeto valor, o que por sua vez, o
leva a um estado de vacuidade. Para
Tatit (2002, p. 139), “o estado de
vacuidade deﬁne a menor densidade
existencial que um sujeito pode
experimentar. [...] O enunciador se
projeta no texto como alguém que
sofreu um esvaziamento modal e
emocional e se encontra desolado e
sem elã.” Assim a antítese imbricada a
uma metáfora presente no enunciado
“Os cômodos sombrios da casa –
antes bem-aventurança primavera –
abrigavam passageiros sem linha do
horizonte” reconstrói tal percurso,
uma vez que a o estado de plenitude
e abundância é revestido pela ﬁgura
“bem aventurança primavera” e o
estado de completo vazio existencial

utilizaremos o quadrado que articula
os modos de existência, conforme
Fontanille e Zilberberg (2001, p.
134), mas com algumas alterações
propostas por Tatit (2002, p. 138):
Vacuidade (virtualizante)

Perda (potencializante)
é ﬁgurativizado como “os cômodos
sombrios da casa”. A falta de
direcionalidade típica desse estado
é representada pela figura “sem linha
do horizonte”.
A passagem seguinte traz a
memória inaugural em relação a
sua madrasta, na qual ela aparece
fatiando um tomate vermelho. Esse
trecho é recorrente ao longo da obra
e motiva o título da obra Vermelho
amargo. Vamos observá-la no trecho
transcrito abaixo:
Oito. A madrasta retalhava um
tomate em fatias, assim ﬁnas,
capaz de envenenar a todos.
Era possível entrever o arroz
branco do outro lado do tomate,
tamanha a sua transparência.
Com a saudade evaporando pelos
olhos, eu insistia em justiﬁcar a
economia que administrava seus
gestos. Aﬁando a faca no cimento
frio da pia, ela cortava o tomate
vermelho, sanguíneo, maduro,
como se degolasse cada um de
nós. Seis. (QUEIRÓS, 2011, p. 9)

É importante notar a acepção de
“ferir” que figura entre as definições
do verbo “retalhar”, de acordo com
Houaiss (2009), e desencadeia
a isotopia da violência que será
explicitada mais adiante. Isso nos
permite observar que a relação do eu
menino com sua madrasta não se dava
do mesmo modo como acontecia com
sua mãe, chegando a ser antagônica.
Em “A madrasta retalhava um tomate
em fatias, assim ﬁnas, capaz de
envenenar a todos”, o tempo e pessoa
são debreados enuncivamente, o que
produz efeito de afastamento do
narrador em relação a sua memória.
No entanto, o emprego do verbo
no pretérito imperfeito descritivo,
que aspectualmente é marcado
pela duratividade, reforça a ideia de

Vale notar a exploração da
sensorialidade visual presente no
enunciado seguinte: “Era possível
entrever o arroz branco do outro
lado do tomate, tamanha a sua
transparência”. A exploração da visão
é reiterada nas ﬁguras “entrever”,
“branco”
e
transparência”.
Tal
enunciado manifesta ainda uma
hipérbole que, segundo Fiorin (2014, p.
75), “é o tropo em que há um aumento
de intensidade semântica. Ao dizer
de maneira mais forte alguma coisa,
chama-se a atenção para aquilo que
está sendo exposto.” Desse modo,
o enunciatário-leitor só consegue
recompor a cena sensivelmente
devido a essa exploração de tais
traços sensoriais. Com isso, produz-se
o efeito de se estar revivendo a cena,
como se ela estivesse acontecendo
também diante dos olhos do sujeito
da
enunciação
(enunciador
e
enunciatário). Tensivamente falando,
percebe-se
um
recrudescimento
da intensidade, modulado pelo
andamento acelerado garantido pelo
uso da hipérbole. Parece-nos que
temos aqui um caso de memóriaacontecimento na qual, conforme
Barros (2015, p. 213), “[...] Não é apenas
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que a lembrança ainda persiste para
o narrador no agora da narração.
Portanto, embora já tenhamos
aﬁrmado que o envolvimento do
narrador adulto com suas memórias
seja predominantemente inteligível,
a carga sensível vivida pelo menino
no eu-lá-então é mantida para o
narrador no agora da narração graças
ao emprego do imperfeito descritivo.
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Oito era o número de componentes
da família. No trecho “A madrasta
retalhava um tomate em fatias, assim
ﬁnas, capaz de envenenar a todos”,
conﬁgura-se uma intertextualidade
com as histórias infantis, mais
precisamente, com a história da Branca
de Neve e os Sete Anões. Naquela, a
princesa protagonista, após morder
uma maçã viçosa, madura e também
vermelha, a qual fora anteriormente
enfeitiçada por sua madrasta, que
era uma bruxa, desmaia e é colocada
em um caixão de vidro pelos anões,
sem saber que ela se encontrava
envenenada ou enfeitiçada. Esse
processo
de
conﬁguração
da
intertextualidade, transfere à madrasta
do eu protagonista da história todas
as características disfóricas clássicas
de uma madrasta/bruxa má da ﬁcção.
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o passado que vem à tona, mas a
presença de um sujeito no passado.
As sensações e emoções são (re)
vividas na linguagem pelo enunciador
e pelo enunciatário.”
Por meio de uma debreagem
enunciativa de tempo e espaço, o eu
pretérito se projeta no enunciado, e
o uso do gerúndio, proporciona um
efeito de presentiﬁcação da memória,
no sentido de que ela se estende, dura
e é concomitante com o momento
da narração, como podemos ver
no enunciado: “Com a saudade
evaporando pelos olhos, eu insistia em
justiﬁcar a economia que administrava
seus gestos.” O sujeito é tomado pelo
estado de alma da saudade de sua
mãe, e a corporiﬁcação do sofrimento
pela sua ausência se dá pela imagem
do choro, que se concretiza na ﬁgura
“evaporando pelos olhos”. A ﬁgura
proporciona um importante aumento
da intensidade semântica, por meio
da inﬂexão de tonicidade e aceleração
do andamento. Isso ocorre porque
o choro não escorre simplesmente,
mas evapora. Assim, o choro sai do
seu estado líquido para seu estado
gasoso, o que por sua vez, confere um
aumento da carga afetiva manifestada
pela ﬁgura choro. No restante do
enunciado “eu insistia em justiﬁcar
a economia que administrava seus
gestos”, percebemos um momento
em que o narrador pondera sobre sua
tentativa pretérita de tentar entender
o rancor de sua madrasta.
É importante observar ainda
o trecho final “Afiando a faca no

cimento frio da pia, ela cortava
o tomate vermelho, sanguíneo,
maduro, como se degolasse cada
um de nós. Seis.” Nesse momento,
somos surpreendidos por uma
imagem impactante que corrobora a
isotopia da violência e desperta no
enunciatário a paixão do terror por
meio das ﬁguras “aﬁando a faca”,
“sanguíneo” e “degolasse”. A ﬁgura
“seis” do ﬁnal é alusiva ao número de
ﬁlhos, o que nos possibilita inferir que
o pai seria poupado do degolamento.

Considerações ﬁnais
Podemos
concluir,
portanto,
que há no texto um predomínio de
envolvimento sensível do narrador
com suas memórias da infância, como
demonstrado por meio análise da
passagem que é recorrente na história
na qual a madrasta fatia o tomate tão
ﬁnamente que s é possível entrever
o arroz branco do outro lado. Essa
cena, caracterizou o tipo discursivo
de
memória-acontecimento
que,
conforme Barros (2015, p. 211), “Não
cria a ilusão de acabamento, mas
a cada pedaço do passado agarrase um máximo de engajamento
afetivo, portanto sensível, do sujeito
que produz o texto quanto é por ele
produzido.” No tocante às relações
do menino com sua mãe e madrasta,
percebemos uma relação afetiva
de afeto com a mãe e uma relação
conﬂituosa com sua madrasta,
marcada, pelo menos inicial e
preponderantemente, pela violência.
É importante frisar que as boas e
más paixões do sujeito em relação às

mulheres. Finalmente, consideremos
que o modelo de análise do
discurso bibliográﬁco proposto por
Barros (2015) mostrou-se bastante
operacional e eﬁcaz para nos levar a
alcançar nosso objetivo.
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duas mulheres surgem no pretérito e
perduram até o presente da narração,
afetando assim o narrador adulto no
presente da enunciação enunciada, à
medida que ele revive os estados de
alma desencadeados pelas formas
de relacionamento com as duas
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UMA ANÁLISE DOS TERMOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM AJUSTE
COM A PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Marcela Nicole de Oliveira SUGAHARA (UNICSUL)
Ana Elvira Luciano GEBARA (UNICSUL)

RESUMO
É possível perceber que o discurso sobre Educação Especial tem mudado
e ocupado o espaço institucional de diferentes formas. Diante dessa questão,
este artigo tem como objetivo analisar no capítulo 5 do documento oﬁcial
Orientações para implementação da política de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva – publicado em 2015 pelo Governo Federal do Brasil – a
caracterização dos sujeitos e de sua condição à luz dos estudos de Maingueneau
(1997; 2013). Serão observados elementos do discurso que se referem à
atual perspectiva da Educação Inclusiva, os quais se impõem positivamente
frente à Educação Especial, em uma tendência do que se entende no mundo
contemporâneo como sendo o discurso “politicamente correto”. Também será
apontado de que maneira o jargão da área da Educação renova sua linguagem
para além da deﬁciência.
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso; educação inclusiva; educação especial.
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Assuming that the discourse on Special Education has changed and occupied
the institutional space in different ways, this article, in the light of Discourse
Analysis, according to Maingueneau’s studies (1997; 2013), aims to analyze
the characterization of the subjects and their condition in the Chapter 5 of the
official document - Orientações para implementação da política de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, which was published in 2015 by
de Federal government of Brazil. Elements related to the current perspective
of Inclusive Education, which positively imposes front of Special Education, in
a trend of what is understood in the modern world as the speech “political
correctness”, will be identiﬁed and analysed to determine also how the jargon
of the ﬁeld of Education renews its language beyond the concept of disability.
KEYWORDS: Discourse analysis; inclusive education; special education.

Desse modo, à luz dos estudos
linguísticos
de
Dominique
Maingueneau (1997, 2013) no que
tange aos conceitos de Formação
Discursiva (FD) e Formação Ideológica
(FI) – de acordo com as teorias da
Análise do Discurso (AD) de linha
francesa –, desenvolve-se uma análise
da materialidade linguística presente
no referido capítulo, visto que ali se
encontram pistas das mudanças
relativas aos ajustes linguísticos
necessários quando se refere ao
campo discursivo da escola; ou seja,
quando se refere ao discurso a ser
reproduzido no espaço institucional
das escolas, diretorias de ensino e
aﬁns.
Tem-se, então, os seguintes objetivos
especíﬁcos neste artigo: a) identiﬁcar
as FD e FI, a partir da materialidade
linguística presente no discurso das
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Dada a relevância das Orientações
para implementação da política de
Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva, publicadas
pelo Governo Federal em 2015
e que se impõem positivamente
frente à Educação Especial, em uma
tendência do que se entende no
mundo contemporâneo como sendo
o discurso “politicamente correto”,
dentre seus cinco capítulos, escolheuse o de número cinco, denominado
cDocumentos
orientadores
a
implementação
da
Política
de
Educação Inclusiva” como objeto de
análise.

Orientações, oportunizando posturas
“politicamente corretas”; b) analisar
as referidas FD e FI em associação
às marcas estilísticas a serem,
também, identiﬁcadas na enunciação
do referido documento; c) analisar
a caracterização dos sujeitos da
enunciação e de sua condição no
discurso.
Para tanto, destacar-se-ão determinadas palavras e expressões que
compõem um léxico a serviço de
um discurso politicamente correto
de âmbito pedagógico, renovando a
linguagem para além da deficiência.
E vale ressaltar que palavras e expressões que confirmam os avanços
da postura discursiva oriunda das
leis que regulam as políticas públicas relativas à área educacional colocam-se culturalmente em embate
em relação ao discurso de nossa sociedade.
Quanto à organização deste
artigo, após estas “Considerações
iniciais“, tem-se a seguinte divisão:
Fundamentação
teórica;
O
discurso “politicamente correto“;
As
expressões
“pessoa
com
deﬁciência” e “deﬁciência intelectual”,
respectivamente presentes nos itens
5.1. e 5.2 do capítulo 5 das Orientações;
Considerações ﬁnais.
O corpus constituinte da pesquisa,
por sua vez, encontra-se ao longo do
texto, porém a análise subdivide-se
em duas partes denominadas “Pessoa
com deﬁciência” e “Deﬁciência
Intelectual”.
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Fundamentação teórica
Uma vez que nossa hipótese é que
determinadas palavras e expressões
conﬁrmam mudanças consideradas
signiﬁcativas da postura discursiva
oriunda das leis que regulam as
políticas
públicas
referentes
à
área educacional, neste artigo é
considerada a concepção de discurso
segundo a AD.
[...] a AD concebe o discurso
como uma manifestação, uma
materialização
da
ideologia
decorrente
do
modo
de
organização dos modos de
produção social. Sendo assim, o
sujeito do discurso não poderia
ser considerado como aquele
que decide sobre os sentidos e
as possibilidades enunciativas de
seu dizer, mas como aquele que
ocupa um lugar social e a partir
dele enuncia, sempre inserido
no processo histórico que lhe
permite determinadas inserções
e não outras. Em outras palavras,
o sujeito não é livre para dizer o
que quer, mas é levado, sem que
tenha consciência disso [...], a
ocupar seu lugar em determinada
formação social e enunciar o que
lhe é possível a partir do lugar
que ocupa. (MUSSALIM, 2012, p.
122)

Sendo assim, serão observados
elementos, a partir da materialidade
linguística, aliados às noções de
interdiscurso do referido trecho das
Orientações para implementação
da política de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva
para identiﬁcar os discursos que

se referem à atual perspectiva da
Educação Inclusiva. Por meio dos
conceitos de FD e FI caracterizarse-ão os sujeitos do discurso
presentes no corpus, bem como a
ideologia dessa atual perspectiva da
Educação Inclusiva que se pretende
“politicamente correta” e que se
compõe como sendo uma tendência
no mundo contemporâneo.
Com base nas pesquisas contemporâneas de Maingueneau (1997,
2003, 2006), será apontado o jargão
da Educação a serviço da Educação
Especial na perspectiva de uma
Educação Inclusiva. Segundo ele, em
seu livro, publicado sob o título Novas
tendências da análise do discurso:
(...) para referir sem equívoco
o objeto da AD, preferiremos,
sempre que parecer útil, recorrer
ao
conceito
de
formação
discursiva. Emprestado, como
vimos, da Arqueologia do Saber
de Foucault, este termo deﬁne
“o que pode e deve ser dito
(articulado sob a forma de
uma alocução, um sermão, um
panﬂeto, uma exposição, um
programa, etc.) a partir de uma
posição dada em uma conjuntura
determinada”. (MAINGUENEAU,
1997, p. 24)

Para Brandão (2011, p. 6), “podemos
deﬁnir formação ideológica como o
conjunto de atitudes e representações
ou imagens que os falantes têm sobre
si mesmos e sobre o interlocutor e o
assunto em pauta”. De acordo com
esta pesquisadora, “cada formação
discursiva reúne um conjunto de

Assim sendo, à medida que se
analisa a construção das FD e FI desse
discurso legal, naturalmente são
evidenciadas as escolhas lexicais que
revelam o estilo aí presente1. Eis que a
análise estilística, ainda que não seja
nosso principal foco de estudo, não
pode ser desvinculada, em virtude de
ser o estilo, resultado das escolhas
do enunciador, em atendimento a um
discurso “politicamente correto”:
É no interior do campo discursivo
que se constitui um FD, e sua
constituição pode, de acordo com
Maingueneau, ser descrita em
termos de operações regulares
sobre formações discursivas já
existentes. Essa hipótese nos
conduz a uma outra noção
deﬁnida pelo autor, a saber, a
noção de espaço discursivo, que
deve ser compreendido como
um subconjunto de formações
discursivas cuja relação o analista
julga pertinente considerar para
seu propósito. O recorte desse
subconjunto deve resultar de
hipóteses fundadas sobre um
conhecimento dos textos e sobre
um saber histórico que serão
conﬁrmados, ou não, no decorrer
da pesquisa. (MUSSALIM, 2012, p.
142)

Identiﬁca-se,
assim,
que
a
apropriação dessa nova linguagem
“politicamente correta” oriunda das
1 Sobre a relação das escolhas lexicais, estilo e discurso (cf.
MARTINS 2008; MICHELETTI, 2012).
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Orientações começa na escola, visto
que se apresenta como um jargão
de âmbito pedagógico da área da
Educação, o qual já vem sendo
regulado há alguns anos. Deve-se
lembrar que, segundo a Estilística:
Partimos [...] do princípio de
que estilo é efeito de sentido e,
portanto, uma construção do
discurso. Acreditamos que esse
efeito emerge de uma norma,
determinada por recorrências de
procedimentos na construção
do sentido, desde os níveis mais
profundos até os mais superﬁciais
do percurso gerativo do sentido.
(DISCINI, 2013, p. 36)

No campo discursivo da escola,
é possível perceber que o discurso
sobre Educação Especial tem mudado
e ocupado o espaço institucional de
diferentes formas, em consonância
ou confronto com outros discursos
circulantes em nossa sociedade,
seja dentro, ou fora do ambiente
educacional. Para a constituição de
uma Educação Inclusiva, tal como
a entendemos hoje, houve, em todo
o mundo, inúmeras discussões nas
últimas décadas – desde meados do
século XX –, em especial nos anos de
2000.
A partir de meados do século
XX, com a intensiﬁcação dos
movimentos sociais de luta
contra todas as formas de
discriminação que impedem
o exercício da cidadania das
pessoas com deﬁciência, emerge,
em nível mundial, a defesa de
uma sociedade inclusiva. No
decorrer desse período histórico,
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enunciados ou textos marcados por
algumas
características
comuns
(linguísticas, temáticas, de posição
ideológica)” (BRANDÃO, 2011, p. 7).
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fortalece-se a crítica às práticas
de categorização e segregação
de estudantes encaminhados
para
ambientes
especiais,
que conduzem, também, ao
questionamento dos modelos
homogeneizadores de ensino e
de aprendizagem, geradores de
exclusão nos espaços escolares
(BRASIL, 2015, p. 08).

Análise de expressões presentes
no capítulo 5 das orientações
Corpus
No Brasil, muitas discussões foram
traduzidas pelos pareceres técnicos
compilados
pelas
Orientações
para implementação da política de
Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, as quais compõem
um documento oﬁcial único e objeto
de pesquisa deste artigo.
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Desse modo, apontam-se os
avanços de uma postura discursiva
oriunda das leis que regulam as
políticas públicas relativas à área
educacional e que, por vezes, colocamse culturalmente em embate com o
discurso de nossa sociedade. O jargão
contemporâneo da área da Educação,
que se dá no âmbito pedagógico em
uma perspectiva inclusiva, ainda que
faça parte de uma história recente,
deve ocorrer inicialmente no campo
discursivo da escola, ocupando o
espaço institucional de diferentes
formas, em consonância ou confronto
com outros discursos. O fato é que
o ambiente educacional, mesmo
sendo o local onde mais se combate

a discriminação, em especial, a
discriminação dos alunos com
deﬁciência, apresenta um discurso
cujo léxico está a serviço de uma
ideologia “politicamente correta”, que,
por vezes, se coloca em contraste em
relação ao discurso de senso comum
do discente, do docente, entre outros.
Sabe-se que, ao longo das
Orientações como um todo, há
evidências de ajustes linguísticos que
contribuem para alterar a situação
de exclusão por parte dos alunos
assistidos por uma Educação Inclusiva,
como por exemplo, no capítulo 5,
especiﬁcamente nos itens: 5.1. Política
Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva e
5.2. Notas técnicas.
Eis que o primeiro trecho de corpus
para análise foi extraído do item 5.1.,
na parte V – Estudantes atendidos
pela Educação Especial:
Por muito tempo perdurou o
entendimento de que a educação
especial, organizada de forma
paralela à educação comum, seria
a forma mais apropriada para o
atendimento de estudantes que
apresentavam deﬁciência ou que
não se adequassem à estrutura
rígida dos sistemas de ensino.
Essa concepção exerceu impacto duradouro na história da
educação especial, resultando
em práticas que enfatizavam os
aspectos relacionados à deﬁciência, em contraposição à sua
dimensão pedagógica. O desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos direitos

Na perspectiva da educação
inclusiva, a educação especial
passa a integrar a proposta
pedagógica da escola regular,
promovendo
o
atendimento
aos estudantes com deﬁciência
[...]. Nestes casos e em outros,
como os transtornos funcionais
especíﬁcos, a educação especial
atua de forma articulada com o
ensino comum, orientando para o
atendimento desses estudantes.
A educação especial direciona
suas ações para o atendimento
às
especiﬁcidades
desses
estudantes
no
processo
educacional e, no âmbito de uma
atuação mais ampla na escola,
orienta a organização de redes
de apoio, a formação continuada,
a identiﬁcação de recursos,
serviços e o desenvolvimento de
práticas colaborativas.
[...]
Considera-se que as pessoas
se modiﬁcam continuamente,
transformando o contexto no
qual se inserem. Esse dinamismo
exige uma atuação pedagógica
voltada para alterar a situação
de
exclusão,
reforçando
a
importância
dos
ambientes
heterogêneos para a promoção
da aprendizagem de todos os
estudantes.

SELINFRAN

A partir dessa conceituação,
considera-se
pessoa
com
deﬁciência aquela que tem
impedimentos de longo prazo,
de natureza física, mental ou
sensorial que, em interação
com diversas barreiras, podem
ter restringida sua participação
plena e efetiva na escola e na
sociedade. [...] (BRASIL, 2015, p.
37-39).

