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APRESENTAÇÃO

O SELINFRAN – Seminário de Pesquisa em Linguística da UNIFRAN chega a sua quinta edição, cumprindo, mais
uma vez, seu objetivo primordial, que é o
de divulgar e promover o debate sobre
as pesquisas desenvolvidas no Programa
de Mestrado em Linguística da UNIFRAN.
Este ano, sob a generosa rubrica “Texto
e discurso: perspectivas teóricas e aplicações”, tivemos apresentações de trabalhos em painéis e comunicações orais
dos discentes do Programa, marcados,
dentre outros aspectos, pela preocupação em contribuir para o conjunto de reflexões sobre o papel do linguista como
implicado nos fenômenos sociais contemporâneos, ressaltando a importância
de sua colaboração junto a estudos interdisciplinares.
Comprometidos com o aprimoramento permanente do SELINFRAN, sobretudo por meio de avaliação externa
isenta e transparente, para a qual contamos mais uma vez com a generosa colaboração de pesquisadores de reconhecida excelência na área da Linguística,
apresentamos, neste ano, esta primeira
edição dos Anais do SELINFRAN, com
textos completos de alguns dos trabalhos apresentados no evento nas sessões
de Comunicações Orais.
Neste V SELINFRAN, pudemos contar com a participação de colegas pesquisadores de diversas universidades do
Estado de São Paulo: a Professora Doutora Ana Cristina Carmelino, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
contribuiu com os trabalhos apresenta-

dos cujo enfoque teórico vem da Linguística Textual e dos Estudos Bakhtinianos;
o Professor Doutor Luiz Antonio Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, avaliou trabalhos na área da
Retórica e da Linguística Textual; e a Professora Doutora Mônica Baltazar Diniz
Signori, da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), comentou pesquisas
fundamentadas na Semiótica francesa.
Além disso, nesta edição do seminário tivemos a contribuição de pesquisador de
mais um Estado, o Professor Doutor Luiz
Paulo da Moita Lopes, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ), que
proferiu a palestra intitulada “Linguagem
e Globalização”, e debateu trabalhos da
Análise do Discurso. Os colegas pesquisadores de outros Programas que vêm
ao Mestrado em Linguística da UNIFRAN
por ocasião do SELINFRAN se tornam
nossos parceiros, ampliando os laços de
solidariedade deste com outros centros
de pesquisa.
Os trabalhos completos aqui reunidos refletem o estágio atual das pesquisas dos alunos em fase de redação de
suas dissertações. Tais textos representam as preocupações dos pesquisadores do Programa de Mestrado, do GTEDI
– Grupo de Texto e Discurso e do PARE
– Grupo de Pesquisa em Argumentação
e Retórica, que se dedicam aos estudos
e pesquisas em Linguística na UNIFRAN.
Franca, setembro de 2014.
Profa. Dra. Marília Giselda Rodrigues
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RESUMO
As fanfics (abreviação de fanfictions) constituem um gênero discursivo contemporâneo cuja circulação se dá preferencialmente em suportes como redes sociais e blogs, cujos modos de funcionamento estão revestidos de valores compartilhados pelos jovens na contemporaneidade, que parecem constituir, por meio da
interação pela escrita e pela leitura dessas fanfics, uma verdadeira comunidade
discursiva (MAIGUENEAU, 2008b). Buscamos compreender, a partir dos pressupostos teóricos e dispositivos analíticos da Análise de Discurso de linha francesa,
as subjetividades adolescentes construídas discursivamente na fanfic “A saga Crepúsculo - Lua Azul”.
PALAVRAS-CHAVE

fanfictions; comunidade discursiva; ethos discursivo; escrita de si.

ABSTRACT
The fanfics (fanfiction abbreviation) constitute a contemporary discursive genre characterized by collaborative writing this circulation is preferably made in media such as social networks and blogs, whose operating modes are coated values
shared by young people in contemporary society, which appear to be, through interaction by writing and reading these fanfics, true discursive community (MAIGUENEAU, 2008b). We search to understand, based on theoretical assumptions and
analytical devices of French Discourse Analysis, subjectivities teenagers discursively constructed in fanfic “The Twilight Saga - Blue Moon”.
KEYWORDS

fanfictions; discursive communities; discursive ethos; self-writing.
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INTRODUÇÃO
As fanfics (forma abreviada de
fanfictions) constituem um gênero discursivo contemporâneo caracterizado pela escrita colaborativa, por meio
do qual os fãs de uma obra de ficção
consagrada se tornam coautores de infinitas possibilidades de continuação
da obra, e pela circulação preferencial
em suportes como redes sociais, blogs e sites especializados, cujos modos
de funcionamento estão revestidos de
valores compartilhados pelos jovens na
contemporaneidade, os nativos digitais
(ROJO, 2013), que constituem por meio
da interação pela escrita dessas fanfics
verdadeiras comunidades discursivas.
Estas são definidas como “grupos que
existem somente na e pela enunciação
de textos que eles produzem e fazem
circular, havendo imbricação de uma
certa configuração textual e do modo
de existência de um conjunto definido
de indivíduos” (MAINGUENEAU, 2008,
p. 143).
Os adolescentes que produzem, colocam em circulação, leem e comentam
histórias inspiradas em leituras compartilhadas por eles, compartilham textos
verbais e de outras semioses, práticas
discursivas intersemióticas, que revelam determinados posicionamentos
não somente com relação à literatura,
seu interesse principal, mas também
em relação a outras questões relacionadas aos modos de vida da sociedade
contemporânea. Não se trata, no caso

dessas fanfics, apenas de comunidades
virtuais de leitores, mas de comunidades discursivas propriamente.
Além de uma pequena contribuição
para o campo da Análise do Discurso
de linha francesa (doravante AD), no
qual esta pesquisa se insere, acredita-se
também que a pesquisa possa suscitar
reflexões importantes sobre as aulas de
língua materna no ensino básico, sobretudo no que diz respeito à leitura e à
produção escrita. Silva (2004, p. 9) sugere ações a serem desenvolvidas em
sala de aula com o objetivo de construir
um ambiente propício para que as aulas
sejam produtivas e interativas:
Oferecer múltiplas informações (em
imagens, sons, textos, etc.) utilizando ou não tecnologias digitais, mas
sabendo que estas, utilizadas de
modo interativo, potencializam consideravelmente ações que resultam
em conhecimento; ensejar (oferecer
ocasião de...) e urdir (dispor entrelaçados os fios da teia, enredar) múltiplos percursos para conexões e
expressões com que os alunos possam contar no ato de manipular as
informações e percorrer percursos
arquitetados; estimular cada aluno
a contribuir com novas informações
e a criar e oferecer mais e melhores
percursos, participando como coautor do processo.

Dessa maneira, busca-se oferecer
subsídios e ampliar conhecimentos
acerca da produção de fanfictions e de
sua circulação em redes sociais e outros
suportes digitais, como uma maneira

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Os autores das fanfics são os fãs
de livros de literatura que os agradam
e que, assumindo o papel de coautores
de uma obra consagrada em determinada comunidade, responsabilizam-se
por darem continuidade a essas produções, assumindo uma postura de comprometimento com os leitores de suas
recriações.
A definição de fanfiction é apresentada por Cavalcanti (2006 apud BLACK, 2006, p. 3):

Henry Jenkins (1992 apud AZZARI e
CUSTÓDIO, 2013, p. 88) vê a produção
dos fãs como resultado da apropriação
que eles fazem de um texto de outrem
para si, retratando os fãs como “construtores de uma cultura alternativa”.
Para nossa pesquisa, que se encontra em fase inicial da análise do corpus, escolhemos a fanfiction “A saga
crepúsculo - Lua Azul”, cujos textos são
produzidos sob o pseudônimo Isa Pattison (de uma pessoa cujo nome seria
Isa Holmes) e que é publicada no site
“Nyah! Fanfiction” (www.fanfiction.com.
br). A principal finalidade desse site é,
segundo texto ali publicado, promover a leitura e escrita através de criações ficcionais, produzidas por fãs de
filmes, seriados, livros etc., procurando
promover e incentivar momentos de
lazer através da leitura, incentivando o
trabalho criativo das produções escritas. Além disso, o site dispõe de outros
conteúdos, dispostos em sessões como
“dicas de ortografia”, “sorteios de brindes”, “comentários e sugestões para as
produções”, dentre outros. O site é dividido por categorias: animes/mangás,
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a escrita na qual os fãs usam narrativas midiáticas ou ícones culturais como inspiração para criar seus
próprios textos. Em tais textos, os
fãs autores imaginativamente estendem o enredo ou a cronologia
original [...] criam novos personagens [...] e/ou desenvolvem novos
relacionamentos entre personagens
já presentes na fonte original.
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de contribuir também para o campo do
ensino de língua materna.
Para isso, empreenderemos primeiramente um breve estudo do gênero
fanfiction, como passagem obrigatória
para a análise do corpus. Por razões
que se relacionam ao tempo desta comunicação e seus objetivos, não apresentaremos detalhadamente essa parte
do trabalho, mas iremos diretamente à
análise de um excerto do nosso corpus.
Aqui, apresentamos parte de nossa
pesquisa para dissertação de mestrado,
na qual buscamos compreender, a partir dos pressupostos teóricos e dispositivos analíticos da AD, as subjetividades
adolescentes construídas discursivamente nas fanfics, tomando para análise e aplicando ao corpus o conceito
de ethos discursivo (MAINGUENEAU,
2005) e a noção de escrita de si (FOUCAULT, 2006).

SELINFRAN

cartoons, filmes, jogos, livros, originais,
poesias, quadrinhos, seriados/novelas/
doramas. Reproduzimos abaixo a tela

de abertura do site, como se encontrava em 30 de junho de 2014 (figura 1):

Figura 1: print screen da tela de abertura do site
Fonte: http://fanfiction.com.br.

V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

10

Para se cadastrar no site há duas
opções: via e-mail e por meio de conta
no Facebook. Assim que o cadastro é
realizado, o site apresenta informações
sobre termos de uso, regras de postagem, regras de conduta, suporte, contato e outras prescrições para a interação ali.
Um conteúdo interessante do site é
o que vem reunido sob a rubrica “Liga
dos Betas”, em que dois membros da
comunidade, nomeados Lady Salieri e
Letícia Silveira, se oferecem para aten-

der demandas de escritores das fanfics
e também dos leitores do site por revisão textual. Esses dois moderadores
fazem “leitura crítica” dos textos antes
da publicação, indicando aos produtores de texto possíveis incongruências
de enredo, na composição de personagens, desvios da norma culta e erros de
ortografia, dentre outros aspectos. A
equipe é corresponsável também pela
seção “Português”.

recebeu atualizações até 28 de agosto
de 2013. Está encerrada por sua autora.

SELINFRAN

A fanfic selecionada para análise,
“Saga Crepúsculo – Lua Azul” (figura 2,
abaixo), é composta por 21 capítulos e

Figura 2: print screen da tela de abertura da fanfiction “A saga Crepúsculo - Lua Azul”
Fonte: http://fanfiction.com.br/historia/354968/A_saga_crepusculo_-_Lua_azul

pela escritora Stephanie Meyer, autora
da saga Crepúsculo, há novos personagens, que aparecem originalmente na
fanfic.
Em nossa última visita à página,
havia cerca de 340 comentários sobre
a fanfic, muitas delas constituindo recomendação, pelos fãs, para leitura dessa
produção pelos frequentadores do site.
Alguns excertos a título de exemplo:
“[...] a história é perfeita, cheia de mistérios[...]”; “[...] uma história para além
da saga, o que vem depois do fim [...]”.
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A classificação da fanfic, segundo
informação na própria página, é para
maiores de 16 anos, o que possivelmente
está relacionado ao fato de conter, também segundo aviso ali publicado, alusão a “canibalismo, violência e álcool”.
Os principais personagens são a protagonista Renesmee Cullen (filha de Bella
Swan e Edward Cullen, os protagonistas da saga), sua tia Alice Cullen, Jacob
Black (o par romântico de Renesmee),
Seth Clearwater, Sue Clearwater, dentre
outros. Além dos personagens criados

SELINFRAN
V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

12

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Foucault (2006) considera escrita de si o modo pelo qual os sujeitos
produzem um discurso sobre si mesmos, sobre sua existência, seu cotidiano, com a finalidade de fazer da própria
vida o campo de aplicação de um “biopoder”, um poder sobre a vida, compreendido tanto como conjunto de mecanismos disciplinares que regem a vida
dos indivíduos, a fim de que possam ser
governáveis, como o possível lugar de
emergência de um contra-poder, o lugar de uma produção de subjetividade
que se daria como ocasião de desassujeitamento.
Para isso, toma como reflexão
duas formas antigas de escrita de si
para si: os hypomnemata, que eram,
na Grécia antiga, os cadernos pessoais
que serviam de diários, como livros de
vida, guias de conduta, em que se reuniam fragmentos de obras lidas, reflexões, com fins de releitura e meditação
e também como reunião de dados para
a preparação posterior de tratados sobre temas diversos; e a correspondência privada na antiguidade clássica e
primeiros séculos da era cristã; com a finalidade de entender os modos de uma
relação que envolve procedimentos de
subjetivação. Se de um lado as práticas
institucionais modificam o ser humano
em sujeito objetivado, e são, portanto,
modos de subjetivação, por outro lado
o sujeito pode mobilizar procedimentos para se relacionar consigo mesmo,

e pode por meio deles buscar uma reapropriação de si mesmo com o objeto
de ação racional, sendo, assim, a escrita
de si reveladora da subjetividade. A respeito da correspondência, diz:
A carta é enviada para auxiliar o
seu correspondente – aconselhá-lo,
exortá-lo, admoestá-lo, consolá-lo
– constitui, para o escritor, uma maneira de se treinar: tal como os soldados se exercitam no manejo das
armas em tempo de paz, também os
conselhos que são dados aos outros
na medida da urgência da sua situação constituem uma maneira de se
preparar a si próprio para eventualidade semelhante [...] a escrita que
ajuda o destinatário, arma o escritor
– e eventualmente os terceiros que a
leiam (FOUCAULT, 2006, p. 147-148).

A partir dessas considerações,
Foucault afirma que, se a correspondência funciona para aquele a quem se
destina como um suposto auxílio, ela é,
ainda mais talvez, uma maneira daquele
que escreve buscar entender a si mesmo e preparar-se para o enfrentamento
de sua condição, ou seja, a correspondência é uma forma de produzir sujeitos: “é simultaneamente um olhar que
se volve para o destinatário e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu
olhar para o que de si mesmo lhe diz”
(FOUCAULT, 2006, p. 150).
Assim, podemos encontrar aí a
sugestão de que toda correspondência,
mesmo que privada, possa ser lida por
terceiros, e também que um determina-

ANÁLISE-PILOTO
De início, tomamos como base para
nossa análise-piloto, trechos do primeiro capítulo da fanfic “Saga Crepúsculo
– Lua Azul”, de Isa Holmes, postada no

SELINFRAN

enunciador, à maneira “psicologizante”
e “voluntarista” de um autor dono de
seu dizer, que elaboraria a sua escolha em função dos efeitos que pretende produzir sobre seu auditório. Do
ponto de vista da AD, diz Maingueneau
(1987/1997, p. 45), “esses efeitos são impostos não pelo enunciador, mas pela
formação discursiva”.
Dessa forma, a questão da adesão é também uma reflexão do processo
mais geral da adesão de sujeitos a uma
certa posição discursiva (MAINGUENEAU, 2005, p. 69). A instância subjetiva, como uma reflexividade enunciativa, segundo ele, se manifesta também
como “voz” e como “corpo enunciante”,
historicamente dado e inserido em uma
situação (cena) que sua enunciação ao
mesmo tempo pressupõe e valida. O
ethos discursivo se constrói no discurso, não a partir do que o enunciador diz
de si próprio, mas do “tom” de seu discurso, que faz emergir uma voz e uma
corporalidade: “O ‘fiador’ cuja figura o
leitor deve construir com base em indícios textuais de diversas ordens, vê-se,
assim, investido de um caráter, de uma
corporalidade, cujo grau de precisão
varia conforme os textos” (MAINGUENEAU, 2005, p. 72).
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do gênero discursivo carrega possibilidades de combinar-se a outros, cumprir
funções sociais diversas, constituir-se
sob as marcas da heterogeneidade inclusive no que diz respeito aos coenunciadores/leitores que o constituem e
são por ele constituídos.
Nossa hipótese é que a escrita da
fanficition e os comentários dos fãs
constituem modalidades contemporâneas de escrita de si, e a partir da análise,
por meio do conceito de ethos discursivo buscaremos os indícios (Cf. GINZBURG, 1986/1991) dessa subjetividade
adolescente que enuncia nesses textos.
Uma vez que esse ethos não é constituído somente na instância de enunciação,
mas também por coenunciadores que
incorporam um mundo ético a que tal
enunciação dá origem (Cf. MAINGUENEAU, 2005), a análise do texto de ficção “Lua Azul” e a análise dos comentários dos leitores deve mostrar que
estão, tanto um quanto outro (fanfic e
comentários), submetidos a um mesmo sistema de restrições semânticas
(MAINGUENEAU, 1984/2007); devem
caracterizar-se como enunciados advindos de um mesmo posicionamento
(tomado mais ou menos como equivalente de uma formação discursiva).
O modo como Maingueneau
(1987/1997, 2005) trabalha a noção de
ethos, incorporando-a num quadro da
AD, é explicitado por ele com enorme
clareza, a fim de evitar que se tome tal
qual originalmente formulada na retórica aristotélica, como uma escolha do
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site Nyah Fanfiction e já encerrada pela
autora.
Ali encontramos um diálogo constante com a obra original da saga, por
meio da retomada de práticas da protagonista da história consagrada, Bella, de
certa maneira reproduzindo suas ações,
gostos pessoais e atitudes: “Tremendo
com essa manhã gelada me vesti com
uma quente calça jeans, uma blusa preta de manga curta, um confortável moleton verde musgo... escovei os dentes
e logo em seguida saí do meu pequeno
quarto” (PATTISON, 2013, cap. 1, s/p).
Esse trecho parece remeter ao trecho do livro 1 da saga, conforme segue: “Vesti-me a jato, alisando a gola
no pescoço, puxando o suéter caramelo até que ele caísse sobre meu jeans...
Eu tinha acabado de escovar os dentes”
(MEYER, 2009, p. 186).
Nesses dois trechos conseguimos
observar marcas de uma escrita de si
em que a autora da fanfic marca, ratifica, valoriza, do texto original para o texto que escreve, ações repetitivas que as
jovens e adolescentes executam pelas
manhãs, ao acordarem atrasadas para
irem ao colégio. Esse enunciador adolescente que o texto constrói se insinua
por meio de um ethos adolescente, em
seu modo de agir, de sentir e de ver o
mundo.
O mesmo movimento se pode encontrar ao analisar os comentários de
leitores, fãs da fanfic, também eles, por
meio do processo de incorporação do
ethos discursivo, passam a fazer parte

dessa comunidade discursiva, marcando em seu dizer um mesmo posicionamento. Observe-se o trecho seguinte
do capítulo 1: “Compras?! - Perguntei fingindo estar entediada. - De novo Alice?
... Eu não gosto muito de moda ou de
fazer compras ... Que tal mais tarde fazermos algumas combinações de moda
com as roupas que compramos? – Disse
minha tia Alice” (PATTISON, 2013, cap.
1, s/p). E o comentário de uma leitora,
postado no final do capítulo: “[...] velho,
eu odeio fazer compras kkk minha mãe
até reclama comigo por causa disso kk.
Não preciso nem dizer que amei né?”
(MARIE, 2013, s/p).
Voltamos aqui no conceito definido
por Foucault quando fala que a correspondência é uma maneira utilizada pelos sujeitos para falarem de si próprios.
Ao utilizar-se da personagem Renesmee, a autora da fanfic fala de si mesma, de sua própria maneira de agir e se
movimentar. A fanfic constrói um ethos
adolescente que mostra a maneira
como, por meio dessa escrita, os jovens
podem dizer de si, buscando as maneiras de gerir sua própria subjetividade.

RESULTADOS PRELIMINARES
As práticas discursivas analisadas
na fanfic “Lua Azul”, escrita por Isa
Holmes, conduzem, por meio de uma
escrita de si, à formação de um ethos
discursivo próprio da adolescência. Os
gostos pessoais, as ações cotidianas,
os relacionamentos e sentimentos que
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criatividade a serviço de si mesmo e de
outros fãs que, como ele, têm gostos e
atitudes parecidas.
A escrita colaborativa está marcada em todo o processo de escrita/
leitura da fanfic. A autora produz seus
capítulos e clama a participação de seu
público-leitor. Este, por sua vez, comenta, adverte, propõe outras situações, dá
dicas, partilha das mesmas emoções,
critica, enfim, se faz presente em todo
o processo de construção da narrativa.
Os resultados preliminares da pesquisa apontam para uma prática discursiva típica da contemporaneidade, em
que sujeitos, jovens/adolescentes, por
meio de um gênero discursivo que faz
coexistir o velho e o novo, assumindo
a coautoria de uma história que clama
por continuação – um clamor que vem
da própria experiência de leitura dessa comunidade discursiva – reproduzem e recriam uma história consagrada, atuando como produtores de textos
e construindo, através de uma escrita
de si, suas subjetividades na relação
que estabelecem entre a exterioridade
(o romance consagrado) e a interioridade (as histórias que inventam para
tais personagens e para si mesmos), no
modo como gerenciam os textos, os temas, os enunciados e toda sorte de elementos, inclusive visuais, que fazem circular no espaço da fanfiction e do site
em que é publicada.
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envolvem a protagonista Renesmee na
narrativa proposta como continuação
da saga Crepúsculo, constituem um
modo pelo qual a fase adolescente se
inscreve.
A análise nos permitiu verificar que
os adolescentes que escrevem e comentam essa fanfiction se identificam
com a narrativa de romance e suspense/mistério. Por meio dos comentários
dos leitores pudemos apreender um
adolescente romântico que valoriza os
momentos em que há esse contexto
descrito na narrativa.
Esses adolescentes comungam dos
mesmos gostos, sentimentos e anseios.
Desejam ver ou viver uma história de
amor. Esperam ser compreendidos,
amados e cuidados pelos familiares.
Querem receber elogios pelo modo
como fazem suas combinações de
moda. Enfim, são traços de um ethos
discursivo adolescente que se marca
por meio de uma escrita adolescente.
Aquele que se propõe em assumir o
papel de autor pode, na verdade, estar
tentando ser o foco, estar em evidência,
ser famoso e seguido por outros jovens.
Esse tipo de relação é próprio das redes
sociais. Escrever uma fanfic é uma das
múltiplas maneiras de se contar uma
história, atividade antiga na humanidade, em que se toma ficção e realidade
(uma vez que a pesquisa pode apreender que adolescentes tomam a fanfic
para falarem si) associadas entre si.
Desse modo, a fanfic é utilizada pelo
fã como uma maneira de inscrever sua
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ARTIGO DE OPINIÃO JORNALÍSTICO:
UMA ANÁLISE RETÓRICO-ARGUMENTATIVA

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo a análise retórico-argumentativa do artigo de opinião jornalístico. Para tanto, tomamos como objeto de análise, o artigo
intitulado “Esperança do mundo” – escrito pelo filósofo e articulista Luiz Felipe
Pondé e publicado no dia 12 de maio de 2014 no Jornal Folha de S.Paulo. Visamos,
por meio desta pesquisa, compreender, sob o viés teórico da Retórica e da Argumentação, como são construídas as estratégias retóricas no gênero em questão
e quais os efeitos decorrentes delas. Para subsidiar a análise, tomaremos, como
arcabouço teórico, os seguintes autores: Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005); Reboul (2004); Meyer (1998, 2007) e Plantin (2008). Espera-se, com este trabalho,
contribuir às futuras pesquisas inseridas nessa abordagem teórica e que tenham
interesse nos textos da comunicação jornalística.
PALAVRAS-CHAVE:

retórica e argumentação; artigo de opinião jornalístico; Luiz Felipe Pondé.

ABSTRACT

KEYWORDS:

rhetoric and argumentation; journalistic opinion piece; Luiz Felipe Pondé.
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The present article focuses on the rhetorical-argumentative analysis of a journalistic opinion piece. For this purpose, the opinion piece entitled “Esperança do
mundo” by the philosopher and columnist Luiz Felipe Pondé, published on May
12th 2014 at Folha de São Paulo, has been selected as an analysis object. By this
piece of research, our objective is to understand, through the prism of Rhetoric
and Argumentation, how the rhetorical strategies are built in the select genre and
what their effects are. As theoretical framework to support our analysis, the following authors have been chosen: Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005); Reboul
(2004); Meyer (1998, 2007) and Plantin (2008).Through this paper, we hope to
contribute to future research on this theoretical approach as well as to other papers which might be interested in texts of journalistic communication.
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INTRODUÇÃO
O artigo de opinião jornalístico é
um gênero textual caracterizado pelo
posicionamento evidente do articulista.
Temas diversos, como religião, ciência,
comportamento, economia, política,
são abordados e discutidos sob a forma de argumentos. O orador/articulista
objetiva formar ou modificar a opinião
pública. A fim de sustentar sua tese, ele
articula mecanismos retóricos que fundamentem sua opinião e conduzam à
adesão do auditório/leitor.
Partindo-se dessas considerações,
entendemos que tal gênero é propício à
análise retórica, uma vez que comporta
figuras, estratégias linguísticas e mecanismos argumentativos que visam à defesa de uma tese e à possível persuasão
do auditório. Sendo assim, o presente
trabalho pesquisará as estratégias retórico-argumentativas presentes no gênero em questão.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE
O DISCURSO RETÓRICO
A retórica é a arte de persuadir pelo
discurso. Eis a definição proposta por
Reboul (2004) à arte sistematizada por
Aristóteles na antiga Grécia. Desde os
tempos antigos os homens tiveram a
necessidade de, por meio da palavra,
alcançar seus objetivos, obter a adesão
de suas ideias ou, como na motivação
inicial, reivindicar suas propriedades

que foram usurpadas1. As necessidades
básicas não mudaram e o terreno fértil
para fazer florescer a retórica permanece o mesmo: a democracia. Nesse sistema político, temos a plena liberdade
de emitir opiniões, temos o direito à palavra. Assim como nós, individualmente, os meios de comunicação também
têm o direito de explicitar seus posicionamentos. O jornalismo de opinião,
especialmente o artigo, fornece, aos
que dele fazem uso, a oportunidade de
expressar seu ponto de vista de forma
clara e de sustentar sua tese a fim de
obter a adesão do auditório. Temas polêmicos são postos e discutidos diante
do leitor e a retórica encontra aí seu espaço de atuação. Ora, por provocar ou
aumentar a adesão do auditório às teses apresentadas pelo orador, temos o
processo persuasivo. “Portanto, a retórica diz respeito ao discurso persuasivo,
ou ao que um discurso tem de persuasivo” (REBOUL, 2004, p. XV). Invariavelmente, o artigo de opinião jornalístico
discute questões polêmicas. A partir de
um tema atual, desenvolve-se uma discussão mais profunda. A retórica existe
onde há uma questão a ser debatida, ou
seja, com a racionalidade retórica2 po1 O surgimento da retórica remonta ao século V a.C, quando
os habitantes da Sicília tiveram suas propriedades usurpadas por tiranos. Como não detinham poderio militar suficiente a fim de reivindicar suas propriedades, passaram a
usar a arma que tinham como instrumento de reinvindicação: a palavra.
2 Rohden (2010, p. 34) explica que Aristóteles distingue
duas racionalidades: “empírico-dialética” e “científico-apodítica”; ele defende o sentido e a importância de ambas
para o âmbito filosófico. A racionalidade retórica (perten-

cente à racionalidade empírico-dialética) terá como campo
próprio a verossimilhança.
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de, é referente ao auditório, às paixões
despertadas nos ouvintes. O logos são
as provas proposicionais, refere-se ao
discurso em si e a como os argumentos são selecionados e ordenados com
vistas à sustentação da tese. Enquanto
o ethos e o pathos são meios de persuasão de ordem emocional, o logos é um
meio de ordem racional. De uma forma
ou de outra, as três provas são articuladas segundo a intenção do orador num
determinado discurso.
Pois bem, uma vez expostas as
considerações acerca do discurso retórico, passemos à análise do artigo selecionado.

ANÁLISE DO ARTIGO INTITULADO
“ESPERANÇA DO MUNDO”
O artigo selecionado para análise
intitula-se “Esperança do mundo”3 e foi
publicado no Jornal Folha de S.Paulo
no dia 12 de maio de 2014.
O título do artigo, a saber, “Esperança do mundo”, nos remete, de antemão,
a algumas possibilidades temáticas do
âmbito filosófico. Somos impelidos a ler
o texto porque o articulista é filósofo, ou
seja, especialista no assunto discutido.
Vale lembrar que as credenciais do articulista são expostas na mesma página
em que é publicado o artigo. A respeito
disso, Borges e Mesquita (2011, p. 3) reiteram que “o jornal tem como critério
a especialidade do produtor, pois, por
3 O artigo que constitui o corpus deste trabalho encontra-se no anexo exposto na íntegra.
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demos deliberar sobre questões controvertidas, o que constitui um dos pilares
do filosofar, pois este vive do diálogo,
da polêmica; dificilmente temos uma situação ideal, onde se poderia deduzir
com um calculus ratiocinator. Há domínios como o direito, a literatura, a moral, a arte, a religião, a poesia que não
podem ser pensados senão pela racionalidade retórica (ROHDEN, 2010). Por
conseguinte, “a retórica atua no interior
do discurso polêmico: aquele em que
duas ou mais pessoas ou facções emitem opiniões discordantes” (FERREIRA,
2010, p. 98). Assim, conhecendo a pluralidade das opiniões, o orador/articulista procura reduzir a distância entre
ele e o seu auditório; para tanto, utiliza
técnicas argumentativas e mecanismos
retóricos que possam corroborar sua
tese e aproximá-lo do leitor. A esse respeito, Meyer (1998, p. 27) afirma: “a retórica é a negociação da distância entre
os homens a propósito de uma questão,
de um problema”.
A fim de sustentar sua opinião, o
orador utiliza provas para fundamentá-la. Aristóteles, em sua Retórica, fundamenta três provas utilizadas pelo orador visando ao convencimento e/ou à
persuasão do auditório. O ethos refere-se à imagem que o orador constrói de
si mesmo por meio do discurso. O pathos, como argumento de ordem psicológica, possui vínculo com a afetivida-
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ela, se tem a voz de alguém autorizado a falar sobre determinado assunto,
o que dificilmente será refutado pelo(s)
leitor(es) que não possui(em) o mesmo
conhecimento específico do articulista”. Assim, a própria competência do
articulista/especialista acerca do tema
em discussão, já é, a princípio, um argumento de autoridade. Percebemos, então, o ethos de autoridade como prova
retórica que contribui para o propósito
argumentativo. Plantin (2008, p. 114)
explica-nos que “a retórica se interessa pelo caso em que elas [as manobras
de “apresentação de si”] são postas a
serviço de uma intenção estratégica, e
co-orientadas com os propósitos gerais da argumentação”. Ademais, nesse
mesmo raciocínio, Meyer (2007, p. 35)
afirma que “o éthos é o orador como
princípio (e também como argumento)
de autoridade”.
No exórdio, pode-se visualizar a citação da fala de uma personagem do
filme “Tender Mercies”, vejamos: Nunca confiei na felicidade. A fala da personagem (cujo papel foi ganhador do
Oscar) inserida num texto intitulado
“Esperança do mundo”, direciona a tese
que será defendida pelo autor, é revelado seu provável posicionamento frente
ao tema que terá o seu desenvolvimento ao longo da narração4.

4 A narração é a parte subsequente ao exórdio (parte inicial
do discurso). Nela, há a apresentação dos fatos ou do assunto referente ao tema apresentado no exórdio.

“Nunca confiei na felicidade”, diz o
personagem de Robert Duvall no
filme “Tender Mercies” (“A Força do
Carinho”, título brasileiro bem infeliz para o filme), papel com o qual
ganhou o Oscar de melhor ator em
1983.

Silva (2006) comenta que, para
confirmar o seu dizer, o orador traz as
citações no interior da enunciação que
constrói para legitimá-la. Seja pelo discurso direto ou indireto, os enunciadores reformulam o enunciado do outro
para introduzi-lo nos seus discursos, de
acordo com o que se pretende.
Dando prosseguimento ao texto, o
autor revela sua perspectiva negativa
acerca da política e, para ratificar seu
posicionamento, faz menção a Albert
Camus – também filósofo. Vejamos:
Mas da política trato apenas por
obrigação
profissional,
porque,
como diz Albert Camus nos seus
“Cadernos” (o primeiro tem como
título “Esperança do Mundo”), ouvindo aqueles que se dedicam à política, podemos apenas concluir que
as pessoas se importam pouco com
esta parte das suas vidas, uma vez
que todos na política mentem.

Identificamos, no excerto acima, o
argumento de autoridade (Albert Camus). Acerca disso, Silva (2006, p. 70)
comenta que “nomes de pessoas [...]
são trazidos aos discursos para legitimar
a posição e opinião dos enunciadores”.
Aqui identificamos, inclusive, a autoria

Os enunciadores, ao selecionarem
os argumentos de autoridade, o
fazem consoante ao acordo prévio
com o auditório. E para consagrar o
seu dizer, citam essas autoridades
no interior da enunciação que constroem para legitimá-la. [...] Seja pelo
discurso direto ou indireto, os enunciadores reformulam o enunciado
do outro para introduzi-lo nos seus
discursos, de acordo com o que se
deseja. (SILVA, 2006, p. 70).

No próximo fragmento, a citação é
novamente trazida ao texto por intermédio da fala de uma personagem a
fim de corroborar o posicionamento do
orador frente ao tema em discussão:
Noutro filme, “Alabama Monroe”
(2012), do diretor Felix van Groeningen, a personagem feminina Elise,
interpretada por Veerle Baetens, diz
algo semelhante ao final: “Sempre
soube que tudo aquilo não podia
durar, porque a felicidade sempre
acaba”.

A citação é um recurso argumen-

Pois se existem apenas “três ou
quatro atitudes diante do mundo”,
como dizia em seu “Breviário da
Decomposição” Emil Cioran, filósofo romeno indispensável para quem
suspeita que os trágicos gregos são
quem tem razão na filosofia, esta é
a minha. E seguramente a dele. E
também a de Camus.

Neste enunciado, o orador traz a citação de Emil Cioran com a menção explícita da fonte; além disso, há a preocupação em definir o que o filósofo trazido
ao texto representa: (filósofo romeno indispensável para quem suspeita que os
trágicos gregos são quem tem razão na
filosofia). Perelman & Olbrechts-Tyteca
(2005) observam que, antes de mencio-
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tativo por meio do qual o orador/autor
faz uso das palavras de outras pessoas
a fim de reforçar suas ideias, seu posicionamento. Obviamente, ele seleciona
citações que corroborem a tese defendida. Diferentemente da alusão, a citação expõe a fonte a qual se remete.
Além disso, é marcada pelo uso de aspas separando a fala da pessoa citada
com a fala do orador. E, mais uma vez,
ao ser inserida num outro texto, a citação passa a adquirir um novo significado. “Resta-nos a constatação de que o
texto citado, integrado ao outro texto, e
compondo com ele o intertexto, se ressignifica” (CAVALCANTE E BRITO, 2011,
p. 271).
No próximo parágrafo o autor continua a argumentação:
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do título utilizado pelo articulista no artigo: “Esperança do mundo”. Além disso, ao trazer para o seu discurso a fala
de Camus (“como diz Albert Camus nos
seus “Cadernos” [...]ouvindo aqueles que
se dedicam à política, podemos apenas
concluir que as pessoas se importam
pouco com esta parte das suas vidas,
uma vez que todos na política mentem),
ele ressignifica o enunciado de acordo
com sua intenção argumentativa.
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nar uma autoridade, o orador costuma
confirmá-la, dando-lhe a credibilidade
de um testemunho legítimo.
Dando continuidade à argumentação, o orador, uma vez mais, traz ao
texto, Emil Cioran, vejamos: “Na mesma
obra, Cioran faz um diagnóstico preciso: ‘A obsessão pelos remédios marca o
fim de uma civilização, e, pela salvação,
o fim da filosofia’”. Neste fragmento, o
argumento de autoridade, enquanto
técnica argumentativa, visa a confirmar
o ponto de vista defendido pelo orador.
Conforme comentado no início desta
análise, o tema apresentado pertence a
uma discussão filosófica, sendo assim,
trazer ao discurso uma personalidade
destacada nessa mesma esfera, isto é,
invocar um filósofo reconhecido universalmente, atribui um caráter de credibilidade à argumentação. A respeito disso, Cavalcante e Brito (2011, p. 270-271)
comentam que
A maior função da citação é o que
Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996)
chamariam de “recurso de autoridade”: recorre-se a uma citação, em
geral, quando se deseja não somente ratificar um ponto de vista em
desenvolvimento, como também,
ou talvez mais ainda, quando se
tenciona usar a técnica argumentativa de respaldar o que se diz por
meio da fala de um enunciador com
credibilidade suficiente no meio em
que transcorre a enunciação; trata-se do argumento de prestígio (grifo nosso).

O articulista continua:
Por isso ele [Cioran] afirma que desistiu da filosofia quando viu que
em Kant não havia nenhuma tristeza. Os filósofos, diz Cioran, quase
todos acabam bem, prova máxima
contra a honestidade deles.

Aqui, percebe-se uma oposição entre Cioran e Kant. Tal oposição fica evidenciada quando o orador afirma que
Cioran desistiu da filosofia quando viu
que em Kant não havia nenhuma tristeza. Há, então, dois argumentos de autoridade contrapostos conforme a conveniência argumentativa. Nesse caso, o
que importa é a argumentação feita a
respeito de cada um dos nomes citados e não as autoridades em si. Como
explica Reboul (2004, p. 178), “pode-se
contraditar o argumento de autoridade
com técnicas de ruptura. [...] Através de
outra autoridade [...]”.
O filósofo Albert Camus é mencionado mais uma vez como argumento
de autoridade no seguinte fragmento:
Sei que Camus considerava o suicídio o único problema filosófico (“O
Mito de Sísifo”). E sei também que
ele considerava um milagre um momento em que não tivesse que falar
de si mesmo (caderno “Esperança
do Mundo”). Detalhe: Camus usa
expressões como “milagre”, conhecia bem teólogos como Blaise Pascal e conceitos como o de “graça”,
citando-os com precisão.

Neste excerto, além do próprio fi-
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Mas eu suspeito que um dos maiores problemas da filosofia, e certamente um dos maiores milagres na
vida, para quem tem um temperamento que desconfia da felicidade
(trágico), é justamente o problema
que Camus diz “ser um bom título”:
a esperança do mundo.

No fragmento acima, percebemos
novamente a citação de Camus a fim de
embasar a condução argumentativa do
artigo – desde o início e perpassando
toda a narração.
No epílogo5 de seu artigo, o autor
conclui com a seguinte asserção:
Talvez o próprio Camus dê uma pista neste “Caderno”, sendo ele um
filósofo, e sabendo, como nós todos, que nós filósofos sofremos da
vaidade intelectual como pecado
capital. Camus diz que “a obsessão
em ter razão é a marca suprema de
uma inteligência grosseira”. Portanto, talvez, a humildade, virtude capital para Camus, seja a esperança
para a filosofia. Ou, como dizia Santo Agostinho, o que falta ao filósofo
é chorar.

Ou, como dizia Santo Agostinho,
o que falta ao filósofo é chorar. Neste
enunciado, além de trazer o argumento de autoridade por intermédio da
menção de Santo Agostinho – filósofo
e teólogo -, personalidade competente
no assunto recorrente da presente argumentação, o orador apela ao pathos
– argumento de ordem emocional – ao
5 Peroração (ou epílogo) é a conclusão do discurso.
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lósofo, são mencionados uma obra (O
mito de Sísifo) e conceitos como o “suicídio”. Além disso, o orador comenta
que Camus “considerava um milagre um
momento em que não tivesse que falar
de si mesmo”. Esta citação foi extraída do Caderno intitulado “Esperança
do mundo” – o mesmo título escolhido
para o artigo em análise, ou seja, desde
o título é possível verificar o caráter intratextual por meio do discurso de Camus no interior do discurso de Pondé.
Sobre isso, Reboul (2004) observa que
a intratextualidade se manifesta pela
presença explícita de outro discurso no
discurso do orador. Ademais, no término deste parágrafo, são mencionados
conceitos como “milagre” e “graça” que,
segundo o articulista, são utilizados por
Camus com precisão, uma vez que ele
conhecia bem teólogos como Blaise
Pascal. Verifica-se, aqui, a confirmação
e consolidação de Camus como autoridade no que se refere ao tema discutido (de ordem filosófica e teológica) por
meio da afirmação de que ele entendia
os conceitos supracitados já que era
conhecedor de teólogos como Blaise
Pascal – outra autoridade reconhecida
do universo filosófico. Percebe-se, aqui,
o jogo de vozes (estrategicamente selecionadas) que contribuem à sustentação da tese. Poder-se-ia elaborar o seguinte esquema: Blaise Pascal > Albert
Camus > Luiz Felipe Pondé.
O autor prossegue dizendo:
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dizer que o que falta ao filósofo é chorar. Os argumentos patéticos adquirem uma função especial na retórica: a
paixão induz o auditório a aceitar uma
determinada conclusão (FERREIRA,
2010). Além disso, Reboul (2004, p. 60)
observa que “a peroração é o momento
por excelência em que a afetividade se
une à argumentação, o que constitui a
alma da retórica”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Mediante a análise trazida neste artigo e tendo como pressupostos teóricos a Retórica e a Argumentação, têm-se os seguintes resultados: o artigo de
opinião, por constituir-se num gênero
no qual se discute uma questão polêmica, expondo, de forma evidente, a
opinião, o posicionamento daquele que
escreve, não poderia ser indiferente aos
processos retóricos.
Sendo assim, no artigo selecionado para análise, além de outras estratégias, foram verificadas as que seguem:
a construção da imagem de si pelo
orador enquanto autoridade no assunto em discussão (ethos), a citação e o
argumento de autoridade (que juntos
apareceram no texto seis vezes) na instância do logos e a busca pela incitação
do pathos ocorreu por meio da citação
“o que falta ao filósofo é chorar”. Vimos,
anteriormente, que as provas retóricas
(ethos, pathos e logos) visam à fundamentação da opinião do orador. Ele as
articula visando ao convencimento do

auditório e à adesão das ideias apresentadas. Por meio da análise, foi possível perceber que as provas não são
utilizadas isoladamente. Antes, elas atuam conjuntamente e cooperam, mutuamente, para a condução argumentativa.
Pelo exposto, acreditamos ter demonstrado que os recursos retóricos,
independentemente de seu uso consciente pelo autor, têm papel preponderante no gênero jornalístico aqui analisado, uma vez que permitem corroborar a
condução argumentativa do autor, dando a ele condições de expor claramente
seu ponto de vista, fundamentando as
teses defendidas e conduzindo, assim,
o auditório à persuasão.

ANEXO
“‘Esperança do Mundo’” (Folha de
S.Paulo, 12 maio 2014)
“Nunca confiei na felicidade”, diz o
personagem de Robert Duvall no filme
“Tender Mercies” (“A Força do Carinho”,
título brasileiro bem infeliz para o filme), papel com o qual ganhou o Oscar
de melhor ator em 1983. O filme narra
a derrocada de um cantor de música
country e sua sofrida redenção, graças
ao amor e generosidade de uma mulher.
No filme, salta aos olhos o deserto
do Texas, a solidão de todas as planícies
e a total ausência de qualquer metafísica barata, coisa comum hoje no cinema, seja ela moral, psicológica, ambiental ou política. O homem e a mulher são
seres abandonados no mundo e devem

SELINFRAN

são quem tem razão na filosofia, esta é
a minha. E seguramente a dele. E também a de Camus.
Na mesma obra, Cioran faz um diagnóstico preciso: “A obsessão pelos remédios marca o fim de uma civilização,
e, pela salvação, o fim da filosofia”. Por
isso ele afirma que desistiu da filosofia
quando viu que em Kant não havia nenhuma tristeza. Os filósofos, diz Cioran,
quase todos acabam bem, prova máxima contra a honestidade deles.
Sempre sinto um cheiro de mesquinharia quando ouço alguém falar de
uma nova dieta. A vida, talvez seja esta
sua maior tragédia, se apequena quando
não é de algum modo dada em sacrifício.
Talvez seja isso que o cristianismo queira dizer quando afirma que só quando
se perde a vida se ganha a vida. E não
há saída: somos a civilização da mesquinharia. Até Cristo deve ser saudável.
Sei que Camus considerava o suicídio o único problema filosófico (“O Mito
de Sísifo”). E sei também que ele considerava um milagre um momento em
que não tivesse que falar de si mesmo
(caderno “Esperança do Mundo”). Detalhe: Camus usa expressões como “milagre”, conhecia bem teólogos como
Blaise Pascal e conceitos como o de
“graça”, citando-os com precisão.
Mas eu suspeito que um dos maiores problemas da filosofia, e certamente
um dos maiores milagres na vida, para
quem tem um temperamento que desconfia da felicidade (trágico), é justa-
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cuidar de suas vidas porque ninguém
mais o fará.
Aliás, por falar em metafísica, a pior
é a política. Mas da política trato apenas por obrigação profissional, porque,
como diz Albert Camus nos seus “Cadernos” (o primeiro tem como título
“Esperança do Mundo”), ouvindo aqueles que se dedicam à política, podemos
apenas concluir que as pessoas se importam pouco com esta parte das suas
vidas, uma vez que todos na política
mentem.
Acrescentaria, além dos políticos
profissionais, os intelectuais que a ela
se voltam como redenção do mundo e
forma de obrigar os outros a viverem de
acordo com os delírios que alimentam
em seus gabinetes. Enfim, no fundo, a
política pouco me interessa. Trato-a assim como quem deve cuidar de uma ferida – do contrário ela se infectará.
Noutro filme, “Alabama Monroe”
(2012), do diretor Felix van Groeningen,
a personagem feminina Elise, interpretada por Veerle Baetens, diz algo semelhante ao final: “Sempre soube que
tudo aquilo não podia durar, porque a
felicidade sempre acaba”. Referia-se ela
ao amor por seu marido Didier e pela
pequena filha morta.
Sinto-me em casa quando ouço
pessoas dizerem coisas assim. Pois se
existem apenas “três ou quatro atitudes
diante do mundo”, como dizia em seu
“Breviário da Decomposição” Emil Cioran, filósofo romeno indispensável para
quem suspeita que os trágicos gregos
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mente o problema que Camus diz “ser
um bom título”: a esperança do mundo.
Como ter esperança no mundo sem
ter que abdicar da capacidade de vê-lo
tal como é? Por isso, sinto um halo de
graça quando vejo a esperança visitar
o mundo. Afora as ilusões, só a generosidade é capaz de acolher a esperança.
Talvez o próprio Camus dê uma pista
neste “Caderno”, sendo ele um filósofo,

e sabendo, como nós todos, que nós filósofos sofremos da vaidade intelectual
como pecado capital. Camus diz que “a
obsessão em ter razão é a marca suprema de uma inteligência grosseira”. Portanto, talvez, a humildade, virtude capital para Camus, seja a esperança para a
filosofia. Ou, como dizia Santo Agostinho, o que falta ao filósofo é chorar.
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RELAÇÕES DIALÓGICAS EM CAPÍTULOS DO LIVRO DIDÁTICO:
“PORTUGUÊS LINGUAGENS”

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar como se dão as relações dialógicas
dos enunciados de três capítulos denominados “Diálogos”, um de cada volume, do
manual didático “Português Linguagens: Literatura, Produção de Texto e Gramática”, para o Ensino Médio, dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Magalhães, a fim de verificar se tais relações estão embasadas no pensamento
bakhtiniano. Elege-se o referido livro didático por ter sido adotado em escolas
públicas estaduais, nos últimos três anos. Com vistas a alcançar o objetivo proposto, retomam-se reflexões de Bakhtin (2006, 2011) e de estudiosos de sua obra. As
análises deixam evidências de que as relações dialógicas estabelecidas não se fundamentam no pensamento de Bakhtin. Espera-se que este trabalho possa auxiliar
professores de língua materna, demais educadores e pesquisadores.
PALAVRAS-CHAVE:

Bakhtin; livro didático; diálogo e gênero.

This paper aims to analyze how the enunciation dialogical relations from three
chapters called “Dialogues” was given, one of each volume, from the textbook
“Português Linguagens: Literatura, Produção de Texto e Gramática” applied for
high school, written by William Robert Cereja and Thereza Cochar Magalhães, in
order to verify that such relations are based on Bakhtin’s thought. The related
textbook was elected for being adopted in state public schools over the last three
years. In order to achieve the proposed goal, Bakhtin’s reflections (2006, 2011) and
scholars of his work were retaken. The analyses pointed that the established dialogical relations were not based on the Bakhtin’s thought. It is hoped that this work
can help native Portuguese teachers, educators and researchers.
KEYWORDS:

Bakhtin; textbook; dialogue and genre.
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NTRODUÇÃO
O tema que fundamenta e estimula
a presente pesquisa são as relações dialógicas que se estabelecem no interior
dos enunciados e entre os enunciados,
sabendo que, na perspectiva de Bakhtin,
todos os enunciados compõem-se de
outros e por eles são atravessados ou
confrontados, numa contínua interação
dialógica no processo de construção de
sentido.
Neste trabalho, analisam-se três
capítulos selecionados do livro didático “Português Linguagens: Literatura,
Produção de Texto e Gramática”, para o
Ensino Médio, dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, conforme se descrevem adiante.
O livro didático tem elevada importância no ensino, pois, segundo o Guia
do PNLD (2014), busca oferecer ao docente subsídios para ampliar a relação
do estudante com a Língua Portuguesa
e promover o desenvolvimento do aluno para o uso social da linguagem.
A linguagem ocupa função preponderante nas práticas sociais das diversas esferas da atividade humana e na
aquisição individual de conhecimentos
especializados, o que explica a importância da disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio.
Portanto, conforme mencionam os
Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio (2000), a necessidade
de se refletir sobre questões afetas à linguagem e ao conhecimento de Língua
Portuguesa, na perspectiva de seu fun-

cionamento, atendem à demanda de desenvolvimento intelectual do aluno para
o exercício da cidadania e da vida social.
O propósito desse trabalho é examinar se as relações dialógicas dos enunciados dos capítulos escolhidos estão
embasadas no pensamento bakhtiniano sobre enunciado, gênero discursivo
e dialogismo, bem como verificar se
as propostas desses capítulos podem
ampliar a compreensão e o aprendizado do aluno a respeito dos conteúdos
abordados, tendo em vista o disposto
nos Parâmetros Curriculares Nacionais
do Ensino Médio (2000).
O livro didático “Português Linguagens”, do qual se destaca o objeto deste
estudo, é organizado em três volumes
que, por sua vez, são organizados em
unidades e capítulos. Nele, à exceção
da primeira unidade do primeiro volume, todas as demais apresentam um
capítulo denominado “Diálogos”.
Os capítulos “Diálogos” apresentam
semelhanças em sua organização, ao
sugerir análise ora de uma obra literária, ora de um filme ora de uma imagem,
mediante atividades propostas.
Para esta análise, foram selecionados três desses capítulos, um de cada
volume do livro didático, que apresentam um texto de abertura, uma imagem
e um filme, e respectivas atividades,
além de outros trechos de obras literárias e textos explicativos, favorecendo
ampla análise desses tópicos.
Para realização da pesquisa, examina-se separadamente cada capítulo se-

ARCABOUÇO TEÓRICO
Com o intuito de atingir os objetivos
propostos, retomam-se as reflexões de
Bakhtin (2006, 2011), e de autores estudiosos de sua obra, dentre eles Brait
(2005, 2012), Faraco (2009), Fiorin
(2008), Grillo (2005), Machado (2005),
Marchezan (2005), Stam (1992, 2008) e
Sobral (2009).
Segundo Bakhtin, o sujeito apreende a linguagem em relação com o emprego da própria linguagem nas situações discursivas. Portanto, o conceito
dialógico da linguagem refere-se à condição de produção de enunciados, de
discurso e, por fim, dos sentidos.
Conforme explica Bakhtin (2011, p.
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261), “o emprego da língua efetua-se em
formas de enunciados (orais e escritos)
concretos e unívocos, proferidos pelos
integrantes desse ou daquele campo da
atividade humana”, não sendo possível
sua existência fora dessa forma.
Neste raciocínio, Bakhtin compreende os enunciados como unidades reais
da comunicação, com peculiaridades estruturais comuns; limites bem definidos; e
dotados de começo e término absolutos;
sendo que, anterior ao seu início há os
enunciados alheios e, após seu fim, reside a palavra do outro que é convocado a
assumir uma atitude responsiva.
Outro apontamento de Bakhtin que
serve de subsídio para este estudo é
a compreensão de que os enunciados
são relativamente estabilizados num
dado campo discursivo, constituindo os
gêneros do discurso.
Para Bakhtin (2011), os gêneros discursivos se vinculam aos campos da
atividade humana, e refletem suas condições específicas e finalidades, por seu
conteúdo temático, estilo e organização composicional.
Bakhtin não propõe classificações específicas para os gêneros discursivos, por
não ser esse seu interesse, porém oferece
ricas contribuições teóricas, favorecendo
uma compreensão muito abrangente sobre esse tema. Desse modo, ao longo de
sua obra, são apresentados importantes
apontamentos para o estudo de gênero,
sobretudo, a respeito do romance, para o
qual dedicou grande parte de sua produção literária.
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lecionado, procedendo-se à leitura de
seus enunciados e, depois, à respectiva
análise: primeiro, do texto de abertura,
em seguida, da obra e sua atividade,
caso haja, e, logo após, do filme e sua
atividade.
Para oferecer eficiência à análise,
sem perder sua eficácia, no momento
em que se estudam as atividades sugeridas, não se examina cada questão
individualmente, mas o conjunto de informações nelas presentes, mapeando,
sobretudo, as relações dialógicas que
nelas se evidenciam, o que pode motivar também a observação de enunciados de capítulos diferentes dos analisados, do mesmo volume, a fim de se
atender às propostas sugeridas aos alunos na atividade.
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Desta forma, muitos estudiosos de
gêneros fundamentam suas reflexões
em Bakhtin, ancorando em seus conceitos para avançaram nos estudos de
outros tipos estáveis de enunciados, diferentes do romance.
Ao se examinarem os enunciados e
seus tipos estáveis, na perspectiva de
Bakhtin, não se deve perder de vista o
caráter dialógico da linguagem e, nesse
sentido, as relações que se estabelecem
entre eles.

ANÁLISE
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Para análise, tomam-se os seguintes
capítulos do livro didático: “Português
Linguagens”: do Volume I, destaca-se o
Capítulo 8 “Diálogos”, da Unidade 4 –
“História Social do Arcadismo”; do Volume II, seleciona-se o Capítulo 11 “Diálogos”, da Unidade 3 – “História Social
do Realismo, do Naturalismo e do Parnasianismo”; do Volume III, escolhe-se o
Capítulo 10 “Diálogos”, da Unidade 4 –
“A literatura contemporânea”.
Ao analisar o Capítulo 8 “Diálogos” da Unidade 4: “História Social do
Arcadismo” do Volume I desse livro,
constata-se que, em sua abertura, apresenta-se um pequeno enunciado que
contextualiza o assunto a ser abordado.
Esse enunciado resume a temática
de toda a unidade, retomando, de forma suscinta, informações presentes em
outros capítulos, num diálogo de confirmação e de reiteração, conduzindo
o aluno a resgatar da memória o con-

teúdo estudado, para compreender as
obras apresentadas em seguida e realizar as atividades propostas.
A partir disso, apresentam-se ao
aluno a pintura “O juramento dos Horácios” (1784), de Jacques-Louis David,
e um fragmento “O contexto da cena”
que explica a tela sobre a qual trata a
atividade em seguida.
A referida tela refere-se a um ritual preparatório para a luta, em que se
vê, de um lado, três rapazes guerreiros,
diante do pai, prestes a abandonar suas
respectivas famílias para defender um
interesse coletivo, em lealdade à República e, de outro, em contraste, três mulheres com olhar de sofrimento, porque
serão deixadas.
A atividade que sucede à pintura “O
juramento dos Horácios” (1784) leva o
aluno a responder a questões relativas
à estética; à contextualização histórica,
social e moral da obra; à concepção de
arte vigente na época de sua produção;
e às manifestações artísticas de períodos literários anteriores e posteriores.
Além disto, solicita que o aluno identifique relações dialógicas do Classicismo
com o Neoclassicismo, bem como que
perceba mudanças em relação às obras
do período Barroco, orientando-o a relembrar as características da arte barroca, que são refutadas no Arcadismo.
No mesmo Capítulo 8 “Diálogos”, da
Unidade 4: “História Social do Arcadismo” há uma proposta de “Diálogo entre o cinema e o Iluminismo” (CEREJA
e MAGALHÃES, 2010, v. 1, p. 319) onde
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Desta forma, na perspectiva da comunicação cultural mais complexa, essa produção cultural, como todas as outras,
são permeadas pelo discurso alheio e
integram a ampla cadeia discursiva.
Nesta direção, conforme sugere
Machado (2012), é o diálogo o método
mais promissor para a análise de filme,
que se manifesta na interação dos signos e dos códigos culturais.
Contudo, as questões presentes na
atividade relacionada ao filme não convidam o aluno a perceber e a envolver-se nessas relações dalógicas. Diferente
disso, conduzem o aluno a relacionar a
obra com o contexto histórico, político,
social e econômico a qual ela se refere.
Tomado para análise o Capítulo 11
“Diálogos”, da Unidade 3: “História Social do Realismo, do Naturalismo e do
Parnasianismo”, do segundo volume do
Livro Didático “Português Linguagens”,
observa-se que, logo no seu início, é
apresentado um pequeno texto, com
tópicos sobre o tema que será abordado no capítulo.
Esse enunciado de abertura do capítulo reitera informações sobre as correntes literárias do século XIX, que são
tratadas nos capítulos precedentes da
unidade 4 do mesmo volume. Esse texto se apresenta com o objetivo de dialogar com conteúdos abordados em
outros capítulos, oferecendo ao aluno a
oportunidade de relembrar os estudos
e reforçar a aprendizagem.
Nessa direção, é proposto um diálogo com a pintura realista “As peneirado-
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se apresenta sugestão para ser integralmente assistido o filme “A missão”, de
Roland Joffé, e, em seguida, é proposta
uma atividade que pretende favorecer
esse diálogo.
“A missão” é uma obra cinematográfica britânica de 1986, que conta a
história da disputa dos colonizadores
europeus pela região dos Sete Povos
das Missões.
O contexto histórico do filme é o século XVIII, período em que o Brasil está
sob domínio de Portugal e Espanha e a
ordem jesuíta está em missão no País
para a catequese dos índios.
Direcionado pela atividade proposta a partir do filme, o aluno é levado a
refletir sobre: o modo como a natureza
americana é apresentada aos olhos do
colonizador europeu; a motivação dos
europeus para colonizar a América, o
papel da linguagem musical no filme; a
atuação dos personagens; a região dos
Sete Povos das Missões; a organização
do trabalho dos indígenas e a quem se
destinava sua produção; a relação dos
índios com os colonizadores, com os religiosos e com o espaço natural; o ponto de vista dos autores da obra sobre o
trabalho dos jesuítas nessas comunidades; o processo de aculturação dos índios; e a visão do racionalismo iluminista em face do processo de catequese.
Sendo o filme um enunciado da comunicação mediada, conforme menciona Machado (2012), em consonância
com o estudo de Bakhtin, ele integra o
grupo de gêneros discursivos da prosa.
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ras de trigo” (1854), de Gustave Courbet, e uma atividade referente à tela.
A referida obra é uma pintura realista do século XIX, que apresenta uma
visão da realidade capturada pelo artista. Nela se observam duas moças peneirando trigo e um menino com jeito
curioso e cabelo bem desajeitado, sentado no canto direito, abrindo um móvel com aparência rústica, possivelmente de madeira.
Nas atividades apresentadas em sequência, observa-se preocupação por
parte dos autores em orientar os estudantes a refletirem sobre as relações
dialógicas que a obra estabelece com o
contexto histórico e social, com o conceito de arte da época e sua oposição
às concepções artísticas precedentes,
especialmente o Romantismo; e com o
ponto de vista do artista.
Além disso, nas questões se propõem reflexões sobre a obra referentes
ao ambiente, às personagens, sua condição social, a atividade que realizam e
ao possível vínculo entre elas; ao significado do trigo para as personagens;
ao diálogo com outras telas do mesmo
artista; às cores presentes na obra e sua
relação com a temática abordada; e aos
aspectos simbólicos da tela.
Para responder a esses questionamentos, o aluno não dispõe de informações necessárias nos enunciados, tendo
em vista se tratarem de perguntas subjetivas e que não se revelam importantes para o aprendizado do aluno.
Na mesma direção, são apresenta-

dos dois fragmentos de obras literárias:
o Chigubo, de José Craveirinha e o Cortiço, de Aluísio Azevedo.
“O cortiço”, de Aluísio de Azevedo,
publicado em 1890, trata-se de um importante romance do Naturalismo brasileiro, que retrata o cotidiano de pessoas moradoras de um cortiço no Rio
de Janeiro.
Nele se apresentam os problemas
políticos, sociais e econômicos dessa
cidade, a divergência entre a situação
do pobre e do rico, do burguês e do negro, bem como a vida precária nas favelas cariocas.
O texto II é um conto que faz uma
espécie de exaltação ao Chigubo, o
tambor, por ser o instrumento musical
que favorece o ritmo da dança. Nele
também se descrevem o modo como as
pessoas se manifestavam em meio ao
batuque; o olhar dos homens e seus desejos; os movimentos das mulheres e os
apelos sensuais; os gritos das crianças
nas canções; os pés que pisam a terra.
A atividade que sucede os dois textos propõe uma análise das relações dialógicas que se estabelecem entre eles,
em que há convergência de sentido.
Nas questões, os alunos são direcionados a observarem aspectos comuns
entre os dois enunciados, a examinarem
características da paisagem, a concordarem ou não com pontos de vista dos autores e a identificarem características de
movimento literário nas obras analisadas.
Sendo assim, constata que não há
preocupação dos autores em estimular
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Portanto, embora se mencione haver diálogo dessa obra cinematográfica
com o romance “Memórias Póstumas
de Brás Cubas, de Machado de Assis,
e com filmes americanos atuais, não se
observa oportunidade de o aluno identificar, compreender, interagir e assumir
atitude responsiva diante dessas relações dialógicas, tornando-se restrita
sua análise.
O Capítulo 10 “Diálogo” da Unidade
4 “A literatura contemporânea” abre-se
com a fotografia de uma cena do filme
“O cheiro do ralo”, de Heitor Dhalia. A
fotografia apresentada refere-se ao
momento em que o personagem principal do aludido filme examina o olho
de vidro comprado por ele.
A imagem é repleta de significados,
de cunho filosófico e psicológico, se considerado o conhecimento sobre o filme e,
de forma mais ampla, o romance homônimo de Lourenço Mutarelli, na qual foi
inspirada essa obra cinematográfica.
Todavia, não sendo sugerido que
o aluno assista ao filme e não havendo
também um enunciado que contextualize a fotografia, constata-se que o propósito dos autores ao disponibilizar a
imagem no capítulo é tão somente se
referir ao filme “O cheiro do ralo”, que
se inspira em um romance, de Lourenço
Mutarelli, sendo essas obras apresentadas como exemplo de diálogo entre cinema e literatura.
Em sequência, é indicado o filme
“Tropa de Elite” (2007). Essa obra cinematográfica busca retratar questões rela-
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o aluno a compreender como se dão as
relações dialógicas entre os enunciados, a compreender os sentidos que se
constroem a partir dessas relações, e a
lerem integralmente as obras em estudo, um romance e um conto, de modo
a se envolverem no universo dialógico
dos enunciados e gêneros discursivos.
Em sequência, é indicado também
ao aluno o filme “Memórias Póstumas”,
de André Klotze e, em seguida, apresenta-se uma atividade relacionada a
essa obra.
“Memórias Póstumas” é uma produção nacional, inspirada no romance
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”,
do autor Machado de Assis. Seu conteúdo é o relato da vida de Brás Cubas, o
filho de uma família influente no Rio de
Janeiro do século XIX.
Nessa obra são apresentados os
episódios mais marcantes da vida do
personagem. Toda essa história é narrada de forma subjetiva e dialógica com
o telespectador. E por se referir ao século XIX do Brasil, estabelece relações
dialógicas com a literatura da época, o
Realismo.
As atividades sobre o filme “Memórias Póstumas” trazem questões relativas ao contexto histórico e social a que
a obra se refere; aos aspectos estéticos
e composiconais do filme; às abordagens filosóficas e psicológicas do protagonista; e à crítica ao Romantismo.
Há grande ênfase nas atividades sobre
o contexto histórico do filme e às características do realismo.
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cionadas à segurança pública no Estado
do Rio de Janeiro, ocorridas na década
de 90, ocasião em que o Papa João Paulo II visitou a capital desse estado.
Em sua narrativa se descrevem fatos cotidianos da realidade da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro e a
atuação dessa corporação e do BOPE –
Batalhão de Operações Especiais, que
compõe a Tropa de Elite carioca.
Após sugestão do filme e apresentação do texto “Círculo Vicioso”, é proposta uma atividade relacionada a essa
obra cinematográfica.
Essa atividade direciona o aluno a
analisar até que ponto essa obra de ficção retrata fielmente a realidade e se os
apontamentos feitos pelo personagem
principal encontram sentido no contexto ao qual ele se refere. Além disso, esse
exercício traz questões sobre a criminalidade nas favelas e as situações polêmicas que se emergem nesse contexto,
dentre as quais: a atuação e a postura
dos agentes de polícia; as iniciativas
de intervenção social nas favelas por
ONGs; a convivência entre universitários voluntários e traficantes; o contexto histórico-social a que se refere o filme e a situação atual das favelas do Rio
de Janeiro; os problemas relacionados
às instituições oficiais, especialmente às
de segurança pública; a política de segurança no País e o declínio do senso
de justiça, moral e ética.
Essas questões levam o aluno a
refletir sobre o problema de segurança pública no Rio de Janeiro da época

retratada pelo filme em comparação à
situação que se vive hoje, bem como
sobre características das personagens.
Contudo, tais questionamentos se
restringem a perguntas para as quais se
esperam respostas imediatas e absolutas, que podem ser transcritas do enunciado, o que não coopera para ampliar
a possibilidade de reflexão do aluno e
motivá-lo a pensar, a descobrir, a discutir e argumentar, a estabelecer diálogo com os enunciados, confrontando
ideias e construindo significados diversos, para sua formação e para a vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do pressuposto de que os
capítulos “Diálogos” selecionados do
livro didático “Português Linguagens”
fundamentam suas propostas nos conceitos dados por Bakhtin sobre enunciado, gêneros discursivos e dialogismo, procedeu-se à sua análise.
Para tanto, entendeu-se que a melhor
forma de identificar com profundidade
e clareza as relações dialógicas a partir
desses capítulos seria percorrer o caminho de estudo sugerido ao aluno e, nessa
direção, verificar as estratégias aplicadas
pelos autores para promover a interação
do estudante com suas propostas.
Com o intuito de promover algumas
reflexões teóricas e metodológicas de
enunciado, dialogismo e gênero do discurso, foram examinados trabalhos do
conjunto do pensamento de Bakhtin e
de autores estudiosos desse filósofo da
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tadas e com os demais enunciados que
se analisam. Por isso, não é possível ao
estudante perceber as relações dialógicas entre os enunciados e no seu interior, e, dessa maneira, ampliar sua compreensão sobre o tema estudado.
Sendo assim, as análises realizadas
deixam evidências de que as relações
dialógicas estabelecidas não se fundamentam no pensamento bakhtiniano e
em suas descobertas sobre enunciado,
gêneros discursivos e dialogismo. Portanto, as propostas de atividades dos
capítulos selecionados não estimulam
no aluno a reflexão e a interação com
os enunciados para ampliação de seu
aprendizado sobre linguagem e seu
emprego na vida social.
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linguagem, para, a partir disso, proceder ao exame do objeto de estudo.
Conforme defendem Bakhtin/Voloshinov (2006), qualquer ato enunciativo, por mais completo e significativo
que possa ser, constitui um fragmento
de uma vasta cadeia de comunicação
ininterrupta. Nesta perspectiva, compreende-se enunciado, em seu sentido
completo, ou seja, como ato sócio-histórico determinado.
As relações dialógicas, na perspectiva de Bakhtin, possibilitam a compreensão dos enunciados a partir do
contexto de produção, do processo
interlocutivo dos sujeitos envolvidos e
dos diálogos que se estabelecem com
outros enunciados na complexa cadeia
discursiva.
Nesta direção, ao se examinar os
capítulos selecionados, observa-se que
as questões apresentadas conduzem o
aluno a reproduzir informações apresentadas pelos autores em enunciados
do próprio livro didático. Desta forma,
as relações dialógicas estabelecidas,
manifestam-se de forma convergente,
na confirmação ou reiteração de conteúdos apresentados.
As atividades apresentadas não desafiam o estudante a refletir amplamente sobre as possibilidades significativas
que se dão a partir das relações dialógicas entre os enunciados, tendo em vista
oferecerem questionamentos cujas respostas são previsíveis e absolutas.
Neste sentido, o aluno não é convidado a dialogar com as obras apresen-
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AÇÃO, PAIXÃO E FORMAS DE VIDA EM UMA HISTÓRIA
DE AMOR E FÚRIA: UMA LEITURA SEMIÓTICA
Ellen Braune Reis SILVA
Orientadora: Profa. Dra. Vera Lucia Rodella Abriata

RESUMO
Com base nos pressupostos teóricos da semiótica francesa, este trabalho analisa o filme de animação Uma História de Amor e Fúria (2013), dirigida pelo premiado Luiz Bolognesi. O texto é constituído de micronarrativas que ocorrem entre
os anos de 1556 e 2096, utilizando-se de mitos relacionados à cultura brasileira.
O casal de protagonistas é o mesmo em todas as histórias, mas o ator masculino
recebe antropônimos diferentes em cada uma delas. Eles vivenciam histórias de
amor, sendo dotados do papel temático de guerreiros, pois lutam contra as injustiças sociais nos vários momentos da história do Brasil em que as micronarrativas
se manifestam. O objetivo desta pesquisa é analisar os atores protagonistas do
texto, as paixões e as formas de vida que manifestam na primeira micronarrativa
do texto.
PALAVRAS-CHAVE

percurso gerativo de sentido; ator; paixão; formas de vida.
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ABSTRACT
Based on the presuppositions of French Semiotics this work analyses the animation movie Uma História de Amor e Fúria (2013), directed by the awarded Luiz
Bolognesi. The text is constituted by micronarratives which take place among the
years 1556 and 2096, utilizing myths that are related to the Brazilian culture. The
main couple is the same in all the stories, but the male actor receives different
anthroponyms in each one. They live love stories, and they are doted of warriors’
thematic role, as they fight against the social unfair situations in every moment of
the Brazilian history in which the micronarratives are realized. The objective of this
research is to analyze de main actors of the text, the passions and ways of life that
they reveal in the first story of the text
KEYWORDS

meaning generative path; actor; passion; ways of life .

DOS ASPECTOS TEÓRICOS
O Percurso Gerativo de Sentido
A semiótica francesa concebe uma
hipótese metodológica, o percurso gerativo de sentido por meio do qual se
busca aprender o plano de conteúdo
dos textos. Composto por três níveis,
o percurso vai do nível mais simples e
abstrato ao mais concreto e complexo.
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Uma História de Amor e Fúria é um
filme brasileiro, lançado em 2013, com
direção e roteiro de Luiz Bolognesi. A
animação, que apresenta a história do
país com traços de HQ, narra quatro
episódios da história brasileira: a colonização portuguesa, quando os dois atores protagonistas são figurativizados
como indígenas da tribo tupinambá,
passando pela revolta da balaiada, no
período da escravidão; pela revolução
militar dos anos 1960 e se projeta para
o futuro, no ano de 2096, tendo a duração temporal de quase 600 anos.
Os quatro episódios revelam períodos da história povo brasileiro, lutando
por seus ideais. A história de amor entre
os protagonistas se manifesta nos quatro episódios, fazendo-os desbravar os
mais temíveis adversários.
Encontramos, em Uma História de
Amor e Fúria, singularidades da história do Brasil com a expressividade da
animação em longa metragem, num
diálogo constante entre ficção e realidade. Os protagonistas ora são atores
que são reconhecidos porque
desempenharam
episódios importantes da história brasileira, ora são
marcados pelo anonimato da ficção.
A narrativa é iniciada no ano de
2096, com as reminiscências do ator
protagonista JC, que num diálogo com
o enunciatário, em que apenas ele é dotado de voz, revela suas lembranças de
outras vidas. Como narrador JC projeta
as histórias como lembranças, ancoran-

do-as num tempo e espaço longe do
agora e do aqui da enunciação.
Nesse primeiro episódio JC rememora sua história pretérita como ator
do enunciado, ancorada temporalmente no ano de 1566, época em que recebia o antropônimo de Abeguar, e fazia
par amoroso com Janaína, ambos da
tribo tupinambá, em plena disputa pelas terras virgens do Brasil, entre os portugueses e franceses. Em meio a esse
conflito, Abeguar torna-se um herói mítico, pois ao lutar por valores que considerava justos, não consegue vencer
o antissujeito e quando o enunciador
parece levar o enunciatário a crer que
ele estaria derrotado, ou mesmo morto,
transforma-se em pássaro e, dotado de
imortalidade, por um Destinador transcendental, projeta-se em outro espaço,
o Maranhão de 1825 em que reencontra
Janaína em plena revolta da balaiada.
Nosso trabalho será focado nessa primeira micronarrativa e procuraremos
descrever os atores protagonistas em
seus papéis actanciais, temáticos e patêmicos.
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Assim, como explicita Fiorin (2012, p.21),
sobre o percurso gerativo de sentido: “o
discurso tem invariantes que se realizam
de maneira variável [...] não é uma camisa de força, mas um modelo de análise e
previsibilidade.” De acordo com Barros
(2001, p. 4), “é da relação entre a invariante do sistema e a variação social que
surge o sentido do discurso”.
No nível fundamental, busca-se a
oposição semântica que está na base
do texto. Os termos dessa oposição
mantêm relações de contrariedade,
contraditoriedade e de implicação entre eles que são apreensíveis nos textos
e podem ser axiologizados como disfóricos. Essas primeiras articulações do
sentido tornam-se mais concretas no
nível narrativo que revela o simulacro
do fazer do homem e suas relações com
outros homens e/ou objetos. Barros
(2001, p. 24) afirma que “as categorias
semânticas podem ser axiologizadas na
instância das estruturas fundamentais
pela projeção, sobre o quadrado que as
articula, da categoria tímica: euforia vs.
disforia.” A categoria tímica seria a conformidade com os valores axiológicos
em relação à semântica narrativa, quando assumidos por um sujeito. Assim,
as “operações da sintaxe fundamental
convertem-se, na sintaxe narrativa e
graças ao sujeito do fazer, em enunciados do fazer, que regem enunciados de
estado” (BARROS, 2001, p. 27).
No nível narrativo, verificamos, pois,
os sujeitos da narrativa em busca de
seus objetos de valor, seus estados, suas

ações, seus contratos e sanções. Os
enunciados elementares são definidos
em enunciados de estado e enunciados
do fazer em que há a transformação
dos sujeito, na fase de performance,
que se torna conjunto u disjunto de seu
objeto-valor.
Os programas de uso estão relacionados aos sujeitos que possuem um
poder fazer e um saber fazer. De acordo
com Pietroforte (2012, p. 17), “a articulação entre competência e performance
define o que a semiótica chama percurso narrativo da ação. Para que um sujeito comece seu percurso da ação, ele
precisa ser manipulado para isso”.
O manipulador na narrativa é o destinador, e o manipulado é o destinatário da manipulação. Para Barros (2001,
p. 28) “entende-se a sintaxe narrativa
como o fazer do homem que transforma o mundo”, decorre daí a “comunicação e os conflitos entre sujeitos e a
circulação de objetos-valor”. Assim, o
sujeito pode estar em conjunção (sujeito realizado) ou em disjunção (sujeito
atualizado) com seu objeto-valor. Ainda, para a autora (2001, p. 32) “pelo fato
de transformar estado, o sujeito do fazer altera a junção do sujeito de estado
com os valores e os afeta”. O destinador, ao propor um contrato ao sujeito,
tenta convencê-lo a agir, manipulando-o. As manipulações ocorrem através
de um destinador-manipulador que se
utiliza do saber, manipulando o destinatário por provocação ou sedução, ou

[...] é a última fase do algoritmo narrativo e apresenta-se como um fim
necessário, tanto pelo desenvolvimento dos programas narrativos do
percurso do sujeito, percurso que
lhe cabe encerra, quanto pelas correlações que se estabelecem entre
manipulação e sanção. A sanção faz
eco à manipulação e ambas delimitam o percurso do sujeito, encaixando-o entre dois momentos do sistema do destinador. Instala-se, com a
sanção, um outro ponto de vista na
narrativa, o da relação de interpretação entre o sujeito e o destinador-manipulador.

A sanção pode ser tanto cognitiva,
com elogios/depreciação através do reconhecimento do sucesso/ fracasso da
performance, quanto pragmática, com
recompensa ou punição pelo sucesso
ou pelo fracasso. A sanção pode, portanto, realizar a operação “cognitiva de
interpretação” quanto “pragmática, de
retribuição” (BARROS, 2001, p. 41).
O nível discursivo é o lugar da manifestação dos valores e da enunciação do texto. O discurso realiza-se na
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forma de um enunciado que, por sua
vez, é produzido por uma enunciação.
O enunciado é apresentado como produto de uma enunciação pressuposta.
Há, nessa relação pressuposta, marcas
da representação do autor e do leitor,
figurativizados pelo enunciador e pelo
enunciatário, que podem ou não ser
explicitados no enunciado através dos
pronomes de tratamento. Para Fiorin
(2012, p. 138) “o enunciador e o enunciatário são o autor e o leitor, mas não o
autor e o leitor reais, em carne e osso, e
sim o autor e o leitor implícitos, ou seja,
uma imagem do autor e do leitor construída no texto.”

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA
A organização e estratégias discursivas da animação Uma História de
Amor e Fúria engendram o filme em um
todo de sentido, não só como objeto de
significação, mas também como objeto
de comunicação entre destinador e destinatário. Formado por quatro histórias
que têm uma organização fundamental
e narrativa semelhantes, modificando-se ao nível da semântica discursiva,
tais micronarrativas se ancoram em
vários momentos da história brasileira,
desde a colonização portuguesa, passando pela período da escravidão e da
ditadura militar com os mesmos protagonistas. A ultima micronarrativa se
projeta para o futuro, tendo a duração
temporal de quase 600 anos, idade do
ator protagonista que se caracteriza
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utiliza-se do poder, manipulando o destinatário por tentação ou intimidação.
Através do percurso da manipulação, o sujeito destinatário pode ou não
aceitar o contrato fiduciário, proposto
pelo destinador-manipulador, sendo
levado ou não à ação. Posteriormente
à performance do sujeito, este será julgado pelo seu fazer na fase de sanção
que, segundo Barros ( 2001, p. 39):

SELINFRAN
V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

42

como herói mítico, dotado de imortalidade e que também se metamorfoseia
nas várias histórias.
Durante a animação, percebemos
que o enunciador fílmico projeta por
meio de debreagem enunciativa da
enunciação um narrador, herói mítico,
que protagoniza todas as micronarrativas, criando o efeito de subjetividade.
Os actantes narrativos masculino e feminino que vivem histórias de amor nas
quatro micronarrativas se manifestam
por meio do mesmo ator. O ator masculino exerce o papel actancial de narrador das quatro histórias.
No enunciado há interlocutores que
se utilizam de debreagem em 2º grau,
nos diálogos entre os atores, que cria o
efeito de sentido de verdade. A escolha pela debreagm enunciativa cria o
efeito de sentido de subjetividade. As legendas verbais nas cenas do filme criam
uma ancoragem de estrutura informativa. Elas ajudam a identificar os referentes da cena, ancorando tempo, espaço,
numa função de elucidação que a imagem, sozinha não traz em si mesma.
O protagonista narrador projeta as
três primeiras histórias como lembranças, ancorando-as num tempo e espaço
longe do agora e do aqui da enunciação.
Esse narrador ancora o primeiro episódio no ano de 1566, a partir do agora, o
ano de 2096, remetendo ao então das
reminiscências. Os verbos no presente
do modo indicativo fornecem subsídios
para o simulacro do leitor/ espectador
compreender que o herói da narrativa

encontra-se no presente da enunciação. A debreagem ocorre como representação do enunciado. Assim, a debreagem enunciativa apoiada nos dêiticos
temporais ocorre através de legenda
na animação, indicando lembrança de
um sujeito que já viveu aquela época. O
protagonista remete suas lembranças
para o período do Brasil colônia. Em
função do momento da enunciação, o
agora remete ao então.

A Construção Do Ator Mítico
Abeguar
Som de tiro, grito, barulho de metralhadora. Assim, inicia-se a primeira
micronarrativa, como escolha da projeção de um enunciador para apresentar
ao enunciatário o protagonista narrador.
Ele, com marcas de mira a laser projetadas em todo o corpo, à beira de um
abismo, para no tempo com suas lembranças e convoca o enunciatário a reviver esses momentos, voltando a sua trajetória de séculos de existência. Há, de
acordo com Lubbock (apud BARROS,
2001, p. 83), um tipo de apresentação
textual, , a “apresentação dramática, em
que o narrador desaparece e dá lugar
à visão ‘direta’ das coisas, ou seja, os
fatos visíveis e audíveis contam a história.” O recurso de aspectualização da
descontinuidade temporal interrompe
a duratividade da cena, possibilita ao
enunciatário realizar seu fazer receptivo
e interpretativo, assumindo assim, o fio
condutor do discurso.

1 Uma História de Amor e Fúria, 2013, 1 min..

4 Uma história de amor e Fúria, 2013 1 min.

2 Uma história de amor e Fúria,2013, 3 min.

5 Uma historia de amor e fúria.2013, 4 min.

3 Uma história de amor e Fúria,2013,3 min.

6 Uma história...2013, 4 min. Grifo nosso.
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do país nas mãos de estrangeiros, em
decadência.4
O narrador protagonista se manifesta primeiramente com a identidade
de índio tupinambá, figurativizado com
o antropônimo Abeguar. Este queria
tornar-se guerreiro, matando uma onça
sozinho. “Os tupinambás nasciam para
ser guerreiros, quer dizer, um tupinambá não nascia guerreiro, acho que ele se
tornava guerreiro no dia em que matava uma onça... sozinho”5.
Abeguar quer ser guerreiro e por
isso vai à mata em busca da onça, objeto importante para a conquista do título
de guerreiro na tribo. Temos um sujeito
virtual, do ‘querer ser’.
Na estrutura narrativa do percurso
gerativo de sentido, o sujeito é manipulado de forma implícita pelas leis que
regem a tribo tupinambá, passada de
geração a geração. Ele é um sujeito modalizado pelo ‘querer ser’ e pelo ‘dever
ser’ guerreiro.
Além de ser um sujeito virtual, Abeguar também é um sujeito cognitivo, o
sujeito do saber. “Viver sem conhecer
o passado é andar no escuro. Como eu
sei disso? Ah! Eu sei porque eu estou
vivo há quase 600 anos.”6.
O enunciador projeta o diálogo
entre Abeguar e Janaína por meio de
debreagem. interna. Ele, em busca da
onça, parecia sozinho na mata. Ela, fin-
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O diálogo do personagem-narrador
reforça o convite ao enunciatário para
rememorar com ele o que já foi vivido.
“Tem umas encrencas que a gente se
mete que fica se perguntando: como é
que eu vim para aqui? No meu caso, o
motivo é sempre o mesmo; Janaína”.1
O amor do ator masculino por Janaína é revelado logo nos primeiros
minutos da narrativa. “Por um sorriso
dela, sou capaz de enfrentar um exército inteiro. Não é a primeira vez que faço
isso” 2. Janaína aparece na cena, demonstrando medo. A opção do narrador-personagem ainda é reviver as memórias do protagonista, que insiste em
revelar o que ocorreu no passado: “Viver sem conhecer o passado, é viver no
escuro. Como sei disso? Eu sei porque
estou vivo há quase 600 anos.”3 Numa
projeção panorâmica, a cena revela-se
numa visão de cima para baixo, de maneira geral e ampla, como se, com as
lembranças, o protagonista adentrasse
novamente naquele tempo vivido. A
figura de uma árvore sendo derrubada
demonstra o tema da colonização das
terras brasileiras, pelos estrangeiros.
Tema este que é reafirmado com a figura dos portugueses, dos espanhóis, da
luta entre os povos. No plano do conteúdo, a figura da árvore em pé, e posteriormente em declínio, é uma metáfora, no plano visual, da representação
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gindo ser onça, compartilha o momento com o futuro guerreiro.
Abeguar se joga no abismo, com
Janaína nas costas, e voa como um pássaro, recebendo de Munhã, o deus tupinambá, o poder e a missão de conduzir
o povo para a ‘terra sem mal’, lutando
contra Anhangá7. A partir de então,
Abeguar, torna-se imortal.
O Pajé, sendo o sujeito delegado
pelo manipulador transcendental Munhã, fornece condições propícias para
que Abeguar estabeleça a metamorfose necessária a seu voo como pássaro
pela primeira vez, e compreenda o dever
a ele destinado a partir de então. Essa
compreensão só ocorre quando, ao encontro com o Pajé, o protagonista mergulha num sonho, através da fumaça do
cachimbo e da bebida a ele ofertada.
Nesse sonho, Abeguar vê sofrimento,
morte, destruição, relacionados ao fazer de Anhangá, como objetos valores
negativos. Anhangá então torna-se o
antissujeito, aquele que o protagonista
deve vencer.
O pajé ocupa a função do destinador-manipulador. De acordo com Barros (2005, p.28)

É ele, na narrativa, a fonte de valores do sujeito, seu destinatário.
Tanto determina que valores serão
visados pelo sujeito quanto dota o
sujeito dos valores modais necessários à execução das ações.

A metamorfose em pássaro está
presente em várias passagens da tradição mítica dos indígenas. No entanto,
Abeguar deveria encontrar a “terra sem
mal”8, e a versão mítica mais próxima
dessa metamorfose do homem em animal/ pássaro seria a do matim tapirera.

A Obstinação do Protagonista

O destinador-manipulador é o actante funcional que engloba vários
papeis actanciais, entre os quais
se encontra necessariamente o de
sujeito doador de valores modais.

Em toda a narrativa, Abeguar apresenta-se como um sujeito que, mesmo
em disjunção com seu objeto e tendo
agido várias vezes para consegui-lo,
em tentativas frustradas de obtê-lo, insiste no fazer, de forma obstinada. De
acordo com Bertrand (2003, p. 359)
“essa modulação se desdobra como
uma variação contínua, em torno da
junção: anterior ou posterior. Delineia-se o espaço passional: é o da relação
entre o sujeito e a junção, focalizando o
dinamismo interno.”
Segundo Greimas e Fontanille,
(1993, p. 63) a obstinação é a “disposição para prosseguir num caminho
previamente traçado, sem se deixar
desencorajar pelos obstáculos”. Essa

7 De acordo com Metraux (1971, p. 47), os tupinambás acreditavam que eram cercados de seres sobrenaturais, alguns
malévolos. Na micronarrativa em análise, Anhangá representava as forças do mal.

8 Para Elíade (2011, p. 8) “ Os indígenas voltarão a ser os senhores de suas ilhas e não mais trabalharão, pois os mortos
retornarão em magníficos navios, carregados de mercadorias.” Assim era o mito da “Terra sem mal”

A própria paixão, enquanto aparece
no discurso de segundo grau inclu9 Greimas e Fontanille( 1993, p. 63)
10 Entre os tupinambás, o feiticeiro era o pajé, por inspiração, predestinado. Devia cumprir provas de seu talento com
passes mágicos, tratamento de doenças e profecias. Os feiticeiros se relacionavam com os espíritos no além-túmulo. E
é a voz do feiticeiro que fala a Abeguar durante sua passagem em outras vivências.
11 Greimas e Fontanille(1993, p. 50)
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so no discurso, pode em si ser considerada como um ato (...) o fazer
de um sujeito apaixonado não deixa de lembrar o de um sujeito discursivo (...) é então que o discurso
passional, encadeamento de atos
patêmicos, vem interferir com o discurso de acolhida_ a vida enquanto
tal, de alguma forma_ e perturbá-lo
ou infletí-lo.

Há, portanto, durante o percurso do
sujeito obstinado, várias outras modalizações, que percorrem identidades modais transitórias como a fúria (paixão
escandida e pontual), ou paixões não
escandidas e durativas, como o amor e
a obstinação. Para o obstinado, de acordo com Greimas e Fontanille (1993, p.
57) a conjunção permanece possível e,
para Abeguar isso ocorre, mesmo que
isso não fosse possível no espaço e
tempo em que se encontrava,

As Formas de Vida
Toda a narrativa evidencia a luta individual dos protagonistas contra o mal,
representado por Anhangá12. No entanto, as ações pontuais dos protagonistas
representam episódios de luta do povo
brasileiro, que se sobrepõem às questões individuais.
Percebemos assim, o esforço de
uma coletividade em que os protagonistas metaforizam o papel do povo

12 De acordo com Cascudo, ( 1993, p. 54) Anhangá traz prenúncio de desgraça.
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disposição permite que Abeguar lute,
apesar das vitórias de Anhangá. O ator
sabe, portanto, que está disjunto da liberdade igualitária, tem consciência de
suas derrotas, como um poder-não-ser
ou um não-poder-ser, mas insiste em
obtê-la, mantendo o “querer-ser”9 permanente. Abeguar tudo faz para estar
em conjunção com seu objeto valor. Assim, o sujeito mantém um ‘querer-ser’
intenso e não abandona seus objetivos,
diante das dificuldades. Isso o caracteriza como um sujeito obstinado.
Dessa forma, na obstinação, um
querer-ser é mais intenso que o não-poder-ser.
Apesar dos obstáculos,
seu fazer não cessa, de forma aspectual, continuando e resistindo, alheio aos
obstáculos. O pajé10 age como manipulador. Durante todo o percurso de Abeguar, mesmo em “outras vidas”, apesar
de todos os insucessos na performance,
Abeguar será manipulado pela voz do
feiticeiro que o dotou do querer-fazer,
lutar incessantemente contra Anhangá.
Além de sujeito da ação, Abeguar
é também um sujeito que vive paixões.
Para Greimas11 a dimensão patêmica resulta em um sujeito de fazer potencial.
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brasileiro na sua luta contra as injustiças
sociais.
Cada ator protagonista das micronarrativas revela comportamentos, hábitos, sintetizando formas de vida em
cada momento em que as histórias são
ancoradas (Brasil colônia- sec. XVI; Revolta da balaiada- sec. XIX; Ditadura militar - sec. XX e Brasil futuro - sec. XXI).
O exame das diferentes formas de agir,
marcadas no enunciado através da relação entre sujeitos e sujeitos e objetos,
imprime modos de fazer, pensar e sentir o cotidiano, em cada século destacado. Nosso enfoque centra-se, portanto,
nos diferentes acontecimentos da vida
dos protagonistas (Janaína e Abeguar/
Balaio/Cal/ JC). De acordo com Nascimento ( 2012, p. 90)
A semiótica visa a dar conta não de
uma única forma de vida, mas busca as variedades de formas de vida
geradas pela interação, com o outro
no cotidiano, seja ele um sujeito ou
um objeto. O estudo dessas práticas
semióticas humanas que estereotipadas se configuram em formas de
vida, permite interpretar o fazer, o
saber e o sentir que regem os sujeitos no seu percurso pelo mundo e o
sentido da própria vida. A preocupação de Greimas é com a análise
de formas de vidas já esquematizadas e estereotipadas e não com o
modo como elas se estruturam e se
modificam na sociedade.