Já o segundo trecho de corpus
encontra-se no item 5.2.:
[...]
De acordo com a Política
Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação
Inclusiva – MEC/2008, considerase público alvo da educação
especial: pessoas com deﬁciência,
com transtornos globais do
desenvolvimento e com altas
h a b i l i d a d e s /s u p e r d o t a ç ã o .
Conforme conceito instituído
no
âmbito
da
Convenção
sobre os Direitos das Pessoas
com Deﬁciência – ONU/2006
e deﬁnições do Decreto n°
5296/2004, o Censo Escolar/
INEP considera estudantes com
deﬁciência aqueles que têm
impedimentos de longo prazo,
de natureza física, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as
demais pessoas, apresentando a
seguinte classiﬁcação:
Deﬁciência intelectual – deﬁnida
por alterações signiﬁcativas,
tanto
no
desenvolvimento
intelectual como na conduta
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humanos vêm modiﬁcando os
conceitos, a legislação, as práticas educacionais e de gestão,
indicando a necessidade de se
promover uma reestruturação
das escolas de ensino regular e
da educação especial.
[...]
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adaptativa, na forma expressa
em habilidades práticas, sociais e
conceituais; [...] (BRASIL, 2015, p.
46).

“Pessoa com deﬁciência”
Ao longo de todo o item 5.1, até se
chegar aos últimos dois parágrafos
representados acima, percebe-se a
construção das formações discursivas
e ideológicas para se alcançar a
explicação do que seja hoje entendido
por “pessoa com deﬁciência”.
Item 5.1 – 1º. Parágrafo
Por muito tempo perdurou o
entendimento de que a educação
especial, organizada de forma
paralela à educação comum, seria
a forma mais apropriada para o
atendimento de estudantes que
apresentavam deﬁciência ou que
não se adequassem à estrutura rígida
dos sistemas de ensino.
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No próprio primeiro parágrafo, há
inicialmente um aspecto histórico
do discurso do enunciador, que
cumpre a função de justiﬁcar ao seu
coenunciador a maneira com que
antes se dava o entendimento de
ensino na Educação Especial. Além
da expressão “estrutura rígida dos
sistemas de ensino”– que ilustra o modo
“fechado” com que se caracterizava o
ensino e que passa a ser a forma como
deve ser considerado o que havia
antes –, o próprio verbo “perdurar”
antecipa o posicionamento quanto à
situação a que se opõe, pois apesar
de o aspecto verbal do pretérito

perfeito do indicativo indicar ação
concluída, o sentido que se constrói
pelo radical do verbo (perdur-) é
de duração. Ao lado dessa ideia de
algo ultrapassado que teve duração
signiﬁcativa, há outras formas de
avaliação da concepção anterior de
Educação Especial, como se observa
em “seria a forma mais apropriada”. O
implícito decorrente do uso do verbo
no futuro do pretérito é que não era
nem foi a forma mais “apropriada”.
Daí a expressão perifrástica para
indicar a “pessoa com deﬁciência”
pela construção “estudantes que
apresentavam deﬁciência ou que
não se adequassem à estrutura
rígida dos sistemas de ensino”.
Essa denominação que justapõe
deﬁciência e outros desajustes (ideia
implícita em não adequação – que
não se adequassem) também será a
chave das explicações apresentadas
no segundo parágrafo.
Item 5.1 – 2º. Parágrafo
Essa concepção exerceu impacto
duradouro na história da educação
especial, resultando em práticas que
enfatizavam os aspectos relacionados
à deﬁciência, em contraposição
à sua dimensão pedagógica. O
desenvolvimento de estudos no
campo da educação e dos direitos
humanos vem modiﬁcando os
conceitos, a legislação, as práticas
educacionais e de gestão, indicando
a necessidade de se promover uma
reestruturação das escolas de ensino
regular e da educação especial.

Na perspectiva da educação
inclusiva, a educação especial
PASSA a integrar a proposta
pedagógica da escola regular,
promovendo o atendimento aos
estudantes com deﬁciência [...].
Nestes casos e em outros, como os
transtornos funcionais especíﬁcos, a
educação especial ATUA de forma
articulada com o ensino comum,
orientando para o atendimento
desses estudantes.

Toda a organização temporal institui
espaços para a situação anterior e
para a atual, fazendo com que o 3º
parágrafo, iniciado pela expressão ”Na
perspectiva da educação inclusiva”,
apresente os verbos no presente
– “passa a integrar”, “atua”. Assim,
o coenunciador é trazido de volta
para os dias de hoje e já consciente
da maneira como se deve instalar a
Educação Especial atualmente. Essa
situação reforçada pelos verbos
no
gerúndio
(”promovendo”
e
”orientando”) se mostra como a mais
avançada e adequada, por evitar a
separação entre a educação regular
e a educação especial, propondo a
educação inclusiva, como se observa
na locução adverbial ”de forma
articulada”.
O mesmo acontece nos próximos
parágrafos nos quais permanecem
as orientações, sendo que, no último
deles, tem-se o aparecimento da
expressão ”pessoa com deﬁciência” e
que se entende ser aquela que possui
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Item 5.1 – 3º. Parágrafo
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No
segundo
parágrafo,
a
combinação entre desinência do
pretérito perfeito do indicativo
(exerceu) – tempo do perfectum –
e radicais que indicam extensão no
tempo (adjetivo – duradouro) se
repete. O prolongar-se no tempo
é reforçado pelo uso do verbo no
pretérito imperfeito ”enfatizavam”
e acaba por tornar este breve
histórico não tão distante do
coenunciador; diferentemente do
primeiro parágrafo, no qual o discurso
histórico se distanciava pelos tempos
e aspecto das formas verbais.
Finalmente a locução verbal ”vem
modiﬁcando” torna o coenunciador
parte desta História, visto que se
trata, agora, de um tempo que se
inicia no passado chegando até o
presente. Concomitantemente a essa
aproximação com o coenunciador, o
substantivo deverbal “reestruturação”
indica um rompimento mais efetivo
da situação descrita no primeiro
parágrafo. Nesse sentido, é possível
entendermos a maneira com que
o enunciador parece trazer a
responsabilidade de reﬂexão de
seu coenunciador, diferente do
que poderia ter sido apenas uma
exposição dos fatos que se deram
até hoje. Pelo contrário, percebe-se
como as ações estão em processo
e, implicitamente, a compreensão do
processo e da mudança estão nas
mãos deste coenunciador (ou pelo
menos em sua reﬂexão).
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o direito ao mesmo ensino regular
que o aluno não deﬁciente, ao mesmo
tempo em que possui, também,
o respeito às suas necessidades/
especiﬁcidades.
Item 5.1 – Último Parágrafo
A partir dessa conceituação, CONSIDERA-se pessoa com deﬁciência
aquela que TEM impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação
com diversas barreiras, PODEM ter
restringida sua participação plena e
efetiva na escola e na sociedade. [...]

VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

184

Neste 6º e último parágrafo
do corpus, além do verbo no
presente, revela-se a ideologia da
expressão “pessoa com deﬁciência”,
expressando
o
“politicamente
correto” e adverso ao senso comum.
Eis que no lugar de outras expressões
de outrora, o enunciador optou por
“pessoa com deﬁciência” no lugar de
“pessoa portadora de necessidade
especial” – expressão utilizada
anteriormente. Aqui vale lembrarmos
outras expressões ainda mais antigas/
distantes, tais como deﬁciente mental
e/ou deﬁciente físico entre outras de
ordem depreciativa, silenciadas pela
posição ideológica do espaço escolar,
mas ainda presentes na fala comum
de pessoas que convivem nesse
espaço.
Evidencia-se, pois, que a ideologia
origina-se da própria característica
do gênero das Orientações, que é

orientar. E além dos elementos acima
apresentados, há que se considerar,
sem dúvida, alguns itens lexicais que
marcam o discurso “politicamente
correto”, apresentado como jargões
devidamente relacionados ao campo
semântico
da
Educação.Alguns
deles são: concepção (1º parágrafo);
dimensão pedagógica, campo da
Educação,
práticas
educacionais
e de gestão, reestruturação das
escolas, ensino regular, educação
especial (2º parágrafo); proposta
pedagógica,
atendimento
(3º
parágrafo); especiﬁcidades, processo
educacional, redes de apoio, formação
continuada,
recursos,
serviços,
práticas colaborativas (4º parágrafo);
atuação pedagógica, situação de
exclusão, ambientes heterogêneos,
promoção da aprendizagem (5º
parágrafo).
Mais uma vez, em se considerando
as peculiaridades relativas ao gênero,
entende-se que o uso de termos do
jargão da Educação é resultado de
escolhas lexicais assertivas realizadas
pelo enunciador, pois ele opta por
determinada palavra e/ou expressão
em lugar de outras que, por mais que
ainda sejam utilizadas por membros
da sociedade, presentes dentro ou
fora do âmbito educacional, podem ter
sido descartadas das leis que regulam
as posturas na Escola por marcarem
lugares discursivos considerados
inadequados pela nova concepção.

“Deﬁciência intelectual”
Tal como no primeiro excerto, neste
caso tem-se novamente a presença da

Item 5.1 – Último Parágrafo
Conforme
conceito
instituído
no âmbito da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deﬁciência
– ONU/2006 e deﬁnições do
Decreto n° 5296/2004, o Censo
Escolar/INEP considera estudantes
com deﬁciência aqueles que têm
impedimentos de longo prazo,
de natureza física, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais
pessoas, apresentando a seguinte
classiﬁcação:
Deﬁciência intelectual – deﬁnida
por alterações signiﬁcativas, tanto
no desenvolvimento intelectual
como na conduta adaptativa, na
forma expressa em habilidades
práticas, sociais e conceituais; [...]

Frente ao gênero textual, uma
nota técnica, a função é única
e exclusivamente para expor ao
coenunciador as leis que garantem
os direitos da pessoa com deﬁciência,
no caso, o aluno com deﬁciência,
descrevendo inclusive, o que seja o
termo ”deﬁciência intelectual”. Nessa
nova deﬁnição, foram retiradas as
pessoas que, antes, apenas, não se
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adequavam à estrutura rígida do
sistema. A deﬁciência não corresponde
a uma inadequação a um padrão,
mas uma nova concepção de uma
condição decorrente ”de natureza
física, intelectual ou sensorial”. A visão
atual pressupõe que o estudante
nessas condições possa alcançar um
lugar social, evitando espaços de
exceção, que se tornam espaços de
isolamento.

Considerações ﬁnais
Foram observados elementos a
partir da materialidade linguística
aliados às noções de interdiscurso no
referido trecho das Orientações para
identiﬁcar os discursos que se referem
à atual perspectiva da Educação
Inclusiva para a Educação Especial de
acordo com o “politicamente correto”.
Também apontou-se de que
maneira o jargão da área da Educação
de âmbito pedagógico é ajustado
nessa perspectiva renovando sua
linguagem para além da deﬁciência,
tratando esse estudante com os
direitos (e espera-se que venham com
o respeito) conquistados nos dias de
hoje como fruto de uma história de
desaﬁos e conquistas até se chegar
na construção de seus direitos atuais
na busca de novas identidades.
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expressão ”pessoa com deﬁciência”,
e mais uma vez são destacados seus
direitos. Especiﬁcamente, em relação
à expressão ”deﬁciência intelectual”,
tem-se sua deﬁnição.
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MORTE E VIDA SEVERINA. AUTO DE NATAL PERNAMBUCANO: UMA
PROPOSTA DE LEITURA À LUZ DOS CONCEITOS DE ANÁLISE DO
DISCURSO LITERÁRIO
Marcelo Henrique SILVA (UNIFRAN)
Marília Giselda RODRIGUES (UNIFRAN)

RESUMO
O objetivo de nossa pesquisa é analisar o poema Morte e Vida Severina. Auto de
Natal Pernambucano, de João Cabral de Melo Neto, a partir de pressupostos da
Análise do Discurso de linha francesa, postulados por Dominique Maingueneau
em Discurso Literário (2012). Trata-se, como veremos, de uma abordagem da
literatura que considera o texto como gestão do contexto, que entende haver uma
circularidade constitutiva entre a representação que o dispositivo enunciativo
deixa ver de sua própria instauração em discurso e a validação que ele realiza,
retrospectivamente, das suas maneiras de existir. Assim, temos os embreantes
paratópicos: cenograﬁa, interlíngua e ethos. Investigaremos os modos como
tais embreantes constituem a especiﬁcidade desse discurso.
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso literário; embreantes paratópicos; poesia;
João Cabral de Melo Neto.

The goal of our research is to analyze the poem Morte e Vida Severina. Auto
de Natal Pernambucano, by João Cabral de Melo Neto, from assumptions of
the French line Discourse Analysis postulated by Dominique Maingueneau in
Discurso Literário (2012). It is, as we shall see, an approach to literature that
considers the text as contexto management, that means there is a constitutive
circularity between the representation that the enunciation device lets you see
from its own establishment in discourse and the validation that it performs
retrospectively from its ways of being. Thus we have the paratopic shifters:
scenography, interlanguage and ethos. We investigate the ways in which such
shifters constitute the speciﬁcity of the poem.
KEYWORDS: Literary discourse analysis; paratopic shifters; poetry; João Cabral de
Melo Neto.
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Introdução
O poema Morte e Vida Severina Auto de Natal Pernambucano, um dos
textos mais conhecidos de João Cabral
de Melo Neto, é objeto de estudos
das mais variadas vertentes, da Teoria
Literária aos Estudos Culturais. Não
são numerosos, entretanto, os estudos
dessa obra a partir do arcabouço
teórico e metodológico da AD. O
objetivo de minha pesquisa é analisar
o poema a partir de tais pressupostos
e, também, discutir as implicações
da assunção do fenômeno literário
como um fato de discurso, a partir
da proposta de Maingueneau (2012),
o que signiﬁca, ao mesmo tempo: (i)
não considerar o texto literário como
reﬂexo de uma época histórica, nem
tampouco como reﬂexo das lutas entre
classes sociais; (ii) não considerar o
texto literário como produto de uma
visão de mundo, efeito, portanto, da
manifestação de uma subjetividade,
a de seu autor. Tal proposta despreza
modelos de explicação da obra como
expressão da vida do autor; e (iii)
não considerar o texto literário como
entidade autônoma, fechada sobre si
mesma, já que a perspectiva da AD
nega a possibilidade de uma gestão
autotélica do texto.
Para a análise, mobilizo a noção
de
embreantes
paratópicos,
a
saber: a cenograﬁa, o ethos e a
interlíngua. Investigo os modos
como tais embreantes constituem
a especiﬁcidade desse discurso,
legitimando a enunciação do poema
e, ao mesmo tempo, paradoxalmente,

como essas dimensões do discurso
são
legitimadas
pelo
próprio
desenvolvimento da obra.
Passo, então, a apresentar, ainda
que resumidamente, os fundamentos
teóricos e metodológicos da pesquisa.

Fundamentação teórica e metodológica
Maingueneau (2012) propõe que
o discurso literário (assim como o
religioso, o ﬁlosóﬁco, dentre outros)
seja
enquadrado
na
categoria
de discursos constituintes, cujas
propriedades comuns permitiriam
construir
um
programa
de
estudos. Para o autor, os discursos
constituintes não reconhecem outra
autoridade além de sua própria
autoridade fundadora; fundam um
campo discursivo e uma comunidade
discursiva que alimenta o archeion de
uma sociedade.
São discursos que se propõem
como discursos de Origem, validados
por uma cena de enunciação que
autoriza a si mesma. Além disso, todo
discurso constituinte pressupõe uma
instituição, mas ao mesmo tempo é
ele próprio, discurso, que a estrutura,
que cria e alimenta essa instituição.
Considerar o discurso literário
como discurso constituinte é tomálo como uma categoria discursiva
que não deve ser reduzida a
unidades linguísticas e nem aos
aspectos sociais, históricos ou
psicológicos de uma obra. A análise
do discurso literário proposta pelo
autor considera os aspectos sociais e

Considerando que para a AD a
materialidade discursiva se constitui
da relação entre língua e condições
de produção, Maingueneau (2009)
aﬁrma que as questões referentes à
língua no discurso literário devem se
deslocar da língua para a interlíngua,
o que signiﬁca considerar que o
escritor não enfrenta “a” língua, mas
uma interação de línguas e usos, ou
seja, a interlíngua. Não somente as
relações de uma língua com outras
línguas, mas as variedades da mesma
língua.
Desse modo, é gerindo seu
posicionamento na interlíngua que
o autor cria um código linguageiro
próprio da obra. Isso porque, dessa
perspectiva, o processo de criação

Como
discurso
constituinte,
o discurso literário autoriza a si
mesmo no sentido de se autogerir
e se organizar na interlíngua.
Entretanto, isso apenas é possível
devido ao paradoxo que deﬁne todo
discurso constituinte: sua condição
paratópica. A literatura se mostra
com um espaço de desenvolvimento
do não espaço, noção que parte da
constatação de que é impossível a
um escritor produzir a partir de um
“solo institucional neutro e estável”
(MAINGUENEAU, 2001, p. 28) e que
“o escritor nutre seu trabalho com o
caráter radicalmente problemático
de seu próprio pertencimento ao
campo literário e à sociedade”
(MAINGUENEAU, 2001, p. 27).
Há numerosos escritores que
pretendem operar fora de qualquer
pertencimento; mas essa é justamente
uma das características da literatura,
a de suscitar a pretensão de jogar
com a tensão entre a criação solitária
e o pertencimento a grupos. Essa é a
condição do pertencimento paradoxal
que caracteriza a inscrição do escritor
no campo discursivo.
O conﬂito se estabelece no fato
de que o autor de uma obra não
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A noção de discurso constituinte
supõe, conforme Maingueneau (2008,
p. 43): “[...] certa função (dispor da
mais forte autoridade), certo recorte
de situações de comunicação de
uma sociedade (há lugares, gêneros
ligados a tais discursos constituintes)
e certo número de invariantes
enunciativas”. Essas propriedades
determinariam
as
categorias
operacionalizadas na análise desse
discurso: a cena de enunciação (o
tipo de discurso, o gênero discursivo
e a cenograﬁa); a dêixis discursiva
(enunciador, coenunciador, topograﬁa
e cronograﬁa), que está diretamente
ligada à categoria do ethos discursivo
e o código linguageiro da obra.

não coloca de um lado o criador e, de
outro, a obra: “O autor não situa sua
obra numa língua ou num gênero. Não
há, de um lado, conteúdos e, de outro,
uma língua já dada que permitirá
transmiti-los; em vez disso, a maneira
como a obra gere a ‘interlíngua’ é
uma dimensão constitutiva da obra”
(MAINGUNEAU, 2012, p. 180).
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históricos imbricados nos aspectos de
linguagem, sem a comum separação
que se faz entre texto e contexto.
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se situa nem fora e nem dentro
de uma determinada sociedade;
sua localidade é paradoxal: “não
é ausência de qualquer lugar, mas
uma difícil negociação entre o
lugar e o não lugar, uma localização
parasitária, que vive da própria
impossibilidade de se estabilizar”.
Segundo Maingueneau (2008), é esse
movimento de deslocamento que
legitima os discursos constituintes,
posto que ao impossibilitar sua
submissão a forças determinadas
social ou historicamente, não tem
sua autoridade colocada em xeque.
A criação literária, acredita-se, é fruto
da inspiração, do que sopra a Musa.
No entanto, essa é uma criação do
próprio discurso. Esse é um dos
aspectos da “constituência”.
Fossey (2012, p. 221) aﬁrma que o
conceito de paratopia ajuda o analista
a trabalhar, em termos teóricos, com
a dêixis espaço-temporal que emerge
da obra literária, “que pode remeter a
um tempo e a um mundo reais, mas
que, simultânea e inevitavelmente,
está estreitamente conectado tanto
à cenograﬁa instituída pela sua
enunciação, quanto ao percurso do
autor na cena literária”. É num lugar
de fronteiras que vive a literatura,
e a criação literária escapa de toda
tópica. A vida mundana alimenta
a literatura, mas ao mesmo tempo
a obra literária, a criação literária,
está além do mundo comum dos
homens, das regras sociais, dos
comportamentos, lugares e grupos
que lhes fornece o material e de onde
tira seu sustento:

Trata-se de uma entidade híbrida,
que fala do mundo, mas de um
mundo transformado através de um
motor paratópico, que afasta da vida
ordinária tudo o que diz respeito ao
mundo literário (os lugares retratados,
as personagens, os autores). É por
meio da paratopia que a literatura
representa a vida social (FOSSEY,
2012, p. 221).
O discurso literário cria sua própria
cena
de
enunciação,
segundo
Maingueneau (2008, 2012). Para
entender a cena de enunciação é
preciso considerarmos três dimensões
de um processo enunciativo: a cena
englobante, a cena genérica e a
cenograﬁa. A cena englobante é aquela
que corresponde ao tipo de discurso.
Quando se recebe um folheto na rua,
deve-se ser capaz de determinar se é
uma ocorrência de discurso religioso,
político, publicitário, etc, em outras
palavras, em que cena englobante
devemos nos colocar para interpretálo.
Mas a cena englobante não
é suﬁciente para especiﬁcar as
atividades discursivas nas quais se
encontram engajados os sujeitos.
Vemo-nos
confrontados
com
gêneros de discurso particulares,
com rituais sócio linguageiros que
deﬁnem várias cenas genéricas. Por
exemplo, um folheto publicitário
pode ser um anúncio de produto ou
um convite para conhecer um ponto
de vendas. Em muitos casos, a cena
de enunciação reduz-se a essas duas
cenas; porém uma outra cena pode
intervir, a cenograﬁa, a qual não é

É nessa cenograﬁa, que é tanto condição como produto da
obra, que ao mesmo tempo está
‘na obra’ e a constitui, que são
validados os estatutos do enunciador e do coenunciador, mas
também o espaço (topograﬁa)
e o tempo (cronograﬁa) a partir
dos quais a enunciação se desenvolve (MAINGUENEAU, 2012,
p. 252).

Analisando uma carta de François
Miterrand por ocasião da campanha
presidencial de 1988, intitulada
“Carta a todos os franceses”, que
foi publicada na imprensa e enviada
pelo correio a um certo número
de eleitores, Maingueneau (2001)
conclui que a cena englobante é a do
discurso político; a cena genérica é a
dos programas de governo e outras
publicações por meio das quais um
candidato apresenta suas propostas
aos eleitores; e a cenograﬁa é a da
correspondência
particular,
que
pressupõe contrato entre pessoas
que mantêm relações pessoais. O
autor destaca as marcas linguísticas
e também aspectos não verbais,
na superfície textual, que levam a
essa leitura: vocativo e assinatura
manuscritos, margem esquerda como
nos cadernos escolares, que levam a
uma encenação do gênero epistolar
etc. Desse modo, o leitor da tal carta
recebe ao mesmo tempo amostra de
discurso político, programa eleitoral
e carta pessoal, e a enunciação não
apenas expressa ideias, mas constrói
e legitima o próprio quadro da
enunciação, a cena de fala de onde o
discurso retira sua força.

É preciso pensar ainda que todo e
qualquer texto, mesmo um poema,
como é o caso da obra que analiso,
não se destina à contemplação. Em
vez disso, é sempre “uma enunciação
ativamente dirigida a um coenunciador
que é preciso mobilizar a ﬁm de fazer
aderir ‘ﬁsicamente’ a um certo universo
de sentido” (MAINGUENEAU, 2012, p.
266). A presença de um enunciador
ou mesmo seu apagamento dotam
o texto de uma imagem de ﬁador do
discurso, de um ethos discursivo, que
emerge do texto e ao mesmo tempo
o legitima, enquanto voz legítima para
a sua enunciação.

No caso mais especíﬁco da obra
que analiso, trata-se de discurso
literário (cena englobante), mais
especiﬁcamente
poema
(cena

O ethos, entretanto, não é algo
pronto e inteiramente pré-estabelecido,
mas antes disso “[...] uma forma
primordialmente dinâmica construída
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genérica), mas a cenograﬁa concerne
a uma cena narrativa construída pelo
e no texto:

A cenograﬁa legitima e é legitimada
pelo discurso e une obra e contexto,
funcionando
como
embreante
paratópico: são os modos como o
texto gere o contexto que possibilitam
ao autor se inscrever no campo
discursivo.
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imposta pelo tipo ou pelo gênero
do discurso, sendo instituída pelo
próprio discurso. Desse modo, o leitor
é interpelado mais diretamente pela
cenograﬁa de um discurso que pelas
cenas englobante e genérica.
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pelo destinatário mediante o próprio
movimento de fala do locutor”
(MAINGUENEAU, 2012, p. 268).
O ethos discursivo pode ser
entendido como uma combinação
do pré-discursivo – não se pode
ignorar que o ouvinte/leitor constrói
representações do enunciador antes
mesmo que ele fale, que ainda que
nada saiba sobre o enunciador, o
simples fato de que um texto pertence
a um gênero do discurso ou a um
certo posicionamento, ou mesmo
ao quadro de uma instituição ou a
um campo, induz expectativas em
termos de ethos – com o discursivo,
desse último discernindo o ethos dito
– caracterizado pela referência direta
ao enunciador (“eu sou um homem
simples”, por exemplo) –, do mostrado,
aquele que decorre do “tom” do
enunciado, daquilo que o enunciador
diz não de si mesmo, mas daquilo que
emana da forma de seu discurso, seu
modo de dizer o que diz, entendendo
ainda que todas essas representações
se tecem nos estereótipos próprios
de cada cultura, em cada época (cf.
MAINGUENEAU, 2008).
A adesão aos discursos se dá por
um processo que envolve a cena
de enunciação, da qual o ethos
é parte pregnante, e o conteúdo
apresentado, num processo de
enlaçamento recíproco em que não é
possível dissociar a organização dos
conteúdos e a legitimação da cena de
fala.
Para analisar o funcionamento dos
embreantes paratópicos do poema,

visando responder ao problema geral
da pesquisa – de que maneira a obra
em questão se inscreve no campo da
literatura? – estabeleci as seguintes
perguntas norteadoras:
1. de que modo, mobilizando os
recursos da língua, o texto expressa
um posicionamento na interlíngua?
2.
que cenograﬁa (s) são
mobilizadas/construídas no e pelo
poema?
3. quais os traços que caracterizam
o ethos discursivo legítimo para tal
enunciação?
E, enﬁm,
4. como esses recursos enunciativodiscursivos caracterizam o texto
e quais os efeitos de sentido que
estabelecem?
Passo, então, a uma breve análise
do corpus de minha pesquisa.

Análise piloto do corpus
O poema Morte e vida Severina.
Auto de Natal pernambucano, escrito
entre 1954 e 1955, é composto por
18 partes. Antes de cada uma delas,
há breves explicações na voz de um
narrador, com indicações de ações, de
lugares ou mesmo de expressões que
denotam determinadas emoções nos
personagens. Funcionam como notas
para a interpretação do texto e não são
pronunciadas pelos atores (cf. PAVIS,
2005). Falo aqui, vejam, de atores,
pois essas notas – muito embora
não alterem o gênero do discurso,
estaremos ainda em face de um
poema – constroem uma cenograﬁa

Certamente, não lemos em Morte e
vida severina uma encenação teatral,
a começar pelo fato de que se trata de
gênero escrito e não de performance
teatral, mas um poema. Porém, alguns
elementos do auto estão ali, a captar
o leitor, e a cenograﬁa de indicações
cênicas age como um dos motores
desse funcionamento discursivo.
Veriﬁcamos que cada parte do
poema é construída em versos
redondilhos, com cinco e sete versos.
Nas doze primeiras partes do poema,
Severino, o personagem nordestino,
retirante, segue do agreste nordestino
rumo a Recife, tendo o rio Capibaribe
como guia, na tentativa de fugir da
morte. Nas seis partes restantes,
Severino depara-se com o nascimento
de uma criança, com o conteúdo da
obra e a cenograﬁa teatral enlaçando
os sentidos do auto de Natal. Mas
também a viagem de Severino, assim
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Essa cenograﬁa constrói, portanto,
para o poema, uma cena de
enunciação própria, que legitima o
próprio poema. Insere o leitor num
mundo especial que a própria obra
instaura para si e que havia sido já
anunciada no subtítulo “Auto de Natal
pernambucano”. O auto é um gênero
dramático, geralmente de conteúdo
religioso, moral ou místico, originário
da Idade Média. Os autos de Natal
são encenados nessa época e, com
atores interpretando falas, músicas e
danças, reconstroem o episódio do
nascimento do Cristo.

como a dos pais terrenos de Jesus,
é uma viagem de fuga, que tenta
escapar à morte, e que termina com
o nascimento. A criança nascida em
Recife salva Severino, assim como o
menino nascido no Natal vem salvar a
humanidade.
A indicação cênica que abre
a primeira parte do poema - “O
retirante explica ao leitor quem é e a
que vai” (MELO NETO, 2007, p. 91) –
mobiliza ainda um tom de conﬁdência,
estabelecendo laços entre leitor
e obra, que pode ser entendido
como um traço do ethos discursivo
que emerge do texto. A seguir, fala
Severino naquela que é talvez a
parte mais conhecida do poema pelo
universo dos leitores brasileiros:
O meu nome é Severino,
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
ﬁquei sendo da Maria
do ﬁnado Zacarias.
Mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?
Vejamos:é o Severino
da Maria do Zacarias,
lá da Serra da Costela,
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para ele, como as indicações cênicas
nos textos para o teatro.
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limites da Paraíba.
Mais isso ainda diz pouco:
se ao menos mais cinco havia
com nome de Severino
ﬁlhos de tantas Marias
mulheres de outros tantos,
já ﬁnados, Zacarias,
vivendo na mesma serra
magra e ossuda em que eu vivia.
[...]
Mas, para que me conheçam
melhor Vossas Senhorias
e melhor possam seguir
a história de minha vida,
passo a ser o Severino
que em vossa presença emigra.
(MELO NETO, 2007, p. 91-92).

A cenograﬁa então se desloca
para o diálogo, em que Severino
conversa
diretamente
com
os
leitores (o coenunciador do poema),
tratando-os por “Vossas Senhorias”.
Essa dissimetria entre o locutor e a
forma como trata o destinatário, que
é também um traço do falar típico
do homem nordestino de pouca
escolaridade e de baixa renda, do
trabalhador rural, constitui mais um
traço do ethos discursivo do poema,
que se expressa não somente pelo
conteúdo da fala de Severino, mas
pelo seu modo de enunciar.
Traços
de
caráter
como
simplicidade, humildade e uma certa
ingenuidade, associados ao tom de
oralidade do discurso de Severino,
no encadeamento das informações
sobre seu nome e sua origem, como
quem vai, assim como uma criança,
agregando os poucos dados ao ﬁo

do discurso, constroem um efeito
de sentido de afetividade. O ritmo e
as rimas – elementos constitutivos
da linguagem especíﬁca do gênero
poema – conferem musicalidade
ao texto e reforçam o apelo afetivo,
instaurando um ethos de conﬁdência.
Essa forma de encadeamento das
frases, em que Severino, no seu modo
de homem simples, se utiliza de um
léxico coloquial e de uma modalidade
didática, permitirá ao texto não
apenas construir a cronologia e a
topologia do poema, o seu mundo,
mas também incorporar, por meio do
ethos e da cenograﬁa, o mundo do
retirante, participando mesmo de seu
percurso.
Ainda, no que tange à interlíngua,
ou seja, o código de linguagem próprio
do processo de criação literária,
destacam-se, além dessa forma de
encadeamento de sentenças que não
é típica do português culto escrito, a
presença de elementos do léxico e da
cultura nordestinos, constitutivos da
enunciação de Severino, funcionando
como motores paratópicos da obra.

Algumas considerações à guisa
de conclusão
Nesta análise piloto, procurei
mobilizar
conceitos
e
noções
apresentados
pelo
linguista
Dominique Maingueneau no quadro
da Análise do Discurso, por mim
estudados no percurso do mestrado,
com o intuito de veriﬁcar se tal
proposta se constitui um caminho
produtivo para a compreensão da

Tendo sido uma apresentação, fruto
de minhas leituras e reﬂexões teóricas
para a realização da dissertação, que
se encontra ainda em etapa anterior
ao exame de qualiﬁcação, e fruto
também de análises iniciais, não teve
a pretensão de encontrar respostas,
mas, antes, compartilhar um percurso
de pesquisa.
Pudemos,
então,
demonstrar
de que forma uma proposta, tal

como a que a AD apresenta para a
compreensão do fenômeno literário,
apresenta
algumas
vantagens,
sobretudo em relação a abordagens
que, ora primam pela imanência
do texto, ora pelo batimento entre
obra e vida do autor ou contexto
social e histórico de produção, sem,
entretanto, compreender a obra
literária como gestão do contexto em
que é produzida e, por isso mesmo,
um movimento de fundar um lugar
para si mesma, enquanto obra, no
campo literário.

SELINFRAN

maneira pela qual a obra de João
Cabral de Melo Neto funda para si um
lugar no campo literário.
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O CONCEITO DE VAIDADE NO LIVRO DE ECLESIASTES: UMA ANÁLISE
RETÓRICA
Márcia GRANERO PRADO (UNIFRAN)
Maria Flávia FIGUEIREDO (UNIFRAN)

RESUMO
Desde os primórdios da humanidade e ao longo do percurso histórico do
homem, muitos são os marcos de sua evolução. Dentre eles, a escrita tem papel
fundamental, seja pelo aculturamento do homem, seja pelo registro de suas
atividades e descobertas. Assim, por meio do registro histórico do homem
presente nas Sagradas Escrituras, é que tomaremos, como corpus de análise,
o texto bíblico, especiﬁcamente o Livro de Eclesiastes. Esse livro, que faz parte
dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento da Bíblia cristã e judaica,
é composto por doze capítulos que abordam questões relacionadas à vaidade
humana. O objetivo deste trabalho é veriﬁcar os valores e argumentos que
circundam o conceito de “vaidade” dentro do livro selecionado.
PALAVRAS-CHAVE: Livro de Eclesiastes; texto bíblico; conceito de vaidade;
argumentação e retórica; tipos de argumentos.
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Since the dawn of humanity and throughout the history of man route, there
are many milestones in its evolution. Among them, writing plays a key role, is
the acculturation of man, is the record of their activities and ﬁndings. Thus,
through the historical record of this man in the Holy Scriptures, it is that we will
take as analysis corpus, the biblical text, speciﬁcally the Book of Ecclesiastes.
This book, which is part of the poetic and wisdom books of the Old Testament
of the Christian and Jewish Bible, is composed of twelve chapters that address
issues related to human vanity. The aim of this study is to verify the values and
arguments surrounding the concept of “vanity” within the selected book.
KEYWORDS: Livro de Eclesiastes; biblical text; concept of vanity; argumentation and
rhetoric; types of arguments.

Considerando
as
formas
de
interação humana e a necessidade
que o Homem possui de se fazer
entender e também de convencer,
podemos perceber que há uma
ligação entre a história da Retórica e
a própria história da humanidade.
A história oﬁcial da retórica está
localizada no século V antes de
Cristo, na Magna Grécia em Siracusa,
hoje Itália. A palavra Retórica
(originária do grego rhetoriké, “arte
da retórica”, substantivo téchne)
recebeu acepções divergentes ao
longo da história e, ainda hoje, abarca
vários sentidos.
De acordo com o linguista Luiz
Antonio Ferreira:
Somos todos seres retóricos.
Por termos crenças, valores e
opiniões, valemo-nos da palavra
como um instrumento revelador
de nossas impressões sobre o
mundo, de nossos sentimentos,
convicções, dúvidas, paixões e
aspirações. Pela palavra, tentamos
inﬂuenciar as pessoas, orientarlhes o pensamento, excitar ou
acalmar as emoções para, enﬁm,
guiar suas ações, casar interesses
e estabelecer acordos que nos

Considerando, pois, o homem como
um ser retórico, é que tomamos, como
corpus da presente pesquisa, um de
seus registros históricos: as Sagradas
Escrituras. Assim, de posse do texto
bíblico, selecionamos especiﬁcamente
o Livro de Eclesiastes como objeto de
análise. Esse livro, que faz parte dos
livros poéticos e sapienciais do Antigo
Testamento da Bíblia cristã e judaica,
é composto por doze capítulos que
abordam questões relacionadas à
vaidade da vida humana.
Os livros da Bíblia foram escritos
ao longo de um milênio e meio por
diferentes regiões geográﬁcas e
em contextos culturais variados,
resultantes da longa experiência
religiosa dos judeus e dos primeiros
cristãos. A Bíblia, independentemente
do caráter sagrado, é uma coletânea
de livros que englobam vários
gêneros literários, como narrativas
históricas, contos, provérbios, hinos,
poesias, orações juntamente com
outras modalidades retóricas, pois
contempla vários ingredientes para
uma boa literatura, como mistério,
emoção, intriga, violência, sabedoria,
dentre muitos outros.
O que diferencia a Bíblia de
qualquer outra literatura antiga é que
para milhares de cristãos, é uma obra
que foi escrita sob a inspiração divina,
e a mensagem que traz é destinada a
toda a humanidade.
Os autores bíblicos viveram
em lugares e em ambientes

SELINFRAN

Desde
os
primórdios
da
humanidade e ao longo do percurso
histórico do homem, muitos são os
marcos de sua evolução. Dentre esses
marcos, a interação humana por meio
da linguagem e a escrita têm papel
fundamental, seja pelo aculturamento
do homem, seja pelo registro de suas
atividades e descobertas.

permitam conviver em harmonia.
(FERREIRA, 2010, p. 12)
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muito diversos: cada um deles
imprimiu na sua obra traços
muito característicos de sua
personalidade. Mas, como todos
escreveram sob a inspiração do
Espirito Santo, é Deus mesmo
que deve ser tido como o autor
primário de toda a Bíblia. (BÍBLIA
SAGRADA AVE MARIA, 2005, p.
15).

A Bíblia, nas línguas em que foi
originalmente escrita, foi preservada
através de manuscritos que chegaram
até nós e foram produzidos em várias
épocas da historia da humanidade.
Graças às traduções, a Bíblia tem
sido levada ao conhecimento de todo
povo, independentemente da língua e
cultura.
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Nosso objetivo, então, é veriﬁcar
os valores e argumentos que
circundam o conceito de “vaidade”
dentro do livro selecionado. Partimos
do pressuposto de que vaidade,
como característica constitutiva do
psiquismo humano, é atemporal;
por isso sempre se fez presente na
história da humanidade e ainda se
faz. Esse fato nos permite inferir que,
apesar de o texto ter sido escrito há
séculos, ele ainda é atual.

autores contemporâneos: Perelman
e Olbrechts-Tyteca, Michel Meyer,
Olivier Reboul, entre outros, como
veremos no item que segue.

Fundamentação teórica
Considerando como se fala e os
impactos dessa fala, a Retórica se
utiliza da linguagem do dia a dia para
poder alcançar todos os públicos,
porque não se dirige a um público
especiﬁco, pois o importante é a
persuasão que exerce sobre a tese
apresentada.
Com vistas ao entendimento
da história da Retórica e de suas
deﬁnições desde os primórdios,
neste trabalho, contaremos com as
proposições teóricas advindas de
Aristóteles, Reboul, Meyer, Perelman
& Olbrechts-Tyteca, Tringali, dentre
outros.

Por essa razão, acreditamos que
sua análise nos levará a um melhor
entendimento dos possíveis efeitos
de sentidos produzidos pelo uso do
termo “vaidade” na atualidade.

Aristóteles trouxe grandes contribuições para os estudos retóricos
e para várias outras áreas do saber.
O pensador advoga que a retórica
se baseia no verossímil, sem jamais
apresentar uma verdade única. Por
meio dela, podem ser comparados
diferentes modos de ver e compreender uma mesma questão. Por
essa razão, para o filósofo, a Retórica constitui uma disciplina formal
que pode ser utilizada em diversos
campos do conhecimento.

Para proceder à análise, adotaremos
a teoria retórico-argumentativa no que
concerne às reﬂexões e aos conceitos
sistematizados por Aristóteles e
disseminados e ampliados pelos

Por essa razão, o ﬁlósofo buscou
sistematizar os estudos retóricos
disponíveis em seu tempo e os
transformou num sistema. Uma das
contribuições de sua sistematização

Invenção – é relativa aos tipos de
argumentação (ethos, pathos e
logos);

•

Disposição – apoia-se nas
paixões, nas verossimilhanças e
nas evidencias;

•

Elocução – redação do discurso,
ligada à retórica literária;

•

Ação – ligada à memória, modo
como o orador fala.

Nos dias atuais, encontramos em
Reboul a seguinte deﬁnição para esse
campo do conhecimento: a retórica
é “a arte de bem falar, mostrar
eloquência diante de um público para
ganhá-lo para sua causa” (REBOUL,
2004, p. 17).
Assim,
para
a
Retórica,
o
que importa é o que o discurso
provoca no auditório, não havendo,
necessariamente, um compromisso
em elucidar a verdade. O importante
é, pois, a conquista do auditório por
meio da tese que lhe foi apresentada.
Assim, a relevância está na eﬁciência
do discurso apresentado.
Adilson
Citelli,
outro
autor
contemporâneo, corrobora essa tese
ao aﬁrmar:
A retórica não poderia ser uma
ética, pois ela não entra no mérito
daquilo que está sendo dito, mas,
sim, no como aquilo que está
sendo dito o é de modo eﬁciente.
Eﬁcácia implica, neste caso,
domínio de processo, de formas,

Para lograr tal eﬁciência, uma das
prerrogativas da retórica é a utilização
de uma linguagem comum entre
orador e auditório. Segundo Antônio
Suárez Abreu, “Saber argumentar é,
em primeiro lugar, saber integrar-se
ao universo do outro. É também obter
aquilo que queremos, mas de modo
cooperativo e construtivo, traduzindo
nossa verdade dentro da verdade do
outro (ABREU, 2013, p. 10).
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•

instâncias, modo de argumentar.
(CITELLI, 1999, p. 11)

Por essa razão, “para conseguir
persuasão, é necessário obter a
adesão do auditório e estruturar o
discurso em função dele. É também
o auditório que condiciona o gênero
oratório a ser adotado.” (FERREIRA,
2010, p. 146). É nesse sentido que
alguns autores enfatizam que toda
argumentação deve se dar de forma
contextualizada e pessoal.
Para sumarizarmos nosso entendimento do que vem a ser a Retórica,
retornemos à sua origem e vejamos
as palavras do filósofo de Estagira:
Entendamos por retórica a
capacidade de descobrir o que
é adequado a cada caso com
o ﬁm de persuadir. Esta não
é seguramente a função de
nenhuma outra arte; pois cada
uma das outras é apenas instrutiva
e persuasiva nas áreas da sua
competência; como a medicina
sobre a saúde e a doença, a
geometria sobre as variações
que afetam as grandezas, e a
aritmética sobre os números;
o mesmo se passando com
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quatro partes: Invenção, Disposição,
Elocução e Ação.
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todas as outras artes e ciências.
Mas a retórica parece ter, por
assim dizer, a faculdade de
descobrir os meios de persuasão
sobre qualquer questão dada
(ARISTÓTELES, 2015, p. 62).