O ator Janaína, logo no início da primeira micronarrativa provoca uma rup-

tura de comportamento ao se encontrar com Abeguar na mata, à procura
de uma onça. “Os tupinambás nasciam
pra ser guerreiros [...] acho que ele se
tornava guerreiro no dia em que matava uma onça, sozinho. Você é louca Janaína. O que está fazendo aqui?”. (Uma
história..., 3 min. Grifo nosso)
O comportamento esperado até
então, era a caça da onça, por parte do
indígena, para tornar-se o tão esperado
guerreiro. Mas Janaína vai até a mata
enfrentar a onça e os perigos junto a
seu amado.
Abeguar também mostra uma ruptura em seu comportamento em relação
ao grupo, logo nessa primeira micronarrativa ao enfrentar o chefe da tribo, o
grande Piatã, indo contra sua decisão
de atacar os Portugueses. “Abeguar
deve falar com mais respeito [...] Abeguar ousa desafiar o grande chefe Piatã? Então deve deixar ainda hoje a nossa aldeia.” 13 O protagonista revela uma
nova forma de vida ao buscar o movimento, o sentido da própria vida, rompendo com os estereótipos e a práxis
da tribo ao não seguir o chefe em suas
decisões.

CONCLUSÃO
O mito compõe a narrativa e os valores e ideologias são retratados em
sua axiologia e práticas sociais significantes, evidenciando estilos e comportamentos, sob formas de vida. Janaína
13 Uma história de amor e fúria, 2013, 9 min.
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ser lido como metáfora para o tema da
alienação. Desse modo, para fazer-crer
no texto enunciador mescla à história
de amor do protagonista imortal, episódios da história do Brasil.
O protagonista renasce a cada derrota sofrida, mas persiste lutando pela
justiça social, tema das quatro micronarrativas que constituem a história.
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tem a possibilidade de abrir-se para o
devir, motivando o dever a seu parceiro, ao guiar seu povo contra as sombras de Anhangá. Esse texto sincrético,
esteticamente bem elaborado, é capaz
de sensibilizar o enunciatário, simulacro
do espectador, para episódios da história brasileira em seus seiscentos anos,
focalizando um herói que luta contra
as injustiças sociais, apesar dos obstáculos que encontra pela frente. Nesse
sentido, os atores protagonistas parecem figurativizar a heroicidade do povo
brasileiro. Seu povo modifica-se de
acordo com o desenrolar das histórias.
A primeira se inicia no período da colonização, em que os protagonistas são
atores que pertencem à tribo tupinambá, passando pela revolta da balaiada e
terminando em 2096, no Rio de Janeiro.
Assim, por meio de transformações que
operou em sua própria vida, Janaína e
seu parceiro amoroso, como atores das
histórias, simulam o desejo de mudança do povo brasileiro que luta por uma
sociedade de justiça e igualdade social.
Dessa maneira, nossa hipótese é que
o fazer estético da enunciação, aplicado
à dimensão ética leva a transformações
na visão de mundo estereotipada conforme as posições axiológicas. O enunciado “Viver sem conhecer o passado é
andar no escuro” nos remete ao ponto
de vista do enunciador que quer fazercrer ao enunciatário acerca do dever
de aquisição do conhecimento da história pretérita do Brasil, para que não
se viva no escuro. Aqui, o escuro pode
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DEUS E O DIABO NO DISCURSO DE MARCO FELICIANO:
UMA ANÁLISE RETÓRICA

RESUMO
Este trabalho pretende discutir os aspectos retórico-argumentativos do discurso produzido pelo deputado Marco Feliciano em sua participação no Programa
“Poder e Política”, projeto da empresa UOL e da Folha de São Paulo. Em tal entrevista, o orador apresenta um discurso controverso acerca dos temas homofobia e
racismo, amparando suas afirmações em textos bíblicos e religiosos para refutar
qualquer incoerência de raciocínio, tomando os últimos como verdades absolutas. O texto foi interpretado considerando a linha de pesquisa da Argumentação
e Retórica. Através de uma revisão bibliográfica buscou-se determinar as linhas
argumentativas e de coerência produzidas, espelhadas em convicções religiosas
mesmo num cenário de discussão legislativa.
PALAVRAS-CHAVE

argumentação; retórica; religião; política.

This research intends to analyze the argumentative-rhetorical aspects of the
speech made by the congressman Marco Feliciano in his participation in the program “Poder and Política”, a project by UOL Company and Folha de São Paulo. In
the interview, the speaker presents a controversial speech related to the homophobia and racism subjects, justifying his assertions with biblical and religious texts so
that any reasoning inconsistency would be avoided, having such texts as the only
truth. The speech was analyzed through rhetorical and argumentation theoretical
assumptions. Through a bibliographic revision, it was the objective establishing the
argumentative aspects and coherence produced, reflected in religious convictions
even in a legislative environment
KEYWORDS

argumentation; rhetoric; religion, politics.
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INTRODUÇÃO
Na pluralidade de sentidos, formas, afirmações e negações utilizadas
na linguagem como um todo, o domínio
de sua exteriorização e exposição eleva
o orador a patamar diferenciado para
com seu auditório, possibilitando-lhe o
convencimento juntamente com todos
os seus efeitos.
A capacidade inata ao homem de
buscar a persuasão ampara o texto com
nuances retóricas. A argumentação
aplicada nas relações contraditórias e
dicotômicas não busca uma afirmação
final indiscutível, mas, ao contrário, almeja o convencimento do outrem. Tais
embates são apresentados nos mais diversos auditórios (pathos), com argumentações direcionadas (logos) e representação do orador (ethos).
Assim, o cerne de nossa pesquisa
analisa a estrutura retórica e argumentativa do discurso de um líder religioso enquanto também ocupante de um
cargo político eleitoral e em evidência
por causa de seus posicionamentos.
O corpus deste trabalho constitui-se
na entrevista concedida pelo deputado
e pastor evangélico Marco Feliciano ao
Programa (on-line) “Poder e Política”
do portal UOL e da Folha de São Paulo, conduzido na ocasião pelo jornalista
Fernando Rodrigues, oportunidade em
que o deputado (o orador consoante a
teoria da Retórica) se apresenta como
pastor e político.
Parece-nos interessante promover

um estudo quanto ao tema, na medida
que, em um regime democrático laico,
fundamentado em sufrágios universais
pontuais, lideranças das mais diversas
religiões e crenças vêm alcançando o
cargo público de deputado federal em
função de votação expressiva de fiéis e
seguidores. A compreensão desse fenômeno contemporâneo brasileiro qualifica a análise da atuação das lideranças
religiosas na expressão de seus discursos, notadamente quando envoltos em
temas socioeconômicos e culturais no
ambiente legislativo.
O discurso produzido exterioriza
nuances argumentativas merecedoras
de compreensão e identificação, manifestadas pela linguagem e seus significados implícitos, justificando a aplicação da Retórica para a análise do texto,
na medida em que esta é capaz de descobrir os meios de persuasão relacionados a qualquer assunto, consoante
Aristóteles (2005, p.22).
Na figura do orador deputado, convém lembrar que, indiferentemente ao
pleno aceite, o sistema legislativo brasileiro suporta a criação e alteração de
normas consoante discussões de seus
representantes legalmente eleitos, cabendo a cada qual os argumentos necessários ao embate. O convencimento
dos pares relega a eficácia das normas
a todos, ainda que não partidários dos
teores das exações aprovadas, o que,
de certa maneira, eleva os textos produzidos a um dos pilares do sistema democrático.

Neste contexto, objetivamos compreender os aspectos retórico-argumentativos empregados no discurso
produzido pelo deputado Marco Feliciano, avaliando os seus elementos caracterizadores e especificamente empregados.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE PILOTO
DO CORPUS
O trabalho analisa uma entrevista
concedida pelo Deputado Marco Feli-

ARCABOUÇO TEÓRICO
A fundamentação teórica da pesquisa foi realizada através dos seguin-
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Esta necessidade de justificar tudo
aquilo de que se pretenda convencer o auditório é, por assim dizer,
uma regra de ouro, que pode e deve
ser vista como verdadeira lei geral
da retórica. Não obstante, é também
uma das mais violadas. Tenhamos
em mente aqueles agentes políticos que, por norma, se apresentam
a defender as suas propostas como
se, na respectiva matéria, da última e definitiva palavra se tratasse.
Logicamente que essa atitude não
poderá deixar de ter uma influência
muito negativa no modo como irão
acolher as críticas ou sugestões que
lhes forem dirigidas. Mas enquanto
estrutura básica da persuasão discursiva, a retórica mostra que não é
admissível propor a adopção (sic)
de uma medida política sem a sujeitar à respectiva discussão nem,
muito menos - como por vezes sucede - chegar ao cúmulo de se argumentar a priori que para a mesma não existe qualquer alternativa
credível (SOUZA, 2001)

ciano quando de uma sabatina ao Jornal Folha de São Paulo.
O corpus selecionado estampa uma
entrevista oral a uma pessoa/púbico,
caracterizado como universal frente
ao meio de veiculação (Web), com um
conteúdo temático e estilo estáveis.
Todo o bojo supramencionado
fundamentou o arcabouço teórico escolhido para a pesquisa, destacando a
questão comparativa entre o discurso
proferido pelo líder religioso no ambiente de pregação e no quadro legislativo. Em outras palavras, privilegiamos
o estudo da manipulação consequente
e direcionada da linguagem por parte
do orador mediante o auditório (político x religioso), a fim de lhe agregar significância, real sentido e adesão.
Para fundamentar ainda mais o material de análise escolhido, no intuito da
diferenciação explícita do discurso religioso e do discurso político, selecionamos para apoio o discurso proferido
pelo deputado e pastor evangélico Marco Feliciano em uma pregação no Congresso dos Gideões Missionários da Ultima Hora do ano de 2012, ocasião esta
em que o orador propunha-se como
profeta. Este contribuiu para o determinação do ethos e do logos utilizado
pelo orador consoante ao auditório direcionado.
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tes autores: Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Meyer (1998), Aristóteles
(2005) e Reboul (2000).
Num estudo linguístico destacado,
muito se discute acerca da manipulação consequente e direcionada da linguagem na medida de sua apresentação, o que lhe agrega significância e
real sentido.
O desejo de entender as razões que
levam a tais conclusões interpretativas
nos leva a uma questão relevante, capaz
de se demonstrar como marco inicial
para questionamento de tal amplitude.
Em outras palavras, qualquer texto demonstra e infere elementos manipuladores desconhecidos pelo auditório em
geral, capazes de serem exteriorizados
pelo pesquisador somente através da
análise de suas condições textuais de
produção.
Neste contexto é que se impõe a
Retórica e Argumentação.
Num senso comum, a retórica é definida como embromação e falsidade.
Cientificamente, a retórica é a utilização
de argumentos em uma função. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) a explicitam com a arte de argumentar, ao passo que Reboul (2000) a propõe como
“a arte de persuadir pelo discurso”.
Quer dizer, somente falamos em retórica quando, através de um discurso
direcionado, buscamos o convencimento do outro. Logicamente tal concepção nos remete à existência de discursos não persuasivos, aqueles que não

buscam que o outro creia ou venha a
crer em algo específico.
Meyer (1998, p. 17) define a retórica
como: “a arte de bem falar, de mostrar
a eloquência diante de um público para
ganhá-lo para a sua causa. Isso vai da
persuasão à vontade de agradar: tudo
depende precisamente da causa”.
Mais precisamente estabelece Reboul:
A lei fundamental da retórica é que
o orador – aquele que fala ou escreve para convencer – nunca está
sozinho, exprime-se sempre em
concordância com outros oradores
ou em oposição a eles [...] Para ser
bom orador, não basta saber falar;
é preciso saber também a quem se
está falando, compreender o discurso do outro, seja esse discurso
manifesto ou latente, detectar suas
ciladas, sopesar a força de seus argumentos e sobretudo captar o não
dito (REBOUL, 2000, p. XIX)

A despeito das definições de persuasão e convencimento, Perelman
(2004) destaca ser a primeira através
de meios irracionais, ao passo que a
segunda através de meios concebidos
como racionais. Mais ainda, o autor destaca que persuadir vem a ser mais que
convencer, na medida que acrescenta a
força necessária para a prática de uma
ação. Convencer seria tão somente a
primeira fase. Em definitivo, apresenta-nos Abreu:
Argumentar é a arte de convencer e
persuadir. Convencer é saber geren-

Iniciada por Aristóteles, a ciência
retórica gozou de prestígio até o fim
do século XIX, quando veio a cair em
extremo desuso. Em seus primórdios
analisava os discursos orais, na medida
da inexistência (ou pouca existência)
dos discursos escritos1. Através de sua
evolução – ou quase extinção por assim
dizer, alcançou nova vida na década de
1950 quando da publicação do “Tratado da Argumentação” por Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, obra
essa já tida como clássica e universal do
pensamento contemporâneo tal qual a
aristotélica. Nesse estágio, alcançou-se
o que comumentemente chamamos de
“nova retórica”.
Assim há um nítido paralelo entre a
retórica e a argumentação, na medida
em que a persuasão se fundamenta nas
técnicas argumentativas dirigidas na
busca do convencimento. Pressupõe-se
assim sempre a existência de um orador, dirigindo-se a um auditório, na busca de seu convencimento quanto a uma
tese específica.
Ora, o auditório vem a ser “o conjunto de pessoas que queremos convencer e persuadir” (ABREU, 2009, p.
41). Fica a seu encargo a recepção ou
1 Por isso que ainda no cotidiano faz-se referência à retórica
como uma forma de falar bem.
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não da argumentação do orador. É pois
a quem se orienta todo o discurso.
Ao auditório “cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos
oradores” (PERELMAN & OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 27).
O orador deve sempre promover
os esforços necessários para adequar
seu discurso ao auditório a que se dirige, sob pena da não conclusão da persuasão. Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005, p. 26-27) destacam que “o importante, na argumentação, não é saber
o que o próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ele se dirige”. Isto
é, deve-se conhecer previa e adequadamente o auditório para se conseguir
uma boa argumentação, principalmente os valores que por ele são aceitos e
comungados.
Na singularidade de cada grupo
espelha-se um auditório particular, isto
é, definido consoante elementos que o
fazem homogêneo e específico (mesmo que sejam poucas pessoas ou até
mesmo uma multidão). Em tal situação,
a articulação argumentativa fica favorecida na percepção dos valores do auditório, o que favorece o discurso persuasivo direcionado.
Contudo há a pretensão do auditório dito universal; aquele que albergaria
todas as especializações. Neste haveria
um auditório não particular, sem paixões próprias e sem preconceitos. Para
Reboul (2000, p.93) seria um ideal ar-
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ciar informação, é falar à razão do
outro, demonstrando, provando [...]
Persuadir é saber gerenciar relação,
é falar à emoção do outro (ABREU,
2009, p.25)
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gumentativo. Partindo-se de sua potencial concretização o orador “sabe que
está tratando com um auditório particular, mas faz um discurso que tenta
superá-lo, dirigido a outros auditórios
possíveis que estão além dele”. O auditório universal alberga todos, sendo
paradigma para a o julgamento de uma
argumentação.
A contribuição fundamental perelmaniana reside no estudo detalhado
das técnicas utilizadas para o convencimento, isto é, os “recursos discursivos
para se obter a adesão dos espíritos:
apenas a técnica que utiliza a linguagem para persuadir e para convencer”
(PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA,
2005, p.8).
Mas, porque dizer “nova retórica”?
Ao buscar a fundamentação do valor em si (como por exemplo: o que é
justo e o que não é justo), Perelman e
Olbrechts-Tyteca expõem uma lógica
calcada na antiga retórica aristotélica,
a que chamam argumentação. De certa forma, novamente são destacadas as
três esferas do raciocínio trazidas por
Aristóteles na Antiguidade: o analítico,
o dialético e o sofístico.
Quanto à dualidade retórica x dialética, convém relembrar que Aristóteles as coloca em um único plano, sendo
uma a contrapartida da outra, na medida em que ambas têm em comum o
fato de conseguirem provar ou não uma
tese, serem universais, poderem ser ensinadas (existe a técnica), distinguirem

o verdadeiro e o aparente2 e, por fim,
utilizarem dois tipos idênticos de argumentação: a indução e a dedução.
Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 3), Descartes quis trazer
como característica maior da razão a
evidência, sendo racional somente algo
demonstrado através da ciências naturais, o que lhe suscita o questionamento
original quanto a ser a razão totalmente incompetente nos campos que escapam ao cálculo e de que, onde nem
a experiência, nem a dedução lógica,
possam fornecer a solução de um problema, o que nos sucumbiria aos instintos e sugestões.
Isto implicaria que a argumentação
não teria respaldo senão quando passível de prova, de forma que o estudo da
técnica de argumentação seria a análise
das técnicas discursivas para convencimento/adesão de um auditório. A argumentação, pois, viria a ser construída
em função deste último, como sempre
defendido por Aristóteles.
Fiorin nos esclarece quanto aos estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca:
Os autores, insatisfeitos com a aplicação da lógica formal às decisões
humanas, partem do princípio de
que quase todos os negócios humanos não se fundam em demonstrações lógicas, mas em raciocínios
contingentes, prováveis, possíveis.
Sua nova retórica é uma volta à
2 A dialética busca a distinção entre o verdadeiro silogismo e o sofisma, enquanto a retórica procura distinguir o
elemento persuasivo do simples engodo (PERELMAN &
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.8-9).

Em resumo, Plantin (2008) define
que a argumentação está vinculada à
arte de pensar corretamente; a retórica à arte de bem falar e a dialética à
arte de bem dialogar, o que fundamenta o raciocínio original aristotélico e, por
consequência, a nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca.
Apoiando-se em um autor contemporâneo, define Ferreira (2010) que a
Retórica atual é cheia de saúde, ofertando caminhos para a interpretação dos
textos ao invés de ensinar a produzi-los.

METODOLOGIA
Em específico quanto à metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos elementos de argumentação, comparando os dados coletados
para fins de exposição. No que tange à
reprodução do corpus, face ao mesmo
se veicular através da internet, foi utilizada a ferramenta QuickTime Player,
versão 10.3, para visão e audição da entrevista.
Consoante Cervo, Bervian e Silva:
Este tipo de pesquisa procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos,
livros, dissertações e teses. Pode ser

SELINFRAN

realizada independentemente ou
como parte da pesquisa descritiva
ou experimental. Em ambos os casos busca-se conhecer e analisar as
contribuições culturais ou científicas do passado, sobre determinado
assunto, tema ou problema (CERVO, BERVIAN e SILVA, 2006)

Na análise do corpus pela teoria da
argumentação apresentamos recortes/
trechos da entrevista demonstrando as
técnicas argumentativas utilizadas pelo
orador como forma de persuasão, suportadas nos argumentos da estrutura
do real consoante Perelman e Olbretchs-Tyteca (2005).
A análise proposta não alcançou os
elementos de prosódia apresentados no
corpus, bem como os aspectos imagéticos do mesmo, o que, por certo, pela
dimensão e importância, podem vir a
ser abordados em oportunidade futura.

RESULTADOS PRELIMINARES
A se mostrarem algumas análises
iniciais, sem precipitações, algumas
conclusões de ordem geral podem ser
expressadas consoante os estudos gerais da retórica e da argumentação.
Seguindo a classificação aristotélica
do discurso, com a ressalva de se tratar de uma noção até certo ponto não
mais usual vis-à-vis a existência de outros tipos de discurso além destes três,
poderíamos classificar a entrevista do
deputado Marco Feliciano permeando
os gêneros deliberativo e o epidíctico,
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Aristóteles, para examinar as provas
dialéticas elaboradas nos Tópicos
e utilizadas na Retórica, que constituem as bases de um estudo das
técnicas discursivas visando a obter a adesão dos espíritos (FIORIN,
2014, p.23)
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na medida em que traz argumentações
pelo exemplo para conjecturar o futuro
(característica do discurso deliberativo)
e por utilizar, deveras, ampliações de fatos conhecidos, mostrando seu valor e
importância (característica do discurso
epidíctico).
No seu contexto de apresentação,
o deputado Marco Feliciano utiliza-se
de um ethos forjado para o gênero entrevista. Tal assertiva é facilmente identificada pelo epílogo de cumprimento
antes das perguntas do entrevistador, o
que demonstra a artificialidade da postura adotada, exteriorizando, pois, a influência do contexto ao discurso.
Quando da entrevista nota-se claramente a utilização da estratégia da
polidez quando da realização do questionamento, o que pode ser detectado
quando da formulação de uma pergunta pelo Entrevistador ao Deputado Marco Feliciano: “Eu queria fazer algumas
perguntas rápidas agora para o Sr. sobre os temas polêmicos no que diz respeito a suas convicções sobre comportamento e costumes”. Ao verificarmos a
aplicação do adjetivo “rápidas” ao substantivo “perguntas”, concretiza-se a polidez da relação, mesmo que a pergunta
vincule assuntos de maior discussão.
Ainda quanto a estrutura da entrevista concedida, o deputado Marco
Feliciano apresenta uma linguagem e
postura adequadas ao público, fugindo
ao enfadonho e prolixo, sendo claro e
adaptado ao auditório a que se dirigiu
(ainda que no conceito universal). Se-

gue, pois, o expressado por Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2005, p.164) quanto
a forma do expressar: “se o estilo rápido
é favorável ao raciocínio, o estilo lento é
criador de emoção: “pois o amor se forma pelo hábito... Daí advém que os oradores concisos e breves penetram pouco o coração e emocionam menos””.
Ressalta-se também o fato do deputado Marco Feliciano pertencer a
uma Igreja de linha Evangélica – um
grupo religioso – lhe credencia prestígio para com o auditório (logicamente
na posição do auditório particular e não
universal). Considerando o corpus em
análise, este favorecimento à receptação do discurso pela participação em
um grupo não se coaduna, na medida
da inexistência de individualização do
auditório. Este aspecto vincula o que
se poderia dizer da técnica de ruptura
quanto à relação grupo e pessoa, calcada que deve ser na exclusão deste
último do primeiro, isto é, o indivíduo
não fazer parte do agrupamento. Por
outro lado, se o intuito for pela técnica de refreamento, deve ser buscada a
ruptura da relação doutrinária do indivíduo para com o grupo, na medida do
mesmo não representar a contento os
ideais sustentados pelo coletivo separado (relação de ato e essência).
A análise dos corpus evidencia a
utilização do modelo pelo ser perfeito
na entrevista do orador. Contudo, devemos relembrar que a entrevista concedida alcança o auditório universal, de
modo que o argumento apresentado

3 Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=YXWTL0mN8CI>. Acesso em 19 jul.2014.
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Os resultados aqui colhidos evidenciam que o orador busca pautar seu
discurso em convicções religiosas direcionadas, consoante seus seguidores,
mesmo na condição de ocupante de um
cargo público eleitoral. Tal fato, aliado à
constatação da utilização de técnicas
apuradas de argumentação, garantem a
receptividade do auditório quanto a sua
proposta no ambiente religioso. Por outro lado, quando esse mesmo discurso
é levado para o cenário político brasileiro, tem-se a rejeição de suas teses por
grande parte da população, a qual, em
sua consciência, comunga o imaginário
de um orador prepotente e antipático,
gerando aversão as suas teses, percepções e atitudes.
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nestes moldes não alcança o objetivo
idealizado, na medida que nem todos
do auditório o são seguidores da mesma crença religiosa e suas divindades.
Por fim, ressalta-se a existência de
uma liderança religiosa no orador. Por
certo, tornam-se expoentes aqueles que
se diferenciam dos demais pela capacidade de eloquência e persuasão. Eis os
líderes que, na capacidade de aglutinar
e expor suas convicções, traz a baila
seus seguidores, os quais, envoltos pelo
seu discurso, o empregam no cotidiano
e vivência.
Tal convicção se acentua quando da
análise de um trecho do discurso proferido pelo deputado Marco Feliciano no
Congresso dos Gideões Missionários da
Ultima Hora do ano de 20123. Neste o
orador se apresenta como profeta baseando seus argumentos na seara religiosa para o auditório ouvinte.
Com sua afirmação de exaltação, o
orador busca e consegue a aprovação
do auditório na medida que se coloca
como perseguido em função de seu
discurso religioso e posição, denotando
claros auspícios de liderança para o público ouvinte. Tal trecho apresenta uma
nítida comparação com utilização do
argumento de sacrifício, na medida que
o orador justifica seus atos pela dura
batalha de seguimento dos ensinamentos de Jesus Cristo: “O meu negócio já
foi feito na cruz do Calvário”.
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A SEXUALIDADE E O CORPO DA MULHER IDOSA
NA MÍDIA - UMA ANÁLISE DISCURSIVA
Heloísa Mônica Ajeje GONÇALVES
Orientadora: Profa. Dra. Marília Giselda Rodrigues

RESUMO
O corpo e as formas de subjetividade a ele associadas, sobretudo no que diz
respeito às questões da sexualidade, são sempre dados historicamente, influenciados pelas questões econômicas, políticas e socioculturais de cada época e de cada
povo. Os estereótipos que circulam entre nós, notadamente nos meios de comunicação de massa, propõem um modelo ideal de mulher, que deve ser sempre magra
e elegante, ser independente e também cuidar-se para postergar, ao máximo, as
marcas do envelhecimento. A partir dos pressupostos teóricos e metodológicos
da Análise do Discurso de linha francesa, nossa pesquisa tem por objetivo analisar
como os discursos em embate na nossa sociedade, por meio de enunciados sobre
o corpo, a sexualidade e o envelhecimento, constroem os sentidos sobre os modos
de a mulher vivenciar a fase conhecida como terceira idade.
PALAVRAS-CHAVE

sexualidade; envelhecimento; estereótipos; mulheres.

ABSTRACT
The body and the forms of subjectivity associated with it, particularly with regard to issues of sexuality, are always given historically, influenced by economic,
political and sociocultural of every age and every people. The stereotypes that circulate among us, especially in the mass media, propose an ideal model of woman
who should always be thin and elegant, be independent and also take care to delay
as much as possible the aging marks. From the theoretical and methodological
analysis of the French Discourse, our research aims to analyze how the clash in
speeches in our society, through statements about the body, sexuality and aging,
build directions on ways of women experiencing the phase known as Third Age.
KEYWORDS

sexuality; aging; stereotypes; women.
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INTRODUÇÃO
Cada sociedade tem seu modelo
de corpo e cada época tem seu modo
particular de representá-lo. Desta forma, podemos perceber que o corpo e a
subjetividade são construídos historicamente, influenciados pelas transformações econômicas, políticas, históricas e
socioculturais. Também a sexualidade,
tema que se relaciona com corpo e subjetividade, é um tema envolto em mitos
e tabus, sobretudo quando se trata da
sexualidade dos idosos.
Esta temática assume novos contornos num mundo que convive com o
crescimento da população da chamada
“terceira idade” em um nível sem precedentes. Reconhecendo as necessidades
afetivas e sexuais dos idosos, questiona-se o pensamento comum das sociedades modernas que ora ignoram,
ora desvalorizam e discriminam a sua
sexualidade, considerando-os, frequentemente, como seres assexuados. Segundo Pascual (2002), “há atitudes de
absoluta incompreensão perante as
manifestações afetivas e sexuais, constatando-se que se fala pouco da sexualidade dos mais velhos”.
O modo de representar o corpo se
faz pela linguagem. É pela língua que o
sujeito se constitui enquanto tal. Falar
do corpo e da sexualidade marca uma
posição discursiva em um cenário próprio de circulação de enunciados. A mídia apresenta o idoso de certa forma,
trabalhando um discurso que tem seus

modos próprios de circulação. Diante
desse cenário, esta pesquisa procura
analisar os discursos que circulam na
mídia acerca da sexualidade do idoso.
Percebe-se por meio dos estudos já
empreendidos que tratar da sexualidade na terceira idade é tratar de um tema
em ebulição em que novas descobertas
se fazem a cada dia e que é cercado de
preconceitos, seja por parte dos mais
jovens, dos próprios idosos e de muitos
profissionais que adotam apenas uma
abordagem médico-terapêutica para
tal questão, não mencionando o aspecto do prazer. A sociedade ainda tem
uma visão restrita e distorcida acerca
da velhice e da sexualidade dos mais
velhos, disponibilizando para eles muitas vezes, unicamente, o papel de avô
ou avó, que cuidam dos netos, sentados
no sofá, fazendo tricô ou vendo televisão. É uma fase ainda percebida como
um período de “não sentir”, de “não desejo”, como se o idoso ainda precisasse
de uma autorização superior para viver
a sua sexualidade. Percebe-se que vários mitos, estereótipos negativos, atitudes sociais e demais atitudes preconceituosas em relação à terceira idade
estão ancorados na questão da sexualidade. Essas representações são manifestadas em enunciados veiculados
na mídia e que por estar nesse espaço
de circulação ganham “novos” sentidos e marcam contradições. Por meio
desse movimento apresentam cenas de
enunciação em que se desdobram interdiscursos marcados por uma ordem

ARCABOUÇO TEÓRICO
O aporte teórico-metodológico
configura-se da Análise de Discurso
de linha francesa, sobretudo os princípios desenvolvidos em Gênese dos
Discursos (1984/2007) por Dominique
Maingueneau. Compreende-se o discurso enquanto prática intersemiótica:
“o pertencimento a uma mesma prática
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o ethos discursivo que emana desses
discursos, sobretudo quando se trata
de depoimentos de mulheres sobre a
questão da sexualidade e das relações
com seu corpo e seu prazer; (ii) descrever a cena enunciativa de tais discursos
e seus modos de produção e circulação; analisar as relações interdiscursivas
presentes em discursos da mídia sobre
a sexualidade da mulher idosa.
O corpus da pesquisa é constituído
por reportagens de revistas e jornais de
grande circulação impressos e suas respectivas versões online. Para esta comunicação, apresentaremos um recorte
de nosso corpus, extraído de uma reportagem da “Revista do Correio”, que
circula junto ao jornal Correio Brasiliense, intitulada “Sexo maduro e sem tabus” (edição 725, de 7 de julho de 2013).
A reportagem reúne textos verbais,
fotografias e um infográfico, um recurso
muito utilizado pela imprensa em geral,
que traz informações visuais e verbais e
tem a pretensão de resumir ou ilustrar
o que está discutido no texto verbal da
reportagem.
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discursiva de quem pode dizer o que,
quando e porque sobre determinada
questão. Interditam-se sentidos, mas ao
mesmo tempo abrem-se possibilidades
para a instauração de acontecimentos
discursivos que estabelecem novas representações para o idoso e que, muitas
vezes, substituem a sexualidade ausente por uma sexualidade pulsante, quase
obrigatória, que poderia ser obtida com
a ajuda de fármacos e outros recursos.
Vivendo num país que valoriza essencialmente o que é novo, o corpo envelhecido – sobretudo o feminino – perde, supostamente, sua capacidade de
atração e tende a ser rejeitado. O corpo,
nos dias atuais, é pouco dotado de espontaneidade, de naturalidade e de erotismo, pois foi construído por interesses
da sociedade capitalista, que somente
visa ao consumo e ao lucro. Os discursos do espaço público, sobretudo circulantes na mídia, impõem um tipo ideal
de mulher à sociedade, que deve ser
sempre magra e elegante, estar vestida
com roupas da moda e ser independente. As concepções de estética corporal
estão hoje extremamente relacionadas
aos valores consumistas, atribuindo ao
corpo feminino uma significação ideológica de mercadoria.
Dentro desse debate, o presente
trabalho tem por objetivo geral analisar como a mídia constrói o corpo da
mulher idosa e sua sexualidade nos discursos manifestados em textos verbais
e não verbais. Pretende-se também,
como objetivos específicos, (i) estudar
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discursiva de objetos de domínio intersemióticos diferentes exprimem-se em
termos de conformidade a um mesmo sistema de restrições semânticas”
(MAINGUENEAU, 1984/2007, p. 146).
A apreensão da discursividade se
dá a partir do pressuposto da existência de uma semântica global, segundo
a qual o sistema de restrições semânticas de um discurso permeia todos
os planos da discursividade – desde o
léxico e os demais processos gramaticais até a própria organização das comunidades que produzem e gerem os
discursos, fazendo com que circulem:
“um procedimento que se funda sobre
uma semântica ‘global’ não apreende o
discurso privilegiando tal ou tal de seus
‘planos’, mas integrando-os a todos,
tanto na ordem do enunciado quanto
na da enunciação” (MAINGUENEAU,
1984/2007, p. 79).
Considerar os discursos enquanto práticas intersemióticas, estendendo as relações de sentido de um dado
discurso a outros domínios semióticos
não-verbais, tais como a pintura, a arquitetura, a fotografia etc., todos esses
domínios obedecendo a um mesmo
sistema de coerções semânticas (para
um dado discurso), dá ao analista a
possibilidade de ampliar a constituição
de seu corpus. Para os objetivos desta
pesquisa, esse é um pressuposto fundamental, posto que a distingue de outras
pesquisas algo semelhantes, vindas por
exemplo das Ciências Sociais, que habitualmente entendem a instituição como

suporte para os discursos, que seriam
exteriores a elas ou delas decorrentes.
Ao contrário, aqui, as enunciações e a
instituição são entendidas como pertencentes à mesma semântica.
Dentro dessa perspectiva, é possível perceber como se configura a prática do dizer sobre a sexualidade dos
idosos na mídia procurando as restrições semânticas que caracterizam determinados posicionamentos. Por meio
da noção de interdiscurso, Maingueneau propõe a análise não de um discurso,
mas de um espaço de trocas entre dois
ou mais discursos. Ainda, as restrições
semânticas de um determinado posicionamento podem ser encontradas
em diferentes planos, sem considerar a
ideia de uma arquitetura discursiva que
separe superfície e profundeza, mas integrando todos os planos numa concepção de semântica global do discurso. Assim, por exemplo, analisar o ethos
de um posicionamento pode ser uma
das formas de compreender as suas
restrições semânticas, mas não a única.
Apenas uma dentre outras possíveis.
Trata-se de opção do analista sempre,
desde que consideradas as condições
sócio-históricas dos discursos e seus
modos de circulação.
Maingueneau (2010) propõe reformular o conceito de ethos, da retórica
aristotélica, para integrá-lo à AD. Em
sentido geral, o ethos “designa a imagem de si que o locutor constrói em seu
discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário” (CHAREAUDEUAU;
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temológico distinto do praticado até o
século XIX, que abre espaço para uma
forma de saber que se opõe ao racionalismo galileano sem ser, entretanto, irracional. As ciências do homem são uma
forma de conhecimento diferente em
sua essência das ciências do tipo lógico
e precisa, portanto, buscar as ferramentas adequadas para poder se debruçar
sobre seus objetos de estudo.
É neste sentido que Ginzburg traz
à baila a noção de paradigma indiciário e para tanto comenta uma série de
práticas nem sempre ligadas às ciências humanas, mas que possuem um
elo comum. Práticas tais como a arte da
caça ou a da adivinhação, a atribuição
de autoria de pinturas ou até mesmo
a prática psicanalítica como proposta
por Freud. Para Ginzburg, o paradigma
indiciário é uma forma de observação
que está presente na sociedade humana desde uma antiguidade imemorial.
O saber venatório, que permitia aos caçadores “ler, nas pistas mudas deixadas
pela presa, uma série coerente de eventos” (GINZBURG, 1986/1991, p. 152), ou
os mesopotâmicos, que adivinhavam o
futuro interpretando desenhos formados nas entranhas de animais, astros,
gotas de óleo na água, compartilhavam
das mesmas operações ordenadoras de
conhecimento, ao inferir causas a partir
de efeitos.
Entre 1874 e 1876, uma série de artigos assinados por um desconhecido
russo, Ivan Lermolieff, propunha um
novo método para validar a autoria de
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MAINGUENEAU, 2008, p. 220). Na AD,
o ethos está ligado à legitimação do dizer e ao campo institucional, ou seja, à
esfera de circulação de cada discurso,
que se faz por meio de gêneros discursivos e que envolvem determinadas cenas enunciativas.
A cena enunciativa se refere ao espaço de enunciação e está relacionada
a uma situação de comunicação. Portanto, buscar-se-á nas análises recuperar as cenas enunciativas instauradas
para a construção do ethos discursivo
da mulher idosa.
Na revisão de literatura e na fase
de estudo dos pressupostos teóricos
procuramos compreender os conceitos
de práticas discursivas intersemióticas,
ethos discursivo e cenas de enunciação
tal como propostos pelo linguista Dominique Maingueneau e também por
meio de diversas pesquisas de linguistas brasileiros, que atualizam e ampliam
o emprego de tais conceitos para corpus extraídos de diferentes campos, sobretudo o campo midiático.
A seleção das sequências que compõem o corpus de análise tomou por
base o paradigma indiciário de Ginzburg (1986/1996), segundo o qual os fenômenos da História e da Física, como
exemplos de ciências humanas, de um
lado, e naturais, de outro, não podem
ser abordados utilizando-se dos mesmos métodos científicos. O historiador
italiano propõe que o que temos hoje
nas ciências humanas é resultado de um
deslocamento para um paradigma epis-
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obras de arte, o que suscitou reações
contrastantes entre os historiadores.
Anos depois, o médico italiano Giovanni
Morelli assumiu a autoria daqueles artigos, e o método passou a ser denominado “método morelliano”, cujo intuito
era analisar minuciosamente importantes quadros expostos em museus para
atribuir-lhes a verdadeira autoria e garantir a legitimidade da obra. Para tanto, propunha a análise cuidadosa de
pormenores mais negligenciados, detalhes menos influenciados pelas características da escola a que o suposto autor
pertencia. As obras não assinadas, mal
conservadas e/ou desgastadas pelo
tempo, depois de analisadas à luz desse método indiciário e reconhecidas ou
rechaçadas como autênticas, consolidam os principais estudos de Morelli (cf.
GINZBURG, 1986/1991, p. 143-5).
Diferentemente de outros historiadores da arte, Morelli compôs sua obra
com ilustrações de dedos e orelhas e
com registros cuidadosos de características minuciosas que traem a presença de um determinado artista, como
um criminoso é traído pelas próprias
impressões digitais. Essa semelhança
aproxima o método indiciário do detetive investigador Sherlock Holmes, personagem da literatura inglesa criado
por Arthur Conan Doyle no final do século XIX. Nesse sentido, o conhecedor
de arte é comparável ao detetive que
descobre o autor do crime baseado em
indícios imperceptíveis para a maioria
das pessoas.

Morelli representou uma considerável influência intelectual para Freud,
cujas obras apresentam indícios da
contribuição do médico para a história
da formação da psicanálise. Para Freud,
pormenores normalmente considerados sem importância fornecem a chave
para identificar os elementos subtraídos ao controle da consciência.
Para Ginzburg, o procedimento de
Morelli é similar ao modo de operar das
ciências humanas. O historiador reconhece a não transparência da realidade
e a importância da observação de cada
dado para construir hipóteses acerca de
um dado fenômeno. Seu método busca identificar traços de uma realidade
complexa cuja apreensão é da ordem
do impossível, e supõe a existência paradoxal de um rigor flexível/elástico: flexível porque diz respeito à ausência de
uma verdade única, universal e inquestionável, e elástico porque exige como
instrumento fundamental a decifração
da prova.
Considerar o método indiciário num
trabalho de AD implica trabalhar com
elementos de toda sorte, aparentemente insignificantes, que, no entanto, compõem as práticas discursivas. Trabalhar
com tais elementos significa aceitar a
multiplicidade e a complexidade da linguagem. Pequenas pistas encontradas
em sinais, indícios, pequenos traços involuntários, vestígios etc. podem revelar fenômenos profundos de notável alcance, assim como um texto aqui, outro
acolá, determinados modos de nomear

ANÁLISE-PILOTO
A análise aqui empreendida toma
uma sequência discursiva do corpus de
análise, como já observamos em tópico anterior, retirada da reportagem de
capa da “Revista do Correio” (edição
725, de 7 de julho de 2013).
A reportagem completa ocupa sete
páginas da revista semanal, sempre encartada no jornal na edição do domingo.
O texto inicial, que apresenta a matéria
completa, afirma: “Com o passar dos
anos, o corpo envelhece e muda. É fato.
A sexualidade também se transforma, o
que não significa que o prazer precise
ficar adormecido. Conheça a história de
pessoas que, depois dos 55 anos, continuam a erotizar as suas relações”. Mas
o primeiro indício de que há tratamento
diferente para o sexo no envelhecimento no que diz respeito ao gênero daquele que envelhece é o fato de haver entre
os entrevistados que falam sobre a sua
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própria sexualidade, isto é, excluindo
os especialistas no tema, somente um
homem. Todos os demais depoimentos
são de mulheres.
A reportagem começa com a reprodução de um trecho do livro Amor, que
a escritora Isabel Allende que, aos 70
anos na ocasião da entrevista, acabara
de lançar. As duas últimas páginas da
reportagem são dedicadas a uma entrevista com Allende. A matéria venceu
o Prêmio Longevidade, oferecido pelo
Bradesco Seguros, na categoria mídia
impressa, na qual concorriam jornais e
revistas. Essa foi a terceira edição da
premiação, que tem como alvo notícias
sobre o envelhecimento saudável e a
qualidade de vida de idosos
Nessa reportagem, encontramos
uma tabela comparativa que coloca, do
lado esquerdo, o homem e os sintomas
da andropausa e, do lado direito, a mulher e os sintomas da menopausa:
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um objeto e não outro, enfim, todo um
conjunto de fenômenos e sequências
discursivas aparentemente aleatórios
podem ser apenas aparentemente aleatórios, se olhados com mais cuidado em
busca de indícios de um fenômeno do
qual já se tem suspeita, no caso desta
pesquisa, a existência de posicionamentos discursivos que constroem um lugar
e uma subjetividade para a mulher idosa na contemporaneidade, a partir de
representações sobre o corpo e a sexualidade da mulher que envelhece.