Ainda
que
existam
muitas
deﬁnições para a retórica, vivemos
e dependemos dela diariamente,
como defende Tringali: “quer queira
quer não, vivemos sob seu império.
De tempos em tempos, anunciase sua morte, mas acontece que se
anuncia sua morte quase sempre
retoricamente.” (TRINGALI, 1988, p.
11).
Desde o surgimento da Retórica
na idade média até os dias de hoje,
houve grandes avanços, mas foi no
século XX que diversos ﬁlósofos e
estudiosos retomaram a Retórica
como objeto de estudo.
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Diante
de
tantos
avanços
tecnológicos do mundo globalizado
e das rápidas mudanças, a Retórica
surge com força e utilidade para
intermediar o diálogo entre os
povos.
Perelman
e
Olbrechts-Tyteca
dedicam-se aos estudos retóricos
como forma de persuasão. Para os
autores, a retórica não se limita ao plano
do discurso, mas deve ser estudada
por meio da História, da Filosoﬁa, do
Direito e de tantas outras ciências
que perpassam a argumentação.
Assim, Perelman, ﬁlósofo do Direito,
reabilitou a retórica de Aristóteles
e a posicionou como “Teoria da
Argumentação Persuasiva”, voltada

para o estudo da argumentação como
processo persuasivo.
A Nova Retórica, tal como proposta
no Tratado da Argumentação, de Chaïm
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca,
ajusta-se como uma nova forma de
ver os argumentos e parte da lógica
do razoável e do verossímil. Sendo
revestida da retórica aristotélica, ela
propõe uma nova metodologia de
análise não só do discurso, mas do
comportamento social da atualidade.
Neste trabalho, para procedermos
à análise do corpus selecionado,
adotaremos
a
teoria
retóricoargumentativa no que se refere
às reﬂexões e aos conceitos
sistematizados por Aristóteles e
disseminados e ampliados por autores
contemporâneos, tais como Perelman
e Olbrechts-Tyteca, Michel Meyer,
Olivier Reboul, entre outros.

Metodologia
Os procedimentos metodológicos
adotados
nesta
pesquisa
compreendem: 1) um levantamento
bibliográﬁco, seguido da leitura
e do ﬁchamento de obras de
autores renomados no campo dos
estudos retóricos, 2) levantamento
bibliográﬁco acerca da Bíblia Cristã
e Judaica, do Velho Testamento e,
em especial, do Livro de Eclesiastes,
com vistas à descrição do corpus e
3) análise qualitativa das estratégias
retóricas no que concerne aos valores
e aos argumentos que circundam
o conceito de “vaidade” no corpus
selecionado.

Pois algumas igrejas rejeitavam os
autores pagãos, sendo considerados
como inúteis e perigosos, mas ao
mesmo tempo não descartaram a
língua e a retórica dos pagãos.
A Bíblia era um modelo, porém
mais ainda: um problema. Com
efeito, não bastava ser lida,
precisava ser compreendida;
e, para interpreta-la, nunca era
demais utilizar todos os recursos
da retórica. A hermenêutica, da
Idade Média é toda alegórica:
propõe que todo texto bíblico
tem outro sentido além do literal
(REBOUL, 2004, p. 78).

Esta pesquisa propõe, como já
mencionado, o entendimento dos
valores e argumentos que circundam
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Foi muito comum que as autoridades
cristãs tivessem algumas concepções
doutrinais diferentes sobre o mundo
real e o mundo espiritual, mas
observa-se a delineação de um
suposto pensamento correto dentro
da cristandade. A partir daí, todos que
não se enquadrassem nos padrões
doutrinais estabelecidos passaram
a ser denominados como hereges;
termo que ganhou uma acepção
negativa. Com isso, demostra que
no ﬁm da antiguidade houve um
problema na relação entre a retórica
e a nova religião, o cristianismo e uma
ruptura total com a cultura antiga, e
assim os cristãos aceitaram a escola
e a cultura romana que ele oferecia,
mas foi a igreja católica que aderiu
dessa cultura antiga, inclusive com a
retórica.

o conceito de “vaidade” no livro
bíblico de Eclesiastes. Para isso, serão
consideradas as origens, bem como
o contexto histórico e religioso, do
texto bíblico selecionado.
A escolha do livro de Eclesiastes
foi motivada pela força da palavra
“vaidade”, nele repetida 30 vezes.
Esse livro foi escrito há tantos
séculos e ainda retrata a força que a
vaidade exerce sobre a organização
psicossocial do ser humano. Esse seu
caráter único e fascinante nos incitou a
efetuar uma releitura à luz da pesquisa
linguística, mais especiﬁcamente
da retórica, com vistas a vislumbrar
novas interpretações e descobertas.
O livro de Eclesiastes retrata uma
época de transição, completamente
desestruturada e frágil. O atual
mundo “globalizado” também se
mostra, muitas vezes, fragilizado e
carente de soluções. Em função da
velocidade dos acontecimentos, o
ser humano seguidamente se prostra
diante de ciclos de desespero, dúvida,
desânimo, os quais, como na época
do Eclesiastes, se repetem hoje.
Para Aristóteles, existem dois
mundos. Primeiro, o mundo divino,
o céu, não cognoscível pela fé,
mas, ao contrário, pela razão
demonstrativa. Esta conhece tanto o
divino, invisível, Deus, quanto o divino
visível, a saber, os astros, objeto da
astronomia matemática, visto que
seus movimentos são necessários,
portanto calculáveis e previsíveis.
Abaixo, o mundo “sublunar”,
a terra, onde existe acaso,

201
VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

Descrição e análise piloto do corpus

SELINFRAN

contingência, imprevisibilidade,
onde nunca é possível a ciência
perfeita, mas onde existe o
provável, o verossímil. Mundo,
enﬁm, aberto à ação humana.
(REBOUL, 2004, p. 40)

Os discursos permeados de
emoção são conduzidos por dois
elementos, ethos e pathos, palavras
de origem grega, o etos refere-se:
O caráter que o orador deve
assumir para chamar a atenção e
angariar a conﬁança do auditório,
e por outro lado o patos, as
tendências,
os
desejos,
as
emoções do auditório das quais
o orador poderá tirar partido.
(REBOUL, 2004, p. XVII)
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Sabemos que a Bíblia é um livro
cheio de histórias, ditos, relatos,
provérbios, canções, hinos, parábolas,
paradigmas,
sentidos
claros
e
obscuros, uma obra de arte em
si, mas de difícil interpretação. A
Bíblia Sagrada, que será utilizada na
pesquisa, é a Bíblia de Jerusalém, uma
edição brasileira de 1981, com revisão
e atualização, na edição de 2002, da
edição francesa Biblie de Jérusalem,
que é assim chamada por ser fruto de
estudos feitos pela Escola Bíblica de
Jerusalém, em francês, École Biblique
de Jérusalem.
De acordo com a Editora Paulus,
a edição é ampliada e inclui as
mais
recentes
atribuições
das
ciências bíblicas. A tradução segue
rigorosamente os originais, com a
vantagem das introduções e notas
cientíﬁcas.

A Bíblia procura tomar o homem
na sua relação com Deus, desde
o inicio da criação até ao ﬁm dos
tempos. Essa “biblioteca” sempre teve
importância ao longo dos tempos para
o mundo judaico-cristão, pois revela
personagens, culturas, linguagens,
mentalidades e desvenda a terra
onde se desenrolam as narrativas da
salvação da humanidade.
De acordo com Figueiredo (2007),
com base em Scliar (2005, p. 10),
A Bíblia é a compilação das
Sagradas Escrituras (isto é, o
conjunto dos livros sagrados
dos cristãos e, parcialmente, dos
judeus) e compreende o Antigo
e o Novo Testamento. Dadas
sua importância histórica e sua
forma de divulgação, essa obra
acabou por conquistar o status
de maior best-seller de todos os
tempos – foi traduzida em 2.167
idiomas e dialetos, teve edições
que totalizaram mais de 2 bilhões
de exemplares apenas no século
XX, está ao alcance de 85% da
humanidade e é lida há cerca de
3 mil anos. (FIGUEIREDO, 2007,
p. 129)

O presente trabalho abordará um
de seus livros, o Eclesiastes, escolhido
em função dos argumentos aqui
mencionados. Esse livro encontra-se
no Velho Testamento e faz parte dos
livros poéticos e sapienciais da Bíblia
cristã e judaica.
Na sequência dos livros que
compõem
a
Bíblia,
Eclesiastes
aparece depois do livro de Provérbios
e antes de Cântico dos Cânticos. O
signiﬁcado do termo Eclesiastes,

De acordo com o levantamento
bibliográﬁco efetuado, uma das
hipóteses levantada é a de que
Salomão seria o autor do livro de
Eclesiastes. Salomão era ﬁlho de
Davi, o mais rico, sábio e famoso rei
que Israel teve (I Reis 4.21, 29-34).
Seguindo essa linha de raciocínio, à
autoria de Salomão são atribuídos o
Cântico dos Cânticos, os Provérbios,
o livro de Eclesiastes e os Salmos 72
e 127. Há relatos de que o Cântico
dos Cânticos tenha sido escrito no
tempo de sua mocidade, Provérbios,
nos tempos de sua maturidade e
Eclesiastes seriam as reﬂexões feitas
em sua velhice.
Em confronto com a ideia
apresentada, encontramos em outros
estudos, a ideia de que a autoria
atribuída a Salomão é apenas ﬁctícia.
Ademais, é vista como uma crítica aos
tempos do rei, em que prevaleciam
as injustiças sociais. Vejamos o que
aﬁrmam, por exemplo, Storniolo e
Balancin (1991):
Na antiguidade, era mais honroso
atribuir o próprio escrito a uma
personagem famosa. Assim, o
autor julgou por bem atribuir
o seu livro ao rei Salomão (1,1),
considerado por todos como
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patrono da literatura sapiencial
em Israel. Com essa atribuição
ﬁctícia, há outra intenção: fazer
uma crítica severa, relembrando
o tempo de Salomão, quando
houve abundância para a classe
governante à custa do trabalho
e miséria do povo. A [mesma]
situação repetia-se no tempo do
autor. (STORNIOLO; BALANCIN,
1991, p. 7-8)

Para os referidos autores, há fortes
indícios de que o livro em questão
tenha sido escrito em meados do
século III a.C., tempo bem longínquo
da época em que viveu Salomão –
século X a.C.
Corroboram esse raciocínio, os
exegetas, tradutores da Bíblia de
Jerusalém, que, na Introdução ao livro
(p. 1165), comentam que a atribuição
da autoria a Salomão “não passa de
mera ﬁcção literária do autor, que
põe suas reﬂexões sob o patrocínio
do mais ilustre dos sábios de Israel. A
linguagem do livro e sua doutrina (...)
impedem de situá-lo antes do Exílio”,
que ocorreu cerca de seis séculos
antes de Cristo.
Em Eclesiastes, a frase-tema
é: “vaidade das vaidades, tudo é
vaidade”. Por meio dela, o autor
busca demonstrar a fragilidade da
vida humana e dar lição de desapego
dos bens terrestres e daquilo que, de
acordo com sua visão de mundo, não
tem sentido.
Nossa análise buscará também
perscrutar o auditório para quem
esse autor se dirigia. Para isso,
dentre
outras
estratégias
de
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embora seja considerado incerto,
tem sido traduzido para o português
como pregador ou preletor. Por
várias razões, esse livro constitui
um dos grandes desaﬁos para os
pesquisadores,
pois
apresenta
ausência de autor(es), dúvidas sobre
a época exata em que foi escrito e o
uso diferenciado do hebraico.
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investigação, contaremos com a
seguinte reflexão:
Há tantas paixões quantos
auditórios,
talvez
mesmo
julgamentos, com seus lugarescomuns, seus topoi. Ao homem
impaciente se ministrará o topos
segundo o qual tudo ocorre no
momento oportuno para quem
sabe esperar; ao homem agitado,
o topos segundo o qual de nada
vale correr etc. (MEYER, 2000, p.
XXXVIII).

Assim, nossa investigação buscará
delinear o tipo de homem para
quem foi ministrado o topos “tudo
é vaidade”. Ademais, considerando
que um discurso só será persuasivo
quando conseguir conquistar seu
auditório por meio do equilíbrio
entre a ordem racional e a ordem
afetiva (REBOUL, 2004, p. XVII),
observaremos o uso feito pelo orador
dos recursos racionais e emocionais
frente ao seu auditório com vistas a
persuadi-lo.
VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN
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Nesse
sentido,
acreditamos
que a Retórica corroborará nossa
interpretação do livro de Eclesiastes.
Segundo Aristóteles, existe uma
ligação entre a Retórica e a arte.
Por meio dessa arte, os homens se
comunicam entre si. Reboul, por sua
vez, defende que a retórica “é a arte de
persuadir pelo discurso [...] [, porém]
não é aplicável a todos os discursos,
mas somente àqueles que visam
persuadir” (REBOUL, 2004, p. XIV).
Como vimos, o corpus selecionado,
dado seu caráter prementemente
persuasivo, enquadra-se entre os

textos em que a retórica pode ser
facilmente aplicada.

Considerações ﬁnais
“Vaidade das vaidades, diz o
Eclesiastes, vaidade das vaidades! Tudo
é vaidade.”
(Eclesiastes)

Como foi exposto, nossa análise do
Livro de Eclesiastes pretende partir
de uma observação da retórica e de
seus argumentos e se aprofundar nos
diversos temas do livro, em especial
na palavra “vaidade”. Faremos uma
leitura que considera as instâncias
autor-texto-leitor, que em retórica
constituem o tripé ethos, pathos e
logos. Dessa maneira, acreditamos
que o trabalho nos permitirá também
efetuar uma reﬂexão comparativa
sobre o uso da palavra “Vaidade” na
atualidade.
Eclesiastes é um livro para pensar,
concluir, analisar e responder; não
é uma biograﬁa, mas um sermão.
Assim, nosso foco não será uma
investigação acerca da autenticidade
de sua autoria ou um entendimento
profundo do público a que esse autor
se dirigia, mas, sim, será uma tentativa
de investigação das estratégias
persuasivas presentes no texto
com foco nos valores e argumentos
que circundam, nele, o conceito de
“vaidade”.

ABREU, Antônio Suarez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. São Paulo: Ateliê Editorial,
2013.
ARISTÓTELES. Retórica. Tradução do original em grego de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse
Alberto e Abel do Nascimento Pena. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2015. (Coleção Folha. Grandes nomes
do pensamento, 1)
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O LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS GERAL E INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS:
UMA PROPOSTA SOB A ÓTICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS
Solange Marques AVINO (UNICSUL)
Ana Elvira Luciano GEBARA (UNICSUL)

RESUMO
O livro didático nas aulas de Língua Inglesa tem historicamente dois papéis:
um como apoio ao professor em suas atividades em sala de aula, e o outro
como norteador das atividades a serem ministradas. Ora como apoio para a
metodologia utilizada ora como um avatar do próprio método, o LD tem papel
relevante e por essa razão foi escolhido para a pesquisa. O recorte feito para
este artigo é uma das atividades de leitura dos livros do corpus sob a ótica
dos gêneros textuais, leitura e produção, e a sua aplicabilidade em contextos
proﬁssionais nos quais os aprendizes serão inseridos. Como arcabouço teórico
serão utilizados os trabalhos de Swlaes (1990), Marcuschi (2010), Almeida Filho
(2002), além de outros. Para o presente artigo, apresentamos uma primeira
análise das atividades de leitura em uma unidade do livro Touchstone, quanto
aos gêneros e funções presentes, para determinar o papel que essas atividades
de leitura representam no ensino da língua inglesa com foco em cursos de
negócios.
PALAVRAS-CHAVE: Livros didáticos; gêneros textuais, ESP.
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ABSTRACT
The textbook for English classes has two historic roles: one as the support for
the teacher with its available activities for the classroom, and the other as the
guide for the content to be taught. Either as the support for the methodology
adopted or as the avatar of the method itself, the textbook plays a relevant role
and for this reason was chosen for this research. The focus for this article is one
of the reading activities of the corpus, with focuson text genres, reading and
production, as well as how it may be applicable in working contexts students
need to be part of. The theoretical framework are various works of Swales (1990),
Marcuschi ((2010), Almeida Filho (2002), among many others, for this article,
we introduce the ﬁrst analysis of the reading activities of the book Touchstone,
Unit 1, as far as text genres and functions are concerned in order to determine
the role such activities represent in the teaching and learning of English with
ESP courses.
KEYWORDS: Textbook; genres; ESP.

Em nosso país, para o ensino
de língua inglesa, foram utilizados
vários métodos: desde “gramática
e tradução” até as abordagens
comunicativas ou por meio de
gêneros que encontram legitimação

[...] gêneros textuais são entidades
sócio-discursivas e formas de
ação social incontornáveis em
qualquer situação comunicativa.
Caracterizam-se como eventos
textuais altamente maleáveis.
Dinâmicos e plásticos. Surgem
emparelhados a necessidades e
atividades sócioculturais, bem
como na relação com inovações
tecnológicas. (MARCUSCHI, 2010
p.19).

A nossa pesquisa tem como ponto
de partida a análise de livros didáticos
para o ensino de inglês, tendo como
categoria de análise: a relação entre a
proposta metodológica em relação à
atividade de leitura proposta, e ambas
em relação ao ensino almejado: inglês
geral ou inglês para ﬁns especíﬁcos.
Nesse artigo, encontra-se um recorte
das análises precedido da descrição
das condições e do contexto de
ensino de LE.
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Através
de
várias
pesquisas,
constata-se que uma grande parte
dos professores de língua estrangeira
(LE) ainda recorrem ao livro didático
– LD - para organizar seu trabalho em
sala de aula, quer por exigência das
escolas nas quais trabalham, quer por
necessidade de um guia que os ajude
na empreitada (ALMEIDA FILHO, 2002,
PEREIRA, 2000; CORACINI, 1999). Para
o ensino de uma língua estrangeira
(LE), o livro didático representa o
alicerce que direciona o conteúdo
a ser aplicado, respeitando-se os
objetivos e as habilidades linguísticas
a serem exploradas. Ele também guia
o professor acerca das atividades e
sequência programática. Conforme
postula Johns (1997), o LD é a principal
fonte de informação do conteúdo
pedagógico, sendo considerado o
andaime para a aprendizagem. A sua
escolha depende de vários fatores que
vão desde a proposta curricular até as
imposições de editoras que fornecem
os livros para as escolas. Tanto no
ensino fundamental, quanto em escolas
de idiomas ou em nível universitário, a
sua adoção é dada como certa, sendo
muitas vezes considerado pelos pais
e coordenadores pedagógicos como
uma forma de regular as atividades
desenvolvidas em sala de aula pelo
professor.

nos documentos oﬁciais (PCN,
Orientações Curriculares e outros).
A partir dos anos 1970, o ensino de
língua inglesa passa a privilegiar as
quatro habilidades básicas a serem
adquiridas: writing, speaking, listening
e reading skills (habilidades de escrita,
fala, compreensão oral e leitura).
Atualmente, vê-se na adoção do LD
de inglês a ênfase nas habilidades por
meio do ensino de gêneros textuais
orais e escritos. Espera-se, assim, que
a língua inglesa seja aprendida de
forma a ser utilizada em contextos
sociais e proﬁssionais dos mais
diversos. A abordagem relacionada
aos gêneros se baseia no fato de que,
como aﬁrma Marcuschi (2010):
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O corpus da pesquisa é composto
por três livros didáticos (doravante
LD) para ensino de língua inglesa,
dois para inglês geral e um para inglês
para ﬁns especíﬁcos. Desses livros
foram selecionadas as atividades de
leitura, com vistas a identiﬁcar qual
o papel dessas atividades para o
ensino de LE. Para tal, identiﬁcamos
quais são os gêneros utilizados, como
são apresentados, que atividades
os antecedem e os sucedem, o que
agregam ao ensino dos gêneros, e se
eles possibilitam o ensino da língua
inglesa para ﬁns proﬁssionais, que é
o ponto de partida para cursos de
negócios que trazem em sua grade
curricular o ensino do inglês.Para este
estudo, serão analisados os elementos
linguísticos e visuais, uma vez que
têm papel constitutivo nos gêneros e
nas atividades de leitura; acreditamos
que isso possibilitará a compreensão
da adequação e da utilidade desses
componentes para o propósito de
aprendizado.
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Fundamentação teórica
O livro didático
Segundo Paiva (2009), os livros
didáticos (LD) para o ensino da língua
inglesa são criados e adotados em um
dado momento histórico, reﬂetem e
reforçam as ideologias da sociedade
vigente, objetivando a preservação
do discurso dominante, enquanto
procuram ir ao encontro dos avanços
tecnológicos e cientiﬁcos da época.
Como exemplo, a autora aponta que
os LDs do século XIX traziam em

seu conteúdo muitos exercícios de
tradução que tratavam de escravos
e das diferenças entre continentes
(elemento
ideológico),
com
exercícios que visavam à gramática e
à aquisição de vocabulário, o Método
Direto – que se distinguia do Método
Grámatica e Tradução (AGT) – por
ter como característica principal o
uso da L2 para o ensino da língua
estrangeira (AD). Ao longo da história
do ensino da língua estrangeira no
Brasil, as abordagens e métodos de
ensino passaram por mudanças que
acompanharam
as
necessidades
da época, quer ideológicas, quer
cientíﬁcas e tecnológicas. Sendo
assim, é possível aﬁrmar que as
mudanças sociais ocorridas através
do tempo deram origem a novas
formas de se pensar o ensino da
língua estrangeira, no nosso caso o
inglês. Na década de 60, a abordagem
utilizada para o ensino da língua
era a abordagem de competência
comunicativa (ACC), que postulava
o chamado “politicamente correto”,
com atividades de conversação e
utilização mais comunicativa da
língua com personagens interraciais
e em contetxo de igualdade entre
os sexos, com cenas rotineiras e
de trabalho. (PAIVA, 2009; LEFFA,
1988). Até então, o ensino da língua
era deﬁnido como geral, uma vez
que o foco eram as situações do dia
a dia e vocabulário comum a todas
as situações sociais.
Quanto ao
ensino do inglês para ﬁns especíﬁcos,
Swales (1985) aponta o ano de 1962
como o marco oﬁcial. É de anuência

A necessidade do aprendizado
diferenciado da língua inglesa se deve,
em grande parte, à nova realidade
mundial em que a globalização
aproxima os países e em que as
transações comerciais e econômicas
ocorrem de forma rotineira entre
empresas
multinacionais
que
possuem escritórios e ﬁliais em
diversos países, o que inclui o Brasil.
Sendo assim, o vocabulário e as
estruturas especíﬁcas encontradas
em um dia a dia de trabalho devem ser
conhecidas e utilizadas naturalmente
por esses funcionários. Essa nova
realidade originou a necessidade de
materiais didáticos especíﬁcos, e o
livro didático de inglês faz parte dessa
vertente. No entanto, nem sempre
nos cursos, o material é adequado à
área em que as pessoas vão ingressar
ou que precisam dominar, porque
existem materiais de cunho geral
1 Tradução nossa de “ESP is an approach to language teaching
in which all decisions as to content and method are based on
the learner’s reason for learning.”
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mesmo sendo de ESP, que, dessa
maneira, não correspondem a áreas
mais especíﬁcas ainda, como ﬁnanças,
negócios, biológicas, médicas e
outras.

Gêneros textuais – uma abordagem
para o ensino da língua inglesa
Uma das respostas para a questão
das especiﬁcidades de cada realidade
de ESP é a abordagem do ensino de
língua inglesa por meio dos gêneros.
Trata-se de uma perspectiva que
alcançou notoriedade no ﬁm do
século XX (MARCUSCHI, 2008) e
que tem sido objeto dos estudiosos
tanto de língua materna quanto de
estrangeira.
Muitos autores já escreveram
sobre gêneros textuais e sobre sua
abrangência no tocante ao ensino de
línguas. Para Swales (1990), eles são
eventos comunicativos, utilizados
por integrantes de uma comunidade,
com grande maleabilidade, uma
vez que podem vir a se transformar
ao longo do tempo, de acordo
com
as
mudanças
históricosociais sofridas pela sociedade em
questão. A sua abordagem visa
mostrar que a utilização de gêneros
possibilita a compreensão de eventos
comunicativos em várias esferas
sociais, como a acadêmica, de
pesquisa e de negócios. De forma
mais ampla, os gêneros textuais
podem ser deﬁnidos como processos
sociais com objetivos comunicativos,
estruturados e convencionalizados,
compreendidos pelos integrantes da
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geral que essa vertente do ensino da
língua inglesa deve ser considerada
uma abordagem de ensino que
necessita de uma cuidadosa análise
das necessidades do aprendiz e de
uma preparação especíﬁca acerca do
conteúdo programático. Hutchinson
e Waters aﬁrmam que ESP (English
for Speciﬁc Purposes) – inglês para
ﬁns especíﬁcos: “é uma abordagem
de ensino de língua na qual todas as
decisões sobre o conteúdo e método
são baseadas nas razões que o
aprendiz possui para o aprendizado
da língua” (HUTCHINSON; WATERS,
1987 p.19)1.
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comunidade em que ocorrem, Além
do campo textual, são encontrados
nos campos discursivo, estratégico e
sócio-cultural.
Essa perspectiva dos gêneros
elucida como são necessários para o
ensino de ESP, uma vez que possibilitam
ao aluno quando da compreensão
de um gênero estudado, as ações e
a posição discursiva inerentes a esse
gênero. Essa é a razão por que este
artigo e a pesquisa da qual faz parte
têm como objeto a análise dos LDs,
através dos seus textos e atividades
de apoio, sob o enfoque de gêneros
textuais, e para isso, voltaremos a essa
deﬁnição em outro momento, assim
como às reﬂexões que outros autores
também ﬁzeram sobre esse enfoque.

Semiótica visual e sua gramática
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A elaboração de um LD de inglês
engloba tanto a estrutura linguística
abordada em seus níveis: lexical,
sintático e semântico, quanto a parte
visual que pode indicar a própria
estruturação do livro (as seções
de que se compõe com diferentes
cores e símbolos) quanto ilustrar de
forma descritiva ou complementar
os elementos que são focalizados
em cada atividade proposta. Para
tal, os autores lançam mão de vários
recursos imagísticos, que não são
utilizados para o enriquecimento
visual e a atratividade do LD. Para
Halliday (1994), as características
multimodais
apresentadas
são
passíveis de interpretação e junto
com a parte textual, enriquecem a
proposta metodológica que embasa

o LD de inglês. O autor desenvolveu a
teoria das metafunções visuais, sendo
elas representacionais (ideacionais),
interativas
(interpessoais)
e
composicionais (textuais). A partir
delas, Kress e van Leeuwen (2006)
criaram a Gramática do Design
Visual, no ﬁnal dos anos 1990, que
toma como base essas metafunções
desenvolvidas por Halliday. Kress
e van Leeuwen procuram com a
sua proposta descrever as imagens
encontradas, partindo da premissa
que todos os elementos internos
encontrados se combinam e formam
um “todo coerente”, que expressa
signiﬁcados múltiplos. Para eles, as
imagens são códigos de signiﬁcado
que possuem uma sintaxe própria.
A partir dela é possível identiﬁcar
signiﬁcados potenciais, que aludem a
contextos sociais, políticos e culturais.

Metodologia
Em um primeiro momento, foram
escolhidos para compor o corpus,
três LDs de inglês. Dois deles são de
inglês geral: um da série Interchange
(RICHARDS. J. C; HULL. J.; PROCTOR
S., 2013), que teve a sua primeira
edição em 1997, e hoje está na quarta
edição; outro da série Touchstone
(MACCARTHY M., MACCARTEN J.;
SANDIFORD H., 2006) com a sua
primeira edição em 2005 e hoje na
sua quinta edição. Os dois títulos
pertencem a editora Cambridge Press
e são comumente utilizados para o
ensino da língua inglesa, em escolas
públicas, instituições particulares ou
em universidades. Além desses dois

A segunda etapa, ainda em
andamento, é a análise de todas
as atividades de leitura, pré e pósleitura, objetivando a identifcação
dos gêneros textuais encontrados,
a sua frequência, e se são utilizados
para a aquisição da língua para ﬁns
especíﬁcos ou geral sempre em
diálogo com a proposta do livro.

•

uma edição impressa, que
corresponde ao livro texto e
livro de exercícios;

•

uma versão chamada “blended”,
com o livro-texto impresso e o
livro de exercícios on-line e,

•

uma última versão é chamada de
“Premium Blended”, que possui
o livro-texto impresso, a versão
on-line do mesmo livro e do livro
de exercícios. A versão online
dos dois livros traz a mesma
conﬁguração do livro impresso,
porém, possui um conteúdo
mais amplo, com mais exercícios
em todas as suas lições e a
possibilidade de refazê-las caso
o aluno assim o quiser, uma vez
que, após salvar as atividades,
elas ﬁcam gravadas, mas, ao
entrar novamente na plataforma,
as respostas previamente dadas
são apagadas.

Neste artigo, apresentamos uma
das análises que fazem parte de nossa
pesquisa que envolve a identiﬁcação
dos gêneros utilizados nos livros, suas
características e relação com o ensino
de inglês geral e especíﬁco, uma das
atividades de leitura, de um dos LD
selecionados, o Touchstone.
Os três livros possuem divisão
por nível de ﬂuência, por esse
motivo, decidimos utilizar os textos
contidos no nível intermediário, que
corresponde ao nível B1, no Quadro
Europeu Comum de Referência para
as Línguas – Aprendizagem, ensino,
avaliação. A terceira e última etapa
será as reﬂexões sobre os resultados
encontrados ao longo desse processo.

Caracterização
análise

do

corpus

Cada livro contém 12 unidades, que
são divididas entre
•

Lesson
A
(habilidade
de
gramática) – introduz o tema,
os pontos gramaticais e o
vocabulário que será explorado
na unidade e a gramática, a partir
de teoria, seguida por exercícios
controlados e exercícios em
grupo, considerados mais livres;

•

Lesson B (habilidade léxicosemântica) – que explora a
gramática e o vocabulário

e

A série Touchstone é composta
por quatro livros, que correspondem
aos níveis básico, pré-intermediário,
intermediário
e
intermediário-
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avançado, nas cores vermelha, azul,
verde e roxa, respectivamente. Esse
material possui três versões:
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títulos, também foi escolhido o LD
de inglês para ﬁns especíﬁcos Market
Leader (COTTON, D. FALEY D., KENT
S., 2010), que é da editora PearsonLongman, com a sua primeira edição
em 2008 e já na sua terceira edição.
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especíﬁco do tema da unidade
de maneira conjunta;
•

Lesson C – para a prática dos
skills – habilidades em português,
que procura trazer atividades
em que o uso da língua seja
praticado de forma mais natural,
com diálogos, estruturas e frases
comuns utlizadas por usuários
nativos da língua inglesa.

•

Lesson D, por ﬁm, que é dividida
entre as habilidades de leitura (o
nosso recorte) e escrita.

Conforme já mencionado, para
este artigo, analisaremos apenas o
conteúdo de uma unidade, no que diz
respeito às atividades de leitura, pré e
pós exercícios, sob a ótica de gêneros
textuais.
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O nosso corpus encontra-se na
seção intitulada Lesson D – Littleknown facts (Pequenos fatos de
conhecimento geral), (p. 8 e 9)
da unidade 1 – The way we are. O
exercício 1 – Reading (leitura) é
dividido em quatro atividades. A
atividade A, de pré-leitura, questiona
se o aprendiz sabe algum fato
importante sobre uma celebridade
e pede que ele seja contado para a
sala inteira. Essa atividade procura
ativar o conhecimento prévio que
o aprendiz possui sobre o tema
celebridade e apresenta um texto
que possui as características do
gênero biograﬁa, em que a vida de
pessoas famosas é apresentada de
forma narrativa podendo ser de
um período da vida da pessoa ou
de toda a vida. O texto (imagem

1) traz os aspectos gramaticais e
semânticos encontrados ao longo da
unidade, que no caso são advérbios
de maneira e intensidade e adjetivos
para descrever características das
pessoas e suas ações. Como diz o
nome da unidade The way we are Da maneira que somos, procura-se
fazer com que o aprendiz entenda
os aspectos da língua que estudou
na unidade, dentro de uma situação
comum, a ser encontradas em
situações corriqueiras.
Imagem 1 – Unit 1 – Lesson D Little-Known facts

Fonte: Touchstone 3 Unit 1 – The way we are – p. 8

A atividade 2 solicita que, após a

Quanto aos recursos visuais
utilizados, percebe-se que os autores,
utilizam para cada título, número ou
letra que identiﬁca a seção, nome
ou exercício, a mesma cor escolhida
para o livro, as 12 unidades seguem
esse padrão. A nossa análise é sobre
o livro verde – nível intermediário, e
as palavras, números e letras Lesson
D, “Little-known facts”, 1, A, B, C e D
também estão em verde. A atividade
D traz a oposição esquerda/direita.
Para Kress e van Leeuwen (2006), o
lado direito da imagem geralmente
contém a informação chave, para
qual o leitor presta maior atenção,
sendo muitas vezes o elemento novo,
que ainda desconhece. Na atividade
em questão, são as deﬁnições a-f, dos
adjetivos 1-6 que foram colocados
do lado esquerdo, representando
as informações que o leitor já
conhece. O texto apresenta como

Considerações parciais
No texto da unidade 1 analisado,
veriﬁca-se que os recursos visuais
vão ao encontro das características
apresentadas no texto, auxiliando a
associação do conteúdo e assimilação
por parte dos alunos, uma vez que as
imagens já suscitam a conexão entre
pessoas e ações. O gênero textual da
unidade, mini-biograﬁa, representa
o arcabouço programático proposto
na unidade: descrição de pessoas e
ações de pessoas importantes em
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recurso imagético a foto de quatro
celebridades, um ator, uma atriz, uma
cantora e um jogador de baseball.
As celebridades são famosas e
conhecidas por todos. Como sempre
aparecem na mídia, principalmente
televisão e revistas de entreterimento,
os alunos estão acostumados com
suas imagens, principalmente o
ator, que já participou de ﬁlmes de
sucesso, e a cantora, muito premiada
e frequente nas rádios e premiações
de músicas. Com essas escolhas,
percebe-se como um dos objetivos
fazer com que os alunos consigam
utilizar o vocabulário e estruturas
contempladas na unidade de forma
mais natural: é fácil descrever quem
lhe é comum de ver. As fotos estão
do lado direito, os números 1 a 4 estão
em cor laranja, como o fundo dos
textos sobre cada um deles. Todas as
fotos mostram as pessoas sorrindo,
com uma linguagem simples e leve.
O texto é pequeno, feito de frases
numeradas, são cinco fatos sobre cada
celebridade, todos eles corriqueiros.
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leitura, o aprendiz compartilhe qual
fato descrito de cada celebridade
lhe chamou mais a atenção. Depois
da leitura, a atividade C requer
que os aprendizes digam com qual
celebridade tem mais aﬁnidade.
Novamente, espera-se que eles
compartilhem em uma atividade oral
tal informação, utilizando-se do que
aprenderam na unidade, que, neste
caso, é o uso dos adjetivos e advérbios
destinados à descrição de pessoas
ou situações. Finalmente, a atividade
D traz um exercício de vocabulário,
em que é necessário ligar o adjetivo
disposto do lado esquerdo da página,
com a sua deﬁnição que está do lado
direito da página.
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nossas vidas, como qualiﬁcar e dar
maior importância a essa qualiﬁcação.
Apesar desse primeiro texto mostrar
uma preocupação com o ensino
do inglês geral, com personagens,
características do dia a dia, vê-se
no seu conteúdo a possibilidade de
adaptação para o aprendizado da
língua para fins específicos, que deve
ser o foco para o ensino do inglês
em cursos de negócios. O conteúdo
da unidade como um todo possui

aspectos muito positivos, a maneira
como as lições vão se completando:
gramática,
vocabulário/gramática,
utilização da fala e da leitura e
atividades de reforço evidenciam
uma tentativa de trazer ao aluno um
aprendizado natural de aspectos que
ele poderá utilizar no seu dia-a-dia,
quando tiver que descrever pessoas
que conhece e suas ações.
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A FÓRMULA DISCURSIVA “GLOBALIZAÇÃO” NOS CADERNOS DO
PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO
Um dos caminhos para se compreender os discursos e o modo pelo qual os
debates sobre as relações sociais têm se desenvolvido é o estudo das fórmulas
discursivas e suas variantes, tal como proposto pela linguista francesa Alice
Krieg-Planque. Tais fórmulas são sequências verbais, formalmente demarcáveis
e relativamente estáveis, que começam a funcionar nos discursos produzidos
no espaço público como expressões ao mesmo tempo partilhadas e polêmicas.
Nesta pesquisa, o objetivo é estudar o modo como circula a fórmula
“globalização” e suas possíveis variantes nos seis volumes do Caderno do
Professor de Geograﬁa do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Governo
do Estado de São Paulo. Busca-se reﬂetir sobre a circulação da fórmula e como
ela mobiliza a atuação do professor e o pensar do aluno sobre esse processo
em constante evolução no cenário contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: fórmulas discursivas; globalização; geograﬁa; cadernos do
professor.

ABSTRACT

KEYWORDS: discursive formulas; globalization; geography; teachers notebook.
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One way to understand the discourses and how the discussions on social
relations have developed is the study of discursive formulas and their variants,
as proposed by the French linguist Alice Krieg-Planque (2010). Such formulas
are verbal sequences, formally determinable and relatively steady, they begin
to work in the discourses made in public space as expressions at the same time
shared and polemics. In this research, the goal is to study how circulates the
formula “globalization” and its possible variants in the six volumes of Caderno
do Professor de Geograﬁa do Ensino Médio da Secretaria da Educação do
Governo do Estado de São Paulo. The aim is to think about the circulation
of the formula and how it mobilizes the role of the teacher and the student
to understand this process in constantly development in the contemporary
scenario.
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Introdução
O fenômeno da globalização trouxe
à tona a perspectiva de um mundo
homogeneizado, no qual um modelo
econômico de tipo capitalista implica
a criação de blocos econômicos
conectando diferentes lugares do
mundo. A análise e discussão de
questões
contemporâneas
são
engendradas pelo fenômeno da
globalização, pois em qualquer parte
do mundo nosso cotidiano reﬂete
a inﬂuência desse processo de
homogeneização. Isso é revelado pela
presença cada vez maior de produtos
que são encontrados em qualquer
parte do mundo e também pelo
expressivo e fácil acesso a informações
em tempo real em qualquer parte do
planeta Terra. Graças ao processo de
intercâmbio e homogeneização de
mercadorias, capitais e informações
entre diferentes povos, em diversas
localidades, a despeito das fronteiras
e distâncias geográﬁcas, podemos ver
a expansão do processo inicialmente
de natureza econômica para o campo
da política e da cultura.
Por
meio
do
sintagma
“globalização”, designou-se primeiro
um sistema econômico e de circulação
de bens e moedas. A palavra foi
disseminada ao longo da década
de 80 nas escolas de administração
de empresas de universidades
norte-americanas; era um conceito
particular e restrito à linguagem de
administradores e economistas (Cf.
BARBOSA, 2010). Depois, ao longo
dos anos 1990, seu uso foi sendo

aos poucos incorporado por outros
setores, apropriado e difundido pela
mídia, e passou rapidamente a ser
usado em todo o mundo, em áreas
tão diversas quanto a economia e a
cultura.
A partir dos pressupostos teóricos
e analíticos da Análise do Discurso
de linha francesa (doravante AD) e
do conceito de fórmula discursiva,
que embasam a pesquisa, buscase compreender os sentidos que
são construídos para o sintagma
“globalização” nos Cadernos do
Professor de Geograﬁa do Ensino
Médio do Estado de São Paulo.
Esse material é distribuído pela
Secretaria de Estado da Educação
aos professores da rede pública e é
uma forma de prescrição ao trabalho
desses professores.
Espera-se que essa pesquisa possa
contribuir para uma reﬂexão sobre
a circulação da fórmula discursiva
“globalização” e como ela mobiliza
prescrições para a atuação do professor
e, consequentemente, contribui para a
construção de sentidos que circulam
entre professores e alunos acerca
desse processo que se consolida no
mundo contemporâneo.

As fórmulas discursivas e outros
fundamentos teóricos e analíticos
O principal conceito mobilizado
nesta pesquisa é o de fórmula
discursiva, um sintagma que não pode
existir sem um léxico cristalizado. A
relação que Krieg-Planque (2010) faz
entre lexicologia e os estudos sobre

Fórmulas
discursivas
resumidamente,

são,

um conjunto de formulações que,
pelo fato de serem empregadas
e m um mo mento e em u m
espaço público dados, cristalizam questões políticas e sociais
que essas expressões contribuem, ao mesmo tempo, para
construir. Assim, por exemplo,
podemos considerar que formulações como “mundialização/
globalização”, “mundializar/globalizar” [...] etc. constituem as
variantes de uma mesma fórmula – “mundialização” – cujo estudo seria útil para compreender o
modo pelo qual os debates sobre
o estado das relações sociais se
desenvolveram na virada do século XX para o século XXI (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 9).

A linguista francesa analisou os
modos como o sintagma “puriﬁcação
étnica” circulou a partir dos anos

Em um momento do debate
público, uma sequência verbal,
formalmente
demarcável
e
relativamente estável do ponto
de vista da descrição linguística
que se pode fazer dela, põese a funcionar nos discursos
produzidos no espaço público
como
uma
sequência
tão
partilhada quanto problemática.
Empregada em usos públicos que
a investem de questões sóciopolíticas por vezes contraditórias,
essa sequência conhece então
um regime discursivo que faz
dela uma fórmula: um objeto
descritível nas categorias da
língua e cujo destino – ao mesmo
tempo invasivo e continuamente
questionado – no interior dos
discursos é determinado pelas
práticas linguageiras e pelo
estado das relações de opinião
e de poder em um momento
dado no seio do espaço público
(KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 14).
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1990 em jornais franceses em
matérias sobre os conﬂitos étnicos
na antiga Iugoslávia. A partir de seus
estudos, apoiados em grande parte
nas propostas de Jacqueline AuthierRevuz sobre as formas e os campos
de representação da heterogeneidade
enunciativa,
estabeleceu
como
critérios para que um sintagma possa
ser considerado uma fórmula: a) se
caracterizar por uma forma linguística
cristalizada; b) se inscrever numa
dimensão discursiva; c) funcionar
como um referente social e, d)
comportar um aspecto polêmico.
Tomemos as palavras da própria
autora:
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fórmulas permite melhor deﬁnir o
seu objeto de estudo. Embora se
aproximem porque ambas se voltam
para os usos da palavra, essas duas
perspectivas se diferenciam porque,
enquanto a lexicologia volta-se
ao percurso de vida da palavra, o
estudo das fórmulas ocupa-se de
um momento especíﬁco dessa vida
da palavra, quando ela passa a ser
mais intensamente usada no espaço
público, momento em que pode se
tornar uma fórmula. Nas palavras da
autora (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 19):
“o acesso de uma palavra à condição
de fórmula é parte integrante da
história dos usos dessa palavra”.
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Nosso trabalho propõe a análise
da circulação discursiva da fórmula
“globalização”, a ﬁm de compreender
a maneira como diversos atores
sociais, aqui exempliﬁcados pelo
Estado de São Paulo, professores
e alunos, por meio dos discursos,
constroem relações de poder e de
opinião.

o caráter contínuo do objeto
– e, consequentemente, a
grande diversidade de silhuetas
e ﬁguras sob as quais será
possível encontrá-lo – faz da
noção de fórmula uma noção
heurística, suscetível de ser
sempre recolocada, revisitada,
redeﬁnida
(KRIEG-PLANQUE,
2010, p. 112).

A
noção
de
fórmula
está
intimamente ligada à de uso, podendo
produzir deslocamentos linguísticos,
ou seja, dar sentindo a coisas novas
com o mesmo termo; desse ponto de
vista, ela é ﬂuida, não possui limites
definidos e, por essa razão, certos
usos da fórmula lhe conferem um
caráter conﬂituoso ou problemático.