SELINFRAN
V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

im é o primordial.
ijar, não me ama
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des um do outro.
como antes. Se fau, é mentira. É um
ão é falta de amor
e está com 70 e eu
osãocomoantigaea.
ão nega que já se
com as mudanças
sexo, mas entenvida pede pausas.
m pouquinho paão e, se bobear, ela
s disso. Ela fica esmbém me realize,
o a idade e demora
e certa forma, isso
s quanto mais voão consegue, mais
da, o que será que
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ea entende sim e,
a, dá um beijo no
percebe que os láhados com o ba➧

Figura 1: reprodução de infográfico da reportagem “Sexo maduro e sem tabus”
Fonte: Revista do Correio, edição 725, de 7 de julho de 2013.
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apoio, que seja seu companheiro, e não
um parceiro ocasional. São discursos
tradicionalistas que se colocam em relação de disputa com outros que pressupõem uma mulher mais ativa e mais
dona de si mesma, independente de um
companheiro ou parceiro de longa data
para exercer sua sexualidade.
Nesse infográfico, se pode ler também um tratamento diferente entre homens e mulheres. Não há, como no lado
esquerdo do quadro, um tratamento
que relativize os efeitos da menopausa,
apresentados como inexoráveis, e nem
nenhuma menção às formas de atenuação dos possíveis sintomas. Também
não se diz que os homens perdem o brilho da pele e dos cabelos. Isso só aconteceria com as mulheres? Sabemos que
essas escolhas se relacionam ao posicionamento discursivo segundo o qual
a beleza é um atributo fundamental
para as mulheres em busca de acasalamento, coisa que não seria igual para
os homens. As mulheres maduras não
são belas, já no caso dos homens, “um
cabelo grisalho é muito charmoso”...
Embora pertencendo a um gênero
do discurso jornalístico, essa sequência
constrói, por meio de um ethos científico, os seus efeitos de sentido. Tal ethos
legitima a instância enunciadora, fazendo emergir um fiador para esse discurso, como instância de credibilidade.
Essa é uma estratégia bastante utilizada pelo discurso jornalístico para manutenção de seu estatuto, e estabelece,
para os coenunciadores, um modo pe-
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Uma primeira marca linguística mostra a “andropausa” tratada pelo nome
científico, como “Distúrbio Androgêncio
do Envelhecimento - DAEM” enquanto
que, do lado da mulher, enfatiza-se a idade aproximada de 45 anos para o início
da “menopausa”, termo supostamente
de domínio de todos os leitores, daí a
inexistência de preocupação em utilizar
um termo mais técnico para a questão.
Marca-se aí, um dado da memória discursiva segundo o qual a mulher começa a perder o prazer muito cedo, enquanto que com o homem, quando isso
acontece, é devido a um distúrbio, ou
seja, para a mulher é normal perder o
prazer, já para o homem não.
Ainda é possível observar os discursos em embate na sociedade que dizem
sobre o envelhecimento e o sexo das
mulheres: enquanto o homem faz “sexo
maduro” (título do quadro), entre 50 e
70 anos, a mulher, a partir dos 45 anos,
já é considerada “velha” para o sexo, impactada pelos sintomas da menopausa.
O quadro se atém fortemente aos
sintomas e às questões de saúde, o que
mostra uma posição enunciativa que valoriza o dado científico, a ciência, e utiliza
dessa cenografia para legitimar-se.
O plano visual é muito revelador.
Apresenta uma mulher de estatura
acentuadamente diminuta em relação a
do homem, que está apoiada no braço
do companheiro, o que constrói o efeito
de sentido de que, para assumir e exercer a sexualidade, depende de um marido ou companheiro que lhe sirva de
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culiar de consumo dos textos, em que
os sentidos, por virem de uma instância
produtora em que há autoridade, não
são questionados.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A análise desse pequeno excerto de
nosso corpus de pesquisa aponta para o
fato de que a mídia, operando como um
dos principais canais disseminadores de
discursos no espaço público, reflete os
embates interdiscursivos presentes na
sociedade. Esses constroem a sexualidade da mulher idosa ora como pretexto
para vender pílulas, cosméticos, materiais
de diversas utilidades para favorecer um

aspecto atraente à mulher, relacionando
sua sexualidade à garantia de um corpo
belo e que goza de boa saúde, ora como
o lugar da sexualidade esquecida, e ainda, algumas vezes, como um tempo de
escolhas maduras.
Pode-se também entender, a partir
da análise, que a cena de enunciação,
por meio da instauração de uma cenografia, legitima ao mesmo tempo seu
dizer e a própria cena. É o que ocorre
com o recorte analisado quando nos
deparamos com uma cenografia de discurso científico, tal como o utilizado no
infográfico.
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FORMAS DE VIDA DO FEMININO EM GAME OF THRONES
Kélica Andréa Campos de SOUZA
Orientadora: Profa. Dra. Naiá Sadi Câmara

RESUMO
As narrativas ficcionais seriadas norte-americanas têm conquistado cada vez
mais espaço entre os brasileiros. Esse tipo de produto cultural é um dos principais
responsáveis por disseminar e determinar valores, comportamentos e novas formas de vida. Analisaremos, com base no referencial teórica da semiótica francesa,
o percurso narrativo e passional de três atores femininos de destaque na narrativa
seriada televisiva Game of Thrones a fim de identificarmos essas formas de vida
que têm sido transmitidas à sociedade.
PALAVRAS-CHAVE

ABSTRACT
The North-American serial fictional narratives have been attracting more and
more space among Brazilian people. This kind of cultural product is one of the
main means responsible for spreading and determining values, behaviors and new
ways of life. We analyze through the theoretical framework of French Semiotics, the
narrative processes and the passionate processes of three significant female actors in
the TV series Game of Thrones, with the objective of identifying the new ways of
life that have been transmitted to society.
KEYWORDS

ways of life; female; passion; Game of Thrones.
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INTRODUÇÃO
A crescente expansão dos consumidores da internet e a maior acessibilidade à TV por assinatura tornaram
os produtos de entretenimento estrangeiros mais acessíveis ao brasileiro e,
com isso, objetos culturais já populares,
como as narrativas seriadas norte-americanas, alcançaram um grande número
de adeptos por todo território nacional.
Considerando que todo objeto cultural é responsável por disseminar valores e determinar comportamentos,
acreditamos que as narrativas ficcionais
seriadas televisivas constituem-se como
um rico material de análise das formas
de vida, cuja noção, trazida para a área
dos estudos semióticos por Greimas,
está relacionada à maneira pela qual os
indivíduos e os grupos exprimem sua
concepção de existência por meio das
maneiras de ser e fazer, de consumir e
organizar o espaço em que vivem.
A escolha de Game of Thrones
como objeto de análise fundamenta-se em sua grande adesão de público,
que pode ser identificada por meio dos
crescentes índices de audiência conquistados a cada temporada, recordes
de downloads de episódios, além da repercussão e alcance atingidos pela série
nas redes sociais. Motivou-nos também
para a escolha desse córpus, a presença
de personagens femininas bem construídas e complexas, cujas performances conduzem às mudanças mais significativas no decorrer dos programas
narrativos da série.

No intuito de identificar as principais formas de vida femininas que estão sendo transmitidas à sociedade por
meio desse objeto cultural, optamos
por analisar, à luz do referencial teórico
da semiótica francesa, o percurso narrativo e passional de três atores femininos de destaque na narrativa Game of
Thrones, a saber: Daenerys Targaryen,
Catelyn Tully Stark e Cersei Baratheon
Lannister.
Ao identificarmos as formas de ser,
pensar e agir dos atores femininos de
Game of Thrones, esperamos contribuir
com os estudos acerca das formas de
vida e fornecer subsídios para traçar
um perfil identitário da mulher do século XXI.

O DESENVOLVIMENTO DA TEORIA
SEMIÓTICA E AS FORMAS DE VIDA
Fundada na década de 1960 por
Greimas, a semiótica constitui-se como
uma teoria da significação. Construída
inicialmente com base em generalizações das formas narrativas, a semiótica centrou suas preocupações na ação
do sujeito em busca de seus objetos-valor. No entanto, tal concepção, de
acordo com Greimas e Fontanille (1993,
p. 09-10), reduzia o fazer do sujeito ao
conceito de transformação e desconsiderava as condições prévias ao fazer e
as motivações que desencadearam tais
transformações.
Os estudos semióticos passaram
então a abordar tais condições, a com-
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indivíduos e os grupos exprimem sua
concepção de existência por meio das
maneiras de fazer e ser, de consumir e
arrumar o espaço em que vivem.
Para Greimas, uma forma de vida
define-se “por sua recorrência nos
comportamentos e no projeto de vida
do sujeito, por sua permanência [...], e
pela deformação coerente que ela induz a todos os níveis do percurso de
individuação” (GREIMAS, 1993, p. 33)
e seu conceito está relacionado a um
comportamento esquematizável mais
profundo que representa, além de uma
atitude do sujeito, uma filosofia de vida
estereotipada de determinado grupo.
O estudo das formas de vida permite explicar as formas de ser, saber e agir
que regem o percurso do sujeito, possibilitando, do ponto de vista de Abriata
(2012, p. 158), a apreensão das escolhas
axiológicas que definem a identidade
de um indivíduo, de um grupo ou de
uma cultura inteira.
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A NARRATIVA FICCIONAL
SERIADA TELEVISIVA GAME
OF THRONES
O seriado Game of Thrones é produzido e veiculado pelo canal a cabo
HBO desde 2011. È disponibilizado em
uma temporada por ano, composta
por dez episódios de aproximadamente uma hora cada. Consideramos, com
base em Câmara (2013), a narrativa televisiva uma tradução intersemiótica e
intergenérica da série literária “A Song
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petência necessária ao sujeito para a realização da perfórmance; as investigações concentram-se, neste momento,
sobre a manipulação.
Mesmo com a inserção da dimensão cognitiva nas aplicações da teoria,
permanecia uma limitação em relação
à sua aplicabilidade a textos que tratavam “de transformações do próprio ser
do sujeito [...] produtos discursivos que
investigam as qualificações do sujeito,
seus ‘estados de alma’” (FIORIN, 2007,
p. 03).
Então, a partir dos anos 1980, Greimas propõe um projeto de investigação
científica que procura preencher essa
lacuna deixada pelos estudos semióticos: a semiótica das paixões. Sistematizada com vistas a incitar as reflexões
sobre o fenômeno passional compreendido dentro do código linguístico, interessam-lhe as modulações dos estados
de alma do sujeito manifestadas no discurso, as “paixões de papel”.
O desenvolvimento alcançado pela
teoria semiótica, com a abordagem das
dimensões pragmática, cognitiva e patêmica, permite identificar similitudes
na forma de agir, pensar e sentir de indivíduos ou de determinado grupo, ou
seja, permite identificar um comportamento estereotipado que se configura
como a forma de vida que rege os sujeitos.
A noção de formas de vida é adotada pela teoria semiótica a partir dos
estudos de Wittgenstein (1975), que a
concebe como a maneira pela qual os

SELINFRAN

of Ice and Fire”, do escritor George R.
R. Martin.
Figurativizada em um universo ficcional formado pelo continente de
Westeros e pelas Cidades Livres de Essos, a narrativa, que mistura elementos
fantásticos e ficção histórica, utiliza-se
de figuras que são responsáveis por
ancorá-la no período medieval e tem
como temática principal a disputa pelo
domínio dos Sete Reinos do continente.
Estruturado de modo que diversos
programas narrativos se desenvolvem
e se inter-relacionam na progressão da
narrativa, o seriado apresenta a busca
de diferentes sujeitos por um objeto-valor comum: o poder, representado
figurativamente pelo trono.

ANÁLISE PILOTO: PERCURSO
E FORMAS DE VIDA DO ATOR
DAENERYS TARGARYEN
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Na análise do percurso do ator feminino Daenerys Targaryen, temos, inicialmente, um sujeito de estado figurativizado como uma jovem ingênua e
submissa ao irmão, sujeito em disjunção com seu objeto-valor - o domínio
de Westeros – que estabelece um contrato com o líder da tribo Dothraki, no
qual fica determinado que este lhe daria um exército de guerreiros selvagens
em troca de sua irmã se casar com o
líder do khalasar, Drogo.
O casamento com Drogo não se
constitui como objeto-valor para Daenerys, entretanto, há um contrato fiduci-

ário (crer) pressuposto, fundamentado
numa norma de conduta subserviente
por parte da mulher e irmã mais nova,
um /dever-obedecer/ que se concretiza
nas falas e ações agressivas direcionadas à irmã pelo ator Viserys, o que, na
maioria das vezes, é figurativizado pela
pergunta “Não quer acordar o dragão,
quer?”, como uma referência à relação
que os Targaryen possuem com os dragões e ao suposto perigo que corre
aquele que despertar sua fúria, contrariando-o.
Viserys assume o papel actancial de
destinador, o que é possível em decorrência da instância de autoridade que
lhe é delegada na relação com a irmã,
e manipula Daenerys por intimidação,
ameaçando deixá-la ser violentada por
toda a tribo de selvagens dothrakis se
isso fosse necessário para conseguir
o exército que ele deseja. Então, modalizada pelo dever1 que lhe é imposto
pelo irmão-destinador, pelo /não-poder-não-fazer/ (obediência), impotente
para libertar-se do jugo do irmão e realizar uma perfórmance diferente daquela para a qual foi manipulada, Daenerys
é modalizada pela paixão do medo, assume uma forma de vida resignada, de
submissão, e casa-se com Drogo.
A resignação, conforme definição
1 De acordo com Barros (2002, p. 51-53), as modalidades
podem ser organizadas com base no modo de existência
(virtualizantes, atualizantes ou realizantes) e no sincretismo actorial dos sujeitos dos enunciados modal e descritivo
(exotáxicas ou endotáxicas). O dever é modalidade virtualizante, pois instaura o sujeito para a ação, e exotáxica, pois
na estrutura modal de que faz parte, o sujeito modalizador
é diferente do sujeito modalizado.
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são desperta nela o estado de alma de
infelicidade, concretizado pela representação da figura do ator frequentemente com a expressão triste e olhar
distante. Mas, é no momento em que
é figurativizada a relação sexual entre
o casal que podemos observar a manifestação somática da paixão de forma
mais intensa, ela chora ao ser submetida à violência da posse sexual.
O ato é figurativizado de forma a
concretizar duas oposições semânticas de base: brutalidade vs fragilidade
e animalização vs. humanização, com
a representação de Drogo, um homem
grande e forte, movido pelo instinto e
cuja figura se assemelha à de um cavalo, por cima de Daenerys, pequena e
frágil, uma representação do humano
com hábitos relacionado a uma cultura
mais desenvolvida.
A insatisfação com a situação opressora e a intensidade do sofrimento levam Daenerys a /querer/ uma transformação de estado. Há que se considerar
que, como postulam Greimas e Fontanille (1993, p. 147), o sujeito discursivo
possui uma propriedade constitutiva do
seu ser, denominada constituição, que
determinará sua predisposição a certos estados passionais, a qual podemos
apontar como responsável por instaurar Daenerys como sujeito do querer.
Ela percebe que, como condição
para empreender tal transformação,
precisa conquistar o amor de Drogo, o
que é figurativizado verbalmente como
“fazer o Khal feliz”. Modalizada pela pai-
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do dicionário Houaiss (2001), está relacionada à submissão, à vontade de
alguém, significa submeter-se sem se
revoltar, e essa é a forma de vida recorrente no relacionamento entre Daenerys e o irmão; ela, modalizada pelo
medo de suas ameaças verbais e físicas,
submete-se à vontade de Viserys, em
cuja figura é possível reconhecer, conforme tipologia estabelecida por Fontanille (2004, p. 101), o “ator do medo”.
Após o casamento, observa-se a
permanência dessa forma de vida, Daenerys submete-se ao marido Drogo,
um homem selvagem, que ostenta uma
longa trança nos cabelos, figura que
concretiza o fato de nunca ter perdido
uma batalha, ela é novamente modalizada pelo medo do desconhecido, da
violência e agressividade que vislumbra
nas ações e nos hábitos primitivos da
cultura Dothraki, os quais deseja evitar.
O lexema medo é definido, no dicionário Michaelis, como “perturbação
resultante da ideia de um perigo real
ou aparente ou da presença de alguma
coisa estranha ou perigosa”. O sujeito
modalizado pelo medo, de acordo com
Fontanille (2004) pode ter sua competência modal enfraquecida ou, ao contrário, buscar compreender a ameaça
e adaptar suas estratégias e intenções
para confrontá-la.
Se antes Daenerys aceitava, resignada, as atitudes do irmão agressivo,
agora casada com o líder da tribo e assumindo o papel temático de khaleesi
(rainha do khalasar), o estado de opres-
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xão da curiosidade, ela busca o valor
cognitivo do saber-ser sedutora numa
conversa com Doreah que, de sujeito
adjuvante, passa a assumir o papel actancial de destinador e lhe transmite a
competência necessária.
Em conjunção com o /saber/, Daenerys instaura-se como sujeito operador e realiza a performance, figurativizada como o ato de inverter a posição
durante a relação sexual com Drogo,
passando a ficar ‘por cima’, conduzindo
o ato e olhando nos olhos do parceiro
durante sexo.
Tal encadeamento de figuras concretiza a mudança de estado, a negação da forma de vida submissa, anteriormente assumida, e a afirmação de
novos valores, o que possibilita o devir,
o surgimento de uma nova forma de
vida associada à liberdade, caracterizando o que Greimas (1993) chamou de
beau geste, que, de acordo com o autor,
parte de uma ação individual do sujeito
e é capaz de anular o efeito de estabilidade e fixidez que são característicos
das formas socializadas do dever, possibilitando a transformação do estado
desse sujeito.
A inversão da posição durante o
ato sexual marca o início do percurso
da forma de vida de liberdade de Daenerys, se antes, na situação de submissão, representada pela figura de Drogo
sobre ela, identificava-se a modalização
exotáxica, com a mudança de posição,
identifica-se, no nível das modalidades,

a passagem para as modalizações endotáxicas.
Após o devir, o ator feminino passa
a ser figurativizado sorrindo frequentemente, o que denota o estado patêmico
de satisfação e alegria do sujeito modalizado pelo querer que está em conjunção com seu objeto-valor. Daenerys
também é figurativizada usando roupas
semelhantes às dos outros membros da
tribo, trançando o cabelo e aprendendo
o idioma, figuras que marcam sua conjunção com a cultura Dothraki.
Conforme se desenvolve o programa narrativo, ela passa a ter ‘voz’, defende os o povo Dothraki quando seu
irmão os insulta, pois os considera “seu
povo”, ela assume a forma de vida da
benevolência, típica do papel temático
da rainha (khaleesi) altruísta que protege os desfavorecidos. Ela demonstra
estima pelo povo da tribo e é tolerante com as ofensas do irmão, qualidades
que condizem com a definição do lexema benevolência, constante no dicionário Michaelis: “Qualidade do que é benévolo; boa vontade para com alguém.
Complacência, indulgência”.
Daenerys passa a ser admirada pelo
marido e demais membros da tribo, o
que é concretizado num ritual em que
ela, já esperando um filho de Drogo,
come um coração de cavalo e é reverenciada por todos após escolher o nome
do filho que, segundo a profecia, será
o “garanhão que governará o mundo,
o khal dos khals, aquele que deve unir
o povo em um único khalasar...todas as
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não compartilha dos seus valores, o que
podemos identificar no diálogo entre o
casal, quando Drogo diz que um rei não
precisa de uma cadeira para se sentar,
mas de um cavalo.
Mas ele muda de ideia após Daenerys sofrer uma tentativa de assassinato e, modalizado pelo querer-fazer
mal àqueles que ameaçaram a vida de
sua esposa, jura a ela e à tribo que conquistará Westeros para seu filho, levando seu khalasar a oeste e dominando
tudo que encontrar.
No entanto, um ferimento leva Khal
Drogo ao estado de disjunção com a vida
e Daenerys, na tentativa de trazê-lo de
volta da morte através da magia, perde
também o bebê que estava esperando.
Figurativizada usando o mesmo vestido
da cerimônia de casamento, Daenerys
faz uma pira para queimar o corpo de
Drogo e entra no círculo de fogo, levando
consigo os três ovos de dragões que ganhara de presente de casamento. Quando o fogo se extingue, Daenerys levanta-se, renascida das cinzas como uma fênix,
rodeada por três pequenos dragões, e é
aclamada como rainha.
Abandonada pela maioria dos guerreiros Dothraki após a morte de Drogo,
Daenerys caminha com o que restou do
khalasar pelo Deserto Vermelho. Seu
objetivo passa a ser cruzar o Mar Estreito e tomar o trono de ferro, o que se
constitui como objeto-modal, pois seu
objetivo último é dar proteção e um lar
seguro para seu povo.
Eles chegam a Qarth, onde ela es-
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pessoas do mundo serão o seu rebanho” (GAME OF THRONES, 1ª temporada, episódio 06, 18’24”- 18’35”), o que
concretizam também a importância da
afirmação da identidade do ator feminino perante a coletividade da tribo.
Ao testemunhar o ritual e ver a irmã
sendo ovacionada pela tribo, o ator Viserys manifesta o estado patêmico da
inveja e ameaça feri-la ao instaurar-se
como sujeito reparador no programa
narrativo de revolta contra Drogo, pois
julga que este não cumpriu o que foi
combinado no contrato estabelecido
inicialmente (dar-lhe um exército em
troca da irmã).
Drogo revolta-se com a ameaça
e, modalizado pelo querer fazer mal e
competente para agir, leva Viserys ao
estado de disjunção com a vida, despejando ouro derretido sobre sua cabeça
e observando-o queimar até a morte.
Apesar do acontecimento brutal, Daenerys permanece em estado de indiferença, o que é figurativizado em sua
expressão facial e no fato de não ceder
aos pedidos desesperados do irmão,
quando este se vê em perigo.
Após a morte do irmão, Daenerys
“consolida-se como sujeito autônomo e autodestinado” (ABRIATA, 2011).
Com base na crença de que Westeros
deve, por direito, pertencer aos Targaryen, ela instaura-se como destinador
e tenta manipular Drogo a conquistar
o trono de ferro, figura que concretiza o domínio do continente, mas essa
manipulação não se efetiva porque ele
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tabelece um contrato de confiança
com um dos guardiões da cidade, Xaro,
garantindo a sobrevivência do khalasar. Mas ele, modalizado pela ambição
e com a ajuda de Doreah, rompe tal
contrato, o que faz com que Daenerys
instaure-se como sujeito reparador no
programa de vingança em que ambos
são sancionados negativamente por terem agido contra ela. De acordo com
Barros (1990), a falta de confiança é
acompanhada pela malevolência, pelo
desejo de fazer mal, o que é concretizado quando Daenerys prende os antissujeitos dentro do cofre e, junto do que
restou de seu khalasar, saqueiam a casa
de Xaro, levando pertences que possam
garantir a compra de um navio.
De posse do navio e buscando agora um novo objeto-valor: o exército que
possibilitará a Daenerys lutar pelo domínio dos Sete Reinos, eles rumam para
Astarpor, onde negociam com o mestre
dos Imaculados, exército de 8000 escravos reconhecidos por sua coragem
e lealdade.
Daenerys troca um de seus dragões
pelo exército, mas de posse do controle
dos Imaculados, ordena a estes que matem os mestres e soldados que seguram
um chicote, figura que concretiza o tema
da escravidão. Após o massacre dos dominadores, ela fala aos Imaculados, oferecendo-lhes o objeto-valor da liberdade e
afirmando que aqueles que quiserem partir que o façam, e os que ficarem lutarão
por ela como homens livres.
O exército de Imaculados caminha

com ela em direção a Yunkai e, embora
seu conselheiro argumente que invadir
a cidade não os aproximará de Westeros ou do trono de ferro, Daenerys,
manifestando o estado de alma da benevolência, que está na base da forma
de vida que lhe é atribuída, argumenta
que o fato de haver escravos na cidade
é motivo suficiente para fazê-lo.
Após ameaçar destruir a cidade,
como o fez em Astarpor, um negociante lhe traz ouro e oferece navios, mas o
que se constitui como objeto-valor para
ela, nesse ponto da narrativa, é a libertação dos escravos. Então, como não
estabelecem um acordo, o exército de
Daenerys domina a cidade, executando
os senhores e libertando os escravos,
que a sancionam positivamente, atribuindo-lhe o papel temático de Mhysa
(mãe).
Performance semelhante é realizada
em Meereen, a próxima cidade no caminho do exército de Daenerys. Quando chegam aos portões da cidade, após
terem encontrado mais de cem crianças
escravas crucificadas e presas em estacas na estrada que leva até Meereen,
são recebidos por um único soldado, um
campeão, enquanto o povo da cidade os
espreita do alto dos muros.
Após um de seus soldados enfrentar e vencer o campeão de Meereen,
Daenerys pode falar ao povo e, dirigindo-se aos escravos, conta o que havia
feito em Astarpor e Yunkai, afirmando
não ser inimiga deles e enfatizando que
os inimigos são aqueles que roubam e
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da maior, Daenerys e seus conselheiros
cogitam rumar para Westeros e tomar
a capital, Porto Real, mas recebem a
notícia que as cidades conquistadas
estão retornando à situação em que as
encontrou e que logo após partir com
seus homens os mestres reassumiram o
controle e dominaram novos escravos,
ela decide ficar em Meereen e reinar.
Ela então passa a receber o povo
para ouvir seus pedidos e necessidades, atende um pastor cujo rebanho foi
queimado por um de seus dragões; um
nobre que vai lhe pedir permissão para
enterrar o corpo do pai que foi, injustamente, sacrificado por ordem dela
quando decidiu vingar-se dos mestres
que crucificaram as crianças escravas;
e um pai que carrega o corpo carbonizado de sua filha de três anos que foi
morta pelo mesmo dragão, que está
desaparecido e sem controle.
Antes do encerramento do programa narrativo da quarta temporada
vemos ainda Daenerys, a rainha quebradora de correntes, acorrentar seus
dragões no calabouço, cuja figura denota o estado patêmico de tristeza, o que
concretiza o estado de tumulto modal
do sujeito divido entre o /querer/ e o /
dever/ e cuja performance, pela primeira vez desde que se tornou um sujeito
autônomo, é baseada na modalidade
exógena.
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matam suas crianças e oferecem somente ordens e sofrimento, enquanto
ela lhes oferece escolhas e dá ao inimigo o que ele merece.
Os soldados de Daenerys lançam
barris carregados com as correntes
rompidas dos escravos libertos sobre os
muros da cidade, figura esta que concretiza a liberdade que está lhes oferecendo. Ao observarem as correntes
rompidas espalhadas pelo chão, os escravos de Meereen experimentam uma
estesia, proporcionada pela quebra de
isotopia, pela negação da forma de vida
de subserviência e, em conjunção com
as armas fornecidas pelo exército da libertadora de escravos, tornam-se competentes para levar seus mestres ao
estado de disjunção com a vida e conquistarem a liberdade.
Desse modo Daenerys toma a cidade e ordena a seus homens que executem os mestres que não foram mortos
por seus escravos na performance anterior, figurativizados pendurados em
estacas da mesma forma que estes fizeram com as crianças escravas que o
exército encontrou pelo caminho, o que
concretiza a paixão da vingança como
“justiça selvagem”, a retribuição do mal
com o mal. Observamos que, embora
benevolente com os escravos, Daenerys
instaura uma nova práxis, relacionada à
vingança, no que se refere aos senhores
dos escravos e aos homens que detêm
o poder nas cidades que invade.
Em conjunção com os navios da
marinha de Meereen e um exército ain-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel inicialmente atribuído a Daenerys é o do sujeito feminino que integra a sociedade patriarcal, um sujeito
de estado que se submete à vontade
dos sujeitos masculinos com os quais
se relaciona: primeiro o irmão abusivo,
Viserys, e depois o marido Drogo. Entretanto, a intensidade do sofrimento
ao ser submetida à violência da posse
sexual após o casamento com Drogo
e o medo de que esse acontecimento
torne-se rotina marcam o início da sua
busca por uma transformação, a insatisfação com o estado de submissão
associada ao desejo de reinar, constitutivo do seu ser, são responsáveis por
instaurá-la como sujeito do querer, enquanto o tratamento recebido na posição de khaleesi e a conquista do amor
de Drogo tornam-na competente para
libertar-se do jugo do irmão e afirmar
sua identidade, estabelecendo um equilíbrio entre o individual e o coletivo.
Ao assumir o papel temático de
khaleesi, Daenerys transforma a forma
de vida de resignação em uma forma
de vida independente, de liberdade, instaurando-se como sujeito autônomo e
autodestinado. A partir de então, dá início a um percurso em que assume a forma de vida da benevolência, defendendo todos aqueles que são oprimidos e
desvalorizados, passa a desempenhar o
papel actancial de destinador e instaura-se como libertadora de escravos.
Contudo, a utilização da manipu-

lação por intimidação, ameaçando e,
por vezes, executando a performance
de destruir cidades inteiras e matar os
mestres e senhores que dominam os
escravos, denotam um sujeito impetuoso cuja forma de vida se baseia na vingança como “justiça selvagem”.
Temos então, no ator feminino Daenerys Targaryen, um sujeito cuja complexidade moral retrata as nuances do
caráter humano sem maniqueísmo, um
sujeito cujas formas de vida distinguem-se não por seu caráter fixo, mas pelo
movimento próprio da existência.
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A DIFICULDADE DE INTERPRETAR TEXTOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL II
Lívia Cárnio CUSTÓDIO
Orientador: Prof. Dr. Juscelino Pernambuco

RESUMO
Há evidências de que a dificuldade apresentada pelos alunos para interpretar
e compreender textos pode estar vinculada ao modo como os livros didáticos propõem trabalhos com essas atividades e na aplicação que os professores fazem do
que é proposto no material didático. Esta pesquisa investigou como é trabalhada
a compreensão de textos nos livros didáticos de Língua Portuguesa, no ensino
fundamental. Para tanto, buscou apoio na Linguística Textual, em estudos de Koch
(2009; 2012) e Marcuschi (2008) sobre a compreensão textual. Como córpus foram selecionados os livros didáticos: Diálogo, de Eliana Santos Beltrão e Tereza
Gordilo e Vontade de saber português, de Rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto.
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ABSTRACT
There is evidence that the difficulty of the students to interpret and understand
texts can be linked in the way textbooks propose work with these activities and
implementation that teachers do what is proposed in the teaching material. This
research investigates how is crafted interpretation and understanding of texts in
textbooks of Portuguese Language Secondary School. Therefore, sought support
in Linguistics Textual, in Koch’s studies (2009; 2012) and Marcuschi (2008) on the
reading comprehension. Therefore, part of the studies of the following books: Diálogo - Eliana Santos Beltrão and Tereza Gordilo and Vontade de saber português
- Rosemeire Alves and Tatiane Brugnerotto.
KEYWORDS

text; understanding; textbooks; Elementary Education II.
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Os alunos do Ensino Fundamental II
apresentam dificuldades quando estão
diante de exercícios que exigem deles
compreensão de textos. Esse assunto
é comum entre os professores de diferentes disciplinas escolares, os quais
comentam sobre a dificuldade dos alunos em entender o que leem.
No caso do ensino de Língua Portuguesa, constata-se que um grande
problema é como a compreensão dos
textos para o ensino fundamental II é
explorada nos livros didáticos.
Esse trabalho consistirá na comparação dos livros didáticos – Diálogo:
Língua Portuguesa e Vontade de Saber
Português – adotados na rede pública
do município de Altinópolis – SP, para
verificar as diferenças de tratamento
para as práticas de leitura, interpretação e compreensão. Diante da constatação de que há uma dificuldade por
parte dos alunos, quando é preciso fazer a compreensão de um texto. Para
alcançar o objetivo deste trabalho,
pretende-se fundamentar a pesquisa nos estudos da Linguística Textual,
com base em Marcuschi (2008), Koch e
Elias (2009; 2012). A Linguística Textual tem buscado ampliar os estudos do
texto, levando em consideração o papel
do contexto interacional na depreensão
dos sentidos.
Há evidências de que a dificuldade
apresentada pelos alunos para compreender textos pode estar vinculada

no modo como os livros didáticos propõem trabalhos com essas atividades e
na aplicação que os professores fazem
do que é proposto no material didático.
Pesquisas já remotas no tempo
(MOURA NEVES, 1989; PERNAMBUCO,
1993) e outras mais recentes (PACHOAL, 2010) comprovam que há grande
dificuldade na condução da prática de
leitura e compreensão de textos pelos
professores.
As hipóteses mais frequentes apontam para inadequações dos manuais
didáticos com referência aos exercícios
de leitura e de compreensão propostos
ao trabalho do professor com os alunos
em sala de aula.
Nós, professores, quantas vezes já
ouvimos: “Li o livro todo e não entendi
nada”; “Não foi isso que eu quis dizer”. E
vamos tentar descobrir o motivo de os
alunos apresentarem essa dificuldade
de compreensão. Como a compreensão
dos textos nos livros didáticos é trabalhada nas escolas? Será que os exercícios apresentados pelos livros didáticos
estão realmente ensinando nossos alunos a fazer a compreensão de um texto?
Fica evidente no decorrer do ensino fundamental que os exercícios sobre
textos que estão nos livros didáticos ficam em um plano superficial de retirada de informações e não estimulam a
reflexão e as inferências que os textos
requerem.
Na visão de Fávero e Koch (2012),
todo falante pode parafrasear um texto,
resumi-lo, notar se está completo ou in-
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completo, dar um título, e criar um texto
a partir do título. E por fim, o tratamento
dos textos no seu contexto pragmático
sendo que, a investigação se estende
do texto ao contexto, é necessário que
o leitor saia do texto. Memorizar, decorar um texto não significa que houve a
compreensão, sendo que apenas a retirada de informações, não é um método
suficiente para uma compreensão.
Cosériu (apud FÁVERO; KOCH
2012) acredita que um texto pode encontrar todas as possibilidades e utilização da fala e não somente os procedimentos linguísticos ou sistemáticos.
Sendo assim, o texto deve ser analisado
de diferentes maneiras além dos métodos estruturais.
Há vários estudos sobre compreensão, mas, não há nenhuma teoria que
seja definitiva e certa. Do mesmo modo
que o ato da leitura nunca é um ato completo, não podemos dizer que a leitura
está somente no texto, não podemos
afirmar que existe uma única leitura,
mas, também não estamos afirmando
que a leitura é um jogo de vale tudo. E,
igualmente, não podemos considerar o
fato de que livros didáticos trazem no
caderno do professor resposta única
para exercícios de compreensão.
Sendo assim, nossa pesquisa analisará o tratamento que os dois livros
didáticos de Língua Portuguesa dispensam aos exercícios com a prática
pedagógica de leitura e compreensão
dos textos.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Para realizar a pesquisa buscaremos fundamentação nos princípios da
Linguística Textual, principalmente no
que se refere à compreensão ativa de
textos e às estratégias sociocognitivas
que são ativadas no exercício de leitura
e compreensão de textos pelos alunos.
Os autores que servirão de apoio à pesquisa serão Marcuschi (2008), Koch e
Elias (2009, 2012).
De acordo com Koch (2009, p. 11):
a Linguística textual tem como objeto particular de investigação, não
mais a palavra ou a frase, mas o texto, considerado a unidade básica
de manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica por
meio de seus textos e que existem
diversos fenômenos linguísticos que
só podem ser explicados no interior
do texto. O texto é muito mais que
a simples soma das frases (e palavras) que o compõem: a diferença
entre frase e texto não é meramente
de ordem quantitativa; é, sim, de ordem qualitativa.

De acordo com a citação anterior,
chegamos à conclusão de que os textos são o objeto mais importante, pois,
é por meio deles, que as pessoas conseguem se fazer entender. Um amontoado de palavras e/ou frases, não é capaz
de ter um sentido completo, o leitor não
pode ficar somente no texto e também
não pode esperar que todas as respostas estejam prontas nele.
O principal objetivo da Linguística

A Linguística Textual trata o texto
como um ato de comunicação unificado num complexo universo de
ações humanas. Por um lado, deve
preservar a organização linear que é
o tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão
e, por outro lado, deve considerar a
organização reticulada ou tentacular, não-linear, portanto, dos níveis
de sentido e intenções que realizam
a coerência no aspecto semântico e
funções pragmáticas.

O texto não é uma atividade completa, não podemos entender que texto
é um conjunto de frases soltas que não
precisam estar conectadas umas as outras. Usando conectivos adequados interligamos as orações e diminuímos o
risco de comprometer a ideia principal
do texto.
Entender um texto não se resume
ao simples fato de ter entendido as palavras ou as frases; quando conseguimos entender as palavras ou as frases
é vê-las em uma dimensão maior; entender não é o simples fato de extrair
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conteúdos prontos, mas sim, produzir
sentidos e para entender um texto é
necessário fazer a inferência de vários
conhecimentos.
Os livros didáticos muitas vezes
apresentam textos que instigam o aluno
a fazer a leitura, o aluno faz inferências,
traz com ele seu conhecimento enciclopédico, seu conhecimento de mundo, ele não se limita somente ao texto o
que torna a leitura mais prazerosa, mas,
o problema não está no texto em si e
nem na maneira como o aluno está lendo o texto, o problema está na maneira
como os livros didáticos estão propondo os exercícios de compreensão sendo
que muitos exercícios não levam o aluno
a fazer uma reflexão, muitos exercícios
apenas exigem dos alunos uma busca e
retirada de informações do texto.
Na visão de Fávero e Koch (2012),
todo falante pode parafrasear um texto,
resumi-lo, notar se está completo ou incompleto, dar um título, e criar um texto a partir do título.
E por fim, o tratamento dos textos
no seu contexto pragmático sendo que,
a investigação se estende do texto ao
contexto.
Cosériu (2012, apud FÁVERO; KOCH,
2012) acredita que um texto pode encontrar todas as possibilidades e utilização da fala e não somente os procedimentos linguísticos ou sistemáticos,
sendo assim, o texto deve ser analisado
de diferentes maneiras além, dos métodos estruturais.
Os textos são formas de cognição
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Textual é o texto e não mais a palavra
e a frase, pois, são os textos que têm
a forma específica de manifestação da
linguagem.
O nosso objetivo é analisar o tratamento que esses dois livros didáticos
de Língua Portuguesa (escolhidos anteriormente) dispensam aos exercícios
com a prática pedagógica de leitura e
compreensão dos textos.
Para Marcuschi (1983, p. 12-13):
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social, permitindo ao homem organizar
cognitivamente o mundo e também são
muito importantes na intercomunicação, produção, preservação e na transmissão do saber.
Há vários estudos sobre compreensão, mas, não há nenhuma teoria
que seja definitiva e certa. Do mesmo
modo que o ato da leitura nunca é um
ato completo, não podemos dizer que
a leitura está somente no texto, não
podemos afirmar que existe uma única
leitura, mas, também não estamos afirmando que a leitura é um jogo de vale
tudo. E também não podemos considerar o fato de que livros didáticos trazem
no caderno do professor resposta única
para exercícios de compreensão.
De acordo com Marchuschi (2008,
p. 229-230) compreender bem um texto não é uma atividade natural nem uma
herança genética, nem uma ação individual isolada do meio e da sociedade em
que se vive.
Para que a compreensão aconteça
é necessária muita habilidade, interação
e trabalho. Memorizar, decorar um texto
não significa que houve a compreensão
e a retirada de informações não é suficiente para uma compreensão.
Nem sempre a compreensão é
bem-sucedida quando estamos diante
de um texto ou, de um diálogo, pois, a
compreensão não é somente uma ação
linguística ou cognitiva. Compreender é
uma maneira de inserir no mundo, e um
modo de agir sobre o mundo na relação
com outro diante de uma cultura e uma

sociedade. A compreensão também é
um exercício de convivência sociocultural.
Não seria uma tarefa difícil de imaginarmos na dificuldade de compreensão quando pensamos que menos da
metade das pessoas tem um bom resultado nas avaliações realizadas em aula
ou em concursos sem contar que situações de uma má compreensão se repetem em muitas situações da vida diária.
Sabemos da importância das pessoas se entenderem bem no dia-a-dia, mas,
não é a situação de entender apenas os
textos, mas sim, os diálogos por isso,
não podemos nos esquecer de que não
existe uma única maneira de compreender, existe má e boa interpretação. Neste
sentido, Marcuschi (2008, p. 233), afirma que:
[...] como seres produtores de sentido, não somos tão lineares e transparentes quanto seria de desejar, e
a compreensão humana depende
de cooperação mútua. Sendo uma
atividade de produção de sentidos
colaborativa, a compreensão não é
um simples ato de identificação de
informações, mas uma construção
de sentidos com base em atividades inferenciais. Para se compreender bem um texto, tem-se que sair
dele, pois o texto sempre monitora
o seu leitor para ir além de si próprio
e esse é um aspecto notável quanto
à produção de sentido.

A citação acima nos mostra que
por mais que uma pessoa pense que

ANÁLISES
Até o momento pode se concluir
que os dois livros didáticos escolhidos
têm conseguido progresso no trabalho
com o texto. Considerando nos exercícios de leitura o papel do contexto e
o aspecto interacional, porém os exercícios ainda não conduzem os alunos
para uma prática efetiva de busca da
compreensão do dizer textual.
Assim sendo, investigaremos se a
dificuldade de compreensão que os
alunos apresentam pode estar vinculada aos exercícios que os livros didáti-
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cos propõem. Já que muitos exercícios
não focam a reflexão dos alunos, vários
exercícios apenas propõem que os alunos vão até o texto e somente retirem
as informações.
Os livros didáticos, em sua grande maioria, apresentam no manual do
professor uma única resposta possível
de entendimento sendo que há vários
fatores que levam os alunos a diferentes tipos de compreensão, lembrando
que não são todos os tipos de respostas que são possíveis, mas também,
não podemos considerar uma resposta
como única correta como veremos ao
longo das análises.
Um texto pode ser analisado de
maneiras diferentes, além disso, não podemos dizer que a leitura realizada somente no texto é um ato completo e ao
mesmo tempo não podemos considerar a retirada de informações como um
método suficiente para a compreensão.
Para que uma compreensão aconteça é necessário que o aluno faça inferências, que ele use diferentes tipos de
conhecimentos como: o linguístico, o
enciclopédico, o interacional, ilocucional, comunicacional, metacomunicativo
e superestrutural e use também os processos estratégico, flexível, interativo e
inferencial sendo que o processo inferencial é muito importante para nossa
pesquisa, pois, para ele a compreensão
não acontece pela identificação e nem
pela retirada de informações.
Portanto, a compreensão sendo
vista como uma atividade inferencial o
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ela está sendo clara, o seu receptor/
ouvinte, pode não entender a mensagem que lhe foi transmitida. Por isso, o
receptor do texto deve sempre buscar
informações em seu “conhecimento de
mundo”, para que, o que ele está lendo/
ouvindo, faça sentido.
Além disso, não podemos deixar
de apontar que os textos não são lidos
com a mesma motivação; é possível
que sentidos diversos sejam produzidos com o mesmo texto por indivíduos
diferentes e até pelo mesmo indivíduo,
mas, com leituras diferentes, não se
pode estabelecer que um texto possui
uma única compreensão, uma compreensão ideal e definitiva, não esquecendo que a compreensão apesar de não
ser única e definitiva não é um “jogo de
vale-tudo”, as compreensões devem ser
compatíveis com os textos e quando
temos relações socioculturais.
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sentido será encontrado no texto, no
leitor e no autor e não de uma maneira
isolada.
Nota-se que a compreensão não é
uma atividade que tenha regras precisas
ou exatas, pois, ela é um processo. Por
outro lado, se compreender não é uma
atividade de precisão ao mesmo tempo
não se pode afirmar que seja uma atividade de adivinhação. Para Marcuschi
(2008, p. 256), a compreensão é uma
atividade de seleção, reordenação e reconstrução, em que certa margem de
criatividade é permitida. Por isso, ela é
uma atividade que se relaciona com o
outro.
Contudo, um texto permite várias
leituras, mas, não infinitas não conseguimos enumerar quantas leituras são
possíveis, porém, podemos dizer que
algumas não são possíveis por isso, podemos afirmar que há leituras que são
incorretas, impossíveis e não autorizadas pelo texto. Contudo, não podemos
fazer uma compreensão ao contrário
do que está no texto. Marcuschi (2008)
diz que compreender é produzir modelos cognitivos compatíveis preservando
o valor-verdade.
A seguir veremos a introdução da
leitura de um texto, retirada do livro Diálogo: Língua Portuguesa, que é feita
de uma maneira que incentiva os alunos
à leitura. E logo em seguida observaremos alguns exercícios de compreensão
que foram propostos.

O texto que você vai ler é relato vivo
e emocionante de um dos episódios
vividos por Vito e Renato, em sua
viagem de caiaque descendo o rio
Xingu, até então pouco explorado.
Vito conta os momentos de grande
tensão que ele e seu companheiro
viveram, ao mesmo tempo que revela as peculiaridades de uma região desconhecida da maioria dos
brasileiros (Beltrão; Gordilho, 2009)

Nota-se uma introdução que instiga
a leitura do aluno.
Após a leitura do texto, o aluno precisa responder as questões de interpretação e que nesse livro chama-se “Dialogando com o texto” mas, veremos
que esse diálogo não acontece e sim
uma extração de informações.
DIALOGANDO COM O TEXTO
1. No texto Vito conta o episódio em
que, ao acordar à noite, se depara
com dezenas de jacarés a espreitá-lo, enriquecendo o relato por meio
de detalhes e descrições que o tornam expressivo e, ao mesmo tempo, assustador:
Transcreva um trecho do 3º parágrafo em que a descrição de alguns
elementos dá o tom assustador a
cena.
b) Além da proximidade dos jacarés, que outros elementos do ambiente contribuíram para tornar
esse momento assustador?
(BELTRÃO; GORDILHO, 2009)

Na letra “a” do exercício fica evidente a extração de informações no tex-

Despertei ás nove e quarenta e dois,
antes do relógio. Através da rede,
não vi a claridade avermelhada do
fogo. A fogueira já era. Me preparei
para sair e reacendê-la. Enquanto
abria o zíper da rede, observei pela
malha do mosqueteiro a lua branca
e brilhante. Tudo é silêncio, magia e
mistério. Foi com os olhos grudados
no brilho da lua que coloquei meu
corpo para fora. Lentamente baixei
o olhar pela silhueta negra da floresta perdida no horizonte e que,
aos poucos, fundia seus reflexos
nas águas prateadas do rio iluminado. Eu flutuava nesse universo de
imagens num estado de semissono
quando fui brutalmente arremeçado à realidade. A visão é assustadora. A dois metros de onde estou, a
mansidão das águas nas margens

Nesse relato, o autor seleciona informações de modo que o leitor fique sabendo não só o que aconteceu
no acampamento, como também com
quem, onde, quando e qual o desfecho.
Copie no caderno as questões (Coluna 1) e, em seguida, as informações
que as respondem (Coluna 2).
Quando o aluno está diante de perguntas tais como: Com quem? Onde?
Quando? Como? Qual o desfecho? Ele
está diante de uma situação na qual ele
vai ao texto encontra as informações e
as copia em suas respostas.
São perguntas em que as respostas
estão prontas, os alunos não precisam
pensar, interpretar ou compreender o
texto para respondê-las.
Por isso que, entender um texto não
se resume ao fato de ter entendido as
palavras ou as frases; quando conseguimos entender as palavras ou as frases
é vê-las em uma dimensão maior; entender não é o simples fato de extrair
conteúdos prontos, mas sim, produzir
sentidos e para entender um texto é
necessário fazer a inferência de vários
conhecimentos.
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da ilhota foi trocada pelo brilho frio
e vermelho de dezenas de pares de
olhos. Uma cordilheira de sombras
negras recortadas no clarão da noite. São jacarés. Essa imagem causa
sensações inéditas e indescritíveis.
Não sei dizer se o que sinto é medo
ou a grande emoção de sentir que
o risco é a mais clara manifestação
da força da vida (Beltrão; Gordilho,
2009)
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to no início da pergunta com o verbo
“transcreva” nesse caso, o aluno precisa
ir ao texto e retirar uma informação que
no próprio enunciado já foi indicado
que está no 3º parágrafo.
Já na letra “b” quando diz “que
outros elementos do ambiente contribuíram para tornar esse momento assustador?”, de novo observa a retirada
de informações diante de “que outros
elementos”, é necessário que o aluno
vá até o texto e somente procure por
esses elementos sem precisar de fazer
uma compreensão do texto.
Veremos mais um trecho do texto
e logo em seguida um tipo de exercício
que mostra mais uma vez que o aluno
precisa ir ao texto somente para extrair
informações.
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Coluna 1

Coluna 2

* Passam o resto da noite em vigília, munidos de lanterna, armados
* Com quem aconteceu? e com muita atenção, além de controlar a lenha para não apagar a
fogueira, pois esta afastava os jacarés.
*Onde?

* Vito acorda para averiguar a fogueira e é surpreendido com a visão
de dezenas de pares de olhos de jacarés, próximos às redes em que
dormiam. Muito assustado mas, cuidadosamente, acorda Renato, e
juntos afugentam os jacarés dando um tiro para o alto.

*Quando?

* Numa pequena ilha do rio Xingu.

*Como aconteceu?

* Com Vito, o autordo relato, e seu companheiro de viagem, Renato.

*Qual o desfecho?

* À noite.

Figura 1. Exercício do livro.
Fonte: (BELTRÃO; GORDILHO, 2009).

COMENTÁRIOS SOBRE OS
RESULTADOS
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As questões escolhidas para este
primeiro momento, refletem o que já foi
discutido nesse trabalho. Elas não fazem
os alunos pensarem. Elas apenas criam
um mecanismo de busca no texto.
Quando os alunos não são desafiados da maneira que deveriam ser, estudar e ler tornam-se tarefas fúteis e
sem nenhuma razão. Em nosso ponto
de vista, acreditamos que, todos os estudantes, independentemente da série
em que eles estejam, tem que ser constantemente estimulados. Hoje, lê-se
pouco. Isso porque, por mais que os jovens estejam conectados a vários tipos
de plataformas, a leitura deles é muito
superficial.
Essa superficialidade acaba sendo
mais atrapalhada, pelo fato de os textos
de hoje serem muito cortados e resumidos. Os professores devem, portanto,
incentivar o gosto pela leitura. Não ape-

nas uma leitura superficial, mas uma leitura onde os estudantes sejam capazes
de realmente dialogar com o que estão
lendo, de maneira crítica.
A proposta de retirada de informações do texto, não faz com que os
alunos interajam com o que leram. Essa
tarefa apenas faz com que eles se desinteressem mais e mais pela leitura.
Fundamentamos nossa teoria nos
conhecimentos trazidos por Koch
(2008). Esses conhecimentos não são
utilizados e muito menos requeridos
em questões como as analisadas nesse
momento.

FÁVERO, L. P.; KOCH, I. G. V. Linguística textual: introdução. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
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MARCUSCHI, L. A. Linguística do texto: o que é como se faz. Recife: UFPE, 1983.

SELINFRAN

REFERÊNCIAS

______. Produção textual análise de gêneros e compreensão. 3. ed. São Paulo: Parábola, 2008.
NEVES, M. H. de M. Gramática na escola. São Paulo: Contexto, 1989.
RNAMBUCO, J. A redação escolar: análise dos efeitos da escolaridade. 1993. 388f. Tese (Doutorado em Educação)
- Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, São Paulo.
PERNAMBUCO, J.; FIGUEIREDO, M. F. O ensino do texto da gramática a partir de contribuições bakhtinianas. In: PERNAMBUCO, J.; FIGUEIREDO, M. F.; SALVIATO-SILVA, A. C. (Org.). Nas trilhas do texto. v. 5. Franca/
SP:Universidade de Franca, 2010. p. 138-139. (Coleção Mestrado em Linguística, 5).
SCHMIDT, S. Linguística e teoria do texto. São Paulo: Pioneira, 1978.
VIGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

89

SELINFRAN

SALVAÇÃO, PROTEÇÃO E TERNURA: A RETÓRICA NO
VÍDEO DESPEDIDA À NAÇÃO DO PRESIDENTE LULA
Marcos Roberto CÂNDIDO
Orientador: Prof. Dr. Fernando Aparecido Ferreira

RESUMO
O objetivo deste trabalho é depreender as estratégias argumentativas presentes no discurso de despedida proferido pelo presidente Lula em 23 de dezembro
de 2010. O objeto de estudo será o vídeo “Despedida à Nação”, veiculado em
cadeia nacional. O arcabouço teórico contempla as concepções de Retórica construídas por Perelman & Olbrecths-Tyteca, Aristóteles, Meyer e Reboul. Ainda que
o vídeo em análise trate de um discurso de prestação de contas e comprovação
de eficiência administrativa, temas como salvação, proteção, ternura e até mesmo
religiosidade estão presentes e corroboram a incitação do pathos no auditório.
PALAVRAS-CHAVE:

argumentação; retórica; discurso político; pathos.
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ABSTRACT
The objective of this work is to infer the argumentative strategies present in
the farewell speech given by President Lula on December 23, 2010. The topic will
be the video “Farewell to the Nation,” aired on national television. The theoretical framework includes the conceptions of rhetoric constructed by Perelman &
Olbrecths-Tyteca, Aristotle, Meyer and Reboul. Although the video analysis it is a
discourse of accountability and evidence of administrative efficiency topics such
as salvation, protection, tenderness and even religiosity are present and corroborate the incitement of pathos in the auditorium.
KEYWORDS:

argumentation; rhetoric; political discourse; pathos.
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O cenário é o fim do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, o operário que, após concorrer
inúmeras vezes, venceu o pleito eleitoral de 2002 e subiu as rampas do Palácio do Planalto como presidente da
República. O foco da atenção é o seu
derradeiro discurso oficial.
De acordo com Nêumanne Pinto (2011, p. 154) Lula entoou desde os
tempos do sindicalismo a forma certa
da exposição para os seus ouvintes. Revestido de imenso carisma, direcionou
seu discurso para o homem comum,
àqueles que carregavam na bagagem
da vida derrotas e vitórias semelhantes
às suas, ou seja, as marcas da vida humilde.
Assim, nossa pesquisa tem por objetivo analisar as estratégias argumentativas presentes no discurso de despedida proferido pelo presidente Lula em
23 de dezembro de 2010. Pretende-se
ampliar os conhecimentos sob a perspectiva da racionalização do discurso
político pautado pela retórica para comprovação (logos), legitimação (ethos)
e a incitação do pathos. Buscamos,
através da análise realizada, sustentar a
tese de que os instrumentos persuasivos identificados no objeto de estudo
demonstram a convicção de que o discurso político publicitário do presidente
Lula agrada aos seus interlocutores. A
publicidade, o apelo popular e a mitificação construíram um novo líder para o

Brasil, para as Américas e para o mundo
na primeira década do século XXI.
O perfil paternalista e sentimental,
encarnado de forma explícita pelo presidente Lula ao final do seu mandato,
representa a imagem edificada de um
protetor dos trabalhadores. Lula integra
a história política democrática brasileira e exprime uma grande popularidade construída “nos braços do povo”. A
narrativa “heroica” da vida de Lula e o
estabelecimento de um canal prioritário com a mídia para uma interlocução
com as massas, construíram um homem que seguia as “profecias” de Luiz
Gonzaga – “minha vida é andar por este
país, pra ver se um dia descanso feliz”.
Em 2010 quando as cortinas do Palácio
do Planalto se fechavam para ele, emergia a ideia de que seu mandato havia
atendido às necessidades dos pobres.
O vídeo “Despedida à Nação” é a síntese desse processo caracterizado como
populista.
O líder populista não deseja perder o controle e a tutela das conquistas sociais, utilizando como mecanismo
as práticas paternalistas que são apresentadas, entre outros meios, através
do discurso político. Segundo Bourdieu
(1996, p. 7-9), com esta comunicação o
líder converte as relações de força bruta em relações duráveis de poder simbólico. Para um país onde a pobreza, a
insegurança econômica e a desigualdade sempre foram presentes, Lula, com
seu projeto de governo representa a
vitória da classe operária. Assim temos
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um líder sensível, alguém que “vive no
coração do povo”.
Balizados pelos conceitos da Retórica buscamos compreender a estrutura
dos argumentos verbais de um discurso político. Palavra e emoção, além de
outros mecanismos utilizados pela comunicação política, ratificam o poder
persuasivo do discurso político junto às
massas populares. Esta prática contribui
para construir a idealização dos atores
políticos por eles mesmos. O objetivo é
alcançar os anseios da massa e solidificá-los por meio dos programas político-partidários que produzem respostas
para os problemas da população.
Ao expor os problemas e oferecer
sugestões ao auditório1, o discurso político conquista o apoio e a contribuição
da população para que as investidas
da máquina administrativa se mostrem
eficazes em um possível benefício de
todos. O orador2 Lula sabendo que o
auditório quase sempre é muito disperso, procura transmitir em seus gestos e
falas, elementos que estabeleçam a ligação e a afetividade necessárias para
1 Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 22) auditório é
“o conjunto de todos aqueles que o orador quer influenciar
mediante o seu discurso”. Conhecer o auditório é primordial
para êxito da argumentação, já que o orador, geralmente,
pauta seus discursos sobre os acordos prévios com o auditório. Quanto maior for o conhecimento do orador sobre
seu auditório, maior será o número de acordos prévios que
poderá estabelecer.
2 Perelman (1999, p. 32) afirma que orador, é aquele que
apresenta um discurso, que pode ser comunicado tanto por
escrito como verbalmente. A Nova Retórica, coloca a argumentação inserida no contexto de direção a um auditório
determinado. Assim sendo, o orador tende a exercer uma
ação de persuasão e convencimento sobre o que se denomina auditório.

que a sua credibilidade seja garantida.
Esses elementos são explorados no vídeo “Despedida à Nação” visando o
convencimento através de um discurso
político quase didático e de forte apelo religioso, que corrobora a incitação
do pathos no auditório, fazendo de Lula
um orador carismático.
O corpus de nosso estudo aponta
para as razões da credibilidade adquirida pelo discurso do Presidente Lula no
âmbito de seus dois mandatos. A aparência de uma comunicação honesta e
transparente viabilizou a construção do
ethos do personagem principal do vídeo. Sem medo de revelar ou despertar
emoções, o discurso soa como verdadeiro frente ao auditório.

A TEORIA RETÓRICA APLICADA
AO CORPUS
A pesquisa em questão insere-se
nas linhas de estudo dos Processos
e práticas textuais: caracterizações e
abordagens teóricas, na perspectiva da
Retórica, considerando como base os
fundamentos dos clássicos gregos que
permitiram a continuidade desses estudos no decorrer da história. A identificação das estratégias argumentativas
do corpus, como componentes de produção de sentido visando à persuasão,
estão balizadas pelas obras de Aristóteles, Perelman e Olbrecths-Tyteca, Olivier Reboul e Meyer.
Produzido como importante fonte
de estudo para aqueles interessados
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(2004, p. XVII) mostra na introdução
de sua obra, realçando que os meios
de persuasão são de ordem racional ou
afetiva, podendo ser ora mais racionais,
ora mais afetivos, porém garante que
na retórica razão e sentimentos são inseparáveis.
Por meio das proposições de Aristóteles e Meyer apresentamos as estratégias argumentativas que corroboram a
incitação do pathos no auditório. Verificamos, no corpus em análise, o apelo às
paixões, sendo que estas, segundo Aristóteles, aparecem acompanhadas de
dor ou prazer provocando transformação no espírito do receptor – uma lição
indispensável à persuasão e que é fruto
da sensibilidade dos eloquentes oradores para os valores do outro. De acordo
com Aristóteles, quando as paixões são
estimuladas no auditório, elas funcionam como um bom teclado no qual o
orador pode tocar para convencer.
O presente estudo não é e nem pretende cercar todas as estratégias argumentativas presente nas palavras de
Luiz Inácio Lula da Silva. Sabemos que
as palavras, imagens e sons provocam o
envolvimento do auditório, mesmo que
este pouco saiba de seus verdadeiros
significados. Amor, esperança e sonho
não são palavras de difícil interpretação, porém são carregadas de significados retóricos que incitam as emoções.
Os políticos sabem que a boa utilização
da retórica permite a preponderância
em relação aos seus oponentes.
Palavras, imagens e sons podem
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na arte de persuadir, o Tratado da Argumentação expõe aspectos que elucidam o objeto desta pesquisa, pela
localização do orador e seu auditório
nos âmbitos da Retórica. Destacam-se,
neste sentido, a compreensão das formas de comunhão pelo discurso, compartilhadas pelo orador e seu auditório
e que permitem entender os esquemas
argumentativos dos discursos políticos.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.
211) afirmam que um esquema argumentativo é compreendido quando se
interpreta as palavras do orador e o auditório completa os elos faltantes.
Para respaldar nossa pesquisa no
âmbito da retórica, nos debruçamos
também sobre a obra de Olivier Reboul
(2004), que define a retórica como a
arte de persuadir pelo discurso e salienta que nem todo discurso é passível
de retórica, apenas aqueles que pretendem persuadir, o que não inibe variadas
possibilidades de discurso. O autor expõe que o discurso persuasivo é como
levar a crer e para isto existe tanto uma
retórica espontânea, capaz de persuadir pela aptidão do orador, quanto uma
retórica ensinada como técnicas de expressão e comunicação. Reboul (2004)
propõe que talvez este último seja o
mais eficaz, porém não descarta que
tanto um quanto outro carregam racionalidade e afetividade, fazendo da retórica uma técnica. Para estruturar nossa
pesquisa, partimos da explicação sobre
quais são os meios para definir um discurso como persuasivo. Assim Reboul
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convencer mais facilmente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assimilou durante sua trajetória política que,
do homem simples do povo ao diplomata, todos acabam de alguma forma
seduzidos pela palavra. Assim, a análise
do discurso político contido no vídeo
“Despedida à Nação” suscita o entendimento do papel de líder persuasivo do
presidente Lula.

telectual, fruto de seu poder argumentativo.

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS
NO VÍDEO “DESPEDIDA À NAÇÃO”

O discurso de Lula orienta-se pela
argumentação sensibilizadora de seu
auditório, com objetivo de cativar o público para a importância de suas realizações. A retórica utilizada no referido
corpus salienta o relacionamento entre
orador e plateia, o companheirismo e a
parceria de Lula com seu “povo”, sinais
de um homem que funda sua tese de
“salvação”, quase religiosamente, em
uma hierarquia de valores.
Lula DN3 - 01: Minhas amigas e meus
amigos, o Brasil venceu o desafio de
crescer econômica e socialmente e provou que a melhor política de desenvolvimento é o combate à pobreza. Agora,
estamos provando ao mundo - e a nós
mesmos - que o Brasil tem um encontro marcado com o sucesso. Ao receber
ajuda e apoio, o nosso povo deu uma
resposta dinâmica e produtiva, trabalhando com entusiasmo e consumindo
com responsabilidade, ajudando a formar uma das economias mais sólidas e

A esfera política é um campo em
que os lugares da argumentação apresentam-se como de fundamental importância para possibilitar a crença na
governança. O discurso proferido por
Lula às vésperas de Natal constrói sua
legitimidade e credibilidade a partir de
estratégias argumentativas sustentadas
pelo acordo com o auditório.
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Os lugares da argumentação:
a quantidade
Para Perelman e Olbrecths-Tyteca
(2005, p. 32) as estratégias argumentativas dependem do acordo prévio entre orador e auditório. O orador deve
compreender o papel do auditório no
ato discursivo e, a partir desta convicção, adotar os mecanismos de persuasão. O auditório precisa estar disposto a
ouvi-lo, a aderir às suas propostas, sem
o orador estabelecer nenhum método
autoritário, mas buscando a adesão in-

“é portanto, a natureza do auditório ao qual alguns argumentos podem ser submetidos com sucesso
que determina em ampla medida
tanto o aspecto que assumirão as
argumentações quanto o caráter, o
alcance que lhes serão atribuídos”
(PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 53).

3 DN (Despedida à Nação) – transcrição de trechos do pronunciamento do presidente Lula no vídeo.

Perelman e Olbrecths-Tyteca (2005,
p. 95) apontam, no Tratado da Argumentação, que “os lugares formam um
arsenal indispensável, do qual, de um
modo ou de outro, quem quer persuadir outrem deverá lançar mão”. Aristóteles, o organizador do sistema retórico, também cuidou de estudar os
lugares da Argumentação nos Tópicos.
Nesse material apontou que toda espécie de lugares serve de premissa para
silogismos dialéticos ou retóricos. Para
tal estudo, o filósofo grego classificou
os lugares: de acidente, do gênero, do
próprio, da definição e da identidade.
Para Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005, p.73), as premissas da argumentação fazem parte do acordo entre orador e auditório. As escolhas das
premissas compreendem o valor argumentativo no discurso e servem de
fundamento para conseguir a adesão
do auditório às proposições apresentadas. Abreu (2009, p. 85) define que os
lugares “são premissas de ordem geral,
utilizadas para reforçar a adesão a determinados valores”.
A esfera política é um campo em
que os lugares da argumentação apresentam-se como de fundamental importância para possibilitar a crença na
governança. O discurso proferido por
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Lula às vésperas de Natal, nosso objeto
de análise, constrói sua legitimidade e
credibilidade a partir de estratégias argumentativas sustentadas pelo acordo
com o auditório. Parte desse acordo se
estabelece quando observamos os lugares da argumentação que, na fala do
Presidente Lula, são evidentes.
Ao recorrer às propostas feitas durante as campanhas eleitorais e de sua
gestão presidencial, Lula busca obter a
adesão do auditório usufruindo das dinâmicas de um acordo constatado, fundado nos lugares da argumentação. A
importância da categoria dos lugares
nas práticas argumentativas contribui
para tornar mais concreta a compreensão do conceito de lugar do ponto de
vista da argumentação. Um dos possíveis lugares da argumentação no corpus é o lugar da quantidade.
O lugar de quantidade é um ponto
que apresenta o quanto algo é melhor
do que outro por razões quantitativas.
É muito comum, ao apresentar o lugar
de quantidade, a utilização de números
e estatísticas. Perelman e Olbrecths-Tyteca (2005, p. 97) sustentam essa
exposição quando sugerem a interpretação de Aristóteles: “um maior número
de bens é preferível a um menor número, o bem que serve a um maior número
de fins é preferível ao que só é útil ao
mesmo grau, o que é mais duradouro
e mais estável é preferível ao que o é
menos”. Lula valoriza em sua fala as realizações que soam quase como raras e
que produziram salto na qualidade de
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um dos mercados internos mais vigorosos do mundo. Em suma: governo e
sociedade trabalharam sempre juntos,
com união, equilíbrio, participação e espírito democrático.
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vida dos brasileiros. Para dar ênfase aos
números, o orador destaca as altas porcentagens alcançadas com seu principal programa social, o Bolsa Família:
Lula DN - 02: Temos, hoje, os maiores e mais modernos programas de
transferência de renda, segurança alimentar e assistência social do mundo.
Entre eles, o Bolsa Família, que beneficia quase 13 milhões de famílias pobres
e é aplaudido e imitado mundo afora.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005,
p.99) ressaltam que para mostrar eficácia o melhor meio será o lugar da quantidade. Reboul (2004, p.52) ratifica e
classifica esse lugar do mais e do menos, positivo ou negativo, como lugares
comuns, pois se aplicam a toda espécie
de argumentação, ou seja, (...) “o lugar
comum clássico é um esquema de argumento que se aplica aos dados mais
diversos”.
As possibilidades do discurso de
Lula fundamentam-se nos acordos estabelecidos com o auditório, buscando
enfatizar as realizações de seu mandato, ao mesmo tempo, a ideia de que se
pode fazer muito mais pelo país com
a eleição de sua sucessora. Entende-se aqui a técnica argumentativa que
pretende despertar a credibilidade do
discurso. Por isso não necessitamos de
uma lista imensa de lugares da argumentação, se observarmos criteriosamente o lugar da quantidade. Conforme Perelman e Olbrecths-Tyteca (2005,
p. 96) “o que nos interessa é o aspec-

to pelo qual todos os auditórios sejam
eles quais forem, são levados a levar em
conta os lugares (...)”.
Observamos no trecho apresentado que a virtude comunicativa de Lula é
uma competência deste orador, ou seja,
uma inclinação particular para a vitalidade de sua relação com o auditório.
O recurso argumentativo do “lugar de
quantidade” é uma das estratégias argumentativas que desperta a credibilidade
dos dados e apontamentos expostos
pelo vídeo em análise. O “lugar de quantidade”, nesse caso, corrobora a análise
de que o orador é alguém que tem o objeto da persuasão como meta e, desejando usufruir do sucesso frente ao seu
auditório, ampara-se em técnicas argumentativas eminentemente retóricas.

O argumento pelo modelo
A organização interna do discurso de “Despedida à Nação” revela uma
atenção especial à disposição dos argumentos, de forma a conduzir o auditório
à aceitação de uma dada conclusão. O
projeto vitorioso demonstrado no vídeo
apresenta em palavras e números o êxito dos mandatos de Lula que culminaram com a vitória de Dilma. O discurso
expressa como o orador impressionou
vivamente o auditório, respondendo
suas perguntas, mesmo sem estes terem feito e, assim, compôs o espaço
para a concordância de suas ideias.
Dentre as estratégias argumentativas que podem ser encontradas na nar-

O brasileiro comum que sofre com as
mazelas do cotidiano é valorizado como
um vencedor e serve de modelo para o
próprio Lula não esmorecer. “O modelo
indica a conduta a seguir, serve também
de caução a uma conduta adotada” (PERELMAN E OLBRECTHS-TYTECA, 2005,
p. 415). Para Lula, o desalento que se encontrava o país foi superado pelo modelo do “chefe de família”. Encontrados no
seio dos lares brasileiros, estes são sím-
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bolo do prestígio para uma boa conduta
administrativa.
Nada melhor para amparar o discurso do que se modelar no chefe da
família. Aqui aparece o grau de interação do orador com o auditório, quando reconhece o processo de transição
da sociedade brasileira no que tange
ao sustento do lar, Lula usa a expressão
“chefe de família” e não “pai de família”. Realçando esta figura do “chefe da
família”, o orador interpreta seu papel
enquanto governante como aquele que
cuida do seu próprio lar, portanto, mantenedor, cuidadoso, acolhedor, corajoso
e protetor. Lula prima pelo prestígio do
“chefe de família” para revelar seu papel
de modelo, o que favorece a imitação e
a inspiração.

A incitação do pathos às vésperas
do Natal
Partindo do pressuposto de que
ouvir alguém é estar disposto a aceitar seu ponto de vista, o discurso em
estudo não foi construído para agradar
todo o público brasileiro, mesmo que
isso possa ter ocorrido. O alvo são os
beneficiados pelas políticas públicas
executadas pelo governo. Assim temos
um orador preocupado com os argumentos que podem persuadir e influenciar seu interlocutor. Buscando atingir
seu estado de espírito no momento
que antecede a comemoração do dia
de Natal, Lula procura estabelecer sua
comunhão com o auditório relatando as
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ração do vídeo “Despedida à Nação”,
ressaltamos o argumento de modelo. O
Tratado da Argumentação de Perelman
e Olbrecths-Tyteca ajustam este argumento nas “ligações que fundamentaram a estrutura do real”. Amparado
pela experiência das campanhas eleitorais e dois mandatos como presidente,
Lula opta por explicar as conquistas e
porque conseguiu tal êxito. O argumento de modelo, que vai além do exemplo,
ou seja, “(...) é um exemplo dado como
algo digno de imitação” (REBOUL,
2004, p.175). Perelman e Olbrecths-Tyteca (2005, p. 413) sustentam que
falando de comportamento, o argumento de modelo agrada e inspira uma
ação. Usufruindo de exemplos cotidianos, Lula destaca o modelo reconhecido, garantindo o valor da conduta.
Lula DN – 03: Se governei bem, foi
porque antes de me sentir presidente,
me senti sempre, um brasileiro comum
que tinha que superar as suas dores,
vencer os preconceitos e não fracassar.
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dificuldades encontradas para administrar o país. Porém “amor e esperança”
no Brasil e no povo brasileiro foram os
combustíveis para superar os desafios.
Lula DN - 04: Queridas brasileiras e
queridos brasileiros, dentro de poucos
dias, deixo a Presidência da República. Foram oito anos de luta, desafios e
muitas conquistas. Mas, acima de tudo,
de amor e de esperança no Brasil e no
povo brasileiro.
O fato de o vídeo ser proferido às
vésperas do Natal ressalta a ideia de
presentear o povo brasileiro com palavras de afago e salvação, e, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade de
compartilhar com o presidente o momento de despedida, onde este oferece ao povo brasileiro a possibilidade da
continuidade do projeto.
Lula DN - 05: Com muita alegria,
vou transmitir o cargo à companheira
Dilma Rousseff, consagrada nas urnas
em uma eleição livre, transparente e democrática. Um rito rotineiro neste país
que já se firmou como uma das maiores
democracias do mundo.
Esta primeira parte do exórdio4
apresenta a tônica do restante do discurso, que sugere duas vias: a primeira,
da prestação de contas dos oito anos
4 De acordo com Meyer (2007, p. 49) uma das partes da
retórica é a disposição (taxis). Na disposição aparece a
ordenação dos argumentos e onde está a organização do
discurso. Assim, retomando a retórica clássica, a disposição
demonstra a apresentação do discurso em quatro partes e
uma delas é o exórdio, a parte que inicia o discurso, chama
a atenção do auditório, prepara o seu espírito.

de mandato que, conforme o presidente, “foram anos de lutas, desafios e
muitas conquistas”; e a segunda, via da
defesa da continuidade, que, para Lula,
será transmitida “com muita alegria” à
presidente Dilma, em vista da vitória da
companheira “consagrada nas urnas em
uma eleição livre, transparente e democrática”.
Buscando demonstrar uma técnica administrativa apurada capaz de reverter o quadro de abandono, pobreza
e miséria vividos pelo país durante os
anos anteriores aos seus mandatos, o
orador em questão faz sua prestação
de contas ao povo de seu país. Lula demonstra não estar apaixonado por seu
público, pois isto implicaria em uma
preocupação solitária, e sim estar entusiasmado com seu público, o que torna
o discurso direcionado. Algumas argumentações podem soar como forçadas
ou artificiais, mas no vídeo estão carregadas de significados, como a ideia de
motivar o povo brasileiro a acreditar em
suas possibilidades e nas do país.
Lula DN - 06: Minhas amigas e meus
amigos, hoje, cada brasileiro – e brasileira - acredita mais no seu país e em
si mesmo. Trata-se de uma conquista
coletiva de todos nós. Se algum mérito
tive, foi o de haver semeado sonho e esperança. Meu sonho e minha esperança
vêm das profundezas da alma popular
- do berço pobre que tive e da certeza que, com luta, coragem e trabalho, a
gente supera qualquer dificuldade.
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posta pelo presidente através da luta
e da coragem. A confiança conduzirá
a redenção, porém não como menor
sofrimento daquele que atravessou o
nordeste e desembarcou em São Paulo
apenas com os sonhos que a vida dá.
A receita para o povo brasileiro é coragem, luta e esperança na vitória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando nos referimos aos discursos políticos de Lula, sabemos da importância que exerce o desenrolar e a
disposição de seus argumentos. As teorias retóricas que sustentam este trabalho nos fornecem elementos essenciais
para compreender as estratégias argumentativas que produzem a eficácia do
discurso apresentado no vídeo “Despedida à Nação”. A retórica de Lula nesse
discurso apresenta-se como uma lógica
de probabilidade através da utilização
dos argumentos que buscam a adesão
do auditório. Durante o tempo em que
aparece em cadeia nacional, o orador
procura aumentar a intensidade da adesão, sua tarefa primordial no âmbito da
argumentação. Ao partilhar com o auditório a possibilidade da anuência e um
futuro posicionamento negativo ou positivo sobre as ações, o discurso de Lula
desenrola-se através de um raciocínio
que pode convencer sem ser calculado
e ser rigoroso sem ser “científico”. Assim, destaca-se no corpus a possibilidade do pathos como elemento de incitação das paixões do auditório.
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Assim temos um líder sensível, alguém que “vive no coração do povo”,
construído através do discurso político.
Lula tem o carisma e a liderança social e
sabe que o caminho de sua sustentação
política é a construção de seu ethos.
Quando o povo deseja mudança, ele
apresenta-se como a mudança. Quando o povo quer credibilidade, apresenta dados como “nunca na história desse país”. Quando o povo quer afago, o
discurso é a esperança. Quando o povo
está indefeso é o protetor. Quando o
povo está sozinho é a salvação. É a linguagem em ação. As palavras sintetizam o discurso político de Lula e seu
acordo prévio com auditório.
O fato de Lula se colocar como vindo das “profundezas da alma popular”
suscita as paixões de que a vitória acontecerá. Assim como Lula o povo pobre
deve lutar, ter coragem, esperança e
vontade de trabalho para superar as dificuldades. Ter um líder que exala confiança é tudo que o auditório de Lula
deseja. Neste caso a confiança sugere
que mesmo em posição desprestigiada, ou mesmo, a beira do caos, o povo
pobre escapará das intempéries da vida
acreditando sempre. Aristóteles (2005,
p. 176) entende que aquilo que está próximo da nossa dor e medo pode nos
tornar salvação. Os meios de salvação
propostos por Lula aparecem descendo a chaminé às vésperas do Natal e
apontam “a disponibilidade de socorros
numerosos e grandes” (ARISTÓTELES,
2005, p.175) devido à superação pro-
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ANÁLISE DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS NAS MANCHETES
DE JORNAL: EM BUSCA DO APRIMORAMENTO DA LEITURA
NO ENSINO MÉDIO
Mariana Castaldi ZARDINI
Orientador: Prof. Dr. Juscelino Pernambuco

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo verificar a constituição do gênero manchete
de jornal nos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo e analisar o conteúdo ideológico que elas veiculam. Além disso, pretende-se analisar as diferentes
vozes que permeiam as manchetes desses jornais e as relações dialógicas que elas
travam entre si. Sob a perspectiva destas análises será incorporado o objetivo de
se analisar o gênero do discurso manchete de jornal em busca de perceber nele
um caminho para auxiliar o aluno a ampliar sua habilidade de leitura e de compreensão ativa da leitura, além de se apresentar princípios para uma proposta de
prática de leitura no Ensino Médio com base em manchetes de jornais. Para isso,
tomamos por base os estudos de Bakhtin (2003); Marcuschi (2002); Fiorin (1998)
e Faraco (2009).
PALAVRAS-CHAVE

manchetes de jornal; gênero; relações dialógicas; leitura; ideologia.

This reasearch aims at analyzing the constitution of the newspaper genre headline in the newspapers Folha de São Paulo and O Estado de São Paulo and
analyzes the ideological content they convey. In addition, we intend to analyze the
different voices that permeate the headlines of these newspapers and the dialogical relations that they keep together. From the perspective of these analyzes it
will be incorporated, in order to analyze the discoursive genre newspaper headline
in search of perceiving on it, a way to help students to expand their reading skills
and active reading comprehension, and present principles for a proposed practice
of reading in High School based on newspaper headlines. For this, we based on
the studies of Bakhtin (2003); Marcuschi (2002); Fiorin (1998) and Faraco (2009).
KEY WORDS

newspaper headlines; genre; dialogical relations; reading; ideology
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INTRODUÇÃO
Uma das tarefas fundamentais da
escola é ensinar o aluno a ler, em condições de compreender o querer dizer dos
diferentes gêneros do discurso. Pesquisas sobre os modos de condução das
práticas de leitura pela escola têm revelado o insucesso frequente na formação
dos alunos como leitores. Decorre daí a
necessidade de que se façam mais pesquisas sobre este tema e se apresentem
mais alternativas de trabalhos com o ensino de leitura aos professores.
Bakhtin (2003) reflete que na leitura há um processo de interação entre
o leitor, o texto e o autor e preconiza
uma relação de cooperação entre esses
três elementos, uma vez que, no processo de produção de sentido as significações são construídas por meio das
informações elaboradas por cada um
desses três elementos.
O objetivo desta pesquisa terá como
foco a análise do gênero manchetes de
jornal e o seu aproveitamento como um
dos modos de aprimoramento da habilidade de leitura dos alunos. Analisando
a importância da leitura e considerando
que, através dela, é possível desenvolver no aluno outras habilidades como
a produção e compreensão de textos,
pretende-se neste trabalho mostrar a
importância de o professor trabalhar
com a leitura de manchetes de jornais
em sala de aula como um caminho para
o aperfeiçoamento da habilidade de leitura e compreensão textual dos alunos.
Analisaremos neste sentido, a constitui-

ção do gênero manchete de jornal nos
jornais Folha de São Paulo e O Estado
de São Paulo e analisar o conteúdo ideológico que elas veiculam sob o viés
da comparação entre manchetes desses noticiários que narrem assuntos da
mesma temática. Além disso, pretende-se analisar as diferentes vozes que permeiam as manchetes desses jornais e
de que formas se dão nelas as relações
dialógicas.
Por pertencerem à linguagem jornalística, as manchetes são dotadas de um
discurso específico, e intencionalmente,
trabalham com recursos existentes fora
da língua, com a finalidade de buscar
alguns efeitos na leitura. Assim sendo,
percebemos que há manchetes que não
são tão informativas, pois o sentido de
a maioria delas depende de um conhecimento partilhado entre os interlocutores (leitor/jornal). Seria um equívoco
afirmar que nas manchetes jornalísticas
exista imparcialidade plena, visto que
os jornais são lugares para privilegiar e
reproduzir ideologias manifestadas na
linguagem. Nas manchetes, por meio
dos discursos, há uma intenção de reforçar certos valores e padrões sociais,
seja pela intenção do redator ou do próprio jornal, uma vez que os textos são
tecidos por vozes marcadas de maneira
explícita ou implícita. E é através dessas
vozes que a compreensão do discurso
irá ganhar a profundidade, a qual queremos alcançar através deste estudo.
Ao coletarmos manchetes de dois
jornais diários sobre um mesmo assun-

O DIALOGISMO E AS RELAÇÕES
DIALÓGICAS NOS TEXTOS
Para Bakhtin (2003), o homem é incapaz de gerar seus discursos únicos e
individuais. O eu só se constitui através
da relação com o outro. Cada um com
seu universo de valores que se contrapõem ou se apoiam e dão vida aos atos
concretos.
Todo discurso é uma complexa rede
de interrelações dialógicas entre enunciados. Não há e nem pode haver discursos neutros e exclusivos, uma vez
que todo discurso é uma réplica a um
outro e em todos eles há um emaranhado de vozes que põem em cena posicionamentos os mais diversos diante do
ato de existir humano.

[...] qualquer oração, inclusive a
mais complexa, no fluxo ilimitado da fala pode repetir-se um número ilimitado de vezes em forma
absolutamente idêntica, mas como
enunciado (ou parte do enunciado)
nenhuma oração, mesmo a de uma
só palavra, jamais pode repetir-se: é
sempre um novo enunciado (ainda
que seja uma citação).
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Todo texto pressupõe um sujeito,
ou seja, um autor que o escreve ou fala.
Este sujeito não é único, pois como bem
dizemos, ele se encontra rotulado por
relações dialógicas que questionam o
mundo e através dele busca respostas
aos seus questionamentos.
Apesar da pluralidade de vozes encontradas tanto no sujeito quando no
enunciado, os textos são tomados como
eventos únicos, singulares e irrepetíveis
e daí provém seu sentido. A reprodução de um mesmo texto seja através
de uma leitura, uma citação, uma nova
execução se classifica como um novo
acontecimento na cadeia histórica das
relações discursivas. (BAKHTIN, 2003).
Desta forma, a leitura de uma mesma
manchete de jornal objeto de nossa
pesquisa, pode se repetir em vários momentos, no entanto, ela sempre se classificará como um novo evento único e
incapaz de ser reproduzida através de
um mesmo discurso. Já no âmbito das
orações, como unidades da língua, estas sim podem repetir-se. Neste sentido, Bakhtin (2003, p. 313) afirma:
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to de forma a analisar as relações dialógicas que elas articulam entre si, e verificar quais as contribuições que elas
podem trazer para o âmbito escolar,
buscamos questionar qual seria o valor
dessas manchetes como enunciados.
Podem elas produzir um mesmo discurso ou um discurso ideologicamente diverso sendo tão semelhantes? Ou qual
seria a intencionalidade de cada noticiário em mascarar ou explicitar as informações? Bakhtin (2003) classifica a língua como um produto sócio-histórico e
por isso, não abstrato. E neste sentido,
considera o diálogo como relações entre interlocutores numa dada situação
histórica, compartilhada socialmente e
envolvido por diferentes vozes, sejam
elas ideológicas, sociais ou históricas.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A
IDEOLOGIA
A língua é considerada um sistema social, ou seja, é comum a todos
os falantes de uma dada comunidade
linguística. Assim, ela compreende um
conjunto de elementos gramaticais, lexicais, uma organização interna desses
elementos e suas regras combinatórias.
Segundo os postulados de Fiorin
(1998), todo o conjunto de ideias que
são estabelecidas pelo homem decorrente de uma dada formação social,
que justificam e explicam as relações
de vida do homem, ora consigo mesmo, ora com os outros homens é o que
chamamos de ideologia. O discurso é,
portanto, social. Ele é o lugar de materialização das formações ideológicas,
constituídas a partir da ideologia, que
vem a ser formada pelos fatores sociais.
Já o texto é individual; um lugar de manipulação consciente, no entanto, essa
individualidade é objetivada, uma vez
que é construída por formações linguísticas, retórica e procedimentos de forma de elocução, isto é, as formas modelizantes de aprendizagem.
Nesta perspectiva, as manchetes
jornalísticas se configuram como enunciados carregados de ideologias e consequentemente, não demonstram ser
completamente imparciais. As manchetes são enunciados cuja função é transmitir ao seu interlocutor a informação
de um fato verídico. Eles não deixam
de ser objetivos, pois carregam em si

suas formações linguísticas bem como
suas formas de elocução. Apesar disso,
elas também trazem certos valores ideológicos constituídos seja pela política
adotada pelo jornal, seja pelo próprio
redator. Os valores do homem estão
diretamente ligados aos valores de seu
grupo social. Este falante / enunciador
que assume as formações discursivas,
se utiliza de temas e figuras que expressam valores, carências, desejos, explicações de uma formação social.

O GÊNERO MANCHETE
Segundo Bakhtin (2003) os gêneros do discurso são tipos relativamente
estáveis de enunciados específicos de
cada campo (científico, técnico, publicístico, oficial, cotidiano) constituídos
por uma construção composicional,
conteúdo temático e estilo.
Todo e qualquer tipo de gênero
está indissoluvelmente atrelado ao social, isto é, irá depender dos posicionamentos da consciência humana e do
seu meio para que eles ganhem valor
perante a sociedade.
Um importante apontamento teórico de Marcuschi (2002, p. 19) evidencia
o fato de que os gêneros se caracterizam “muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais
do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais”. Tal reflexão nos leva
a acreditar que as manchetes jornalísticas se configuram como um gênero

ENUNCIADO E ORAÇÃO
De acordo com Bakhtin (2003)
dentro do jogo discursivo do diálogo e
de suas réplicas há o que chamamos de
enunciado e oração. A oração integra-se como unidade da língua. Podemos
dizer que ela é o primeiro passo a ser
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dado para a formação de um enunciado, pois ela se configura com um pensamento relativamente acabado. Nela,
não há uma correlação com o contexto
extraverbal da realidade, isto é, a situação, o ambiente, a pré-história e nem
com enunciações de outros falantes.
Por assim dizer, a oração não dá direito
a resposta. Em suma, a oração é de natureza gramatical, e nada mais que vá
além dessa fronteira.
Para que essa oração seja transformada em enunciado, ela precisa estar
vinculada diretamente com a realidade
num diálogo segundo o qual seja possível haver a alternância dos sujeitos
em todo um contexto extraverbal, em
que sejam assumidos certos posicionamentos, valores, visões de mundo que
suscitem resposta, cabendo ao sujeito
que se apropriar do discurso, expressar
a sua individualidade através do estilo
no seu enunciado vivo, materializado na
sociedade. Neste caso, estamos diante de um enunciado como unidade da
comunicação discursiva. “[...] A oração
carece de capacidade de determinar
a resposta; ela ganha essa capacidade
[...] apenas no conjunto de enunciado.”
(BAKHTIN, 2003, p. 278).
Um enunciado, ao ser emitido, provoca o ouvinte ou leitor a tirar conclusões sobre determinado assunto e também dialoga com outros enunciados
já materializados na sociedade. Essa
conclusibilidade permitirá a este sujeito formar uma resposta (que pode ser
ativada tanto no ato da fala/ação quan-
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discursivo o qual abarca uma totalidade
de fatores extralinguísticos.
As manchetes são formadas por
meio de uma condição específica de
produção inerente ao gênero: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Uma vez que um mesmo
assunto queira ser abordado por diferentes jornais, essas condições devem
variar dada a ideologia de cada jornal. A
manchete trata-se de um gênero informativo, cujo objetivo é relatar os fatos
tentando aproximá-la ao máximo da realidade. Apesar disso, ela não pode ser
confundida com a própria realidade.
As manchetes são um produto portador de várias vozes, não só a voz do
dono do jornal, bem como a de seus redatores, editores e colaboradores, dos
que o compram e leem e, principalmente a voz do Estado, representada por
políticos, advogados e delegados que
habitualmente recorrem à imprensa
com o intuito de expor seus argumentos e defenderem uma posição valorativa. E de todas as demais vozes que o
norteiam, colaborando de certa forma,
com a produção e elaboração de seu
conteúdo.
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to de maneira silenciosa no decorrer da
atividade discursiva), resultando assim,
num diálogo plenamente ativo entre os
sujeitos do discurso.

ANÁLISE DAS MANCHETES
Os discursos apresentados pelas
manchetes dos jornais acima podem
parecer semelhantes, mas não os mesmos, pois a cada enunciação, em contextos diferentes, o sentido é alterado.
Para isto, Bakhtin (2003, p. 310) afirma:
“[...] cada texto (como enunciado) é
algo individual, único e singular, e nisso

reside o seu sentido.” E ainda parafraseando Medvedev, Faraco (2009, p. 52)
acrescenta: “O material semiótico pode
ser o mesmo, mas sua significação no
ato social concreto de enunciação, dependendo da voz social em que está
ancorado, será diferente.”
A princípio de análise, partiremos
da perspectiva dos gêneros, quanto ao
conteúdo temático, estrutura composicional e estilo, que se configuram nas
manchetes dos noticiários Folha de São
Paulo (ou FSP) e O Estado de São Paulo (ou OESP). Vejamos:
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Figura 1: Manchetes Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.
Fonte: Folha de S. Paulo, 2013; O Estado de S. Paulo, 2013.

Conteúdo temático: Em FSP e OESP
o tema que se pretende transmitir gira
em torno do contexto religioso, cuja finalidade é resumir e destacar o discurso do Papa com relação às drogas.

Estilo: Percebe-se que é no estilo
que elas apresentaram sua maior diferença: a construção sintática de FSP se
utiliza do eufemismo “expõe rigor” cuja
significação se dá de forma mais bran-

Figura 2: Manchetes Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.
Fonte: Folha de S. Paulo, 2014; O Estado de S. Paulo, 2014.

Conteúdo temático: Em ambos
enunciados a informação que se pretende transmitir é a prisão do ex-diretor
da Petrobrás. As diferenças do conteúdo de ambos manifestam no destaque
que se quer dar a notícia: Em OESP, a
ênfase é para o personagem; na FSP, o
destaque é para a Polícia Federal.
Estilo: Enquanto OESP se apropria
do uso da voz passiva, FSP utiliza a
voz ativa. A significação pode não ser

alterada, mas o sentido sim. As vozes
do verbo estão diretamente ligadas ao
modo como são apresentadas a ação
expressa pelo verbo em relação ao sujeito. Sendo assim, poderiam os jornais
ao utilizar a voz passiva ou ativa em
seus enunciados, posicionar o leitor de
algum modo em particular? OESP ao se
apropriar da voz passiva, opta por dar
ênfase à ação “é preso” sofrida pelo sujeito destaque “ex-diretor”. Já FSP opta
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ráter relevante dos enunciados, dando
ao leitor uma forte sensação visual. Esta
descrição se aplica a todas as manchetes abaixo analisadas. Ambos enunciados se organizam com o mínimo de palavras, porem a escolha lexical traduz
para o leitor a forma arquitetônica que
preside a elaboração de cada um.
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da comparando-a com OESP que por
sua vez, se apropria do uso do verbo
“atacar” cuja significação se dá de maneira mais incisiva, como que a reforçar
seu posicionamento ideológico.
Estrutura composicional: ambos
enunciados se organizam com a apropriação de letras garrafais redigidas em
negrito com o intuito de sustentar o ca-
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por destacar o sujeito, agente da ação
verbal “Operação da PF”. Os jornais ao
utilizarem as diferentes vozes assumem
diferentes sentidos, isto é, marcados
por ideologias que se confrontam. Enquanto a voz passiva é marcada como
um recurso linguístico mais formal, ela
assume caráter mais conservador mediante o fato. Ao inverso dela, FSP ao
utilizar a voz ativa torna seu sentido
mais contundente e direto. Respondendo a pergunta acima, as vozes podem,
portanto, condicionar claramente o leitor a assumir a mesma visão apresentada pelo noticiário criando então, uma
compatibilidade discursiva ao enunciado apresentado.
Estrutura composicional: Com o
mesmo número de palavras, porém com
organização sintática diferente, ambas
as manchetes transmitem a ideologia
dos dois jornais. OESP quer dar mais
ênfase ao personagem e consequentemente ao escândalo da Petrobrás. FSP
destaca a importância da ação da PF.