Para a análise, faremos a leitura e
seleção de trechos dos seis volumes
do Caderno do Professor de Geograﬁa
do Ensino Médio da Secretaria da
Educação do Governo do Estado
de São Paulo ano 2014/2017. Com
o objetivo de apoiar o trabalho dos
professores da rede pública de ensino,
foi elaborado em 2008 um material
constituído do caderno do professor
e do caderno do aluno. Trata-se de
um material elaborado a partir do
currículo de base comum para os
anos iniciais e anos ﬁnais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio:

Assim, o processo de cristalização
da fórmula é fundamental para sua
aceitabilidade e circulação. O caráter
cristalizado é sustentado por um
processo tautológico. Conforme KriegPlanque (2010, p. 66), “a cristalização
não é só um fenômeno intrínseco,
mas que resulta de um julgamento
atribuído pelos locutores a certas
sequências discursivas”. O caráter
cristalizado da fórmula depende, em
parte, de avaliações pessoais, ou seja,
pode ser percebida como cristalizada
por certos interpretantes num dado
contexto e percebida de forma livre
por outros.
O fato de a fórmula ser um objeto
inscrito em um contimuum não
faz dela, de modo algum, um
objeto totalmente acientíﬁco
que resiste a uma análise
fundamentada. Ao contrário,

Na nova edição 2014-2017, os
Cadernos do Professor e do
Aluno
foram
reestruturados
para atender às sugestões e
demandas dos professores da
rede estadual de ensino paulista,
de modo a ampliar as conexões
entre as orientações oferecidas
aos docentes e o conjunto
de atividades propostas aos
estudantes. Agora organizados
em dois volumes semestrais
para cada série/ano do Ensino
Fundamental – Anos Finais e
série do Ensino Médio, esses
materiais foram revistos de modo
a ampliar a autonomia docente
no planejamento do trabalho

Os cadernos são organizados por
disciplinas, de acordo com a série,
ano e semestre. Para cada série há
dois volumes do caderno, um para
cada semestre letivo. Na ﬁgura a
seguir (Figura 1), pode-se ver as capas
dos cadernos:

Figura 1: Capas dos cadernos do professor de Geograﬁa.
Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/caderno-professor

Nas primeiras páginas, há uma
orientação sobre os conteúdos,
os conhecimentos que devem ser
priorizados, as competências e
habilidades que serão mobilizadas
e trabalhadas, a Metodologia e
estratégias que deverão ser adotadas
e orientação sobre o processo
de avaliação. Os conteúdos são
segmentados e cada segmento
recebe o nome de Situações de
Aprendizagem que orientam o

Para Maingueneau, o discurso
constrói socialmente o sentido, tanto
através das “interações orais entre
duas pessoas quanto as produções
coletivas destinadas a um público
amplo” (MAINGUENEAU, 2015, p. 28).
Diz o autor que
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trabalho do professor no ensino dos
conteúdos disciplinares especíﬁcos e
a aprendizagem dos alunos.

o sentido de que se trata aqui
não é um sentido diretamente
acessível, estável, imanente a
um enunciado ou a um grupo
de enunciados que estaria
esperando para ser decifrado:
ele é continuamente construído
no interior de práticas sociais
determinadas. Essa construção
do sentido é, certamente, obra
de indivíduos, mas de indivíduos
inseridos
em
conﬁgurações
sociais
de
diversos
níveis
(MAINGUENEAU, 2015, p. 28).

Além dos pressupostos teóricos
e dispositivos analíticos próprios da
AD, seguiremos, para a exploração
do corpus de análise, o historiador
Carlo Ginzburg (1991), que propõe
que as Ciências Humanas, por sua
especiﬁcidade, possam tomar como
modelo o paradigma indiciário, por
meio do qual determinados sinais,
indícios, tidos muitas vezes como
insigniﬁcantes, uma vez interpretados
pelo analista, permitem acesso ao
conhecimento do objeto (que é, no
entanto, sempre parcial). Considerar
o método indiciário numa pesquisa
que tem a AD como base teórica
implica trabalhar com elementos de
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com os conteúdos e habilidades
propostos no Currículo Oﬁcial de
São Paulo e contribuir ainda mais
com as ações em sala de aula,
oferecendo novas orientações
para o desenvolvimento das
Situações de Aprendizagem
(SECRETARIA, 2014a, p. 4)
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toda sorte, mesmo os aparentemente
insigniﬁcantes – como, por exemplo,
um determinado modo de nomear
um objeto e não outro–, aceitando a
multiplicidade e a complexidade da
linguagem.
Os sentidos de “globalização” no
corpus de análise serão tomados em
relação ao pensamento do geógrafo
Milton Santos, cujos textos sobre
o tema consideraremos corpus
de referência para a pesquisa,
daí a perspectiva de uma análise
interdiscursiva.
Para Santos (2015), a globalização é
um fenômeno de múltiplas dimensões
– econômica, social, política e cultural.
Seu estudo pode ser realizado a
partir da articulação dos conceitos
que englobam o capitalismo, ou seja,
as relações de poder, a organização
da produção e as ideologias que são
produzidas em escala global:
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essa
globalização
tem
de
ser encarada a partir de dois
processos paralelos. De um
lado, dá-se a produção de
uma materialidade, ou seja,
das condições materiais que
nos cercam e que são a base
da produção econômica, dos
transportes e das comunicações.
De outro há a produção de novas
relações sociais entre países,
classes e pessoas. A nova situação,
conforme já acentuamos, vai
se alicerçar em duas colunas
centrais. Uma tem como base
o dinheiro e a outra se funda
na informação. Dentro de cada
país, sobretudo entre os mais
pobres, informação e dinheiro

mundializados acabam por se
impor como algo autônomo em
face da sociedade e, mesmo,
da economia, tornando-se
um elemento fundamental da
produção, e ao mesmo tempo da
geopolítica, isto é, das relações
entre países e dentro de cada
nação (SANTOS, 2015, p. 65).

Tendo,
de
forma
concisa,
apresentado os pressupostos teóricos
e metodológicos que mobilizamos,
passamos a uma análise piloto do
corpus da pesquisa.

Globalização (e outras questões
contemporâneas)
As
sequências
verbais
que
constituem o corpus de análise
selecionado para esta comunicação
foram extraídas do Caderno do
Professor de Geograﬁa da 1ª série do
Ensino Médio, volume 1, e do Caderno
do Professor de Geograﬁa da 3ª série
do Ensino Médio, volume 2, ambos da
edição 2014-2017.
Num primeiro momento, com base
no paradigma indiciário, selecionamos
a situação de aprendizagem número 6,
do caderno da 1ª série, cujo título é “A
globalização e as redes geográﬁcas”.
Encontramos, no primeiro parágrafo:
O fenômeno da globalização
assumiu de vez uma posição
central na análise dos problemas
contemporâneos.
Entende-se
comumente que todas as realidades sociais em qualquer parte
do planeta estão inﬂuenciadas,
em alguma medida, pela denominada globalização. Antes que

Neste excerto, ao dizer que a
“globalização assumiu de vez a posição
central na análise dos problemas
contemporâneos”, vemos que, para
o material prescritivo em questão, o
fenômeno inﬂuencia cada vez mais o
nosso dia a dia – para compreender
os problemas contemporâneos antes
é necessário que se entenda o que é
globalização – e coloca em segundo
plano, subordinado à globalização,
outros fenômenos possíveis.

Há, ainda, nesse trecho, uma
crítica ao trabalho dos professores,
quando diz que “nem sempre ocorre”,
aludindo ao pressuposto de que
alguns professores não trabalham
“cuidadosamente”.

No trecho “antes que isso se
transforme numa retórica impensada é importante que no ambiente
escolar se trabalhe cuidadosamente o processo de globalização, algo
que nem sempre ocorre”, vemos um
deslizamento de sentidos importante. Embora seja perfeitamente possível compreender o sentido de que
é importante trabalhar o conceito
de globalização e como o processo de globalização se dá, em relação à assertiva “é importante que

Identiﬁcamos, também, na análise
dessa
sequência
discursiva,
o
sentido de que, apesar da fórmula
globalização ter sua gênese e circular,
principalmente, no campo econômico,
há outra face do processo que nem
sempre é destacada, pois há um
esforço por realçar “a abrangência
geográﬁca de relações na escala do
globo, do planeta”.
Do Caderno do Professor de
Geograﬁa da 3ª série do Ensino Médio,
volume 2, considerando os indícios no
título da atividade de aprendizagem
de número 9, “A globalização do
crime - a proposta de uma pesquisa”,
selecionamos a seguinte sequência
discursiva:
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no ambiente escolar se trabalhe
cuidadosamente o processo de
globalização”, pode-se também
evocar aí o sentido de que, na sala
de aula, seja trabalhado o próprio
“processo de globalização”, ou seja,
de que os alunos e professores sejam inseridos no processo, “cuidadosamente”... talvez com atividades
que evoquem situações cotidianas,
nas quais a comunidade escolar esteja inserida, que propiciem que “se
trabalhe cuidadosamente o processo de globalização” no ambiente escolar.
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isso se transforme numa retórica impensada, é importante que
no ambiente escolar se trabalhe
cuidadosamente o processo de
globalização, algo que nem sempre ocorre. Nessa direção, vale
assinalar que, embora a globalização seja comprometida sobretudo como uma ocorrência econômica, uma observação atenta
vai descobrir a evidente, porém
não realçada o suﬁciente, face
geográﬁca do processo. A própria globalização signiﬁca abrangência geográﬁca de relações na
escala do globo, do planeta. (SECRETARIA, 2014a, p. 86).
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Etapa 1 – Pesquisa, elaboração
de dossiês e seminários. Oriente
e acompanhe os alunos na
construção, por eles próprios, de
uma visão de síntese e didática
sobre o tema globalização do
crime,
estimulando
durante
esse percurso de aprendizagem
a pesquisa em grupo sobre
os principais conteúdos ou
problemas
correlatos.
Para
que
esse
propósito
seja
desenvolvido, estimule a maior
participação dos alunos por
meio da formação de grupos,
que poderão ﬁcar responsáveis
por pesquisar um dos temas a
seguir, todos relacionados com
a globalização do crime, e em
seguida elaborar um dossiê.
Os ﬂuxos das drogas ilícitas
Os ﬂuxos de dinheiro ilícito
Tráﬁco de pessoas
Corrupção
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A fabricação e o tráﬁco ilegal de
armas (SECRETARIA, 2014b, p.
104).
A sequência traz uma proposta
de pesquisa, cujo objetivo seria
possibilitar aos alunos a “construção,
por eles próprios, de uma visão
de síntese e didática sobre o tema
globalização do crime”. Caberia ao
aluno, sob a orientação do professor,
construir os sentidos possíveis. No
entanto, a atividade traz alguns
temas, previamente selecionados,
para realizar a pesquisa: “os ﬂuxos

das drogas ilícitas”; “os ﬂuxos de
dinheiro ilícito”; “tráﬁco de pessoas”;
“corrupção” e “a fabricação e o tráﬁco
ilegal de armas”.
A princípio, o modo de apresentar
a atividade quer fazer crer que
não haja um sentido imposto pelo
material prescritivo sobre o tema
“globalização do crime”; que um
processo de construção de sentidos
para ele poderia ser construído pelos
alunos em sua atividade de pesquisa.
No entanto, ﬁca já delineado o sentido
de que há inﬂuência da globalização
no aumento de atividades ilícitas em
todo o mundo. Ao apresentar uma lista
de subtemas para pesquisa, o material
dirige o trabalho de professores e
estudantes. A globalização, segundo
esse discurso, está relacionada à
ideia de movimento, o que se pode
depreender do léxico, com o uso
repetido de “ﬂuxos” e “tráﬁco”.
Relaciona-se, também, corrupção
com globalização, o que não é
uma evidência natural, mas uma
construção discursiva do Caderno do
Professor de Geograﬁa.
A etapa 2 dessa situação de
aprendizagem reforça tal construção
que a análise permite compreender.
Encontramos ali proposta de aula
expositiva dialogada, com análise de
mapa temático. Identiﬁcamos que
um dos temas anteriores é agora
priorizado: os ﬂuxos de dinheiro ilícito.
Segue um excerto:
Organizados os grupos de
pesquisa, sugerimos abordar
em sala de aula ao menos

Com base nessa análise piloto do
sintagma “globalização” em nosso
corpus de pesquisa, nos cadernos,
se pode inferir que o caderno do
professor constrói para globalização
sentidos de um fenômeno concreto
da
sociedade
contemporânea
cuja posição central nos permite
compreender melhor as mudanças
sociais e históricas e também justiﬁcar
o surgimento de novos ﬂuxos, seja
de informação, conhecimento e até
mesmo de criminalidade. Constróise, assim, para globalização, um
sentido de progresso, de ampliação
de fenômenos.

Identiﬁcamos também, por meio
da análise dessas duas sequências,
uma construção que relaciona
globalização a aspectos negativos.
O aumento exponencial das práticas
criminosas é atribuído, nesse discurso,
ao desenvolvimento das tecnologias
de transporte e de comunicação
que, por sua vez, seriam resultantes
do processo da globalização em
seu estágio atual: “assim como no
comércio internacional, nas questões
da cultura de massa e na geopolítica,
as novas tecnologias de transporte
e de comunicação do atual período
da
globalização
revolucionaram
também os setores ligados às práticas
criminosas”.

A atividade proposta no caderno,
embora enuncie uma suposta
intenção de permitir a construção
de sentidos sobre globalização pelos
próprios alunos, cabendo ao professor,
também supostamente, a função de
mediador da busca de conhecimentos
pelos alunos, apresenta sentidos
naturalizados, consensuais, sobre o
processo.

Algumas considerações
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uma modalidade de atividades
relacionadas ao crime: os ﬂuxos
de dinheiro ilícitos. Além da
especiﬁcidade destes conteúdos,
que merece ser levada em conta,
o objetivo é formar, com eles, um
quadro de referências mínimo e
comum aos demais sugeridos
para a elaboração dos dossiês.
Em outras palavras, por meio das
explicações sobre os conteúdos
indicados, procure demonstrar
que, assim como no comércio
internacional,
nas
questões
da cultura de massa e na
geopolítica, as novas tecnologias
de transporte e de comunicação
do atual período da globalização
revolucionaram
também
os
setores ligados às práticas
criminosas (SECRETARIA, 2014b,
p. 104-105).

Os textos do caderno do professor
trazem para a sala de aula o fenômeno
da globalização como um processo
que explica, mas, ao mesmo tempo
cria, constrói relações em escala
global.
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A CONSTRUÇÃO DO ATOR “JESUS CRISTO” EM O EVANGELHO SEGUNDO
JESUS CRISTO, DE JOSÉ SARAMAGO

RESUMO
Nossa pesquisa tem por objetivo analisar a construção do ator Jesus Cristo
na obra O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, com base no
referencial teórico da semiótica francesa. No romance, o enunciador, por meio
da ironia, apresenta-nos uma nova construção da subjetividade de Cristo que
polemiza com sua imagem criada no evangelho cristão. Nessa perspectiva,
observaremos o modo como é construída a ﬁgura de Jesus Cristo na obra
saramaguiana, especialmente em sua relação com os atores Deus, Pastor e
Maria de Magdala. Faremos neste texto, parte constituinte de nossa pesquisa,
uma análise semionarrativa e semiodiscursiva de cenas da obra, para observar
o diálogo que o enunciador trava com o discurso bíblico tendo em vista a
construção da imagem dos atores Cristo e Deus.
PALAVRAS-CHAVE: Semiótica francesa; percurso gerativo de sentido; ator, paixão.

ABSTRACT

KEYWORDS: French semiotics; generative path of meaning; actor; passion.
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This paper aims to analyze the construction of the actor Jesus Cristo in the
novel O evangelho segundo Jesus Cristo, by José Saramago, based on the
theoretical presupositions of French semiotics. In the novel, the enunciator,
through irony, presents us a new construction of the subjectivity of the actor
Cristo that argues with his image created in the Christian gospel. From this
perspective, we will observe how the ﬁgure of Jesus Cristo is constructed in
Saramago´s novel, especially in his relationship with the actors Deus, Pastor
and Maria de Magdala. We will make in this article, as a part of our research, a
semionarrative and semiodiscursive analysis of scenes of the novel, in order to
observe the dialogue that the enunciator hangs with the biblical discourse in
view of the construction of the image of the actors Cristo e Deus.
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Introdução
O Evangelho segundo Jesus
Cristo (1991), do autor português
José Saramago, faz-nos reﬂetir
acerca de dogmas estabelecidos
pelo cristianismo. No romance, o
enunciador reconstrói literariamente
a ﬁgura de Cristo, tecida no
discurso bíblico, com o qual dialoga,
apresentando-nos uma nova imagem
da subjetividade do ator, que
polemiza com aquela conﬁgurada no
evangelho cristão. Nosso objetivo é
analisar a construção do ator Jesus
Cristo no texto, observando a relação
ora contratual ora polêmica de Cristo
com Deus, Maria de Magdala e Pastor.
Interessa-nos, nessa perspectiva,
apreender as estratégias utilizadas
pelo enunciador para recriar a imagem
de Cristo no texto, descrevendo seu
percurso ao longo da história na
qual o ator, como sujeito cognitivo,
busca conhecer sua identidade e é
acometido por estados de alma que o
tornam mais próximo do humano que
do divino, oscilando entre a crença
religiosa e o saber que adquire acerca
de um Deus cruel e onipotente.
Nessa
perspectiva,
utilizamos
elementos da semiótica da ação,
por meio da aplicação da gramática
semionarrativa e semiodiscursiva ao
texto, assim como fundamentos da
semiótica das paixões, descrevendo
o ator como sujeito pragmático,
cognitivo e passional.
Essa pesquisa se justiﬁca não
só pela importância da obra
saramaguiana
no
contexto
da

literatura
contemporânea,
mas
também pela relevância do cotejo
entre a ﬁgura de Cristo no texto
bíblico e a ﬁgura do ator no
romance de Saramago em que o
enunciador reconstrói literariamente
o personagem do evangelho cristão,
estabelecendo um diálogo polêmico
com o discurso da religiosidade
cristã.

Do arcabouço teórico-metodológico
Como observamos anteriormente,
nosso objetivo é analisar o modo
como o enunciador constrói a
subjetividade de Cristo na obra em
análise, focalizando os percursos do
ator protagonista e suas relações ora
contratuais, ora polêmicas com outros
atores que se manifestam na obra;
entre eles, Deus, Pastor, antropônimo
do Diabo no texto, e Maria de
Magdala, antropônimo de Maria
Madalena. Para isso, faremos o cotejo
entre as identidades desses atores
construídas no texto saramaguiano
com aquelas que se manifestam no
evangelho cristão com a ﬁnalidade de
apreender seus papéis como sujeitos
pragmáticos, cognitivos e passionais.
Faremos
uma
análise
semionarrativa e semiodiscursiva
do texto,
observando o diálogo
que o enunciador trava na obra
com o discurso bíblico, tendo em
vista a construção da imagem
desses atores. Utilizamos, pois,
principalmente o nível narrativo
e o nível discursivo do percurso

Para Barros (1988, p. 15):
[...] as estruturas profundas
são as estruturas mais simples
que geram as estruturas mais
complexas. A maior complexidade
deve ser entendida também
como uma “complementação” ou
um “enriquecimento” do sentido,
já que novas articulações são
introduzidas em cada etapa do
percurso e a signiﬁcação nada
mais é que articulação. Considerase, portanto, o trabalho de
construção do sentido, da
imanência à aparência, como um
percurso gerativo.

Focalizaremos
particularmente
a busca do sujeito Cristo por sua
identidade e as ﬁguras e temas
que são os lugares do percurso
onde se pode apreender o modo
como os valores se manifestam no
texto de Saramago. Nesse aspecto,
procuraremos confrontar os valores
inscritos no texto de Saramago

Desse modo, analisaremos a
construção desses atores, descrevendo
seus papéis actanciais, temáticos e
patêmicos. Devemos ressaltar, nesse
sentido, que a dimensão patêmica
nos estudos da semiótica concebe a
paixão não em relação aos sujeitos
reais, mas como efeito de sentido
construído pela linguagem, segundo
Bertrand (2003, p. 358). Com a
introdução da dimensão patêmica
nos estudos semióticos passa-se a
estudar paralelamente aos estados
de coisas, associados à semiótica da
ação, os estados de alma dos sujeitos.
Assim, aos estudos do inteligível se
aliam os estudos do sensível na teoria
semiótica.
Outro
conceito
importante
para nossa pesquisa é o conceito
de contrato que Greimas
(2014)
sistematiza em seu texto “O saber e o
crer: um só universo cognitivo”, que
faz parte da obra Sobre o sentido II. O
contrato nesse texto não é observado
apenas nas relações entre o destinador
manipulador e o destinatário no nível
do enunciado, mas também no nível
da enunciação entre enunciador e
enuncitário.
Procurando reﬂetir sobre a questão
da verdade do discurso enunciado,
o semioticista lituano (2014, p.
120) retoma a diferença que se
estabelece entre o verdadeiro e o
verossímil, objeto de reﬂexão desde
a Antiguidade Clássica:
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com aqueles que se manifestam no
discurso bíblico, tendo em vista a
construção da imagem de Cristo.
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gerativo de sentido idealizado por
A. J. Greimas: uma hipótese teóricometodológica que se preocupa com
o “parecer de sentido”, apreendido
por meio das formas de linguagem
.O percurso gerativo de sentido
simula a “geração da signiﬁcação, de
acordo com Bertrand (2003, p. 49),
e é sistematizado por meio de níveis
que se desdobram dos mais simples
aos mais complexos. Esses níveis
estruturais
se convertem assim
uns nos outros da profundidade à
superfície, segundo um percurso de
enriquecimento e complexiﬁcação,
e a superfície do texto é a mais
complexa.
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O discurso é esse lugar frágil
onde se inscrevem e se lêem a
verdade a falsidade, a mentira
e o segredo; esses modos da
veridicção resultam da dupla
contribuição do enunciador e
do enunciatário, suas diferentes
posições não se ﬁxam senão sob
a forma de um equilíbrio mais
ou menos estável, proveniente
de um acordo implícito entre
os dois actantes da estrutura
da comunicação. É esse acordo
tácito que é designado pelo
nome de contrato de veridicção.
(GREIMAS, 2014, p. 125.)