RESULTADOS PRELIMINARES
A partir das análises construídas,
percebemos que as manchetes não são
a pura descrição dos acontecimentos
construídos sob um viés estritamente
linguístico, mas sim a descrição de um
todo organizado e recortado por ideologias que refletem os valores, a arquitetônica de cada empresa jornalística.
Essa ideologia é orientada pela consciência do enunciador, o qual realiza uma

tomada de considerações de cunho social, ideológico e histórico com o objetivo de abordar aquilo que seja de maior
interesse para seu público-alvo. O enunciado de uma manchete é, portanto, a
representação de um acontecimento,
construída não só pela situação real em
si, como também por ideologias e vozes sociais que rotulam os matizes das
manchetes.
É neste sentido que marcas de
subjetividade são construídas perante
a ideologia de cada noticiário. Assim,
essas construções podem conduzir a
leitura e interpretação da notícia perante os olhos do interlocutor (leitor) dos
enunciados. Além disso, é tão e somente no ato da enunciação, isto é, da palavra inserida na realidade, que os enunciados assumem esses valores.
Uma vez que as manchetes jornalísticas são concebidas como gêneros discursivos e materializadas em forma de
enunciados, podemos afirmar que elas
se constroem perante as escolhas de
seu projeto enunciativo, isto é, o endereçamento do enunciado, como afirma
Bakhtin (2003, p. 305): “[...] o direcionamento, o endereçamento do enunciado
é sua peculiaridade constitutiva, sem a
qual não há nem pode haver enunciado”.
Sendo assim, as condições de produção das manchetes jornalísticas irão
depender, substancialmente, das condições de compreensão do destinatário,
isto é, do público leitor ao qual o jornal
será alvo.

Tais afirmações, junto às análises
acima realizadas permite-nos refletir
que os noticiários Folha de S. Paulo e
O Estado de São Paulo não produzem
manchetes para um mesmo destinatário, visto que seus projetos enunciativos
são marcados por contrastes ideológicos e estilos distintos. As peculiaridades discursivas e textuais apresentadas
pelas manchetes evidenciam a imagem
dos noticiários e veiculam suas ideologias. Se o estilo que o enunciador utiliza em seus enunciados é a imagem que
ele faz de seu interlocutor e resultante
de uma visão de mundo, como afirma
Bakhtin (2003), podemos afirmar que
FSP e OESP diferenciam-se ideologicamente. As manchetes da Folha de S.
Paulo chamam a atenção pelo tom denuncista e sensacionalista para atestar
uma imparcialidade que não é verdadei-
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ra. FSP afigura-se como um jornal menos incisivo em sua ideologia, ou seja,
esconde a sua visão conservadora e ostenta uma posição de progressista. O
uso de manchetes mais curtas e menos
informativas (comparadas às manchetes de OESP) nos leva a presumir que
os leitores de FSP não são leitores leigos que pouco entendem dos assuntos
veiculados, mas sim leitores que já possuem um certo conhecimento dos mais
variados assuntos por acompanharem
a leitura do jornal constantemente ou
diariamente.
O jornal O Estado de São Paulo,
por sua vez, costuma trazer manchetes
mais claras e explicativas, sem medo de
mostrar sua posição conservadora politicamente. As análises, até aqui realizadas, nos permitem afirmar que as manchetes dos dois jornais que constituem
o corpus desta pesquisa constituem a
marca ideológica das duas empresas
jornalísticas. As manchetes, por pertencerem à linguagem escrita, não podem possuir entonação expressiva, mas
isso não as impede de carregar juízos
de valor, o que as tornam enunciados
plenos. Elas, enquanto enunciados, são
providas de entonação expressiva ideológicas, marcadas por pontos de vistas
implícitos que resumem opiniões acerca dos assuntos noticiados.
Tal dado nos possibilita inferir que
os discursos apresentados pelas manchetes de Folha de S. Paulo e O Estado de São Paulo, apesar de utilizarem
recursos fraseológicos e lexicais se-
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Ao falar sempre levo em conta o
fundo aperceptível da percepção
do meu discurso pelo destinatário:
até que ponto ele está a par da situação, dispõe de conhecimentos
especiais de um dado campo da comunicação; levo em conta as suas
concepções e convicções, os seus
preconceitos [...] as suas simpatias e
antipatias – tudo isso irá determinar
a ativa compreensão responsiva do
meu enunciado por ele. Essa consideração irá determinar também a
escolha do gênero do enunciado e
a escolha dos procedimentos composicionais e, por ultimo, dos meios
linguísticos, isto é, o estilo do enunciado. (BAKHTIN, 2003, p. 302).
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melhantes, pois abordam um mesmo
assunto, não podem ser classificados
como um mesmo discurso, visto que
os enunciados são individuais e únicos,
materializados em contextos e tempos
diferenciados. São discursos diferentes marcados por estilos e marcas distintos. Tal afirmação se deu tanto pela
investigação dos recursos linguísticos
explícitos utilizados nas manchetes (o
léxico) quanto pelos mecanismos extralinguísticos (aquilo que se encontra fora
do enunciado) seguindo então os moldes conceituados por Bakhtin (2003)
que defende a união do extralinguístico
à estrutura interna do discurso. Apesar
da congruência existente entre o estilo das manchetes dos noticiários e suas
ideologias, isto não as impedem de
manter relações dialógicas entre si.
Tanto as manchetes da FSP quanto
as do OESP dialogam entre si, por abordarem conteúdos temáticos semelhantes, porém o discurso apresentado por
cada noticiário se configura conflitante.
Tais posições ideológicas distintas são
reveladas pela construção linguística e
discursiva das manchetes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto que as manchetes perfilam
discursos, enquanto enunciados de
um gênero, elas refletem sua condição
específica de produção que pode ser
observada sob a perspectiva de seu
conteúdo temático, estilo e estrutura composicional. Através das análises
acima realizadas, consideramos que

tais fatores resultam numa distinção
ideológica, mercadológica e social entre os dois jornais que compõem esta
pesquisa, uma vez que acreditamos que
os discursos apresentados por eles não
podem ser considerados semelhantes.
Posto que o texto deva ser pensado
não como um objeto em si a ser analisado, mas como um acontecimento, um
centro de valores que cria tensões entre
no mínimo, dois pontos de vista, observamos que as manchetes são constituídas por diferentes vozes ideológicas
sociais e históricas e que por tais razões
carregam discursos distintos. Neste
sentido, as relações dialógicas produzidas pelas manchetes de FSP e OESP
são dadas como relações conflitantes,
ou seja, por contraposições dialógicas,
uma vez que essas relações podem ser
dadas tanto em forma de concordância
como também por refutação.
Tais análises dos enunciados, ramificadas a um gênero discursivo nos conduziu a encontrar aqui, princípios para
uma proposta pedagógica que possa despertar nos professores e alunos,
maior interesse em desenvolver leituras menos genéricas e mais reflexivas
de modo que elas possam vir a ativar o
conhecimento cognitivo dos alunos, tão
pouco explorado como se percebe nas
atividades propostas pelos manuais de
língua portuguesa atuais.
Nesta perspectiva, acreditamos que
este trabalho possa contribuir para uma
melhoria na qualidade de leitura dos
alunos do ensino médio, capacitando-
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-os a “enxergar” um mundo que não se
encontra apenas no texto a uma só voz,
mas sim num emaranhado de fios dialógicos que se contrapõem, se interligam
e se acrescentam num diálogo finito.
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AS PRÁTICAS DISCURSIVAS DA HERBALIFE: ETHOS,
CENOGRAFIA, SAÚDE E SUCESSO NA CONTEMPORANEIDADE
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RESUMO

O objetivo de nossa pesquisa é investigar o funcionamento da prática discursiva da Herbalife, de enunciados que pregam que sujeitos com saúde e de bem com
sua imagem corporal tendem a ser mais felizes e a ter sucesso em sua vida pessoal
e profissional. O corpus da pesquisa se constitui de sequências discursivas coletadas no site da Herbalife, em catálogo disponível nos pontos de venda de produtos
da marca, anúncios de revista e outros gêneros variados, que circulam em diferentes suportes, considerando, para sua seleção, o paradigma indiciário (GINZBURG,
1991), que propõe investigar os indícios, sinais, as pistas que se revelam interessantes para o analista em seu trabalho de interpretação do fenômeno que estuda. O
corpus é analisado a partir dos pressupostos teóricos e dos princípios analíticos da
Análise do Discurso de origem.
PALAVRAS-CHAVE

discursos sobre saúde; Herbalife; ethos; cenografia.
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The aim of this research is to investigate the functioning of the discursive practices of Herbalifeof statements that proclains that health individuals who are satisfied with their self-image tend to be happier and to succeed in their personal and
professional life. The corpus of the research is composed of discursive sequences
collected from the Herbalife website, the catalog available at sales points of the
brand products, magazine advertisements and other various genres, circulating
in different media, considering for their selection the “Indiciary Paradigm” (GINZBURG, 1991), which proposes to value the evidence, signs, clues that show to be interesting to the analyst in his work of interpretation of the studying phenomenon.
The corpus is analyzed from the theoretical assumptions and analytical principles
of Discourse Analysis of French origin (AD).
KEYWORDS

discursive practice; Herbalife; ethos; scenography.

não é indiferente: o discurso, desenvolvendo-se a partir de sua cenografia, pretende convencer instituindo
a cena da enunciação legítima [...]
Há publicidades que apresentam
cenografias de conversação, outras,
de discurso científico, etc. [...] numa
cenografia associam-se uma figura
de enunciador e uma figura correlata de coenunciadores. Esses dois
lugares supõem igualmente uma
cronografia (um momento) e uma
topografia (um lugar), dos quais
pretendem originar os discursos
(MAINGUENEAU, 2012, p. 119).

A análise que ora propomos pretende contribuir com os estudos no campo da AD que buscam compreender o
modo pelo qual os discursos interpelam
os sujeitos ideologicamente tomando
como objeto de análise as próprias prá-
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A Herbalife é uma empresa considerada líder mundial em seu segmento.
Possui mais de 3,2 milhões de distribuidores independentes em mais de 90
países. Essa empresa global de nutrição,
criada em 1980, nos Estados Unidos, por
Mark Hughes, um jovem vendedor de
produtos para dietas e emagrecimento,
que, após o encerramento da empresa
para a qual trabalhava, fundou seu próprio negócio, já tinha aberto filiais em
vários países da Europa ainda nos anos
1980. O sucesso levou Hughes a abrir o
capital da Herbalife a investidores, vendendo ações na bolsa de valores. No
final dos anos 1990, a Herbalife já era
um grande sucesso mundial e Hughes
viajava pelo mundo inteiro fazendo palestras e inaugurando pontos de venda,
hoje conhecidos como “Espaços Vida
Saudável”. Em 2011, segundo o site da
empresa, a Herbalife registrou US$ 5,4
bilhões em vendas no varejo.
Buscamos refletir, a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da
Análise do Discurso de filiação francesa
(doravante AD), sobretudo a partir da
perspectiva de Dominique Maingueneau (1984/2008, 2012), acerca do funcionamento discursivo de um conjunto
de práticas que interpelam os sujeitos
sobre a importância de ter um peso
saudável e ser fisicamente ativo. Esses
discursos circulantes parecem funcionar de maneira a persuadir os sujeitos,
envolvendo-os em um mundo ético (Cf.

MAINGUENEAU, 2012, p. 64) no qual
saúde e sucesso andam juntos, invariavelmente. Para isso, utilizamos o conceito de ethos discurso, por meio do qual,
além da persuasão pelos argumentos,
se pode “refletir sobre o processo mais
geral da adesão dos sujeitos a determinado posicionamento”, sendo que
esse processo se manifesta claramente
quando se trata de discursos como os
da publicidade, “que deve ganhar um
público que está no direito de ignorá-los ou de recusá-los” (MAINGUENEAU, 2012, p. 64). Trabalharemos também com a noção de cena enunciativa
(MAINGUENEAU, 2012), especialmente
o conceito de cenografia, cuja escolha
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ticas discursivas e os discursos em seu
modo peculiar de funcionamento.
O objetivo geral é investigar os
efeitos de sentido sobre saúde e sucesso produzidos pelo discurso da Herbalife, como também analisar os modos
pelos quais os discursos da empresa
contribuem para transformá-la em sucesso mundial e modelo para bilhões de
pessoas que consomem seus produtos.
Interessa-nos verificar as estratégias
discursivas utilizadas para mobilizar os
coenunciadores, a partir dos diversos
posicionamentos discursivos sobre o
que seja uma vida saudável. Para isso,
será necessário percorrer diferentes
etapas de pesquisa, cada qual com seu
objetivo específico, assim organizados:
(i) analisar sequências discursivas retiradas de revistas, de catálogos, jornais,
folders, folhetins, rede social/Facebook,
e do site da Herbalife; ii) levantar hipóteses acerca dos efeitos de sentidos
desses discursos postos a circular pela
Herbalife, que de certa forma explicam
o crescimento e sucesso da empresa
em nosso país.
O corpus da pesquisa se constitui
de recortes do site da Herbalife, de catálogos, vídeos, revistas, redes sociais e
outras materialidades em diferentes suportes. Para este seminário, selecionamos uma sequência discursiva do corpus da pesquisa, retirada do site oficial
da Herbalife (www.herbalife.com.br), em
que a empresa anuncia participação no
programa Ciências sem Fronteiras, do
governo federal. Discorreremos mais

sobre esse excerto do corpus da pesquisa na análise-piloto que empreenderemos aqui.

ARCABOUÇO TEÓRICO
A pesquisa se fundamenta em pressupostos teóricos e analíticos da Análise
de Discurso de linha francesa (AD). Para
Mussalim (2001, p. 101), falar em Análise
do Discurso, a priori, pode significar alguma coisa vaga, ampla, qualquer coisa, porque toda produção de linguagem pode ser considerada “discurso”.
Quando se fala em AD, a referência é à
escola francesa de análise do discurso e
ao grupo que se reuniu em torno de Michael Pêcheux, a partir dos anos 60 do
século XX, na França. Trata-se de uma
teoria que foi afetada e marcada por revisões, mudanças e deslocamentos de
seus conceitos fundamentais. Assim, divide-se pedagogicamente a AD em três
fases, conhecidas como AAD (ou AD1),
AD2 e AD3. Essa divisão marca, de certa forma, as influências, sobre a teoria
iniciada por Pêcheux, dos estudos desenvolvidos por Saussure, Bakhtin, Althusser, Foucault, Authier-Revuz, Courtine, Lacan, dentre outros.
Na AD1, concebia-se a relação entre
os discursos como sendo uma relação
entre “máquinas” discursivas colocadas uma ao lado da outra, sendo cada
uma delas autônoma e fechada sobre si
mesma. Num segundo momento, correspondente ao que se convencionou
chamar AD2, a teoria passou a consi-
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terogeneidade constitutiva dos discursos, deixando de lado a noção da homogeneidade ligada às condições de
produção do discurso, Pêcheux diz que
interdiscurso é o que está fora da formação discursiva (sistema de regras)
(Cf. MUSSALIM, 2001). Para Maingueneau (1984/2008), o interdiscurso não é o
que está fora de um sistema de regras,
mas o espaço de trocas entre as formações discursivas, que estão sempre em
relação de forças, querendo se colocar
como legítimas no seio do espaço social.
Em Gênese dos discursos (1984/2008),
Maingueneau afirma que é no interior
do interdiscurso, nesse espaço de trocas, que nascem os discursos, daí a tese
do primado do interdiscurso.
A apreensão da interdiscursividade se daria a partir do pressuposto da
existência de uma semântica global, segundo a qual o sistema de restrições
semânticas de um discurso permeia todos os planos da discursividade – desde
o léxico e os demais processos textuais
e gramaticais até a própria organização das comunidades discursivas: “um
procedimento que se funda sobre uma
semântica ‘global’ não apreende o discurso privilegiando tal ou tal de seus
‘planos’, mas integrando-os a todos,
tanto na ordem do enunciado quanto
na da enunciação” (MAINGUENEAU,
1984/2008, p. 79).
Trata-se, inclusive, de prática intersemiótica, estendendo-se as relações
de sentido de um dado discurso a outros domínios semióticos não-verbais,
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derar a existência de FDs estabelecidas
independentemente umas das outras,
para depois serem colocadas em relação. Nesta segunda fase da AD, então,
o objeto de análise será as relações entre as “máquinas” discursivas. Entretanto, o fechamento da maquinaria ainda
é conservado, pois a presença do outro
(outra FD) sempre é gerada a partir do
interior da FD em questão (Cf. MUSSALIM, 2001, p. 119). Na AD3 (1980 a
1983), emergem novos procedimentos,
a partir da desconstrução das máquinas discursivas, em consequência de
um deslocamento no que diz respeito
à relação de uma FD com as outras. A
partir da publicação da tese de Dominique Maingueneau, na França, em 1984,
uma grande parte dos analistas de discurso passou a adotar a perspectiva segundo a qual os diversos discursos que
atravessam uma FD não se constituem
de modo independente uns dos outros
para serem, logo a seguir, postos em
relação, porém se formam de modo regulado no interior de um interdiscurso.
Portanto, será a relação interdiscursiva
que estruturará a identidade das FDs
em questão. Em consequência dessa
nova concepção do objeto de análise – o interdiscurso -, o procedimento
de análise por etapas, com ordem fixa,
tal como proposto por Pêcheux, não é
mais o modo principal de fazer análise
de discurso, embora ainda hoje se possam encontrar análises realizadas dessa
maneira.
Ainda na AD3, reconhecendo a he-
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tais como a pintura, a arquitetura, a fotografia etc, e ambos, textos do domínio verbal e textos dos domínios não-verbais, obedecendo a um mesmo
sistema de coerções semânticas.
O analista de discurso deve cuidar
da descrição dos elementos que tornam possíveis relacionar um texto a um
certo discurso. Para tanto, é preciso assumir que a maneira como um texto é
elaborado – as estratégias textuais utilizadas – decorre, em última instância, de
motivações de ordem discursiva. Forma e conteúdo condicionam-se mutuamente, sendo que todas as dimensões
discursivas – vocabulário, temas, sintaxe, ethos, etc. – atuam na produção dos
sentidos. Assume-se, assim, que os discursos estão submetidos a um sistema
de restrições semânticas – a semântica
global – que especifica o dizível de um
espaço discursivo e que faz com que
enunciados gramaticais da língua pertençam a um discurso ou a outro. Temos acesso aos processos discursivos
por meio de indícios que a materialidade do discurso permite observar.
A noção de práticas discursivas,
emprestada de Foucault (1996), engloba, para Maingueneau (1984/2008), a
enunciação e o enunciado, ambos imbricados, inseparáveis. Quando se fala
de enunciação não se fala de um produto acabado, mas sim de um processo, ou seja, da potencialidade de enunciar. A prática discursiva integra o que é
da ordem do textual, da materialidade
linguística, e o que da ordem do insti-

tucional, o modo dos homens se organizarem, no caso da Herbalife, até mesmo o modelo do negócio, os pontos de
venda, os representantes, os anúncios e
mesmo os consumidores.
Para dar conta daquilo que é da ordem do institucional, o autor propõe
a noção de comunidades discursivas
(MAINGUENEAU, 1987/1997, p. 55). No
caso da Herbalife, podemos afirmar
que os consumidores participam da comunidade discursiva, compartilhando
valores e textos, um mesmo posicionamento discursivo, que é o da Herbalife,
e que envolve uma visão particular do
que seja saúde. Dizendo de outro modo,
o discurso, ao ser enunciado, instaura o
quadro institucional ao qual está vinculado, ao mesmo tempo em que é autorizado por esse quadro. A imbricação de
um discurso e de uma instituição se dá
dentro do sistema de coerções semânticas: “as instituições estão submetidas
ao mesmo processo de estruturação
do discurso propriamente dito” (MAINGUENEAU, 1984/2008, p. 122). As comunidades discursivas não devem ser
entendidas, portanto, de forma excessivamente restritiva: elas não remetem
unicamente aos grupos (instituições e
relações entre agentes), mas também a
tudo que esses grupos implicam no plano da organização material e modos de
vida. As restrições da semântica global
devem ser pensadas também não apenas em termos de produção, mas também de consumo de textos, pois cada
comunidade discursiva faz circular de-

Recusamos a ideia de que há, no interior do funcionamento discursivo,
um lugar onde sua especificidade se
condensaria de maneira exclusiva ou
mesmo privilegiada (as palavras, as
frases, os arranjos argumentativos
etc). O que leva a recolocar o princípio de sua disseminação sobre os
múltiplos planos do discurso. Não
há mais, então, lugar para uma oposição entre “superfície” e “profundeza”, que reservaria apenas para a
profundeza o domínio de validade
das restrições semânticas (MAINGUENEAU, 1984/2008, p. 23).
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pode substituir (se for para emagrecer)
ou complementar (se for para ganhar
massa muscular) uma refeição, é apresentado, assim, como uma iguaria, uma
delícia, posto que o coenunciador é interpelado não por um anúncio publicitário, mas pela dica de receita gostosa.
Maingueneau (1984/2008) recusa
toda e qualquer distinção entre superfície e profundeza, uma vez que a existência de um discurso, sua “enunciabilidade”, não é uma propriedade que lhe é
dada por acréscimo, mas “alguma coisa
radical, que condiciona toda sua existência” (MAINGUENEAU, 1984/2008, p.
19). Deve-se partir de um conjunto de
textos sempre como efeito de inscrições
históricas, e olhar ao mesmo tempo
para os textos e para os efeitos dessas
inscrições, o que permitirá reformular
ou confirmar hipóteses de pesquisas.
Postulamos, com Maingueneau, que a
análise não se faz em dois momentos
distintos, mas de forma integrada:
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terminados discursos e não outros, inclusive estabelecendo para seus membros os textos (não necessariamente
verbais, nem tampouco escritos) a dizer
e a consumir, aqueles que são naturalmente legítimos para um dado posicionamento e não outro.
Para recuperar a cena de enunciação, que sempre deixa rastros no enunciado, Maingueneau (2012) propõe um
desdobramento, em três instâncias, a
saber: a cena englobante, que diz respeito ao tipo de discurso, no caso da
nossa pesquisa, o discurso publicitário,
por meio do qual a Herbalife intenta levar o sujeito a consumir seus produtos;
a cena genérica, que corresponde ao
gênero do discurso, por exemplo, catálogos, panfletos etc.; e a cenografia, que
age, em certo sentido, como uma “cilada” para o leitor, porque essa dimensão
da cena enunciativa não está dada a
priori, mas é aquela que o próprio discurso engendra, na medida em que ele
se desenrola, e é ao mesmo tempo, paradoxalmente, a cena de fala que legitima esse discurso. Ao observarmos, por
exemplo, um catálogo encontrado em
um ponto de vendas de produtos da
Herbalife, veremos um anúncio de produto em que, por meio da visualidade
(fotografia, diagramação, cores etc.) e
do texto verbal, se cria uma cenografia
muito parecida com aqueles programas
televisivos e culinária, em que pessoas
bonitas e interessantes falam de receitas saborosas e de comida saudável. O
“shake” Herbalife que, segundo a bula,
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A seleção das sequências discursivas que compõem o corpus de análise
se faz conforme a proposta de Ginzburg (1991), que propõe que as ciências
humanas, pela especificidade de seus
objetos, 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 toda sorte, mesmo os aparentemente insignificantes, aceitando a multiplicidade e a complexidade da linguagem.
As pistas, tais como um texto aqui,
outro acolá, determinados modos de
nomear um objeto e não outro, enfim,
todo um conjunto de elementos, que
podem ser apenas aparentemente aleatórios, se olhados com mais cuidado em
busca de indícios de um fenômeno do
qual já se tem suspeita. E de que suspeitamos? Que o discurso da Herbalife
constrói efeitos de sentidos sobre o que
seria uma vida saudável, mas também
sobre a importância de alcançar o sucesso e como chegar a ele, assim como,
os coenunciadores, usuários e potenciais usuários dos produtos são engendrados por meio da prática discursiva
da Herbalife, comungando um mesmo
mundo “etico” (derivado de um ethos)
a partir de um processo de incorporação dos valores do enunciador, por

meio das cenografias criadas no/pelo
discurso da Herbalife, em suas variadas
materialidades.

ANÁLISE-PILOTO
Após esta breve discussão teórica,
apresentamos uma análise de parte do
nosso corpus para a pesquisa de dissertação de mestrado. Nesta sequência que ora apresentamos, lemos sobre
uma parceria da Herbalife com o Programa Ciência sem Fronteiras, mantido
pelo governo federal por meio do CNPq,
da CAPES e das Secretarias de Ensino
Superior e Ensino Tecnológico do MEC.
A parceria, diz o texto, visa o cofinanciamento do intercâmbio de estudantes
de doutorado para as áreas de Biologia,
Ciências Biomédicas/Saúde, Nutrição e
outras a elas relacionadas. Esse acordo
de cooperação foi firmado em outubro
de 2014, em Brasília (DF), com a presença do presidente do CNPq, Glaucius
Oliva, e do diretor geral da Herbalife do
Brasil, Gioji Okuhara.
Trata-se, como podemos observar,
de uma estratégia discursiva da Herbalife para mostrar-se, e aos seus produtos,
como fruto de ciência, de desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias
avançadas em nutrição humana. Tal elemento dessa prática discursiva se pode
observar em muitas outras sequências
do corpus, como panfletos, rótulos de
embalagens etc., que afirmam, assim
como nesta tela do site, que “estudos
clínicos foram realizados em universida-

substâncias sem valor medicamentoso
e cuja eficácia não é comprovada cientificamente, o coenunciador é interpelado por uma cenografia que é própria do
discurso de divulgação científica:
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des renomadas, comprovando a eficácia de seus produtos”. Embora se saiba
que a Herbalife fabrica complementos
alimentares, e mesmo tendo acesso às
advertências em letras miúdas nos rótulos dos produtos, de que se trata de

Figuras 1 e 2: Print screen de tela do site da Herbalife.
Fonte: http://corporativo.herbalife.com.br/ciencia-sem-fronteiras. Acesso em 19.nov.2013.
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Os efeitos de sentido das práticas
discursivas da Herbalife, compreendidas nessa sequência do corpus, são de
que os produtos são engenhosamente
fabricados, com alta tecnologia, e grandes nomes da ciência médica estão
envolvidos nessa produção. A parceria
com agências governamentais ligadas
ao desenvolvimento científico e tecnológico, à pesquisa científica, empresta
aos produtos da Herbalife a cientificidade e a legitimidade de que necessitam
para que a comunidade discursiva – incluídos aí os distribuidores, os consumidores etc. – compartilhem os valores
éticos de uma empresa comprometida
com eficácia e seriedade.
O que vemos nessa tela é uma cenografia científica e um ethos de ciência, que de certa maneira se sobrepõem,
sobressaem mesmo, sobre a cena genérica da propaganda, por meio da qual
se fala de um acordo. Trata-se de um
informe publicitário, mas a cenografia
é de notícia de divulgação científica. É
como se o enunciador dissesse: “Olha,
nós fazemos ciência; é justamente porque fazemos e produzimos um produto que é fruto de ciência, que podemos
participar desse programa, o Ciências
sem Fronteiras”. Entretanto, o lugar social da Herbalife nesse “parceria” é o
de patrocinadora. A empresa patrocina uma linha de pesquisa que está em
acordo com a natureza do seu produto,
da mesma maneira que patrocina atletas e equipes esportivas de ponta.

RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados parciais da pesquisa,
que está ainda em curso, indicam um
posicionamento discursivo da Herbalife,
no qual saúde e sucesso são indissociáveis. O progresso material e a projeção
social, um certo destaque na sociedade,
são os componentes do sucesso a ser
alcançado. E a condição para alcançá-lo é a saúde física, associada também
a um corpo enxuto, mas nunca magro,
sempre de músculos definidos. Dentre
as estratégias discursivas para tal efeito de sentido, encontramos, entre outras, a construção de uma imagem associada à cientificidade, mas também
ao esporte de alto rendimento – que
forja ídolos, celebridades –, à beleza física e à felicidade. Lemos, inicialmente,
nesses recortes, que ser saudável, hoje,
é como uma lei imposta aos sujeitos,
como modo de alcançar a realização e
o sucesso. Como se, para ser feliz, fosse
preciso não ser gordo, não ser sedentário, ter uma alimentação balanceada
e consumir produtos balanceados para
manter a energia e a saúde no cotidiano. Acreditamos que tais efeitos de sentidos, aliados a outros ainda, se mantenham após a análise de materialidades
diversas, como vídeos, matérias de revistas e materiais em pontos de venda,
a serem analisados no desenvolvimento
de nossa pesquisa.
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O PERCURSO DO ATOR SEVERINO EM MORTE E VIDA
SEVERINA: UMA LEITURA SEMIÓTICA
Raquel Facina Vendramini FANTUCCI
Orientadora: Profa. Dra. Vera Lucia Rodella Abriata

RESUMO
Este trabalho analisa, com base no referencial teórico da semiótica francesa,
a construção do ator Severino em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo
Neto. Nosso objetivo é observar o modo como se molda a identidade de Severino
e sua relação com o espaço em que é projetado. Para isso, aplicaremos ao texto
elementos do percurso gerativo de sentido, enquanto hipótese metodológica relacionada à semiótica da ação, assim como aspectos da semiótica das paixões. Analisaremos ainda as relações semissimbólicas que no texto se estabelecem entre o
plano de expressão e o plano de conteúdo do poema.
PALAVRAS-CHAVE

ator; espaço; identidade; relações semissimbólicas
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ABSTRACT
Based on French Semiotics, this paper analyses the construction of the actor
Severino in Morte e Vida Severina, by João Cabral de Melo Neto, Our goal is to
observe the manner in which Severino’s identity is molded and its relation with
the space in which he is projected. Elements of the generative course of sense will
be applied to the text as a methodological hypothesis related to the semiotics of
action, as well as some aspects of the semiotics of passion. In addition, the semi-symbolic relations that are established between the expression plane and content
plane of the poem will be analyzed.
KEYWORDS

actor; space; identity; semi-symbolic relations.

descrever o percurso do ator “Severino”
como sujeito pragmático, cognitivo e,
sobretudo, passional.
Na dimensão pragmática do texto,
analisamos os papéis actanciais do ator,
seu percurso em busca dos objetos-valores que dão sentido a sua existência.
Na dimensão cognitiva do texto, nossa
análise incide sobre o modo como Severino passa de um saber enganoso a
um saber verdadeiro acerca de sua inserção no espaço em que se projeta,
com o objetivo de observar os efeitos
de sentido que as ancoragens espaciais
criam no texto.
Dessa perspectiva, temos por finalidade analisar o modo como a aspereza do cenário se reflete sobre a vida do
ator, simulacro do sertanejo migrante.
Por outro lado, tendo em vista o percurso patêmico do ator, observamos o
modo como Severino oscila entre estados de esperança e de desesperança
em busca do objeto-valor “vida digna”,
abandonando o sertão nordestino e migrando rumo ao litoral pernambucano.
Além da análise de elementos da
dimensão pragmática, cognitiva e passional do texto, analisamos ainda as
relações entre seu plano de conteúdo
e de expressão, na medida em que se
sabe que a expressão também produz
sentidos, principalmente nos textos de
caráter poético.

SELINFRAN

Esta pesquisa analisa a construção
do ator Severino da obra Morte e Vida
Severina, de João Cabral de Melo Neto,
a partir dos pressupostos teóricos da
semiótica francesa. Procuramos observar o modo como se molda a identidade
do sujeito Severino e sua relação com o
espaço em que é projetado. Consideramos que o ator, no papel temático de
retirante, é o simulacro do homem nordestino que emerge da aridez da terra
e, apesar de seu sofrimento, não perde
a esperança na vida, mesmo que “severina”.
O texto, que tem como subtítulo
“Auto de Natal Pernambucano”, desvela a trajetória de Severino retirante
que pretende reagir aos fracassos que
a seca tenta impingir a ele. No seu percurso de migração do sertão paraibano
para o litoral pernambucano Severino
se movimenta num cenário pessimista,
em busca de vida digna, mas se depara
frequentemente com a morte. A obstinação do ator, no entanto, impede-o de
desistir de seu intento, apesar dos obstáculos que encontra em seu caminho.
Procuramos observar a construção
da identidade de Severino que se corporifica no texto não apenas como organização sistêmica, reconhecível nas
profundidades da geração do sentido,
mas também como contingência relativa ao encontro do eu com o outro.
Utilizamos elementos do percurso
gerativo de sentido, com o objetivo de
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ARCABOUÇO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Tendo em vista a dimensão pragmática do texto, utilizamos elementos do
percurso gerativo de sentido, hipótese
teórico-metodológica que apresenta
um modelo para a análise da significação dos textos e “simula a geração da
significação” por meio de patamares
que se convertem uns nos outros (BERTRAND, 2003, p.49).
De acordo com Floch (2001, p. 15),
esse percurso “[...] é uma disposição
ordenada das etapas sucessivas pelas
quais passa a significação para se enriquecer e, de simples e abstrata, tornar-se complexa e concreta”. Assim,
no nível fundamental, o mais simples
e abstrato,encontram-se as oposições
semânticas que estão na base do texto
e cujos termos são axiologizados como
eufóricos ou disfóricos.
A segunda etapa, o nível narrativo, representa a história do homem em
busca de objetos de valor que dão sentido a sua existência. O nível das estruturas semionarrativas simula também
os contratos e conflitos que se estabelecem entre os sujeitos na busca de
valores. Os elementos da estrutura narrativa se convertem em estruturas discursivas, onde se manifestam os temas
e as figuras que o recobrem e em que o
enunciador projeta os atores, o espaço
e o tempo da narrativa.
Interessa-nos, particularmente, neste trabalho, a projeção, pela instância da

enunciação (GREIMAS; COURTÉS, 2011,
p. 234-235), do ator Severino e do espaço em que se move, assim como as
figuras e temas que se associam a seu
percurso de retirante.
O percurso gerativo de sentido, na
medida em que se interessa pelo sujeito operador da ação, não dá conta, todavia, dos estados de alma dos sujeitos que passam a ser objeto de estudo
da semiótica a partir dos anos 1980.
Segundo Bertrand (2003, p.359-360),
a análise da dimensão pragmática dos
textos, representa com eficácia a ação
e a transação, mas “tende a fazer das
posições actanciais lugares fixos que,
embora compostos de um feixe de modalidades variáveis, são, todavia, sempre considerados por sua visão transformadora, seu fazer. O actante é um
simples operador”. No entanto, essa
análise “não leva em conta a modulação
dos estados do sujeito, agitado, instável, flutuante, em seu face a face com a
ação”.
Procuramos, portanto, descrever o
percurso patêmico do ator “Severino”,
como sujeito que oscila entre estados
de tristeza e de alegria, de desesperança
e de esperança na vida, mas que, como
sujeito obstinado, persiste em busca do
valor “vida digna” apesar dos obstáculos que enfrenta em seu percurso.
Nesse sentido, consideramos que
Severino é modulado pela paixão da
obstinação. Devemos lembrar aqui que
o sujeito caracterizado pela paixão da
obstinação é aquele que “não somente

A TRAJETÓRIA DE SEVERINO
RETIRANTE
Na cena inicial de Morte e Vida Severina, o enunciador, por meio da debreagem enunciativa, delega a voz a
Severino que se apresenta, como narrador e se dirige a um narratário, figurativizado como “Vossas Senhorias: “Como
então dizer quem fala ora a Vossas
Senhorias?”(MELO NETO, 2009, p. 99).
A debreagem enunciativa cria o efeito
de subjetividade e o efeito de sentido
de presentificação temporal e espacial
(FIORIN, 2008, p. 25-26). Desse modo,
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aproximando-nos da cena e de Severino, o enunciador cria também o efeito
de sentido de proximidade do enunciatário da instância da enunciação, como
se nela estivéssemos inseridos ou dela
fizéssemos parte.
Desse modo, instaurando-se como
sujeito coletivo, na primeira pessoa do
plural, “Somos muito Severinos”, ele
representa a voz da coletividade de
emigrantes e não apenas um sujeito
individual.
[...] Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
algum roçado da cinza.
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, 2009, p. 101).

Severino, na situação inicial da história, simulando a presença do narratário, figurativizado em “vossa presença”,
exerce, em termos de nível narrativo, o
papel actancial de um sujeito manipulado por intimidação pelo Destinador
“seca”, sendo levado, portanto, a dever-fazer, ou seja, abandonar o ambiente
árido em que se encontra, o sertão pa-
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quer fazer, mas quer ser aquele que faz,
embora saiba que a conjunção a que
ele visa pode não se realizar, ou mesmo
pode não ser: ele quer apesar dos obstáculos, e a própria resistência alimenta sua vontade” (BERTRAND, 2003, p.
371). E é esse desjo de sobrevivência
que moverá Severino em seu pecurso.
Por outro lado, tendo em vista as
relações entre expressão e conteúdo,
é importante ressaltar, de acordo com
Floch (2001, p. 38) que as relações semissimbólicas são aquelas em que se
estabelecem homologias entre categorias do plano da expressão e categorias
do plano de conteúdo. Tais relações não
são, portanto, imotivadas, convencionais, mas icônicas e podem incidir sobre
todos os níveis do percurso gerativo de
sentido, segundo Fiorin (2003, p. 58) o
que observamos, em nossa análise, no
texto de Cabral.
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raibano, em busca do objeto-valor “vida
digna” no litoral pernambucano.
O ator identifica-se com o sujeito
coletivo, uma vez que há muitos Severinos em sua região e ressalta que todos
eles têm em comum viverem “na mesma serra magra e ossuda”. É interessante observar que os atributos magra e
ossuda, que caracterizam a figura “serra, referem-se ao estado físico não só
do espaço em que vivem, mas de seus
habitantes, os Severinos. Isso se observa nos versos:
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta (MELO
NETO, 2009, p.100).
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Nesse excerto Severino se iguala aos outros sujeitos que se apresentam com a mesma condição física que
a sua, ou seja, são descritos por meio
de figuras as quais remetem ao tema
da pobreza: “cabeça grande”, ”ventre
crescido”, “pernas finas”. Além disso,
nos versos finais, a figura “o sangue que
usamos tem pouca tinta” metaforiza o
estado anêmico desses atores, todos
Severinos. Desse modo, o enunciador,
por meio da descrição da debilidade física dos severinos, ironiza a miséria social a que está predestinado o migrante nordestino e da qual ele quer fugir.

Dando início a seu percurso de migração o sujeito vai construir sua trajetória. Primeiro figurativiza os locais por
que passa, fala da pouca produtividade
que se retira da terra e relata que, assim
como ele, os demais habitantes da região da Serra da Costela onde vive, têm
a mesma história que a sua.
Em seguida, convida o narratário a
acompanhá-lo em sua emigração:
[...] 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, 2009, p. 101).

A identificação de Severino com o
sujeito coletivo se revela também na
passagem abaixo:
Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
algum roçado da cinza (MELO
NETO, 2009, p. 101).

Severino é um sujeito em estado de
cansaço com sua “sina”, e como sujeito virtual, quer-fazer: despertar terra
sempre mais extinta/ querer arrancar
algum roçado da cinza”.
Ao querer do sujeito virtual se sobrepõe, no entanto, o não-poder-ser.

- A quem estais carregando,
irmãos das almas,
embrulhado nessa rede?

Severino retirante é informado pelos irmãos das almas que a morte de
Severino lavrador deveu-se à emboscada que sofrera, e o primeiro, como
sujeito cognitivo, adquire o saber sobre a causa da morte do lavrador : os
poucos hectares de terra árida foram
os responsáveis pela morte do lavrador.
Ressalta-se, portanto, de forma irônica,
na cena em análise, que a terra, extremamente pobre e inóspita, era, mesmo
assim, objeto de disputa.
Desse modo, a figura “morte matada/ numa emboscada” remete ao tema
da violência, que se manifesta do texto
como ironia da enunciação, revelando a
luta por terra da caatinga, “que não dá
nem planta brava”.
Mas Severino retirante é um sujeito
modulado pela paixão da obstinação
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dizei que eu saiba.
- A um defunto de nada,
irmão das almas [...]
E sabeis quem era ele,
irmãos das almas,
sabeis como ele se chama
ou se chamava ?
- Severino Lavrador,
irmão das almas,
Severino Lavrador.
mas já não lavra[...]
E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,
essa foi morte morrida
ou foi matada?
- Até que não foi morrida’
irmão das almas,
esta foi morte matada,
numa emboscada.” [...]. ( MELO
NETO, 2009, p.101-102).
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Desse modo, exercendo o papel actancial de um sujeito manipulado por intimidação pelo Destinador “seca”, Severino é levado a dever-fazer: abandonar
o ambiente árido em que se encontra, o
sertão paraibano. Sentindo-se, portanto, vencido pelo meio inóspito, metonimicamente figurativizado pela cinza,
conclama o narratário a acompanhar
seu percurso de migração.
Severino passa a exercer o papel
temático de retirante, e, como sujeito
virtual, identificando-se com o Outro, o
emigrante, quer-fazer, ou seja, encontrar o objeto-valor “vida digna” no litoral pernambucano, apesar dos obstáculos que enfrenta.
Para alcançar esse programa narrativo de base, primeiramente precisa lutar para alcançar o objeto-valor “sobrevivência”, programa narrativo de uso,
ao longo de seu percurso da “Serra da
Costela, limites da Paraíba” para o litoral
pernambucano para onde se dirige.
Severino prossegue em seu percurso de retirante e encontra em seu caminho dois homens, figurativizados como
“irmãos das almas”. Eles carregam um
defunto numa rede cujo antropônimo
é Severino Lavrador. Severino retirante dialoga com os irmãos das almas,
questionando-os sobre o defunto que
carregavam, como se pode perceber na
passagem abaixo:
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que caracteriza o sujeito que não somente quer fazer, mas quer ser aquele
que faz, embora saiba que a conjunção
a que ele visa pode não se realizar, ou
mesmo, pode-não-ser. Ainda assim, ele
quer, apesar dos obstáculos, e a própria
resistência alimenta sua vontade.
Ao final da cena os irmãos das almas partem e carregam o defunto embrulhado no lençol, observando, por
meio da figura metáfora, que a noite
é “melhor lençol dos mortos”, uma vez
que a escuridão lembra as trevas da
morte:
[...]– Partamos enquanto é noite,
irmão das almas,
que é o melhor lençol dos mortos
noite fechada (MELO NETO, 2009,
p. 106).
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Na passagem a seguir, o retirante revela-se um sujeito cognitivo que
planejou o percurso que iria percorrer
até chegar ao seu destino, o litoral pernambucano. Além disso, vale salientar
que a reiteração do verbo “saber”, no
presente, confirma a consciência que o
sujeito tinha sobre o longo percurso
a seguir. Ao mesmo tempo em que seu
saber vai sendo revelado, as figuras associadas ao tema da religiosidade vão
se delineando na fala do sujeito Severino que manifesta sua fé:
Antes de sair de casa
aprendi a ladainha
das vilas que vou passar
na minha longa descida.
Sei que há muitas vilas grandes,

Cidades que elas são ditas;
Sei que há simples arruados,
Sei que há vilas pequeninas,
Todas formando um rosário
Cujas contas fossem vilas (MELO
NETO, 2009, p.106).

É importante salientar um paralelismo que o enunciador traça entre as
contas de um rosário e as vilas e vilarejos pelos quais Severino deve passar
em seu percurso. Assim, o percurso temático-figurativo da religiosidade está
associado ao percurso espacial pelo
qual o ator Severino vai passar. Ao longo desse percurso, manipulado pela fé,
Severino manifesta um dever-fazer, figurativizado em “devo rezar tal rosário”.
Todas formando um rosário
De que a estrada fosse a linha.
Devo rezar tal rosário
Até o mar onde termina,
Saltando de conta em conta,
Passando de vila em vila.
Vejo agora: não é fácil
Seguir essa ladainha;
Entre uma conta e outra conta,
Entre uma e outra ave-maria,
Há certas paragens brancas,
De planta e bicho vazias,
Vazias até de donos,
E onde o pé se descaminha.
Não desejo emaranhar
O fio de minha linha (MELO NETO,
p.106-107).