Segundo o autor, o discurso não
precisa ser verdadeiro, mas deve
produzir o efeito de sentido de
verdade que se apreende a partir
de um contrato estabelecido entre
enunciador e enunciatário. O primeiro
deve utilizar estratégias que façam seu
discurso parecer-verdadeiro, o que
não signiﬁca adequá-lo ao referente,
mas manipulá-las no sentido de
buscar a adesão do enunciatário
a esse parecer-verdadeiro. A esse
contrato Greimas denomina “contrato
de veridicção”.
Buscaremos
nesta
análise
apreender o modo como se processa
o contrato tanto no nível do
enunciado, ou seja, aquele da história
relatada, por meio da análise do
fazer persuasivo do ator Deus e do
fazer interpretativo de Cristo quanto
no nível da enunciação através das
relações que se estabelecem entre
o enunciador e o enunciatário (cf.
GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 127).

A concepção de Cristo e o episódio da ovelha desgarrada no
evangelho saramaguiano
O romance O Evangelho segundo
Jesus Cristo inicia-se pelo episódio
da cruciﬁcação de Cristo. Há assim
no texto uma antecipação do ﬁnal do
percurso do ator. Nossa análise, no
entanto, tenta estabelecer uma ordem
cronológica para os fatos da história
de Cristo como sujeito em busca
de objeto valor “identidade”. Desse
modo, iniciaremos a análise fazendo
referência ao episódio da concepção
do ator que se realiza na obra por
meio de um ato sexual entre Maria e
José, o que contraria a concepção de
Cristo tecida nos evangelhos cristãos
em que Maria é dotada do papel
temático de virgem:
José entrou em casa, cerrou
a porta atrás de si, e ali ﬁcou
encostado por um minuto,
aguardando que os olhos se
habituassem à meia penumbra.
Ao lado dele, a candeia brilhava
palidamente, quase sem irradiar
luz, inútil. Maria, deitada de
costas, estava acordada e atenta,
olhava ﬁxamente um ponto
em frente, e parecia esperar.
Sem pronunciar palavra, José
aproximou-se e afastou devagar
o lençol que a cobria. Ela desviou
os olhos, soergueu um pouco a
parte inferior da túnica, mas só
acabou de puxá-la para cima, à
altura do ventre, quando ele já se
vinha debruçando e procedia do
mesmo modo com a sua própria
túnica, e Maria, entretanto,
abrira as pernas, ou as tinha
aberto durante o sonho e desta

Observa-se a ironia do narrador
em relação ao papel de Deus na
concepção de Cristo: atribuindo-lhe
o papel temático de “puro espírito”,
o narrador aﬁrma que, embora
onipresente, Deus não era dotado de
competência para entender a relação
sexual que ocorria entre o casal e
precisou do auxílio de José para gerar
seu ﬁlho. Por outro lado, ao contrário
dos evangelhos cristãos, Maria não é
dotada do papel temático de virgem.
Nesse aspecto, o enunciador implicita
o tema do prazer, associado ao ato
sexual entre Maria e José do qual se
origina Cristo, tema que é recoberto

Cristo cresce como uma criança
que é educada segundo os princípios
da tradição judaica e adquire, como
sujeito cognitivo, um saber moldado
sobre tais princípios, mas, com a
morte de seu pai, José, que sempre
esteve atormentado pela culpa em
relação à mortandade das crianças por
Herodes, e cuja culpa Cristo carrega
consigo também, como herança do
pai, decide partir para Jerusalém,
manipulado pelo querer saber por
que havia herdado tal culpa.
Assim, Cristo dialoga com o escriba
do templo em uma visita que faz a
ele. É interessante destacar a fala do
escriba nesta cena sobre a questão
da culpa, e o diálogo ﬁnal que se
estabelece entre ele e Cristo: “A culpa
é um lobo que come o ﬁlho depois
de ter devorado o pai, Esse lobo de
que falas já comeu o meu pai, Então
só falta que te devore a ti, E tu, na
tua vida, foste comido ou devorado,
Não apenas comido e devorado, mas
vomitado” (SARAMAGO, 2014, p. 211).
Pode-se perceber que enquanto
o Cristo bíblico aceita seu destino e
se conforma com ele, na narrativa
do autor português, por sua vez, ele
é assolado por dúvidas, passando a
questionar, nesse caso, o fato de os
ﬁlhos terem que assumir a culpa dos
pais.
Ao sair do templo, Cristo segue
rumo a Belém e ouve de Zelomi,
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pelas ﬁguras “som agônico”, emitido
por José, e “levíssimo gemido”,
manifestado
por
Maria,
como
observamos na passagem acima.
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maneira as deixara ﬁcar, fosse
por inusitada indolência matinal
ou pressentimento de mulher
casada que conhece os seus
deveres. Deus, que está em toda
a parte, estava ali, mas, sendo
aquilo que é, um puro espírito,
não podia ver como a pele de
um tocava a pele do outro, como
a carne dele penetrou a carne
dela, criadas uma e outra para
isso mesmo, e, provavelmente,
já nem lá se encontraria quando
a semente sagrada de José se
derramou no sagrado interior
de Maria, sagrados ambos por
serem a fonte e a taça da vida,
em verdade há coisas que o
próprio Deus não entende,
embora as tivesse criado. Tendo
pois saído para o pátio, Deus não
pôde ouvir o som agónico, como
um estertor, que saiu da boca
do varão no instante da crise, e
menos ainda o levíssimo gemido
que a mulher não foi capaz de
reprimir [...] (SARAMAGO, 2014,
p. 24-25).
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mulher que foi sua parteira, a mesma
história sobre a morte das crianças
que Maria já lhe contara. Assim, a partir
desses relatos, ele gradativamente
vai construindo um saber acerca de
Deus, que o faz perceber uma outra
faceta divina:
[...] Hoje, no Templo, ouvi dizer
que todo o acto humano, por
mais insigniﬁcante que seja,
interfere com a vontade de Deus,
e que o homem só é livre para
poder ser castigado, Não é de ser
livre que o meu castigo vem, mas
de ser escrava, disse a mulher.
Jesus calou-se. Mal tinha ouvido
as palavras de Zelomi porque o
pensamento, como uma súbita
fresta, abriu-se para a ofuscante
evidência de ser o homem um
simples joguete nas mãos de
Deus, eternamente sujeito a só
fazer o que a Deus aprouver,
quer quando julga obedecer-lhe
em tudo, quer quando em tudo
supõe contrariá-lo (SARAMAGO,
2014, p. 217-218).
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ouvir o grito de vida que dei ao
nascer, tão-pouco ouço os gritos
de morte dos meninos e dos pais
que os viam morrer, nada vem
romper o silêncio desta cova
onde se juntaram um princípio
e um ﬁm, pagam os pais pelas
culpas que tiverem, os ﬁlhos
pelas que vierem a ter, assim me
foi explicado no Templo, mas se
a vida é uma sentença e a morte
uma justiça, então nunca houve
no mundo gente mais inocente
que aquela de Belém, os meninos
que morreram sem culpa e os pais
que essa culpa não tiveram, nem
gente mais culpada terá havido
que meu pai, que se calou quando
deveria ter falado, e agora este
que sou, a quem a vida foi salva
para que conhecesse o crime que
lhe salvou a vida, mesmo que
outra culpa não venha a ter, esta
me matará (SARAMAGO, 2014, p.
221).

Nesse sentido, o saber adquirido
sobre o poder, a onipotência da
ﬁgura divina faz com que Cristo vá
construindo uma imagem a respeito
do pai que vai levá-lo gradativamente
a questioná-lo. Na cena a seguir é a
atitude do pai José que, por sua vez.é
questionada por Cristo:

É
interessante
notar
nessa
passagem o estado passional de
revolta que principia a se revelar no
pensamento de Cristo a respeito do
dever a ele outorgado por Deus de
assumir a culpa do Pai. Nesse sentido,
evidencia-se que ele não quer assumir
essa culpa, mas ela lhe pesa, e ele é
tomado por um profundo estado de
tristeza e remorso pelo que não fez,
ocasionando-lhe um choro intenso.

[...] Nasci aqui, pensava, dormi
naquela manjedoura, nesta pedra
em que me sento sentaramse meu pai e minha mãe, aqui
estivemos escondidos enquanto
na aldeia os soldados de Herodes
andavam a matar as crianças, por
mais que faça não conseguirei

Cansado pela longa jornada,
adormece ali na cova onde nascera
e sonha que seu espírito o leva até
Belém para a conﬁssão aos pais da
culpa pela morte das crianças, sonho
do qual é despertado pela presença
de Pastor. Cristo pede a Pastor para

compreendo nem o que dizes
nem o que queres de mim, Terá o
poder e a glória, Que poder, que
glória, Sabê-lo-ás quando chegar
a hora de te chamar outra vez,
Quando será, Não tenhas pressa,
vive a tua vida como puderes [...]
(SARAMAGO, 2014, p. 260-261).

Um outro episódio do texto que
selecionamos para esta análise
é aquele em que o enunciador
reconstrói o episódio bíblico da ovelha
desgarrada. Na cena, Jesus está
convivendo com Pastor, antropônimo
do Diabo na obra, e à espera da obra
de Deus em sua vida. Pastor leva-o
a questionar os desígnios de Deus
e se propõe ser um mestre para seu
aprendizado.

Essa passagem consta da cena em
que pela primeira vez Deus aparece
para Jesus, que se encontra nu,
peregrinando no deserto à procura
de uma ovelha.

Então, como se de súbito as
colinas se tivessem arredado
do seu caminho, Jesus saiu do
labirinto dos vales para um espaço
circular liso e arenoso onde,
no centro exacto, viu a ovelha.
Correu para ela, tanto quanto lho
permitiam os pés feridos, mas
uma voz deteve-o, Espera. Uma
nuvem da altura de dois homens,
que era como uma coluna de
fumo girando lentamente sobre
si mesma, estava diante dele, e
a voz viera da nuvem. Quem me
fala, perguntou Jesus, arrepiado,
mas adivinhando já a resposta.
A voz disse, Eu sou o Senhor, e
Jesus soube por que tivera de
despir-se no limiar do deserto.
[...] venho anunciar-te, para que
vás bem dispondo o espírito e o
corpo, que é de ventura suprema
o destino que estou a preparar
para ti, Senhor, meu Senhor, não

O enunciado “não compreendo
nem o que dizes nem o que queres de
mim”, explicitado na citação acima,
revela que Jesus está modalizado
pelo não-saber. Percebe-se que o
ator é um sujeito modalizado pelo
querer-saber, manipulado em busca
do conhecimento acerca de sua
identidade, seu objeto-valor, mas,
como sujeito virtual, ainda não tem a
competência para isso.
Apenas posteriormente à aparição
de Deus é que Jesus adquire o saber
sobre a razão pela qual tivera que
despir-se no deserto. Deus informa a
Jesus ser o detentor de seu destino
e revela o seu querer: quer a vida
de Cristo. Este retruca ao criador,
revelando-se
incompetente
para
entender os motivos por que Deus o
escolheu como ﬁlho.
Na sequência dessa cena Deus
manipula novamente Cristo, levando-o
a um fazer, sacriﬁcar a ovelha
desgarrada. Cristo não quer-fazer,
mas se deixa manipular por Deus
pelo dever-fazer, uma vez que este
lhe declara que o contrato entre
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Vejamos a passagem abaixo:
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aceitá-lo como ajudante e é por meio
dessa convivência, ao longo de quatro
anos, que Cristo passa a questionar
mais intensamente os desígnios
divinos e a construir uma identidade
que o aproxima do humano e o
distancia do divino.
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eles apenas se ﬁrmaria se Cristo a
sacriﬁcasse. Novamente, portanto,
Cristo se deixa manipular:
Senhor, diz-me, Cala-te, não
perguntes mais, a hora chegará,
nem antes nem depois, e
então saberás o que quero
de ti, Ouvir-te, meu Senhor, é
obedecer, mas tenho de fazerte ainda uma pergunta, Não me
aborreças, Senhor é preciso,
Fala, Posso levar a minha
ovelha, Ah, era isso, Sim, era
só isso, posso, Não, Porquê,
Porque mas vais sacriﬁcar como
penhor da aliança que acabo de
celebrar contigo, Esta ovelha,
Sim, Sacriﬁco-te outra, vou
ali ao rebanho e volto já, Não
me contraries, quero esta [...]
(SARAMAGO, 2014, p. 261).

Ao ﬁnal do capítulo em que ocorre
esta cena, Jesus volta ao campo e
reencontra Pastor que lhe pergunta
pela ovelha. Cristo revela-lhe que
encontrara Deus e que a sacriﬁcara,
conforme seu desígnio, como tinha
que ser. Pastor então declara-lhe que
ele nada aprendera:
Quando Jesus chegou ao campo,
Pastor olhou-o ﬁxamente e
perguntou, A ovelha, e ele
respondeu, Encontrei Deus, Não
te perguntei se encontraste
Deus, perguntei-te se achaste
a ovelha, Sacriﬁquei-a, Porquê,
Deus estava lá, teve de ser. Com
a ponta do cajado, Pastor fez
um risco no chão, fundo como
rego de arado, intransponível
como uma vala de fogo, depois
disse, Não aprendeste nada, vai.
(SARAMAGO, 2014 p. 262-263).

O enunciado “teve de ser” revela
um Cristo que, neste momento, se
submete ao Destino traçado a ele por
Deus.
É interessante observar que no
discurso bíblico é o Diabo quem
procura manipular Jesus, enquanto no
texto, objeto de análise, o destinador
manipulador é Deus, que tenta o
sujeito oferecendo-lhe o poder e a
glória como objetos valores positivos.
Nesse aspecto, o enunciador revelanos um Cristo mais próximo do
humano, que se deixa manipular por
tentação, estabelecendo um contrato
com Deus, apesar de desconhecer
ainda o Destino que lhe seria
outorgado.
Pastor, por outro lado, ao se dar
conta de que Cristo sacriﬁcara o
animal, frustrado, ordena-lhe para que
ele parta de junto dele, pois considera
que Jesus não havia adquirido nenhum
saber durante a sua convivência.
Na sequência do texto há cenas em
que se percebe a tentativa de Cristo
de não se submeter ao querer e ao
poder divinos:
Foste escolhido, não podes
escolher, Rompo o contrato,
desligo-me de ti, quero viver
como um homem qualquer,
Palavras inúteis, meu ﬁlho, ainda
não percebeste que estás em
meu poder e que todos esses
documentos selados a que
chamamos
acordo,
pacto,
tratado,
contrato,
aliança,
ﬁgurando eu neles como parte,
podiam levar uma só cláusula,
com menos gasto de tinta e de

As ﬁguras grifadas na passagem
acima aludem ao contrato ﬁduciário
que Deus tentara estabelecer com
Cristo e que este deseja romper. Essa
tentativa de ruptura de contrato por
parte de Cristo se evidencia no texto
por meio da debreagem interna, que
cria a impressão de verdade para
o texto e se manifesta em sua fala:
“Rompo o contrato”.
Ao longo de nossa pesquisa,
procuraremos mostrar que Cristo
se torna um sujeito em estado de
tumulto modal, revelando um estado
de alma de revolta contra os desígnios
de Deus a que deve se submeter, mas
não quer se submeter.
Outro episódio que consideramos
relevante analisar é a cena em que
Jesus vai para o mar, numa barca, para
reﬂetir acerca de sua origem divina
e de seu destino, permanecendo
quarenta dias em companhia de
Deus e, em seguida, de Pastor. Jesus
Cristo, como sujeito destinatário,
sofre tentativa de manipulação
por Pastor, destinador, que o leva a
questionar os desígnios de Deus. Tal
manipulação não é bem-sucedida,
pois, apesar de Cristo parecer querer
mudar seu próprio destino, não
o pode fazer, o que lhe causa um
tumulto modal, que gera efeitos de
sentido passionais como angústia e
opressão.
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Na verdade, não há a aceitação
por parte de Jesus do destino a ele
outorgado por Deus: a morte por
cruciﬁcação. Jesus não é seduzido
pelo poder e glória prometidos
por Deus, caso ele aceite o destino
da cruciﬁcação. Não há o quererfazer do sujeito Jesus, de cumprir
a parte que lhe cabe no contrato,
ou seja, aceitar o destino de ser o
salvador da humanidade, através
da morte por cruciﬁcação e, assim,
simultaneamente,
atribuir
poder
maior a Deus. O que há é a revolta e a
tentativa de Jesus de persuadir Deus
a mudar de ideia. Há também por
parte de Pastor, por sua vez, o desejo
de convencer Deus a mudar de ideia
sobre suas intenções sobre o destino
imposto a Jesus.
Jesus torna-se ciente do destino
que foi escolhido a ele por Deus,
porém não quer cumpri-lo. É um
saber não querer-ser, pois não há de
sua parte a aceitação do contrato.
Devemos lembrar, nesse sentido,
que Greimas (2014, p. 127-128),
reﬂetindo sobre a persuasão aﬁrma:
o “fato de que se persuadir ainda
permanece em parte um fazer-saber,
ele é sobretudo, e em primeiro lugar,
um fazer-crer”.
Baseando-nos nessa aﬁrmação,
podemos considerar que o sujeito
destinador Deus, ao tentar manipular
Jesus por meio da sedução, não
consegue levá-lo a crer em seu
discurso. Jesus toma conhecimento do
futuro que o espera. Mas, manipulado
pelos valores aprendidos na relação
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papel, uma que prescrevesse
sem ﬂoreados Tudo quanto a lei
de Deus queira é obrigatório [...]
(SARAMAGO, 2014, p. 369, grifos
nossos).
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que estabelece com Magdala e Pastor,
passa a crer em valores contrários
àqueles pregados pela palavra divina.
Ainda segundo Greimas:
Se o fazer interpretativo tem
que lidar com procedimentos
de
persuasão
variados
(argumentação e demonstração,
dentre outros) e recobrir um
campo muito vasto, é preciso
ver que de outro ele pode
ser reduzido a um operação
de
reconhecimento
(da
verdade). Ora, ao contrário
do
conhecimento,
o
reconhecimento é uma operação
de comparação entre aquilo que
se propõe (= a proposição lógica,
no sentido de “proposição”
considerada como sugestão e
oferta) e aquilo que já se sabe
ou em que se crê. Sendo uma
comparação, o reconhecimento
comporta necessariamente uma
identiﬁcação,
no
enunciado
apresentado, com a totalidade ou
as frações da “verdade” que já se
possui. [...] Vê-se claramente que
o “reconhecimento” é primeiro a
veriﬁcação da adequação do que
é novo e desconhecido ao antigo
e ao conhecido, e que a verdade
ou a falsidade da proposição
submetida ao julgamento é
apenas o efeito secundário. Os
resultados desse controle podem

ser positivos ou negativos, a
adequação pode ser aceita ou
rejeitada (GREIMAS, 2014, p. 131).

Tendo em vista essas reﬂexões do
semioticista lituano, observamos que
há no romance sempre a tentativa de
Deus de persuadir Jesus a cumprir
a sua vontade, de forma despótica
e cruel e, paralelamente a isso, a
tentativa de Jesus de querer não
cumprir as determinações divinas.

Considerações parciais
Elaboramos nesse texto a análise de
episódios do romance saramaguiano
nos quais se manifesta especialmente
a relação entre Cristo e Deus. Nossa
pesquisa, que se encontra em
andamento, analisará o percurso de
Cristo em sua relação não só com
o Pai, mas com Pastor e Magdala,
observando as relações contratuais e
polêmicas que o narrador estabelece
na obra com o texto bíblico.
Nas
passagens
analisadas
percebemos
a
intencionalidade
do enunciador que parecer querer
revelar uma faceta de Deus como
sujeito cruel, perante um Cristo que
persegue sua identidade e com ele
polemiza, sem no entanto deixar de
submeter-se ao Pai.
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ESTRATÉGIAS DE TEXTUALIZAÇÃO: “BALANCEAMENTO” ENTRE O
IMPLÍCITO/EXPLÍCITO EM REDAÇÕES DE VESTIBULAR
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RESUMO
A falta de conhecimento de mundo e de informações são fatores que
diﬁcultam a compreensão e a produção de sentido nos textos, podendo ser
considerados obstáculos para o exercício da escrita. Temos como objetivo analisar
o “balanceamento” entre o implícito/explícito em redações de vestibular. Para
este artigo, como corpus analisaremos 02 (duas) redações e, posteriormente,
08 (oito) redações no processo de análise ﬁnal. Esta pesquisa fundamenta-se na
Linguística Textual, ancorando-se nas propostas de Dolz & Schneuwly (2004),
Koch (2015), Marcushi (1983, 2007) e Bronckart (1999, 2003). A metodologia
que orienta nosso trabalho é de cunho qualitativo, ancorando-se na corrente
teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).
PALAVRAS-CHAVE: Estratégias de textualização; produção escrita; prática leitora,
redações de vestibular.

ABSTRACT

KEYWORDS: Textualization strategies; writing production; reading practice, essays
of university entrance test.
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The lack of worldly wisdom and information are factors that hamper the
comprehension and production of meanings in texts, which can also be considered
obstacles to the writing practice. We aim to analyze the balance between what
is implicit and what is explicit in essays of university entrance tests. We will
analyze as a corpus for this paper two essays and, later, eight essays in the ﬁnal
process of analysis. This research uses elements of Text Linguistics, basing on
the propositions by Dolz & Schneuwly (2004), Koch (2015), Marcushi (1983,
2007) and Bronckart (1999, 2003). It is also a qualitative work that follows the
theoretical-methodological current of Socio-discursive Interactionism (SDI).
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Introdução
No presente artigo abordar-se-á o
contexto de produção escrita sob a
perspectiva da Linguística Textual, no
viés do Interacionismo Sociodiscursivo
(ISD). A referida pesquisa justiﬁcase pelo desenvolvimento de análise
textual, por entendermos o texto
como uma forma de comunicação
dialógica na sociedade.
Para tanto, escolhemos como
objeto de estudo as redações
de vestibular do ano de 2016 do
curso de Letras da Universidade
Federal de Roraima - UFRR. A nossa
proposta é analisar as estratégias
de textualização, especiﬁcamente
com
o
“balanceamento”
do
implícito/explícito na redação dos
vestibulandos.
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A
pesquisa
justifica-se
por
considerar que o momento da
produção escrita visa formar um
leitor-autor competente e que
compreenda o que lê e o que
escreve (Fávero, 2006). Diante de
tais fatos, os dados relacionados
tanto da prática leitora como do
processo de escrita nas redações
tidas como parâmetro em nosso
país mostram uma realidade bem
diferente da proposta pelos PCNs,
diante da competência linguísticotextual.
Dessa forma, pretende-se analisar
o processo de textualização através
do “balanceamento” do implícito/
explícito em redações de vestibular,
veriﬁcando como esses candidatos
recorrem às pistas sinalizadas no

próprio enunciado de apoio para a
produção escrita.
Por meio dos objetivos especíﬁcos,
investigaremos (a) como ocorre
o “balanceamento” do implícito/
explicito nessas redações perante
sua produção e (b) identiﬁcar as
estratégias de textualização que
fundamentam o processo de escrita
dos vestibulandos ao curso de Letras.

Breves considerações acerca da
linguística de texto
É notório enfatizarmos que leitura
e escrita tem essencial importância
na vida de todos. Essas habilidades
interligam-se tendo como objetivo
a melhor comunicação do indivíduo.
Dessa forma, a Linguística Textual
(LT) exerce o papel de mediadora
nesse processo, conferindo uma
maior disposição da leitura para com a
escrita. É nesse momento do diálogo e
da reﬂexão que tomamos consciência
de nossa atividade cognitiva, dos
procedimentos de investigação que
utilizamos para aprender, ampliando
nossos saberes, representação e
comunicação de conhecimentos ou
experiências.
É com esse pensamento que os
estudos sobre o texto ganham uma
maior proporção para com a ideia de
reorganizar uma produção sob o viés
das escolhas, ocasionando com isso o
sentido do texto como um processo
em contínua construção baseados na
interação dos enunciados.
Já a produção em si, obedece a
uma série de critérios dentro dos

Por isso, para que ocorra essa relação
devemos conciliar os mecanismos
textuais como forma de estratégias
e escolhas que possam conferir o
sentido ao texto, atribuindo no plano
da tessitura textual ((KOCH & ELIAS,
2015) seu entendimento linguístico e
sócio histórico. Estabelecendo uma
maior propriedade ao texto enquanto
um processo em si.
Dessa forma, Marcuschi acrescenta
que:
A LT distingue entre sentido
e conteúdo e não tem como
objetivo
uma
análise
de
conteúdo, já que isto é objeto de
outras disciplinas. O conteúdo é
aquilo que se diz ou descreve ou
designa no mundo, mas o sentido
é um efeito produzido pelo fato
de se dizer de uma ou outra
forma esse conteúdo. O sentido
é um efeito do funcionamento
da língua quando os falantes
estão situados em contextos
sócio-históricos e produzem
textos em condições especíﬁcas
(MARCUSCHI, 2007, p. 74).

Nesse
contexto,
os
futuros
acadêmicos devem saber lidar com
subsídios próprios, precisam de fato,

Diante disso, Koch (1997) destaca
que:
Por considerar-se o texto muito
mais que uma simples soma
de frases, postula-se que a
compreensão e a produção
de textos dependem de uma
capacidade
especíﬁca
dos
falantes - a competência textual
- que lhes permite, por exemplo,
distinguir um texto coerente de
um aglomerado aleatório de
palavras e/ou sentenças, bem
como parafrasear um texto,
perceber se está completo ou
não, resumi-lo, atribuir lhe um
título ou produzir um texto a
partir de um título dado. Dentro
desta perspectiva, o texto, visto
como a unidade linguística
hierarquicamente mais elevada,
constitui, portanto, uma entidade
do sistema linguístico, cujas
estruturas possíveis em cada
língua devem ser determinadas
pelas regras de uma gramática
textual (KOCH, 1997, p. 69).

Dentro dessa perspectiva, torna-se
visível o valor teórico dos estudos em
LT dentro do processo de construção
do texto, visto que a utilização de
recursos linguísticos e textuais reforça
ainda mais a intenção comunicativa,
e com isso, estabelece, a interação
verbal.
Dessa forma, ainda de acordo
com a autora “o texto passa a ser
considerado como o resultado de
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todo texto caracteriza-se pela
textualidade, rede de relações
que fazem com que um texto seja
texto (e não simples somatória de
frases) revelando uma conexão
entre as intenções, as ideias e
as unidades linguísticas que o
compõem [...]( KOCH, 1984, p. 2122).

compreender e usar as mais diversas
situações de comunicação das quais
participa como produtor/leitor num
constante processo de interação.
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princípios de textualização, em que,
segundo Koch (1984):
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processos mentais”. Esses processos
são vistos como o resultado das
interações que ocorrem através dos
“saberes acumulados quanto aos
diversos tipos de atividades da vida
social”, conhecimentos estes, que
devem ser ativados na interação
verbal através dos conhecimentos
adquiridos.
Val (2000, p. 2) conceitua
competência textual como sendo a:
[...] capacidade que habilitaria os
falantes a produzir, interpretar
e reconhecer textos coerentes,
a resumir e parafrasear textos,
a perceber os limites e a
completude ou incompletude de
um texto, a atribuir título a um
texto identiﬁcando seu tópico
central, bem como a produzir
textos a partir de um título ou
tema dado.
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Por isso, é importante ressaltar
que é de suma importância ter
conhecimento
dos
instrumentos
necessários para com a produção de
texto, principalmente, no que concerne
o desenvolvimento de habilidades
e competências necessárias para
uma leitura autônoma e com isso,
compreender efetivamente a função
social da escrita.
Assim sendo, a escrita em si, exerce
um eixo fundamental para o futuro
acadêmico, independente do curso
que resolva fazer e, que esse processo
envolve o consciente e o contexto
sócio histórico dos candidatos na hora
da produção escrita, adquirindo com
isso, uma adequada contextualização
e interação através dos diversos tipos

de textos, e consequentemente, sua
competência textual.

O Interacionismo Sociodiscursivo e
sua contribuição para a linguística
de texto
A
partir
do
Interacionismo
Sociodiscursivo percebemos que o
texto exerce um caráter dialógico,
pois é construído e se constrói
constantemente
através
das
consciências, dos confrontos e dos
conhecimentos anteriores que cada
um traz em si.
O texto, dentro da perspectiva
sócio-interacionista de Bronckart
(1999, p. 119), “é organizado como
um folhado, no qual, camadas
se sobrepõem, estruturando um
conjunto hierárquico”, a saber:
infra-estrutura geral do texto
(plano textual)

mecanismos de textualização
(plano oracional)

mecanismos enunciativos
(plano pragmático).
Nesse sentido, recorremos ao
processamento textual para garantir
ao ato da leitura e da escrita as
escolhas necessárias à construção
textual através da “mobilização” de
estratégias: cognitivas, textuais e
sociointeracionais.

Seguindo essa linha de raciocínio,
Marcuschi (2008, p. 125) aﬁrma
que: “a língua é fundamentalmente
um fenômeno sociocultural que se
determina na relação interativa e
contribui de maneira decisiva para a
criação de novos mundos e para nos
tornar deﬁnitivamente humanos”.
Por isso, percebemos a importância
de analisar o texto como forma de
averiguar as diﬁculdades encontradas,
bem como o reconhecimento e o
dinamismo em que a língua passa
através da produção escrita, ou seja, o
seu “contexto de produção”, conforme
evidencia (BRONCKART, 1999)
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conteúdo referencial; cada texto é
composto de frases articuladas umas
às outras de acordo com regras
de composição mais ou menos
escritas; enﬁm, cada texto apresenta
mecanismos de textualização e
mecanismos enunciativos destinados
a lhe assegurar coerência interna
(BRONCKART, 1999, p. 71).
Para o autor, os textos são vistos
como ações, pois tendem a designar
“produtos da atividade humana
[...], articulados, principalmente, às
necessidades e às condições de
funcionamento das formações sociais
no seio das quais são produzidas”
(BRONCKART, 1999, p. 72).
Dessa forma, entendemos que há
uma relação muito próxima entre
o texto e seu produtor, conferindo
para tal, certa intimidade nessa
relação. Conscientemente o produtor
assume o grau de reconhecimento da
linguagem em uso através da escrita.
Essas manifestações são colocadas
como ações que compartilham dessas
relações, reﬂetindo assim, numa série
de outros conhecimentos atribuídos
ao produtor. Nesses conhecimentos
são colocados não só pontos de vista,
mas também, ações que reﬂetem
experiências do leitor/produtor como:
fatos sociais, culturais e históricos, pois
é em suas vivencias que o coletivo se
constrói.

Essa produção é vista como uma
ação de linguagem (BRONCKART,
1999, 2007), onde o texto passa a
ser caracterizado como um gênero,
tendo em vista, principalmente, as
condições exercidas em sua produção,
interpretação e sua arquitetura textual.

Descrição, contexto de pesquisa e
análise-piloto do corpus

Cada texto exibe um modo
determinado de organização de seu

A natureza do material a ser
trabalhado e a metodologia de coleta
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No entanto, focaremos o referido
estudo nas estratégias textuais,
compreendendo o “balanceamento”
do implícito/explicito em redações
de vestibular, no que concerne a
relação entre a informação dada e
os conhecimentos prévios aplicados
pelo interlocutor. Visto que, cada
estratégia deve ser baseada na
unidade textual de forma articulada,
interativa e dialógica, contemplando
assim, as vozes de dentro do texto,
ou seja, o encadeamento textual,
conforme elucida (KOCH & ELIAS,
2015).
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está de acordo com a perspectiva do
Interacionismo Sociodiscursivo que
fundamenta a pesquisa, tendo em vista
que a análise de um texto deve levar
em consideração o processo como
um todo. Na concepção do (ISD),
proposto por Bronckart (1999, 2003)
e Dolz & Schneuwly (2004), o texto
deve ser considerado através de sua
estrutura organizacional, bem como
dos mecanismos de textualização e
enunciativos.
Para tanto, após a deﬁnição do
corpus de pesquisa foi solicitada a
autorização por escrito para ter acesso
aos textos à direção da Comissão
Permanente de Vestibular (CPV), da
Universidade Federal de Roraima UFRR. Após análise do quantitativo
das redações produzidas no certame,
estipulamos (08) redações para o

processo de análise ﬁnal e (02) para
o referido artigo. Todas as redações
produzidas são de candidatos ao
curso de Letras, nas habilitações:
Inglês, Espanhol, Francês e PortuguêsLiteratura da Universidade Federal
de Roraima. A tipologia proposta é a
Dissertativa-argumentativa.
O
corpus
da
pesquisa
selecionado da seguinte forma:

I – Seleção das redações de forma
aleatória e pertinentes ao objetivo de
nossa pesquisa;
II – O critério de análise escolhido
foi o uso adequado ou não das
estratégias de textualização: o
“balanceamento”
do
implícito/
explícito nessas redações.
Para a realização da Redação foram
propostos os seguintes enunciados:

PROPOSTAS DE REDAÇÃO/VESTIBULAR 2016 - UFRR
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foi

TEMA 1 - Família, escola, sociedade e violência: Onde estamos
errando? Redija um texto dissertativo argumentativo reﬂetindo sobre o
tema proposto.
TEMA 2 - Em vários sites da internet e nas redes sociais, têm-se
chamado atenção, com frequência, sobre uma alegada contradição entre
a extração de riquezas dos países pobres pela Europa e sua intolerância
à migração em massa de refugiados daqueles países. Você concorda
com tal alegação? Faça uma dissertação expondo o seu ponto de vista
acerca desta complexa questão geopolítica.
TEMA 3 - Elabore um texto dissertativo que realce algumas das
transformações pelas quais passa o mundo nas últimas décadas e, ao
mesmo tempo, aponte como essas mudanças implicam na aquisição de
novos hábitos e comportamentos, especialmente dos jovens, e como
tudo isso inﬂuencia em suas relações com o trabalho, com a educação e
nas suas formas de socialização.

(R1)

candidatos, identiﬁcando-os como R1
(Redação 1) e R2 (Redação 2).

Título: A caminho da evolução
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Para o processo de análise
manteremos
o
anonimato
dos

[1] Ao longo dos últimos anos é notório as transformações
ocorridas na sociedade contemporânea, bem como a mudança radical
ocasionada no processo de socialização devido ao meio de vida em
que estão adotando.
[2] O excessivo acumulo de bens, as cargas horarias cada vez
mais elevadas no trabalho, o avanço na tecnologia e outros fatores,
são os principais percursores nas alterações causadas nas mudanças
de hábito da comunidade, tais hábitos tem levado o homem a viver
contra o tempo, adquirindo doenças por meio de uma má alimentação
acompanhada pelo sedentarismo, um desgaste físico devido a exposição
de longas jornadas no trabalho e o enfraquecimento mental pertinente
da diminuição da interação familiar e social em que se encontra o
homem atual.
[3]Devido a todos esses fatores torna-se evidente que todo esse
processo faz-nos perceber que tamanha evolução vem nos tornando
seres doentes físicos e mentais, diminuindo assim cada vez mais a
condição de um ser saudável, para tornar-nos o que era para ser um
desenvolvimento de forma equilibrada, a dita revolução.

“evolução”) foi dentro do esperado
pela proposta No primeiro parágrafo
o candidato faz uma paráfrase do
enunciado proposto, usando de
palavras-chave
(“transformações”,
“mudança” e “socialização”) para
tentar fazer o encadeamento das
ideias. No entanto, não deixa claro
a apresentação do assunto em
relação ao texto. O candidato fez uso
apenas da paráfrase, não deixando
claro seus argumentos de forma
ordenada. No segundo parágrafo, há
a apresentação de algumas dessas
transformações
relacionadas
ao
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A primeira redação analisada nos
mostra inicialmente que o candidato
fez a escolha do tema – 3.
A
proposta de redação do Vestibular
da UFRR não especiﬁca um total
de linhas para a escrita do texto. O
certame oferece uma folha oﬁcial
com 25 linhas, além, claro, da folha
para rascunho. Essas informações
são claras no manual do candidato,
por isso todos têm acesso a essas
informações. A (R1) foi desenvolvida
com três parágrafos [1], [2] e [3] e
que, manuscrita teve 22 linhas. O título
dado pelo candidato (A caminho da
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homem de uma forma geral, mas sem
apresentar uma sequência lógica nas
orações. Colocando como principal
problemática o “estresse”, o que de
uma forma ou de outra apresenta
relativamente as problemáticas em
questão.
No entanto, o início do parágrafo,
começa com (“O excessivo acúmulo
de bens...”), não exempliﬁcando o que,
necessariamente estaria relacionado
a proposta. Sabemos que excesso
de trabalho, a falta de tempo com a
família, amigos, e a má qualidade de
vida são fatores agravantes, mas nem
todos podem usufruir desse “acúmulo
de bens”. Por isso, consideramos solto
esse parágrafo, apesar de já apresentar
os fatores dessa transformação, ainda
assim, o raciocínio não foi fechado de
forma satisfatória.
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O terceiro parágrafo traz uma
continuação do segundo, ou seja, ainda
continua como o desenvolvimento,
não apresenta uma conclusão e
nem sugere alternativas para sanar
com a problemática da proposta.
Deixa em evidência que as doenças
relacionadas ao estresse ocasionam
na má qualidade de vida das pessoas
“[...] todo esse processo faz-nos
(R2 )

perceber que tamanha evolução
vem nos tornando seres doentes
físicos e mentais, diminuindo assim
cada vez mais a condição de um
ser saudável [...]”. Em relação ao
processo de textualização com o
balanceamento do implícito/explicito
o texto produzido ainda não dialoga
de forma satisfatória, por evidenciar
muita subjetividade por parte do
candidato e, consequentemente, não
contemplar o objetivo da produção.
Retrata superﬁcialmente, apenas um
dos fatores das ditas “transformações”,
o estresse. Deixando temas como
“trabalho, educação e socialização
(especialmente dos jovens)” de fora
da produção escrita.
Dessa forma, os conhecimentos
prévios não foram devidamente
ativados, as pistas do enunciado não
foram suﬁcientes para que o candidato
ﬁzesse o encadeamento do texto de
forma global e satisfatória. Percebese que a proposta do enunciado e a
produção escrita não desencadeiam
o processo de tessitura do texto, não
constituindo assim, uma ligação, uma
relação de competência textual.
A seguir, analisaremos a segunda
redação (Redação 2):

Título: A base de uma criação

[1] É de fundamental importância que o papel de uma família é
ter a construção de seus1 caráter ético, ensinar e exemplar uma criança
para que seja um bem na sociedade em que se vive.
1 A redação aqui proposta está fiel ao texto original. Por isso, a existência de erros de concordância, regência, assim como
ortográficos. Não aprofundemos essas questões por não ser o foco de nosso trabalho.
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[2]A função de uma família para que seja presente no desenvolver
da criança, é de fato criar respeito e valores em que a vida o impõe, no
seu decorrer da convivência com a imagem pai e da mãe passa faz com
que o ﬁlho tenha os seus aspectos formados á eles, suas concepções
é o que leva na formação de suas ideias, pois quem tem seu lar com
amor e respeito pela família venha levando atitudes positivas no seu
comportamento, portanto se uma família não tem a base de incentivar
seus valores e crenças a criança não terá que levar para a vida bons
costumes.
[3]É o que se leva a acreditar que a partir da família é que criamos
nossos valores sentimentais e que recebemos nossas primeiras regras
sociais, é preciso cuidar com carinho para que o ﬁlho não tenha essa
falta de atenção.

O primeiro parágrafo traz a família
como base, alicerce de uma criança
“para que seja um bem na sociedade
em que se vive.” Faz a relação entre
o título e as ideias apresentadas
na introdução. Lembramos que o
enunciado coloca em evidência
as “transformações, mudanças e
socialização especialmente dos
jovens na sociedade” como pista
para a devida produção. Assim como
a primeira redação, o candidato
escolheu um fator para dissertar,
deixando isso evidente desde a
introdução do texto.
No segundo parágrafo, o candidato
continua destacando o papel da
família no desenvolvimento do

ﬁlho em sociedade, mais uma vez,
estabelece esta como a “base” para
uma criança. Nesse parágrafo, no
entanto, o candidato não apresenta o
desenvolvimento, de fato, de um texto
dissertativo, devido, principalmente a
estrutura oracional em que o mesmo
foi composto. As ideias são confusas
e alternadamente voltam para o
mesmo lugar, sem oferecer coesão
e coerência adequada a proposta.
“Respeito, valores e ensinamentos”
conﬁguram como os fatores que
desencadeiam a ideia do parágrafo.
No terceiro, e último parágrafo,
mesmo diante da confusão de ideias
expressa na escrita, vemos que a
“família” e os “valores” ainda são
colocados como parte importante no
texto.
Nessa redação também podemos
comprovar que as pistas sinalizadas
no enunciado da redação não foram
suﬁcientes para que o candidato
ativasse seus conhecimentos prévios.
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Em relação ao texto (R2), o
mesmo foi desenvolvido com 16
linhas. O candidato também optou
pela proposta 3 dos enunciados.
Apresenta como título (“A base de
uma criação”), e está constituído por
três parágrafos [1], [2] e [3].
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Mesmo distante textualmente da
proposta, as ideias alinhadas ao
tema dado seriam devidamente
aceitas. Tendo em vista que, todos
esses fatores ocasionam de forma
direta e indireta na transformação
de todos em sociedade. Em relação
ao “balanceamento” do implícito/
explicito
como
estratégias
de
textualização, podemos ver que o
texto não contempla em nenhum
dos parágrafos, deixando de lado
as informações dadas no texto de
apoio e, nem mesmo usando as pistas
do enunciado para o a produção
escrita. O texto não apresenta
o desencadeamento das ideias
propostas. Há pouca manifestação
por parte do candidato com relação
ao conhecimento sobre o assunto em
questão. As informações implícitas
não foram consideradas, gerando
com isso, a falta de sentido e a pouca
articulação das ideias do texto.

Considerações ﬁnais
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Ao produzir um texto acionamos
os conhecimentos prévios na hora da
escrita. Esses conhecimentos, de certa
forma, revelam o grau de maturidade
do candidato durante todo o processo
de escrita. Nas referidas análises, no
entanto, pouco podemos perceber
o uso dessas estratégias para com a
produção da redação. Percebemos
que as informações implícitas ao
texto não foram utilizadas por
ambos os candidatos. Os textos aqui

expostos trouxeram informações
redundantes ou desnecessárias ao
texto, não recorrendo, com isso,
ao “balanceamento” do implícito/
explicito, objeto dessa análise.
Destaca-se que a contextualização
e a interação criam também, situações
didáticas que não aproximam de
práticas sociais nas quais circulam
o texto, que exijam conhecimentos
diferentes e mais complexos do que
aqueles conhecimentos usados em
momentos de interação informal. Com
isso, há a ampliação e consolidação de
saberes que direcionam o indivíduo
a se expressar de forma adequada e
autônoma.
Com isso, ﬁca evidente que nos dois
textos os candidatos não ﬁzeram uso
dos três sistemas de conhecimento
linguístico na produção de seus
textos; não utilizando de estratégias
ou mesmo o uso de pistas dado pelo
próprio enunciado. O “balanceamento
do
implícito/explicito”
não
foi
colocado em prática e isso prejudicou,
consideravelmente, as redações aqui
expostas.
Inicialmente, os resultados revelam
que nas redações analisadas os
candidatos não exploraram seus
conhecimentos prévios, diﬁcultando
com isso, o uso de estratégias
textuais adequadas e signiﬁcativas ao
desenvolvimento da escrita de forma
satisfatória.
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