À medida que passa por vilas e vilarejos é com a morte que Severino se
depara. Assim, desesperançoso, passa
a descrer de que poderá encontrar vida

Pensei que seguindo o rio
Eu jamais me perderia:
Ele é o caminho mais certo,
De todos o melhor guia.
Mas como segui-lo agora
Que interrompeu a descida?
Vejo que o Capibaribe,
Como os rios lá de cima,
É tão pobre que nem sempre
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Pode cumprir sua sina
E no verão também corta,
Com pernas que não caminham
(MELO NETO, 2009, p. 106-107).

Na passagem acima, portanto, o sujeito retirante, novamente manipulado
por intimidação pelo Destinador seca,
persiste, contudo, como sujeito obstinado, em seu dever-fazer: sair do Sertão e se dirigir para Recife em busca do
objeto valor “vida digna”.
Portanto, o querer de Severino, intenso, leva-o a seguir seu percurso em
direção ao litoral pernambucano. Contudo, ao chegar a Recife, é de novo com
a morte que ele se defronta ao ouvir a
conversa entre dois coveiros:
[...] É a gente retirante
que vem do Sertão de longe.
[...]– E que então, ao chegar,
não têm mais o que esperar.
– Não podem continuar
pois têm pela frente o mar.
E esse povo lá de riba
de Pernambuco, da Paraíba,
que vem buscar no Recife
poder morrer de velhice
encontra só, aqui chegando
cemitérios esperando.
– Não é viagem o que fazem
vindo por essas caatingas, vargens;
aí está o seu erro:
vêm é seguindo seu próprio enterro.
(MELO NETO, 2009, p.128-129)

Como sujeito cognitivo, Severino se
dá conta de que estava seguindo, como
retirante, seu próprio enterro. A aquisição desse saber sobre a impossibilida-
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digna, uma vez vai novamente observar a presença de dificuldades em seu
percurso, como revelam as figuras: “paragens brancas” “de planta e bicho vazias”, “onde o pé se descaminha”, observáveis na passagem acima.
O tema das dificuldades que enfrenta nessa trajetória se revelam também nos versos “Vejo agora, não é fácil/
Seguir essa ladainha”, em que a figura
“ladainha” é metáfora para a vida de
dificuldades enfrentada por Severino.
Severino passa a reconhecer que
tinha um saber enganoso e vai percebendo que as possibilidades de encontrar vida digna eram muito remotas. O
ator se depara com outra dificuldade: a
interrupção do percurso do Rio Capibaribe, que também seca no verão, o que
torna a viagem de Severino ainda mais
desmotivadora. O rio, cujo percurso ele
seguia, e era a única segurança para o
retirante, desaparecera, apagando o
trajeto já pré-estabelecido por ele. Algumas figuras confirmam outro saber
adquirido por nosso ator, que personifica o rio, caracterizando-o como pobre com “pernas que não caminham”,
como no excerto a seguir:
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de de encontrar vida digna, também no
litoral pernambucano, faz com que ele
pense em “saltar da ponte e da vida”.
Nesse momento, Severino, em estado de total desesperança, pensa em
desistir de viver: é um sujeito em estado
de tumulto modal: quer, mas sente que
não pode mais fazer, ou seja, prosseguir
em seu percurso. O objeto valor “vida
digna” parece assim, nesse momento,
impossível para Severino que pensa no
suicídio, como revela a figura “saltar
para fora da ponte e da vida”.
Nesse aspecto, observa-se, na passagem citada, a relação semissimbólica
entre a categoria do plano de conteúdo
/vida vs morte/ que estabelece relação
de homologia com a categoria do plano
de expressão /continuidade vs. descontinuidade/.
É importante ressaltar, quanto à
categoria do plano de expressão, que
o traço /continuidade/ é característico dos fonemas vibrantes, fricativos e
chiantes, em número de trinta e oito na
passagem, e se associa por semelhança
ao termo da oposição semântica “vida”.
Já o traço/descontinuidade/ é característico dos fonemas oclusivos, presentes ali em número de quarenta e nove,
associando-se por semelhança ao termo da oposição semântica “morte”.
Em estado de desespero, Severino
recebe, no desenlace do texto, a notícia
de quem “saltou para dentro da vida:” o
filho de José, mestre carpina, que acabara de nascer.
O anúncio do nascimento da crian-

ça é o responsável, portanto, por fazer
renascer a esperança de Severino, fornecendo-lhe, a competência para prosseguir lutando pelo objeto-valor “vida”,
mesmo que Severina.
Nessa cena em que há o anúncio
do nascimento do filho do mestre carpina, seu José, os vizinhos vêm para
ver o menino que traz alegria a todos
e metaforicamente há a expectativa de
vida nova, melhor, por que tanto nosso
ator retirante Severino buscava. A cena
sugere o tema do renascer da esperança e não mais o tema da descrença na
vida, manifestada no desejo de “saltar
da ponte e da vida”, que passara pela
cabeça de Severino.
O anúncio do nascimento do menino é feito por uma mulher que se aproxima dos dois atores. Os vizinhos que
chegam, trazem presentes ao recém-nascido. Entre descrições e previsões
de ciganas os visitantes vão delineando
o futuro, a personalidade e a possível
profissão que o menino terá, mas entre
eles, as ciganas anunciam a todos os
presentes que lá, naquele mangue do
Capibaribe, seus pés o menino não vai
fincar:
Atenção peço, senhores,
também para minha leitura:
também venho dos Egitos,
vou completar a figura.
Outras coisas que estou vendo
é necessário que eu diga:
não ficará a pescar
de jereré toda a vida.
Minha amiga se esqueceu

Belo como a última onda
que o fim do mar sempre adia.

Não o vejo dentro dos mangues,
vejo-o dentro de uma fábrica:
se está negro não é lama,
é graxa de sua máquina,
coisa mais limpa que a lama (MELO
NETO, 2009, p.140).

Belo como a coisa nova
na prateleira até então vazia.

De sua formosura
já venho dizer:
é um menino magro,
de muito peso não é,
mas tem o peso de homem,
de obra de ventre de mulher.
De sua formosura
deixai-me que diga:
é uma criança pálida,
é uma criança franzina,
mas tem a marca de homem,
marca de humana oficina.
[...]
De sua formosura
deixai-me que diga:
é belo como o coqueiro
que vende a areia marinha.
[...]
Belo porque é uma porta
abrindo-se em mais saídas.

Belo porque tem do novo
a surpresa e a alegria.

Como qualquer coisa nova
inaugurando o seu dia.
Ou como o caderno novo
quando a gente o principia.
E belo porque com o novo
Todo o velho contagia.
Belo porque corrompe
com sangue novo a anemia.
– Infecciona a miséria
com vida nova e sadia.
Com oásis, o deserto,
com ventos, a calmaria (MELO
NETO, 2009, p. 142-143).

A repetição do atributo “belo” na
passagem acima manifesta o tema da
beleza e do renascimento da esperança na vida nova, na vida digna, na vida
promissora. Nesse momento, a cena do
nascimento do filho de seu José, mestre
carpina, tematiza, portanto, a renovação das esperança na vida que o Auto
de Natal pernambucano, subtítulo do
poema, indicia.
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Ainda na mesma cena, o perfil do físico e da personalidade do menino que
nascera se constitui na poeticidade das
figuras que nos remetem à subjetividade construída, como é possível verificar
nos versos a seguir:

É tão belo como as ondas
Em sua adição infinita.
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de dizer todas a linhas;
não pensem que a vida dele
há de ser sempre daninha.
Enxergo daqui a planura
que é vida do homem de ofício,
bem mais sadia que os mangues,
[...]

SELINFRAN
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NO PAÍS DAS MARAVILHAS: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES
DIALÓGICAS

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a pesquisa em andamento a
qual analisa enunciados do projeto No país das Maravilhas, que constitui um capítulo do livro Ensino de Arte nas Séries Iniciais e que faz parte do acervo de materiais de referência para o ensino de artes na rede pública do estado de São Paulo.
O objetivo da pesquisa é verificar as relações dialógicas e as interações verbais
observadas entre estes enunciados e aqueles localizados no filme: “Alice no País
das Maravilhas”. Neste sentido, partindo dos pressupostos de Bakhtin de que a
interação entre consciências constitui o diálogo e o uso da língua vincula-se a todas as esferas da atividade humana, acreditamos encontrar neste estudo, relações
dialógicas entre os dois textos, o questionamento de um ao outro e as possíveis
interações, interrogações e hipóteses relativas ao ensino de arte. .
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This paper aims to present research in progress which aims at analyzing the
project outlined in Wonderland , which is a chapter of the book Teaching Art in
the early grades and that is part of the collection of reference materials for teaching arts in public schools in the state of São Paulo. The focus of the research is
to examine the dialogical relationships and verbal interactions observed between
the utterance and those located in the movie:” Alice in Wonderland”. In this sense,
the premises of Bakhtin that the interaction between consciousnesses is the dialogue and the use of language is linked to all spheres of human activity , We believe
finding in this study, dialogical relations between the two texts , the questioning
of one another and possible interactions , questions and hypotheses regarding the
teaching of art .
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa, parte da dissertação de mestrado em andamento,
tem como objetivo analisar enunciados
de um projeto de ensino de arte dirigido aos professores da rede estadual de
São Paulo, intitulado No país das Maravilhas verificando as relações dialógicas
e as interações verbais observadas entre estes enunciados e enunciados do
filme “Alice no país das maravilhas”.
Os pressupostos do filósofo Bakhtin
e sua concepção de linguagem estão
constituindo os balizadores da dissertação. A pesquisa utilizará o método
dedutivo, recorrendo ao estudo comparativo entre os autores selecionados. Através dos estudos bakhtinianos
e das diversas formas discursivas, são
reveladas as diferentes vozes dialógicas presentes nos discursos que podem ampliar a significação do ensino
de arte. Partimos dos pressupostos de
Bakhtin, de que a interação entre consciências constitui o diálogo e o uso da
língua vincula-se a todas as esferas da
atividade humana, acreditando encontrar neste estudo, relações dialógicas
entre enunciados dos dois textos- filme
e projeto- o questionamento de um ao
outro e as possíveis interações relativas
ao ensino de arte
Em relação à justificativa para a
escolha do corpus, partimos da consideração do fato de que, para que a escola se complete é imprescindível que
ela contemple em seu currículo, o ensi-

no das linguagens artísticas. A escola
constitui, neste sentido, um espaço privilegiado para que os saberes acumulados e produzidos pelos homens sejam
compartilhados e assim, possamos ter
como perspectiva a construção de cidadãos críticos, reflexivos, agentes de
transformação social. Consideramos
aqui a Arte como linguagem e como
área do conhecimento humano capaz
de aproximar as diferentes culturas, alcançando um plano que vai além da linguagem verbal. Enfim, nós nos damos
a conhecer ao outro pela arte. Expressamos através dela, quem somos, o que
pensamos, o que sentimos. A partir
destas premissas, consideramos a arte
e seu ensino significativo como um favorável caminho para que a educação
tenha como frutos, a formação de pessoas sensíveis, que se reconheçam capazes de ser e perceber de forma única
e responsável no mundo.
A motivação para a realização deste estudo advém de nossa experiência
como professora de Arte na educação
básica e como aluna do programa Bolsa Mestrado da Secretaria do Estado
de São Paulo e, ainda, da oportunidade
para aprofundar e expandir o alcance
dos objetivos previstos para o ensino
de Arte nas séries iniciais, percorrendo
as trilhas da Linguística e da Arte, aproximando os saberes destas duas áreas
e legitimando as contribuições de uma
à outra, no sentido de agregar valor à
formação contínua do educador em di-

[...] a formação cultural do indivíduo
é mesmo semelhante a uma bagagem que acumulamos ao longo da
vida e, vez por outra, encontramos
em nossos guardados pequenos
objetos dos quais lançamos mão
para nos ajudar a destrinchar os
desafios que a vida nos apresenta
(NOGUEIRA, 2002, p. 12).

NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Parte do Currículo do estado de São
Paulo, No país das Maravilhas é um pro-
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jeto que se encontra no livro Ensino de
Arte nas Séries Iniciais- Ciclo I, baseado
nos Parâmetros Curriculares Nacionais
de Arte. Foi produzido por profissionais envolvidos com Arte e Pedagogia
a partir da dissertação de mestrado de
Roseli Ventrella (2005). A primeira etapa de sua aplicação consiste em projetar o filme Alice no país das maravilhas
para as crianças, estimulando o olhar e
a percepção, verificando como a obra
pode desencadear uma série de ações,
nas diferentes linguagens.
À guisa de esclarecimento, o objeto
de estudo selecionado para esta pesquisa- o projeto No país das maravilhas”oferece subsídios, aos professores, no
sentido de minimizar inseguranças e
questionamentos em relação à própria
formação. Embora datando de 2005, é
ainda hoje utilizado na rede estadual e
representa uma proposta para o professor de Arte nas séries iniciais, que objetiva investigar o repertório, as noções e
as produções de sentido dos alunos, ou
seja, o quê, de fato, as crianças (entre
seis e dez anos) desses anos do ensino
fundamental, já conhecem acerca das
linguagens de arte, visando partir desses conhecimentos prévios, em direção
à construção de um conhecimento significativo nesta área do saber.
Através desta proposição, o professor se aproxima do repertório artístico
inicial das crianças, o que orientará o
caminho a ser percorrido, em direção ao
ensino significativo de arte. Sônia Maria Silva, então coordenadora da CENP,
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reção a uma prática mais consciente e
comprometida.
As vivências ao longo dessa trajetória de atuação em sala de aula com
crianças das séries iniciais têm possibilitado a compreensão do quão é relevante o contato com as linguagens artísticas na trajetória formativa dos sujeitos/
alunos.
Compartilhamos com os dizeres de
Nogueira (2002) ao descrever que, para
aproximarmos a criança da experiência
artística e para ampliarmos o repertório artístico-cultural desta (e estamos
considerando aqui repertório como
ação/vivência), é condição premente
valorizar a sua produção simbólica. E
é justamente aí que torna-se essencial
considerar a formação do professor e
o itinerário, as expressões que movem
a vida, as experiências estético-críticas
que constituem e acompanham esse
profissional-pessoa. Nogueira (2002,
p.11) descreve ainda que
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em trecho retirado da apresentação do
livro em questão, descreve como foco
principal deste objeto
a orientação e fundamentação de
profissionais em uma proposta de
educação estética e artística baseada em uma concepção de mundo
que se desdobra e que se amplia
com questões que integram arte,
educação e cultura (SILVA, 2005,
p. 05).

Faz-se necessário destacar, entretanto, que não consta entre nossos objetivos aplicar o percurso metodológico
e as etapas propostas no projeto. Menos ainda analisar a aplicação deste pelos educadores. O propósito centra-se
na análise de enunciados verbais deste
projeto e daqueles também localizados
no filme, verificando as relações dialógicas estabelecidas entre estes dois objetos, em consonância com a concepção
de linguagem de Bakhtin.
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CIÊNCIA, ARTE E VIDA
A arquitetônica dialógica de Bakhtin,
constituída pela estruturação articulada
de elementos entre si, tanto em termos
físicos, como em termos da articulação
no plano de sentido, dá ênfase ao caráter de irrepetibilidade do ato, sem negar os elementos constantes, repetíveis.
Neste sentido, não há enunciado totalmente novo. Os enunciados se fazem a
partir de um outro já existente, ou então não seria possível sua compreensão. Assim, cada enunciado é pleno de

variadas atitudes responsivas a outros
enunciados de dada esfera da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2010, 207).
A exemplo destas considerações, em se
tratando de uma análise das relações
dialógicas, parece-nos que desde o primeiro escrito de Bakhtin, que data de
1919, que tem como título Arte e responsabilidade, a questão da relação já
está presente. Precisamente neste texto, Bakhtin destaca a relação estabelecida entre a arte e a vida. Ao examinar
esta questão, ele descreve que ciência,
arte e vida adquirem unidade somente
na pessoa que as incorpora. Mas esta
ligação, como acontece muitas vezes,
pode se tornar mecânica, externa, se
faltar a unidade de uma dupla responsabilidade: a responsabilidade especial,
isto é, a responsabilidade que decorre
da pertença a um todo, relativo a um
determinado setor da cultura, a um determinado conteúdo e a um certo papel
e função e, portanto, uma responsabilidade delimitada, definida, referida à
identidade reiterável do indivíduo objetivo e intercambiável e, de outra parte, a
responsabilidade moral, uma responsabilidade absoluta, sem limite, sem álibi,
sem desculpa, que por si só torna único, irrepetível, o ato enquanto responsabilidade não transferível do indivíduo.
Por isso o ato para Bakhtin é um jano
bifronte, orientado em duas direções
diferentes: a singularidade irrepetível e
a unidade objetiva, abstrata (PONZIO,
2010, p. 21).
Ponzio (2010, p. 22) esclarece ainda

o ato deve encontrar um único plano unitário para refletir-se em ambas as direções, no seu sentido e em
seu existir; deve encontrar a unidade de uma responsabilidade bidirecional, seja em relação ao seu conteúdo (responsabilidade especial),
seja em relação ao seu existir (responsabilidade moral), de modo que
a responsabilidade especial deve
ser um momento incorporado de
uma única e unitária responsabilidade moral. Somente assim se pode
superar a perniciosa separação e a
mútua impenetrabilidade entre cultura e vida (BAKHTIN, 2010, p. 43).

Nesta perspectiva, reiteramos nossa convicção alicerçada nos pressupostos bakhtinianos de responsividade, de
que não há álibi para nossa existência.
Viver exige responder a esses descontínuos da própria vida.
Podemos dizer que o projeto (NPM)
é o próprio Coelho Branco, convidando aos professores e alunos a apreenderem o mundo, a partir de seus atos
cognitivos, teóricos, práticos, estéticos.
Dizendo-lhes quem são. Aguardando
uma resposta singular. A responsividade do professor relaciona-se à liberdade do ser no que diz respeito ao modo
particular de como se dará a condução
do diagnóstico de repertório das linguagens na relação professor-aluno. O
aluno também este responde com seu
não estabelecendo diálogos e produzindo sentido.
O projeto No país das maravilhas,
inspiradamente dialógico, é aberto a
novos olhares e permite ao professor
obter dos alunos a compreensão responsiva que traz para o ensino de arte
uma riqueza de diálogos.
Através da noção de ato/evento dialoga com a resposta de Alice, a
inspiração do projeto (APM) pela sua
atitude corajosa, destemida e de rompimento com o previsto. Verificamos
também o diálogo estabelecido entre
esta sua resposta e o ato do artista, que
neste sentido é também muitas vezes
transgressor e desalinhado. Na criação,
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que para Bakhtin, pensar na singularidade da vida vivida a partir de si mesmo, não é pensar em viver para si, de
maneira egoísta ou por conta própria.
Na realidade, é daí, desse lugar único,
que decorre a possiblidade do reconhecimento de que é impossível não enfrentar os confrontos, negar a responsabilidade, pois não há escapatórias. E
esses confrontos se dão com um outro
que tem em si uma concretude, ou seja,
também o outro tem o caráter de unicidade, singularidade e, portanto, de ser
um outro insubstituível. Não se pode,
neste sentido, nem agir como se não
fosse si mesmo- o agir do Eu; nem se
pode fazer como se o outro fosse um
outro qualquer, não singular. Então, temos que, cada um deve, a partir desta perspectiva, assumir o seu não-álibi
para o existir.
Reiteramos assim que, para Bakhtin
(2010) é apenas o ato singular que pode
religar cultura e vida. Isso porque
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o artista quebra paradigmas indo além
do estereótipo.
Consideramos o valor da noção de
alteridade para o projeto NPM uma vez
que em relação ao diagnóstico do repertório inicial do aluno, para organizar
e explorar esse acervo pessoal/social é
fundamental o respeito ao Outro. Nessa concepção não cabe a imposição de
afetos, valores. O projeto estimula a escolha e a tomada de decisão singular
considerando o sujeito pensante, e sua
capacidade crítica, reflexiva e produtiva.
Enfim, nesta arquitetônica bakhtiniana dialógica considerando a alteridade e o existir/evento, professor e aluno enfrentam na situação relacional de
cada aula vicissitudes valorais/éticas.
Isso nos leva a depreender que não basta conhecer o projeto No país das maravilhas e reproduzi-lo, cumprindo um
preceito ou repetindo um roteiro prescrito, mas vale explorá-lo, experimentar
os novos diálogos que ele possibilita.
Esse material possibilita leituras que
merecem ser ampliadas e tem muito a
oferecer para os professores da rede
pública estadual de São Paulo. Entretanto isso, na prática, nos parece estar
relegado e não raro até mesmo desprestigiado, por desconhecimento. Pela
nossa experiência, poucos professores
têm uma boa relação com estas orientações, poucos ousaram trabalhar a
partir dele considerando toda sua complexidade e riqueza. Alguns docentes
de Arte dizem nunca tê-lo aplicado.
Outros reduzem sua aplicação à apre-

ciação do filme, como uma atividade de
lazer, acompanhada por pipocas e refrigerantes. Não refletem sobre o que foi
feito, nem no tocante à própria prática,
nem no tocante ao efeito de sentido
para os alunos/apreciadores.
Entendemos que quando o professor de Arte nas séries iniciais é orientado a fazer as perguntas que verificarão
o que o aluno pôde observar no filme
no que diz respeito às diferentes linguagens da arte, o diálogo estabelecido deverá ir além do diálogo face a face. Ancorado nos pressupostos do dialogismo
e interação, o próprio projeto pode dinamicamente crescer e encolher diante
das respostas singulares dos alunos.
Nosso trabalho retoma neste sentido a concepção acerca do necessário
valor do reconhecimento da identidade
individual como também coletiva. Destaque para esses dois mundos não comunicantes, impenetráveis. De um lado
a peculiaridade, a unicidade de cada
um. Do outro, os gêneros, as classes, a
cultura, as relações entre identidades.
No mundo do coletivo, dos aglomerados, o conhecimento do outro é indiferente à singularidade de cada um, sendo o mundo do genérico, do abstrato.
O mundo do vivido como singularidade, onde cada um se encontra quando
conhece, pensa, atua e decide.
Temos que as proposições apresentadas no projeto No País das Maravilhas
dialogam com o pensamento de Bakhtin
(2010a), justamente pelo fato de este
instigar o professor de Arte a motivar

Mãe:
– Onde está o seu corpete?
– Suas meias não são compridas?
– Não está vestida apropriadamente?
Alice:
– Quem decide o que é apropriado?
Se o apropriado fosse usar um bacalhau na cabeça você usaria?”

Podemos localizar aí a questão do
que é convencionado e esperado para
um determinado grupo social, para determinada posição. Expectativas que,
por não serem coincidentes com o sentido e com o desejo pessoal, Alice não
pretende corresponder. É o posicionamento de rompimento frente àquilo que
é da linha do esperado, da combinação,
do alinhamento.

Todos os olhares voltam-se para
Alice. O noivo, cumprindo um ritual e fazendo o que esperam que ele
faça, para agradar, ajoelha-se:
– Alice! Quer ser minha esposa?
– Tudo está acontecendo rápido demais. Me deem licença.
E sai correndo atrás do Coelho Branco, deixando todos estupefatos.

Quando decide transgredir e corre
atrás do Coelho Branco, Alice vai atrás
daquilo que a movia e que lhe fazia sentido: o entusiasmo, a curiosidade e a liberdade para acreditar no impossível e
ir ao encontro de um mundo de maravilhas. Ali, Alice rompe com a identificação (grifo nosso) com as convenções e
o previsto e assume seu não álibi para
fazer as coisas de um modo diferente
do esperado por todos. Alice só pôde
construir os sentidos que construiu,
apreender o mundo como apreendeu, a
partir de seu ato responsivo e responsável diante da vida. A escolha comporta a insegurança, os temores, os riscos,
mas não o não álibi. Assim, verificamos
o diálogo que se dá entre a resposta
de Alice e o ato do artista, que neste
sentido é também transgressor e desalinhado. Na criação, o artista quebra
paradigmas e vai além do estereótipo,
surpreende e penetra no universo do
imaginário e da liberdade.
O projeto NPM contempla a expectativa de que os alunos apreendam
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Transcrevemos abaixo a sequência
da cena do pedido de casamento:
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seu aluno para que, reconhecendo-se
leitor, identifique também suas possibilidades singulares e únicas como participante da atividade estética, atividade
esta que vai além de um executor técnico estereotipado e alienado, mas que
permite seu existir e agir responsavelmente, unindo em seu ato estético os
mundos da cultura e da vida.
Do que vimos por essas trilhas
bakhtinianas, depreendemos no comportamento de Alice o questionamento
e a inquietação bem demarcados. Toda
estranheza em Alice vem ao encontro
do sentido, da liberdade e do compromisso com seus valores. Vejamos na
conversa entre Alice e sua mãe (APM)
que transcrevemos:
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o mundo desse modo: a partir de seus
atos cognitivos, teóricos, práticos, estéticos, únicos em cada poética pessoal. Os
professores são orientados nesse sentido para que possibilitem situações em
que os alunos tenham isso garantido.
A partir destes alicerces, estamos
de acordo em que a consciência acerca
das atribuições do professor descritas
nas orientações do NPM dialogam com
as reflexões de Bakhtin acerca da responsividade. O modo como o projeto
NPM retoma e dá destaque à importância do aluno como participante do processo criativo, valorizando cada etapa
na elaboração do seu pensamento e da
concretização dele em uma manifestação artística, dialoga com o pensamento de Bakhtin acerca do valor do Outro.
A axiologia bakhtiniana amplia a consciência e dialoga com as proposições
do projeto NPM, à medida que o aluno
é considerado com toda sua diferença e
estimulado a responder ao seu não álibi. Se ele não fizer o que tem que ser
feito, ninguém o fará.
Verificamos tais reflexões nas experiências de Alice (APM). Ela se investe do papel de subverter a lógica das
convenções. Ressaltamos que é a sua
transgressão que a leva a um mundo de
maravilhas. Por sua transgressão é capaz de correr atrás de um Coelho Branco – no filme – e se dispor a dialogar
com estranhos, entrar em um mundo
confuso – um mundo do outro – onde
as coisas mais absurdas podem fazer
sentido.

No que diz respeito à relação professor-aluno, o projeto NPM desafia
também o professor a ser capaz de dizer não (grifo nosso) às conveniências
e à perniciosa tentação – e não raras
vezes imposição – de dar tudo pronto,
focando no produto final em detrimento da validade do processo. A resposta
responsável desejável e preconizada no
projeto NPM seria aquela capaz de considerar a alteridade, o diálogo, a curiosidade das crianças, para acompanhá-las,
sem coerção e submissão às convenções do – trabalho bonitinho – em seus
frequentes desafios acompanhando-as
para que vivenciem:
O jogo simbólico, a percepção, a
imaginação, a fantasia, a busca
de um significado para o sentido
da vida [...] o olhar com atenção e
presença, para a leitura do processo desencadeado e realize o maior
número de registros possível sobre
como seus alunos buscam soluções,
resolvem as propostas, articulam os
grupos, utilizam os materiais, organizam o tempo, suas dificuldades
e facilidades, divergências, concordância, silêncio, ruídos, movimentos
em cada uma das linguagens vivenciadas nessa primeira fase do projeto (NPM, p. 24).

Vejamos este trecho retirado do
projeto NPM dirigido aos professores:
O aluno de arte desde as séries iniciais devem realizar diferentes leituras de diferentes textos que invadem
o seu universo infantil: nossas crian-

Para tanto é fundamental que o
professor propicie o resgate da memória dos grupos sociais com os quais
o aluno interage, assuma-se e leve o
aluno a assumir-se enquanto sujeito
desse mundo para que a aula de arte
possa se tornar lugar de pensar, de refletir de forma compartilhada através
da participação e do diálogo.
Neste sentido, o que o projeto
NPM propõe é a consideração do aluno como o Outro a ser valorizado com
todo o acervo pessoal, lembranças,
enfim com todo o seu dizer. A relação
professor-aluno será estabelecida de
tal modo que ao diagnosticar, organizar e explorar o repertório de arte
da criança, toda bagagem cultural do
outro, tudo o que é o Outro em sua
constituição, com seus posicionamentos, afetos, valores, experiências cultural/social seja considerado. A noção
de alteridade nos leva a refletir acerca
do papel do professor e em seu fazer
pedagógico fundamental nessa relação com o aluno e em sua participa-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por hora reiteramos que a pesquisa
tem esclarecido a concepção da identidade individual, como sendo também
coletiva. Dois mundos não comunicantes, impenetráveis. De um lado a peculiaridade, a unicidade de cada um. Do
outro, os gêneros, as classes, a cultura,
as relações entre identidades. Neste
mundo do coletivo, dos aglomerados,
o conhecimento do outro é indiferente à singularidade de cada um, sendo
o mundo do genérico, do abstrato. No
mundo do vivido como singularidade,
cada um se encontra quando conhece,
pensa, atua e decide.
Compreendendo a Arte como linguagem e formadora de leitores de
mundo, é possível reconhecer então
que, o ensino significativo de arte, viabiliza ao aluno que ele leia diferentes códigos, verbais e não verbais, ampliando
assim seu repertório cognitivo, sensitivo e perceptivo. Assim, as articulações
entre as noções bakhtinianas e o ensino
de arte significativo nas séries iniciais
do ensino fundamental, através dos
enunciados analisados, atribuem sentido ao fazer docente, quando este assume a sua responsabilidade pelo próprio
existir e passa a considerar o aluno também como sujeito irrepetível, capaz de
fazer, apreciar e conhecer arte de uma
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ção na formação do sujeito pensante
considerado com toda sua capacidade crítica, reflexiva e produtiva.
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ças precisam estar preparadas para
assimilar os códigos visuais, sonoros
e corporais presentes nas múltiplas
formas de comunicação. [...] ler nesse mundo contemporâneo, no qual a
pluralidade de signos e códigos faz
parte de um desafio cultural no qual
saber ver um filme, uma propaganda, uma peça teatral, uma imagem
é tão importante e essencial quanto
ler e escrever nos modelos convencionais (NPM, p. 26).
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maneira singular e abstrata, individual e
coletiva.
O percurso desta trilha pelas noções bakhtinianas, até aqui, leva-nos
a iniciar a análise, agora, especificadamente demarcada, pelo depreender de
um sentido de respondibilidade em Alice. Ao analisar o enunciado: “Quem decide o que é apropriado? Se o apropriado fosse usar um bacalhau na cabeça
você usaria?”, podemos refletir acerca
da demarcação de seu posicionamento
frente àquilo que é da linha do esperado, da combinação, do alinhamento. Ela
decide transgredir, com cuidado, sim,
com zelo, mas decidida a correr atrás
do coelho, daquilo que fazia sentido.
Ali, Alice rompe com a identificação
(grifo nosso), com o convencionado
e faz diferente. Alice só pôde construir
os sentidos queconstruiu, apreender
o mundo como apreendeu, a partir de
seu ato responsivo e responsável diante
da vida. Diante do evento: o chamado
do coelho. A escolha comporta a insegurança, os temores, os riscos, mas não
há álibi. E então Alice mergulha na toca.
No País das Maravilhas, temos contemplada a expectativa de que os alunos apreendam o mundo, ou seja, a
partir de seus atos cognitivos, teóricos,
práticos, estéticos, únicos em cada poética pessoal.
A partir destes alicerces, estamos
de acordo que, no ato de ensinar arte
de modo significativo, deverão estar
imbricadas tais noções. Desconsiderar
a responsividade no ato de ensinagem

e no modo como deverá se dar a condução do diagnóstico de repertório das
linguagens, mediante o projeto No país
das maravilhas, ou ainda desconsiderar
que o aluno também é um Outro, com
toda sua responsividade e sem álibi, que
deverá responder ao seu existir, significa desconsiderar o diálogo. Perde-se a
possibilidade de escuta, e, consequentemente, perde-se a possibilidade de
compreensão responsiva. Ao contrário,
ao contemplar do mirante Bakhtiniano
No país das maravilhas, confere-se a
este uma ampliação de sentido. Com
as noções de ato e evento de Bakhtin,
é possível ler a atitude de ousadia e de
rompimento de Alice, fazendo tudo tão
diferente do esperado e, ainda, verificar o diálogo que se dá entre esta sua
resposta e o ato do artista, que neste
sentido é também transgressor e desalinhado. Na criação, o artista quebra
paradigmas, vai além do estereótipo.
Reforçamos a ideia em relação à
noção de alteridade de que, desconsiderá-la, significa aqui, a grosso modo,
diagnosticar, organizar e explorar o repertório de nosso aluno e seguir, a despeito de todo esse acervo do outro, que
é o Outro, impondo-lhe posicionamentos, afetos, valores, modelos prontos.
Desconsiderar a alteridade é desconsiderar o sujeito pensante, com capacidades críticas, reflexivas e produtivas únicas e ainda de assumir seu existir sem
álibi. Enfim, nesta arquitetônica bakhtiniana, neste panorama dialógico e de
alteridade, o existir/evento enquanto

um preceito, repetindo um roteiro prescrito, mas vale explorá-lo, experimentar
novos diálogos e mais, fazer isso a partir das lentes de Bakhtin.
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educador, enquanto aluno, enfrenta na
situação relacional do encontro/aula, vicissitudes valorais e éticas, ou seja, não
basta conhecer o projeto No país das
maravilhas e reproduzi-lo, cumprindo
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RESUMO
O tema deste trabalho é o estudo de contos eróticos brasileiros do século XXI,
à luz do dialogismo bakhtiniano, com o objetivo de compreender como se dão as
relações dialógicas em materialidades discursivas eróticas. A análise tem como
fundamentação teórica os conceitos de dialogismo de Bakhtin (1997; 1998; 2006)
e os estudos de pesquisadores da sua obra, como Brait (2006a; 2006b), Fiorin
(2006a; 2006b) e Morson e Emerson (2008). Quanto ao erotismo, foram utilizados Bataille (1980), Castello Branco (1984), Durigan (1985), Moraes e Lapeiz (1985)
e Paz (1993). Para o corpus, foram selecionados dois contos eróticos da coletânea
69/2 Contos eróticos (CLAVER, 2006). Observou-se que os contos eróticos se
constituem dialogicamente por meio de alguns mecanismos tais como a paródia
e o solilóquio.
PALAVRAS-CHAVE
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This work theme is the study of erotic tales Brazilian from XXI century, in the
light of Bakhtin’s dialogism, in order to understand how to give the dialogical relations in erotic discursive materiality. The analysis has theoretical foundation concepts of dialogism of Bakhtin (1997; 1998; 2006) and studies from researchers of
his work as Brait (2006a; 2006b), Fiorin (2006a; 2006b), and Morson and Emerson (2008). As to erotism, were used Bataille (1980), Castello Branco (1984), Durigan (1985), Moraes and Lapeiz (1985) and Paz (1993). For the corpus, two tales
were selected from the collection 69/2 Contos Eróticos (CLAVER, 2006). It was
observed that erotic tales are constituted by some mechanism such as parody and
soliloquy.
KEYWORDS

Bakhtin; dialogic relations; Brazilian erotic tales; XXI century.
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A leitura de contos eróticos brasileiros do século XXI que se pretende
fazer neste trabalho terá como base as
descobertas de Bakhtin, de acordo com
as quais o dialogismo é a forma como
a discursividade se constitui, ou seja, a
partir de um entrecruzamento de vozes
sociais.
Como justificativa, está o fato de
que o erotismo na literatura precisa ser
mais investigado do que tem sido até
agora, uma vez que seu valor artístico
nem sempre tem sido reconhecido pelos estudiosos. Buscar-se-á apoio nas
reflexões de Bakhtin (1997; 1998; 2006),
que estudou profundamente o romance, sem, contudo, aplicar as suas reflexões ao gênero conto. Paralelamente a
isso, é importante expandir os estudos
acerca do erotismo e da pornografia,
sobretudo no campo das ciências, para
que as discussões sobre esses temas
cheguem ao grande público e, assim,
deixem de ser tabu, pois o preconceito
com a temática tratada em obras ditas
eróticas obrigou a sexualidade a refugiar-se no domínio das entrelinhas. Esse
fato prejudica os debates e as discussões acerca das questões concernentes
a Eros e, dessa forma, tudo o que é erótico fica, continuamente, no patamar de
interdito.
Como objetivo geral, está o interesse em compreender como se dão
as relações dialógicas em materialidades discursivas consideradas eró-

ticas na perspectiva das reflexões de
Bakhtin (1997; 1998; 2006). Como objetivos específicos, tem-se a preocupação de verificar qual é a axiologia
que preside o corpus e de observar se
as vozes que dialogam nos contos ajudam a evidenciar algumas características das identidades do homem e da
mulher no século XXI.
Como corpus, foram escolhidos dois
contos eróticos: “No meio da palha”, de
Branca Maria de Paula; e “O que passa antes na cabeça: homem e mulher”;
de Ronald Claver. Os contos fazem parte da coletânea 69/2 Contos eróticos,
organizada por Ronald Claver (2006).
Com relação aos critérios de seleção do
corpus, é importante salientar que essa
coletânea foi escolhida devido ao fato
de ser composta por narrativas escritas
por autores e autoras da literatura erótica brasileira do século XXI, característica esta que a diferenciou de outras coletâneas que também versam sobre as
questões de Eros, as quais foram escritas somente por mulheres ou somente
por homens.
A análise tem como fundamentação teórica os conceitos de dialogismo
de Bakhtin (1997; 1998; 2006) e os estudos de pesquisadores da sua obra,
tais como Brait (2006; 2007), Faraco
(2007; 2009), Fiorin (2006a; 2006b),
e Morson e Emerson (2008). Quanto
ao erotismo, para a revisão histórica,
foram utilizados Alexandrian (1994) e
Hunt (1999). No que concerne à conceituação do vocabulário erótico, Almei-
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da (1980) e Preti (1983). Nas distinções
entre erótico, pornográfico e obsceno,
a base é Bataille (1980), Castello Branco (1984), Durigan (1985), Moraes e Lapeiz (1985), Moraes (1997; 2003; 2005)
e Paz (1993).
Após a realização de todas as leituras e aplicação da teoria no corpus
escolhido, como resultado, espera-se
observar profundamente como as relações dialógicas se dão em materialidades discursivas eróticas, as quais, como
quaisquer outros textos literários, são
sempre memória e eco de outros textos, pelo seu caráter intertextual e interdiscursivo.

EROTISMO NA LITERATURA
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Há muita divergência na conceituação de erotismo e de pornografia.
Muitos autores separam os dois conceitos, enquanto que outros preferem
não delimitar as fronteiras entre as suas
concepções. Como não é escopo deste
artigo, o conceito de pornografia não
será explanado. Trabalhar-se-á somente com os estudos acerca do erotismo.
A palavra “erótico” vem de erotikós
(relativo ao amor) e deriva de Eros, o
deus grego do amor, de acordo com a
etimologia. Posteriormente, a psicanálise classificou o erotismo como força,
princípio da ação, o que é proveniente
da libido. Logo, erotismo é o resultado
da junção entre “erot(o)” + “ismo” e significa paixão amorosa (DURIGAN, 1985,

p. 30). Passaremos agora da etimologia
aos conceitos sociais da palavra.
Georges Bataille (1980, p. 36) conceitua erotismo como um impulso resultante de duas forças divergentes: a
vida e a morte, isto é, a busca de continuidade dos seres humanos em contraposição ao caráter mortal dos indivíduos. Para o autor, os indivíduos se lançam
em uma busca absurda de permanência
porque sentem uma espécie de nostalgia da continuidade perdida. Assim, o
que move os indivíduos no erotismo é
a vontade de viver por meio da fusão
com o outro, ou seja, superar a morte.
Contudo, essa fusão com o outro é tênue e fugidia, porque indivíduos só podem existir enquanto seres distintos: “a
fusão total, duradoura, eterna só seria
possível na morte dos indivíduos. Eros
é movido, portanto, por um desejo extremo de vida, [...] que fatalmente desemboca [...] no abismo da morte” (BATAILLE, 1980, p. 36). Portanto, Eros é
entendido como uma forma de recompor a natureza antiga, conforme a qual
os seres humanos eram constituídos a
partir de uma fusão com o outro.
Para Paz (1994, p. 13), a distinção entre erotismo e sexualidade é importante
para que o primeiro não perca as suas
dimensões humanas quando comparado à segunda. O erotismo é algo que
“não se deixa reduzir [...]; seu reino é a
singularidade irrepetível [sic], escapa
continuamente à razão e constitui um
domínio ondulante, regido pela exceção
e o capricho” (PAZ, 1994, p. 13).

nada mais natural que o desejo
sexual; nada menos natural que as
formas em que se manifesta e se
satisfaz. Na linguagem e na vida
erótica de todos os dias, os participantes imitam os rugidos, relinchos,
arrulhos e gemidos de toda espécie
humana. A imitação não pretende
simplificar, mas complicar o jogo
erótico e assim acentuar seu caráter
de representação. O erotismo não
imita a sexualidade, é sua metáfora.
O texto erótico é a representação
textual dessa metáfora (PAZ, 1994,
p. 12-13, grifo nosso).

Como efeito, nas palavras de Castello Branco (1984), lado a lado com a
chamada “literatura oficial”, a qual forma o cânone clássico, desenvolveu-se
e ainda se desenvolve, a literatura do
erotismo, a qual se constrói com base
no despir do corpo e na exploração dos
detalhes sexuais. Talvez devido à correspondência que se faz normalmente
entre erotismo e pornografia, esse tipo
de produção tenha sido geralmente rotulado como de menor valor.

RELAÇÕES DIALÓGICAS
Para Bakhtin (2006), a unidade do
texto não é dada basicamente pela sua
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No decorrer da história, segundo
Durigan (1985), a literatura erótica passou por sérias restrições, principalmente a partir da metade do século XVIII. No
final do século XIX e no início do século
XX, os trabalhos foram retomados para
que a demanda do público fosse atendida. Nesse momento, a sociedade passava por inúmeras mudanças, as quais
exigiam outra postura diante da temática do erotismo e, aliada a isso, tem-se a
questão da dificuldade de controle sobre uma sociedade mais desenvolvida e
livre, ao contrário do que acontecia nos
séculos anteriores.
Consoante os estudos de Castello
Branco (1984, p. 68), ao juntar amor e
humor e ao revelar abertamente a sua
intenção de “eternalização” do prazer,
em contraposição ao ato sexual com o
objetivo exclusivo de procriação, essas
obras inauguram “a festa, o carnaval,
a utopia”. Por isso, são ameaças para
a civilização “que tem na festa o seu
momento de exceção e onde a utopia
é o espaço dos loucos, a terra de ninguém”. Durigan (1985, p. 11) concorda e
assegura que tal preconceito “obrigou
o erótico a refugiar-se no domínio do
implícito, do não-dito, das entrelinhas,
do sussurro, que, com o tempo, passaram a ser aceitos quase como as suas
características absolutas”.
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O mesmo autor assegura que, a
partir do pressuposto de que a sexualidade é imutável, o erotismo possa adquirir, porém, uma variedade quase infinita de modalidades. Enquanto o ato
sexual para fins de reprodução é sempre mecânico e repetido, o erotismo é
invenção, ou seja, molda-se na fantasia
como uma manifestação da criatividade humana (PAZ, 1994).
Na literatura, conforme Paz,
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forma externa, mas no próprio plano do
objeto estético, isto é, a unidade textual
acontece pelo amplo e complexo quadro de relações de valores humanos
que presidem a atividade de produzi-lo.
Assim, para o filósofo russo,
a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo o
discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em
todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso
se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e
tensa (BAKHTIN, 1998, p. 88).
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A esse eco dialógico inerente aos
enunciados, Bakhtin denominou dialogismo. O dialogismo é a ordem do
enunciado, sua natureza, seu mandamento. Assim sendo, esse estudioso da
linguagem pretende mostrar, com suas
descobertas, que o dialogismo vai além
das formas composicionais: “ele é o
modo de funcionamento real da linguagem, é o próprio modo de constituição
do enunciado” (FIORIN, 2006a, p. 33).
Absorver o discurso alheio no próprio
enunciado torna visível o dialogismo
como princípio de funcionamento da
linguagem na comunicação real.
A partir destes “fios dialógicos”,
Bakhtin entendia a vida como um diálogo contínuo e sem fim porque acontece
em todos os momentos da existência
diária. Para ele, esse diálogo é a natureza dialógica da consciência, ou seja, da

própria vida humana: “a forma singular
adequada para a vida humana autêntica
que se expressa verbalmente é o diálogo aberto”, pois “a vida, por sua própria
natureza, é dialógica” (BAKHTIN, 1997,
p. 257).
O estudioso russo assegura também que, durante a formação da consciência individual, o diálogo com a palavra alheia é constante: “uma palavra,
uma voz que é nossa, mas nascida de
outrem, ou dialogicamente estimulada
por ele, mais cedo ou mais tarde começará a se libertar do domínio da palavra
do outro” (BAKHTIN, 1998, p. 147-148).
Neste jogo, diversas vozes de outrem
duelam pelo seu domínio sobre a consciência do indivíduo. Ao mesmo tempo,
esses ecos lutam na constituição da realidade social da pessoa. Como consequência da heterogeneidade da realidade, o sujeito não absorve apenas uma
voz social, mas várias, as quais estão
continuamente em relações diversas
entre si. Por isso, o sujeito é constitutivamente dialógico.
Enfim, os enunciados produzidos
pelo sujeito são constitutivamente ideológicos, uma vez que respondem ativamente às vozes interiorizadas. Consequentemente, eles nunca são expressão
de uma consciência individual, isolada
da sociedade. Ao mesmo tempo, todavia, o sujeito não é totalmente assujeitado, pois é parte do diálogo dessas
vozes.

I. Palavras univocalizadas
A. “palavras do primeiro tipo”: discurso direto, não-mediatizado
B. “palavras do segundo tipo”: discurso objetificado (de uma pessoa
representada)
II. Palavras bivocalizadas: “palavras
do terceiro tipo”
A. palavras bivocalizadas passivas
1. palavras bivocalizadas passivas
unidirecionais (como a estilização)
2. palavras bivocalizadas passivas
varidirecionais (como a paródia)
B. palavras bivocalizadas ativas
(MORSON; EMERSON, 2008, p. 163,
grifos dos autores).

Na palavra bivocalizada, a marca de
outra voz é componente importante da
construção do enunciado. Neste caso,
o autor apropria-se do “discurso de alguém mais para os seus próprios propósitos de inserir uma nova intenção
semântica num discurso que já tem, e
que já mantém, uma intenção própria”
(BAKHTIN, 1984, p. 189, apud MORSON;
EMERSON, 2008, p. 165). É possível

Paródia
Soares (1993, p. 72-73) traz a etimologia da palavra paródia: “do grego
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Para Bakhtin, todos os enunciados
são, por definição, dialógicos. Na sua
construção, o autor ou o falante elenca
algumas tarefas, as quais os enunciados
deverão cumprir, ou seja, determina o
seu enunciado a partir de propósitos
que quer que ele desempenhe (MORSON; EMERSON, 2008, p. 161).
A partir disso, os tipos de discurso
são distinguidos:

perceber com facilidade o quanto o discurso cotidiano se cruza com as palavras de outrem e as absorvem. Temos,
por isso, formas numerosas e infinitas
do discurso bivocalizado.
Na modalidade passiva, o autor ou
o falante mantém o controle. Essa “passividade” é acarretada pela incorporação da “palavra do outro”, a qual persiste como um instrumento nas mãos do
autor ou do falante. Já na modalidade
ativa, a palavra do outro não se submete com tanta facilidade. Ela luta ativamente contra os propósitos de seu uso
e discute as suas intenções, recriando
assim o significado e o perfil estilístico
do enunciado (MORSON; EMERSON,
2008, p. 166).
Segundo Morson e Emerson (2008),
há ainda mais uma subdivisão dentro
da classificação de discurso bivocalizado: ele pode ser também “unidirecional” ou “varidirecional”. Essa distinção
relaciona-se aos propósitos do falante e
os do outro. No discurso unidirecional,
as funções dos dois são essencialmente a mesma, enquanto que nas palavras
bivocalizadas passivas varidirecionais,
o discurso do outro é tratado de um
modo crítico ou hostil.
Passaremos agora ao estudo das
variações do discurso bivocalizado: paródia e solilóquio.
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paroidía (para + ode = canto paralelo)”.
É um mecanismo intertextual, ou de diálogo entre materialidades discursivas
distintas, pelo qual um texto é constituído com e a partir de outros textos,
reconhecendo-se, no novo texto, aquele
que foi parodiado por meio da ativação
da memória discursiva do leitor. Como
elementos essenciais da paródia, temos
“o humor, a sátira, a ironia, a fragmentação deliberada do texto, a alegorização
da realidade”.
Quanto ao cruzamento de vozes
na paródia, na sua linguagem convergem e se entrelaçam, ao menos, duas
“linguagens”. Bakhtin exemplifica este
fenômeno da seguinte forma: “a linguagem parodiada e a linguagem que parodia” coexistem no discurso por meio
do uso “da linguagem prosaica vulgar, a
linguagem falada familiar, a linguagem
dos gêneros realistas, a linguagem ‘normal’, a linguagem literária ‘saudável’,
tal como imagina o autor da paródia”.
Por isso, o discurso paródico é sempre
“um híbrido dialogizado e premeditado.
Nele, as linguagens e os estilos se esclarecem reciprocamente” (BAKHTIN,
1998, p. 390, grifos do autor).
Pode-se observar que a paródia
desarranja e contrapõe. Provoca o distanciamento absoluto com o texto original, pois sua finalidade é inverter os
sentidos em um movimento brusco de
troca. É uma leitura de duas vozes que
coexistem em uma mesma materialidade discursiva, isto é, temos a presença
(a paródia) e a ausência (o texto paro-

diado). É, assim, uma disputa aberta de
sentidos numa luta, um choque de interpretações.

Solilóquio
Conforme Bakhtin (1997), o solilóquio é uma forma dramática ou literária na qual a personagem fala sozinha,
como que se dialogasse consigo mesma com o objetivo de exteriorizar o
que se passa em sua consciência. Esta
conversa vai mostrar a personagem por
dentro: seus pensamentos e suas discussões interiores. Nas palavras do filósofo, solilóquio é o mesmo que monólogo, ou seja, é o enfoque dialógico de si:
[o solilóquio] baseia-se no gênero da descoberta do homem interior – de “si mesmo” – inacessível
à auto-observação passiva e acessível apenas ao ativo enfoque dialógico de si mesmo, que destrói a
integridade ingênua dos conceitos
sobre si mesmo, que serve de base
às imagens lírica, épica e trágica do
homem. O enfoque dialógico de si
mesmo rasga as roupagens externas
da imagem de si mesmo (BAKHTIN,
1997, p. 120, grifos do autor).

No solilóquio, a visão de mundo de
uma personagem é priorizada, pois é
centrada em um “eu” individual. É importante destacar que não há como
o leitor ter acesso a outras formas de
pensamento dentro da obra, isso quer
dizer que o julgamento que ela fará da
outra personagem nem sempre pode
ser correto ou neutro (BAKHTIN, 1997).

LEITURA BAKHTINIANA
DE CONTOS ERÓTICOS
O conto “No meio da palha” (DE
PAULA, 2006) acontece durante o encontro da “Chapeuzinho” com o lobo, a
poucos metros da casa da avó da personagem feminina. O diálogo começa e
o conflito aparece: a “Chapeuzinho” desafia o lobo em um jogo de sedução. No
clímax, quando a personagem feminina
avança, o lobo, amedrontado, afasta-se, o que provoca a última reação de
“Chapeuzinho” no desfecho: ela ataca e
“come” o lobo no meio da palha.
“No meio da palha” (DE PAULA,
2006) é constituído dialogicamente
por meio da existência de relações dialógicas calcadas na paródia em relação
ao clássico “O Chapeuzinho Vermelho”,
de Perrault (1987), que é um conto de
fadas mundialmente conhecido. Como
exemplos, seguem os excertos retirados de ambas as obras:
Como estudado anteriormente, na
paródia, o texto parodiado e o texto
paródico devem ser obrigatoriamente
discordantes e opostos, como efeito, o
distanciamento em relação ao texto ori-

1 No conto, o autor destacou as passagens de solilóquio em
itálico para que o leitor pudesse distinguir o diálogo face a
face do monólogo interior das personagens.
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ginal é absoluto. Verificamos, assim, que
a paródia se instala quando os papéis
sociais das personagens envolvidas são
invertidos a partir da desconstrução
de um tema infantil. A sua finalidade é
construir um olhar inédito sob a ótica
do erotismo, o qual se refere ao velamento e à provocação do desejo sem a
exposição dos órgãos sexuais. Na obra,
acontece a desmistificação do conto de
fadas e, com isso, tem-se a criação de
uma atmosfera que sugere mais do que
revela, o que diferencia, claramente, o
erotismo da pornografia: não é a intenção da autora que haja sexo rapidamente entre as personagens, fato este
legitimado pelo desenrolar do diálogo
face a face, no decorrer do qual a fantasia se estabelece. Portanto, o apelo
carnal é velado e metafórico, pois não
há a descrição explícita do ato sexual.
Na narrativa, há, ainda, um diálogo com
a contemporaneidade, o que é extremamente importante para a compreensão da paródia enquanto recriação de
sentidos. Evidencia-se, no conto, que
a “Chapeuzinho” pertence à sociedade
pós-moderna e nesta o papel da mulher
é imprescindível.
Na obra “O que passa antes na
cabeça: homem e mulher1” (CLAVER,
2006), a narrativa se passa na casa de
uma mulher. Ela recebe a visita de um
homem para o qual deve explicar um
mapa. Os fatos vão acontecendo con-
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Enfim, é um recurso linguístico e
literário bastante interessante porque
serve como “ponte” entre a obra e o leitor. O diálogo interno da personagem
permite a exteriorização de sentimentos e de sensações, o que seria impossibilitado em um diálogo comum.
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forme a conversa entre eles se desenvolve. No desfecho, há referência ao
ato sexual. O título do texto dá ao leitor
pistas sobre o desenvolvimento da história: aos poucos, os intuitos das per-

sonagens vão sendo revelados pelos
seus monólogos interiores, os quais se
mesclam às atitudes delas próprias. Seguem algumas passagens que exemplificam as relações dialógicas no conto:

“O Chapeuzinho Vermelho”

“No meio da palha”

“– Minha avó, como você tem braços grandes!
– É pra te abraçar melhor, minha filha.
– Minha avó, como você tem pernas grandes!
– É pra correr melhor, minha menina.
– Minha avó, como você tem orelhas grandes!
– É pra escutar melhor, minha menina.
– Minha avó, como você tem olhos grandes!
– É pra ver melhor, minha menina.
– Avó, que dentes grandes você tem!
– É para te comer” (PERRAULT, 1987, p. 19-21,
grifos nossos).

“[...] eu queria tanto encontrar um lobo –
sabe como? – daquele que me comesse
[...] de repente. [...] E que tivesse uns olhos
grandes pra me enxergar de verdade, umas
orelhas grandes pra me escutar de verdade
e uma boca que pudesse me engolir inteira e
uma língua que me lambesse toda como se
eu fosse assim um pirulito e me derretesse
como se eu fosse um sorvete até me deixar
quentinha, molinha, [...] só gemesse baixinho
na hora do susto” (DE PAULA, 2006, p. 110,
grifos nossos).

Figura 1: “No meio da palha” (PAULA, 2006)
Fonte: Acervo pessoal.
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Como foi observado nos exemplos,
as relações dialógicas acontecem pelo
uso do mecanismo linguístico e composicional chamado por Bakhtin de
solilóquio. Dessa forma, a composição
dialógica do conto dá-se por meio da
interação entre o discurso direto das
personagens e os seus respectivos fluxos de consciência. Nesse conto, as
relações dialógicas estão calcadas em
diferentes formas de diálogo: face a
face e solilóquio, além da troca de narradores, o que faz com que a narrativa
apresente vários pontos de vista sobre
a mesma situação retratada. Ademais, a
utilização do recurso linguístico do solilóquio mostra um viés das personagens

que não é revelado em outros tipos de
discurso, principalmente a respeito do
impulso erótico, eixo de análise aqui
proposta. Temos, também, relações dialógicas entre tipos de narrador. Nesse
caso, há interdiscursividade, isto é, o
entrecruzamento de vozes dentro do
próprio texto.
No tocante às temáticas eróticas,
com relação às demais análises, esse
conto mostrou um ímpeto sexual mais
forte por parte das personagens. O desejo sexual foi sendo revelado nos solilóquios e, posteriormente, nas atitudes
do casal. Aqui também houve menção
à necessidade de junção carnal com o
outro, tudo isso metaforicamente cons-

CONSIDERAÇÕES
Ao chegar ao fim do percurso de
análise do corpus, pode-se observar a
grande importância das reflexões de
Bakhtin no entendimento de como as
relações dialógicas se dão em materialidades discursivas ditas eróticas: tal
como qualquer texto literário, são sempre constituídas dialogicamente a partir
de ecos de outros textos. Cabe ao lei-

Personagem feminina

Personagem masculina

“– É você? (Que bom, estou sozinha, os tios
viajaram. Sou louca por este cara, será que a
recíproca é verdadeira?)”
“– Ah! Ele está lá dentro, espere que vou
buscá-lo. (será que mudo de roupa? Que tal
uma blusa mostrando os seios. Ah, vou pôr
minha minissaia. Homem gosta de joelhos.
Depois sento mostrando o início das coxas,
depois ele vai querer mais, não vai resistir.)”
“– A gente toma amor e depois não consegue viver longe delas. (Nem de você.)” (CLAVER, 2006, p. 127-130, grifos do autor).

“– É você? – falou num misto de surpresa
e contentamento. (Acho que ela gosta de
mim, se não tiver ninguém em casa, acho que
pode rolar um clima.)”
“– Vim buscar o mapa – falou o homem
tentando justificar sua presença. (Na verdade, vim para te ver e quem sabe te ver por
inteiro.)”
“– A gente toma amor e depois não consegue viver longe delas. (O que não me falta é
tesão.)” (CLAVER, 2006, p. 127-130, grifos do
autor).

Figura 2: “O que passa antes na cabeça: homem e mulher” (CLAVER, 2006)
Fonte: Acervo pessoal.

sivos, e tem na sua forma arquitetônica
a preocupação com uma axiologia fundamentada em valores éticos e cogni-

tivos necessários à responsividade do
ato de existir humano. Sob esta ótica,
o que diferencia os contos entre si é o
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tor observar e recuperar essas vozes ao
longo da tecedura do fio discursivo.
Foi possível também analisar quais
foram os mecanismos linguísticos adotados na constituição dialógica das
narrativas, tais como a paródia e o solilóquio. Além disso, a aplicação das
reflexões romanescas de Bakhtin aos
contos aconteceu naturalmente, fato
este que deixa clara a excelente contribuição desse filósofo aos estudos literários de maneira geral, o que facilita, ainda, o aprofundamento dos estudos na
área da literatura erótica, campo este
em que as pesquisas são escassas.
Após a leitura dos contos, na perspectiva do dialogismo bakhtiniano, observamos que o conto erótico constitui-se dialogicamente por meio de alguns
mecanismos intertextuais e interdiscur-
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truído. Rumo ao desfecho, o velamento é substituído pela explicitação do
ato sexual, sobretudo na criação de um
“mapa do prazer”, o qual é percorrido
pela personagem masculina até o clímax. Tem-se, como efeito, a criação de
uma atmosfera insinuante, o que caracteriza de forma clara a literatura erótica.
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conjunto de valores impresso em cada
obra, entretanto, todas as narrativas
destinam-se a retratar o comportamento humano no acontecimento do existir.
Os contos elencados como corpus
desta pesquisa pertencem, certamente,
a um celeiro de escritores inconformados com a trivialidade à qual o erotismo
e a sexualidade foram sentenciados no
século XX e buscam, por conseguinte,
uma guinada na criação artística da literatura erótica do século XXI no Bra-

sil. Enfim, enquanto operadora simbólica da solução de conflitos, a literatura
tem como papel trazer a conscientização acerca dos temas concernentes ao
erotismo, sem fins pedagógicos, e, para
isso, oferece modelos no sexo como
forma de humanizar o instinto e tirá-lo
da condição de tabu. Pode-se observar
ainda que, em todos os contos, o sexo
é compreendido como algo natural e
constitutivo do existir humano, por isso
deve ser encarado como um valor.
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ELEMENTOS RETÓRICOS DA OBRA DE CHESTERTON:
OS PARADOXOS EM O QUE HÁ DE ERRADO COM O MUNDO
Samuel Cardoso SANTANA
Orientadora: Profa. Dra. Maria Flávia Figueiredo

RESUMO
O presente artigo analisa a retórica de Chesterton através de seu motivo central, que são os paradoxos usados como argumentação, buscando compreender
como ele usa o paradoxo e qual o efeito patético que ele provoca no auditório. A
figura retórica do paradoxo é analisada no corpus específico de um ensaio, Procura-se: homem não prático, parte do livro O que há de errado com o mundo. Para tal
análise, utiliza-se da retórica de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Michel
Meyer e Olivier Reboul. Com Fiorin analisa-se a utilização de outras figuras de linguagem associadas ao paradoxo.
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ABSTRACT
The present article analyses Chesterton’s rhetoric like the central purpose, that
are the paradox used like argumentation, searching comprehend how he uses the
paradox and what pathetical effect he provokes on the auditorium. The rhetoric figure of paradox is analyzed on the specific corpus of one essay, Procura-se: homem
não prático, part from the book O que há de errado com o mundo. For this analyses,
it is used the rhetoric of Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca, Michel Meyer
and Olivier Reboul. With Fiorin it is analyzed the utilization of others language figures associated to the paradox.
KEY-WORDS

rhetoric; Chesterton; paradox; argumentation

A obra de Gilbert Keith Chesterton
(1874-1936) exerce influência sobre a literatura inglesa e a discussão filosófica
do início de século XX, e também sobre
gerações posteriores. Autor de cerca
de 90 livros em diversos gêneros, suas
obras mais importantes são: Hereges,
Ortodoxia, O que há de errado com
o Mundo, A bola e a cruz, O Homem
Eterno, entre os filosóficos, nos quais
há maior incidência de paradoxos; Tremendas Trivialidades, crônicas; cinco livros compondo 64 contos policiais de
Pe. Brown; São Francisco de Assis, São
Tomás de Aquino, Charles Dickens, biografias; O homem que era Quinta-Feira, O Poeta e os Lunáticos, romances;
Lepanto, poesia; Todos os caminhos
levam a Roma e A coisa, apologética;
Autobiografia.
A centralidade e unidade de sua
obra são expressas em sua retórica, carregada de elementos que evidenciam
um estilo peculiar, uma retórica original,
o uso constante de figuras de linguagem. Essas são marcadas principalmente pelos paradoxos e metáforas irônicas
que estabelecem diálogo com o leitor,
o qual acaba por se prender à leitura
pelas reações patéticas que essa lhe
causa. Os debates a respeito de temas
polêmicos com grandes nomes da época como George Bernard Shaw (18561950), Bertrand Russell (1872-1970) e
Herbert Wells (1866-1946) destacam-se
pelo uso recorrente do paradoxo como
meio argumentativo.

Justifica-se esse estudo porque,
apesar de a crítica literária ter estudado
a produção chestertoniana, no tocante
à sua retórica os estudos são limitados.
Os famosos paradoxos de Chesterton
apareceram em várias pesquisas que
procuraram compreender a forma com
que ele os usava em debates como argumentos filosóficos, mas não em como
os estruturava enquanto esquemas linguísticos.
Para a pesquisa, foi escolhido apenas um livro de Chesterton, que se intitula O que há de errado no mundo na
tradução brasileira (seu original em inglês intitula-se What’s wrong with the
world e sua versão portuguesa, Disparates de mundo). Trata-se de um livro
de denúncias sobre aquilo que ele chama de “erros do mundo moderno”. É
um exemplo da retórica de Chesterton,
além de ser um livro de debate, no qual
se destaca o paradoxo como forma de
atingir o leitor, despertando o pathos.

OBJETIVO
Os objetivos da pesquisa são: identificar os diversos tipos de paradoxo
utilizados por Chesterton; verificar se
há, neles, sofismas; explicar como o autor os estrutura os emprega; descrever
o uso dos paradoxos de acordo com
sua finalidade e sua função patética.
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JUSTIFICATIVA

157
V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

INTRODUÇÃO

SELINFRAN
V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM LINGUÍSTICA DA UNIFRAN

158

ARCABOUÇO TEÓRICO
Para a análise, utilizou-se Michel
Meyer, com suas obras A Retórica e o
notável prefácio de Retórica das Paixões, com as quais se verificará o papel
do pathos dos paradoxos chestertonianos. Segundo ele: “Há o que é tal como
deve ser. A ciência nos falará disso. Há
o que é tal como pode ser, por conseguinte, tal como pode não ser também.
Trata-se do objeto da retórica.” (MEYER,
2000, p. XXIX). Esse objeto da retórica
abrange também o paradoxo, que em
uma mesma sentença traz uma contradição.
Com Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca em Tratado da Nova
Argumentação: a Nova Retórica, a argumentação será analisada na sua organização de argumentos. Para esses
autores:
A eficácia de uma exposição, tendente a obter dos ouvintes uma
adesão suficiente às teses apresentadas, só pode ser julgada pelo
objetivo que o orador se propõe. A
intensidade da adesão que se tem
de obter não se limita à produção
de resultados puramente intelectuais, ao fato de declarar que uma
tese parece mais provável que outra, mas muitas vezes será reforçada até que a ação, que ela deveria
desencadear, tenha ocorrido. (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA,
2005, p. 55).

A busca da adesão é possível ao
paradoxo quando esse se contrapõe

ao oponente, alinhando-se com o auditório, de forma que orador e auditório
passam a figurar dentro de uma mesma
posição, frente a uma contradição que
o oponente representa.
Segundo Meyer (2007), há uma relação entre ethos, pathos e logos, na
qual ambos relacionam-se. Quanto ao
pathos, analisado neste trabalho, ele
diz: “A paixão, ao contrário das emoções, não diferencia mais entre o problema posto do exterior e a resposta
subjetiva. (...) A paixão transfere a problemática para o plano da resposta; de
qualquer forma, em todo caso, ele dá
a ela essa aparência.” (MEYER, 2007, p.
37). A essa relação entre a questão implícita no argumento do orador e a resposta dada pelo auditório Meyer chama
de problematicidade, a forma como se
organiza a formação do pathos do auditório. O paradoxo visa provoca a problematicidade através da contradição
ao senso comum, provocando no auditório diversas paixões como respostas.
Na esteira de Reboul, é possível afirmar que o estudo do paradoxo obedece
a um critério de motivo central. Segundo o autor: “Entendemos por motivo
central um procedimento retórico, figura ou argumento, que serve de princípio
organizador para o texto, que permite”
(REBOUL, 2004, p. 158).
Para a relação entre o paradoxo e
outras figuras de linguagem, o livro Figuras de Retórica de José Luiz Fiorin
será utilizado. Segundo Fiorin (2014),
os efeitos do oximoro (que equivale

METODOLOGIA
A metodologia consiste na leitura
do livro e a separação dos paradoxos,
utilizando-se de um estudo qualitativo
dos mesmos, classificando-os quanto à
forma e a estrutura, quanto ao objetivo
e os artifícios patéticos.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE PILOTO
DO CORPUS
O corpus a ser analisado será a tradução brasileira de What’s wrong with
the world: O que há de errado com o
mundo. A tradução feita por Luíza de
Castro Monteiro Silva Dutra é acompanhada de notas esclarecedoras, que
auxiliarão na compreensão de alusões a
obras da literatura inglesa, pessoas de
época e localizações geográficas.
Esse livro foi publicado em 1910 e
são ensaios sobre temas polêmicos da
época, nos quais ele utiliza uma retórica original. Divide-se em cinco áreas: a
visão sobre o homem, o imperialismo,
o feminismo, a educação e o domicílio.
A seleção desse corpus deve-se à
argumentação irônica e paradoxal. Há
uso constante de metáforas, analogias
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com a literatura, e demais figuras de linguagem que auxiliam o efeito causado
pelo paradoxo.
O ensaio “Procura-se: homem não
prático” foi selecionado para a análise
piloto por apresentar um compêndio
dos elementos da retórica chestertoniana. O ensaio trata de aspectos que
fundamentam as discussões ao longo
do livro como um todo, permitindo que
seja analisado como amostra do livro.
O ensaio traça uma oposição entre
o ideal político dos oponentes de Chesterton e o ideal que o autor compartilha com os leitores. De forma paradoxal,
procura evidenciar que o ideal político
está distante da prática por oferecer
fins sem possuir meios para atingi-los.

ANÁLISE
O ensaio inicia-se com um paradoxo em forma de sátira. Contradiz o senso comum político através de uma sátira feita a partir de um senso comum
popular: “Há uma piada filosófica que
pretende caracterizar as intermináveis e
inúteis discussões dos filósofos. Refiro-me à piada sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha.” (CHESTERTON,
2013, p. 29). Ele utiliza a ironia para opor
as ‘discussões filosóficas’ a ‘piada filosófica’, associando a essa maior importância que àquelas. Essa oposição gera
um paradoxo dentro da discussão, pois
debatia com intelectuais políticos; ao
introduzir a piada, ele inverte os valores
do oponente, e provoca no auditório,
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ao paradoxo) restringem o sentido dos
elementos de forma a aplicar um termo
antitético, com o fim de: “apreender as
aporias, os paradoxos, as incoerências
de uma dada realidade. Ao provocar
um estranhamento, ele torna o sentido
mais profundo, mais verdadeiro, mais
intenso.” (FIORIN, 2014, p. 59).
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leitores populares, uma adesão a si pelo
desprezo aos opositores.
A piada escolhida abre a alegoria
que acompanhará uma série de analogias ao longo do ensaio: o ovo e a galinha. Esses dois símbolos representam
outro paradoxo, que opõe o estático ao
movimento, a potência ao ato. A ave
representa as instituições políticas, enquanto que o ovo os meios de ação dos
governos.
A partir da analogia entre o ovo e
a galinha ele constitui outro paradoxo:
“Esteja ou não viva a ave no princípio de
nossa cadeia mental, é absolutamente
necessário que esteja ao fim dessa cadeia.” (CHESTERTON, 2013, p. 29). Mesmo que no princípio a ave não esteja
presente, ela está em algum momento,
o que não ocorre com o ovo, ou seja, as
instituições políticas existem anteriormente a seus meios de ação.
“Um é meio, outro é fim; pertencem
a universos mentais diferentes. (...) o
ovo existe, fundamentalmente, apenas
para produzir a galinha. Mas a galinha
não existe apenas para produzir outro
ovo.” (CHESTERTON, 2013, p. 29). Com
esse paradoxo que opõe o meio ao fim,
Chesterton implica que seus oponentes
estão fixos apenas no meio, e não no
fim de seus atos.
Logo, especifica seu ataque aos políticos ingleses no poder no momento.
“Não falamos senão dos homens úteis e
das instituições que funcionam, ou seja,
nós só pensamos nas galinhas como
coisas que nos darão mais ovos.” (CHES-

TERTON, 2013, p. 30). Ele está preocupado com a galinha, ou seja, para ele as
instituições são mais que úteis, elas tem
outras finalidades além das que os governantes propõem.
Seu argumento é contra a base do
funcionalismo da política inglesa: a eficiência. Esta está marcada pela época,
sobre a qual afirma:
quando as coisas vão muito mal,
precisamos de um homem prático.
(...) é alguém acostumado à mera
prática cotidiana, à maneira como
as coisas funcionam normalmente.
Quando as coisas não estão funcionando, é preciso do pensador,
do homem com uma doutrina que
explica por que elas não estão funcionando. Enquanto Roma arde em
chamas, é errado tocar violino; mas
é correto estudar hidráulica. (CHESTERTON, 2013, p. 30-31).

O autor introduz outro paradoxo:
a oposição ao senso comum de que a
prática é uma necessidade em momentos difíceis. Nessas situações apenas
uma teoria pode desenvolver uma forma diferente de lidar com a situação e
mudá-la. Um homem prático é eficiente para o que faz cotidianamente, mas
circunstâncias adversas pedem novas
ações. Ironicamente, ele confirma o paradoxo com uma analogia à sátira feita ao imperador romano Nero, sobre o
qual se diz que durante o incêndio na
cidade ele tocava lira. Chesterton opõe
o fato prático e técnico de tocar o violino, uma eficiência, à capacidade teórica
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condição que procura associar ao auditório. Resume com uma analogia: “Só se
pode encontrar a distância média entre
dois pontos se os dois pontos permanecerem imóveis.” (CHESTERTON, 2013, p.
32). Após, ele aplica o argumento aos
políticos diretamente: “Se nossos estadistas fossem visionários, algo de prático poderia ser feito.” (CHESTERTON,
2013, p. 33). A antítese entre ‘visionários’ e ‘algo de prático’ visa aumentar a
paixão de desprezo pelo oponente.
Ele conclui o ensaio com uma analogia causando desprezo pelos oponentes (estadistas), associando-os a
um pirata, despertando humor no auditório que, neste momento, já aderiu ao
posicionamento de Chesterton. “Se um
pirata me fizesse caminhar na prancha,
seria vão pedir-lhe, como um compromisso de bom senso, que me deixasse
andar na prancha uma distância razoável. É exatamente quanto à distância razoável que o pirata e eu discordamos.”
(CHESTERTON, 2013, p. 33). O acordo
entre a política e o eleitorado só existe
se antes houver objetivos fixos. Portanto, a eficiência só pode ser defendida
em função de um fim. O paradoxo entre
a opinião do oponente e de Chesterton
faz com que a proposição do oponente de que o eleitorado deveria aceitar
tal opinião torne-se inválida. A metáfora
do pirata intensifica o efeito patético do
paradoxo, despertando o desprezo no
auditório.
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de estudar hidráulica, que na situação
de incêndio seria melhor. Esse paradoxo provoca a paixão de desprezo pelos
governistas no auditório, composto de
pessoas a que Chesterton pretende associar, opondo-os ao seu oponente, os
políticos.
Quanto à eficiência: “É fútil porque só se ocupa das ações depois de
concluídas. Não tem uma filosofia para
incidentes antes que aconteçam. Um
ato só pode ser bem ou mal sucedido
depois de executado.” (CHESTERTON,
2013, p. 31). Volta à alegoria do ovo e
da galinha: ser prático e eficiente implica um fim que só se realiza e é eficiente concluso. Assim, o paradoxo entre as
promessas políticas dos governistas e
seus atos concretos mostra que a eficiência não pode ser uma promessa antes que realizada. Esse argumento amplia a paixão do desprezo no auditório.
Ele conclui com um paradoxo contra
o senso comum que considera a eficiência como moralmente aceitável: “Se
um homem é assassinado, o assassino
foi eficiente.” (CHESTERTON, 2013, p.
31). A ironia desse paradoxo tem efeito
patético e intensifica a problematologia
no auditório: que tipo de eficiência os
governistas têm feito? Essa é a pergunta que fica implícita.
Chesterton afirma: “Nenhum homem reclama o que deseja; todos reclamam o que fantasiam poder obter.”
(CHESTERTON, 2013, p. 32). Esse paradoxo procura associar ao auditório uma
contradição entre a eficiência e a real
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RESULTADOS PRELIMINARES
Em Chesterton, o paradoxo estende-se por toda a estrutura do texto,
mantendo oposições de ideias nos planos sintático e semântico. O primeiro
plano de contradição com o senso comum é a alegoria. Parte de uma analogia
com situações triviais ou símbolos para
uma discussão filosófica, criando alegorias que abrangem todo o ensaio como
uma ideia fixa a partir da qual todos os
argumentos são fundamentados.
O segundo plano é referente à ironia predominante nas composições
argumentativas. O autor aplica argumentos contrários ao senso comum dominante entre as classes intelectuais de
sua época para apresentar suas ideias,
mas principalmente expõe as ideias dos
oponentes de forma irônica, satirizando-os.
Para produzir os paradoxos, ele utiliza figuras de linguagem, formando um
terceiro plano, que trabalha com a sintaxe e a semântica das palavras.
Quanto aos efeitos patéticos, o desprezo pelo oponente é desperto quando apresenta um novo argumento que
causa desprezo. A paixão de desprezo
com relação ao oponente é despertada
no leitor através do humor satírico que
inferioriza as teses do opositor. Chesterton cria para si um ethos de identificação com o leitor na medida em que o
afasta do oponente. A principal função
do paradoxo, apesar de ser uma construção do logos, é patética. A finalidade

da argumentação é a sátira do argumento contrário, através da redução ao
absurdo. O novo senso comum que as
alegorias criam permite ligar os argumentos de Chesterton à hierarquia de
valores do leitor, ou, caso o leitor concorde com o oponente, provoca-o através da ironia com que trata os valores
de seus oponentes.

ANEXO
“Procura-se: homem não prático”
(CHESTERTON, Gilbert Keith. O que há
de errado no mundo. Tradução de Luíza
Monteiro de Castro Silva Dutra. Campinas: Ecclesiae, 2013.)
Há uma piada filosófica que pretende caracterizar as intermináveis e inúteis discussões dos filósofos. Refiro-me
à piada sobre o que veio primeiro, o ovo
ou a galinha. Não estou certo de que,
quando devidamente entendida, seja
uma pergunta assim tão fútil. Não me
interessa aqui entrar nessas profundas
controvérsias metafísicas e teológicas
das quais o debate do ovo e da galinha é um exemplo frívolo, mas bastante
oportuno. Os materialistas evolucionistas vêem-se bem representados na visão de que todas as coisas vêm de um
ovo, um germe oval indistinto e monstruoso que, por acaso, pôs-se a si mesmo. A outra escola de pensamento sobrenatural (à qual pessoalmente adiro)
não estaria mal representada pela idéia
de que este nosso mundo redondo não
passa de um ovo chocado por uma ave

1 Epiteto de William Shakespeare.
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de nossa ave ideal, a águia de Zeus ou
o cisne de Avon1, ou do que quer que
desejemos, falamos unicamente em
processo e embrião. O processo em si
mesmo, separado de seu objeto divino,
torna-se duvidoso ou mesmo mórbido.
No embrião de tudo penetra o veneno;
e nossa política são ovos podres.
O idealismo apenas considera tudo
m sua essência prática. O idealismo significa apenas que devemos considerar
um atiçador por sua utilidade de atiçar
fogo antes de debater se é apropriado
usá-lo para golpear esposas; significa
que devemos questionar se um ovo é
bom bastante para a prática da avicultura antes de decidir se ele é mau o bastante para a prática da política. Mas sei
que essa primeira caça à teoria (que não
é senão caça ao objetivo) expõe-nos à
desprezível acusação de tocar violino
enquanto Roma arde em chamas. Uma
escola, da qual lorde Rosebery é representante, empenhou-se em arranjar um
substituto para os ideais morais e sociais que até então eram os motivos da
política, numa congruência ou integralidade geral no sistema social que ganhou a alcunha de “eficiência”. Não estou muito seguro de qual seja a doutrina
secreta desta seita no que diz respeito
ao assunto. Mas, pelo que posso deduzir, “eficiência” significa que devemos
descobrir tudo sobre uma máquina, exceto para que serve. Em nossa época,
despontou uma fantasia singularíssima:
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sagrada e incriada – a pomba mística
dos profetas. Mas é para funções muito
mais humildes que invoco aqui o terrível
poder de tal distinção. Esteja ou não a
viva ave do princípio de nossa cadeia
mental, é absolutamente necessário
que esteja ao fim dessa cadeia. A ave
é o alvo – não da arma de fogo, mas da
varinha mágica que concede a vida. O
essencial para pensarmos com acerto é
considerar que o ovo e a ave não devem
ser tidos como ocorrências cósmicas de
igual monta que se vão alternando repetidamente por toda a eternidade. Não
os convertamos num mero padrão ovo-e-ave, como o motivo ornamental clássico do ovo-e-dardo. Um é meio, outro é
fim; pertencem a universos mentais diferentes. Deixando de lado as complicações da mesa de café da manhã, o ovo
existe, fundamentalmente, apenas para
produzir a galinha. Mas a galinha não
existe fundamentalmente para produzir
outro ovo. Ela pode existir também para
entreter-se, para dar glória a Deus ou
até para sugerir idéias a um dramaturgo francês. Sendo uma vida consciente,
ela é, ou pode ser, valiosa em si mesma,
Mas nossa política moderna está cheia
de ruidoso esquecimento; esquecimento de que a aprovação dessa vida feliz e consciente é, afinal, o objetivo de
todas as complexidades e compromissos. Não falamos senão dos homens
úteis e das instituições que funcionam,
ou seja, nós só pensamos nas galinhas
como coisas que nos darão mais ovos.
Em vez de empenharmo-nos na criação
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a de que, quando as coisas vão muito
mal, precisamos de um homem prático.
Seria muito mais verdadeiro dizer que,
quando as coisas vão muito mal, precisamos de um teórico. Um homem prático é alguém acostumado à mera prática cotidiana, à maneira como as coisas
funcionam normalmente. Quando as
coisas não estão funcionando, é preciso
do pensador, do homem com uma doutrina que explica por que elas não estão
funcionando. Enquanto Roma arde em
chamas, é errado tocar violino, mas é
correto estudar teoria hidráulica.
Portanto, urge abandonar o agnosticismo diário e tentar rerum cognoscere causas, “conhecer as causas das coisas”. Se seu avião tiver uma leve avaria,
um homem hábil poderá consertá-lo.
Contudo, se padecer de um mal grave,
o mais provável é que se tenha de tirar de uma universidade ou laboratório
algum velho e distraído professor de
cabeleira desgrenhada e branca para
analisar o mal. Quanto mais complicada
a avaria, tanto mais grisalho e distraído
haverá de ser o teórico. E em casos extremos, apenas o – provavelmente insano – inventor da máquina voadora em
que você se encontra será capaz de dizer o que se passa.
A “eficiência” é algo fútil pela mesma razão que faz fúteis os “homens
fortes”, “a força de vontade” e o super-homem. É fútil porque só se ocupa das
ações depois de concluídas. Não tem
uma filosofia para incidentes antes que
aconteçam. Um ato só pode ser bem ou

mal sucedido depois de executado. Se
ainda está para começar, ele só pode
ser, de maneira abstrata, certo ou errado. Não há como apostar no vencedor, pois, quando apostamos, ele ainda
não é vencedor. Não há como lutar do
lado vencedor, pois se luta exatamente para descobrir qual é o lado vencedor. Se uma operação sucedeu, essa
operação era eficiente. Se um homem
é assassinado, o assassino foi eficiente.
Um sol tropical é tão eficiente em tornar as pessoas indolentes quanto um
capataz brigão de Lancashire é eficiente em torná-las enérgicas. Maeterlinck
é tão eficiente em encher um homem
de estranhos tremores espirituais quanto os senhores Crosse e Blackwell2 são
eficientes em encher um homem e geléia. Cético moderno que é, Lorde Rosebery provavelmente preferiria os tremores espirituais. Eu, como ortodoxo
cristão, prefiro a geléia. Mas ambas as
coisas são eficientes quando efetuadas.
Um homem que pensa demasiado no
sucesso deve ser o mais letárgico dos
sentimentalistas, pois deve estar sempre a olhar para trás. Se só lhe apetece a
vitória, deverá chegar sempre atrasado
para a batalha. Para o homem de ação,
não há nada senão idealismo.
Este ideal definitivo é, de longe, assunto mais urgente e prático na presente desordem da Inglaterra do que quaisquer planos ou propostas imediatas.
2 Edmund Crosse e Thomas Blackwell, proprietários da empresa de produtos alimentícios Crosse & Blackwell.
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lhavam essas espalhafatosas manifestações de auto-anulação. Por motivos
muito mais mesquinhos que os destas
admiráveis mulheres, nossos políticos
práticos mantêm as coisas na mesma confusão devido à mesma dúvida
quanta a suas reais demandas. Não há
nada melhor para frustrar um acordo
do que um emaranhado de pequenas
rendições. Cercam-nos por todos os lados políticos que nos desnorteiam ao
favorecer a educação secular, embora
pensem que é impossível trabalhar por
ela; políticos que querem a proibição
total, embora tenham certeza de que
não a exigirão; que deploram o ensino
compulsório, embora se resignem em
mantê-lo; ou que desejam o direito de
propriedade para os camponeses, embora votem contra ele. É esse oportunismo atordoado e desajeitado que se
põe no caminho de tudo. Se nossos
estadistas fossem visionários, algo de
prático poderia ser feito. Se pedíssemos
algo abstrato, talvez obtivéssemos algo
concreto. Nessas circunstâncias, não só
é impossível conseguir o que se quer,
mas é impossível conseguir sequer uma
parcela do desejado, porque ninguém é
capaz de demarca-lo claramente como
em um mapa. Aquela qualidade clara
e até mesmo dura havia no antigo pechinchar desapareceu por completo.
Esquecemo-nos de que a palavra “compromisso” contém, entre outras coisas,
a rígida e ressoante palavra “promessa”.
Moderação não é vagueza; é algo tão
definido quanto a perfeição. O ponto
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Pois o caos atual deve-se a uma espécie
de esquecimento generalizado de tudo
a que os homens originalmente almejavam. Nenhum homem reclama o que
deseja; todos reclamam o que fantasiam poder obter. Em breve, as pessoas
se esquecerão do que o homem queria
no princípio. E, depois de uma vida política bem sucedida e vigorosa, ele mesmo se esquecerá. O todo é uma extravagante profusão de segundos lugares,
um pandemônio de pis aller, de males
menores. Ora, este tipo de flexibilidade
não só frustra qualquer persistência heroica, como também frustra qualquer
compromisso verdadeiramente prático.
Só se pode encontrar a distância média entre dois pontos se os dois pontos permanecerem imóveis. Podemos
fazer um acordo entre dois litigantes
que, sozinhos, não conseguem o que
querem; mas não se eles não nos disserem o que querem. O proprietário de
um restaurante preferiria que cada freguês fizesse seu pedido objetivamente – fosse íbis assado ou elefante cozido – a que pusesse a cabeça entre as
mãos, perdido em cálculos aritméticos
de quanta comida caberia no recinto. A
maioria de nós já teve a oportunidade
de conviver com certo tipo de senhoras
que, dominadas por um perverso altruísmo, causam mais problemas do que
os egoístas. Elas gritam para conseguir
o prato mais impopular e brigam pelo
assento mais desconfortável. A maioria
de nós já teve a oportunidade de estar
em festas ou expedições onde borbu-
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intermediário é tão fixo quanto o ponto
extremo.
Se um pirata me fizesse caminhar
na prancha, seria vão pedir-lhe, como
um compromisso de bom senso, que
me deixasse andar na prancha apenas
uma distância razoável. É exatamente
quanto à distância razoável que o pirata e eu discordamos. Há um apurado

cálculo matemático determinando o
ponto em que a prancha enverga. Meu
bom senso acaba exatamente naquele
instante; o bom senso do pirata começa
exatamente ali. Mas o ponto em si é tão
firme quanto qualquer diagrama geométrico e tão abstrato quanto qualquer
dogma teológico.
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A CONSTRUÇÃO DO ATOR “BENJAMIN” EM O PALHAÇO
DE SELTON MELO: UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA.

RESUMO
Tendo por base o referencial teórico da semiótica francesa, essa pesquisa analisa
o filme O Palhaço, de Selton Mello O objetivo é observar a construção do ator
Benjamin, especialmente em sua relação com o pai Valdemar, respectivamente nos
papéis temáticos dos palhaços Puro Sangue e Pangaré que fazem parte do circo
Esperança, um circo mambembe que percorre o interior do Brasil. Analisamos as
transformações que Benjamin sofre ao longo da narrativa, com o intuito de ressaltar
o modo como a enunciação manipula valores na dimensão pragmática, cognitiva e
passional do texto. Por outro lado, tendo em vista seu caráter sincrético, analisamos
também os efeitos de sentido que se criam no filme por meio da relação entre
elementos dos planos de expressão verbal, visual e sonoro que nele concretizam .
PALAVRAS-CHAVE

semiótica; ator; paixão, texto sincrético.

ABSTRACT
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semiotics; actor; passion; sincretic text.
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Based on French semiotics this paper analyses Selton Mello’s movie O Palhaço,
The aim is to observe the construction of the actor Benjamin, especially in his relationship with his father Valdemar, respectively in their thematical roles as the clowns Puro Sangue and Pangaré who take part in Esperança circus, a decadent circus which travels around the Brazilian countryside. It will be analyzed the changes
that Benjamin suffers during the narrative with the intuit of highlighting the way as
the enunciation manipulates the values, in the pragmatical, cognitive and passional
dimensions of the text. On the other hand, in view of its syncretic nature, we also
analyze the meaning effects created in the film through the relationship between
elements of verbal, visual and sound planes of expression which are realized in it.
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INTRODUÇÃO
Com base no referencial teórico de
linha Francesa, que procura descrever e
explicar o que “o texto diz e como ele
faz para dizer o que diz”, essa pesquisa,
que faz parte de nossa dissertação de
mestrado, analisa o filme O Palhaço, dirigido e estrelado por Selton Mello (2011),
com o objetivo de observar a construção do ator Benjamin, especialmente
em sua relação ora contratual, ora polêmica com o pai Valdemar, respectivamente nos papéis temáticos dos palhaços Pangaré e Puro Sangue. Analisamos
os papéis que o ator Benjamin assume
na história e as transformações que sofre ao longo da narrativa, como sujeito
pragmático, cognitivo e passional.
O filme narra o conflito interno experimentado por Benjamin, que se dá
em um circo mambembe durante a década de 1970 no interior do Brasil. Os
estados de alma de insatisfação do ator
Benjamim, um palhaço que ri por fora
e chora por dentro, passa a afetar todos que estão a sua volta. Assim, ao
ser questionado por seu pai Valdemar
sobre qual o seu papel no mundo, Pangaré decide abandonar o circo a fim de
buscar sua verdadeira identidade.
Com o presente artigo, temos o intuito de ressaltar primeiramente como
a teoria semiótica de linha francesa,
sistematizada por Algirdas Julien Greimas, contribui para o desvendamento
da construção das significações do texto, tendo como base sua estruturação

interna. Isso justifica a relevância desse
trabalho, pois procuraremos chegar ao
sujeito e ao contexto por meio da estruturação do texto, objetivos da teoria
semiótica.
Como nosso texto é sincrético,
a pesquisa visa também à análise da
construção do ator Benjamin por meio
das relações de homologia entre o plano visual e o plano verbal. Sendo assim,
é importante observar o modo como a
enunciação manifesta valores não apenas na dimensão pragmática, cognitiva
e passional do texto, mas também por
meio dos efeitos de sentido que cria
através das relações entre elementos
de seu plano verbal e visual, que serão
o foco de nossa atenção
Nosso objetivo geral é, pois, analisar
o modo como ocorre a construção da
subjetividade do ator protagonista do
texto fílmico que constitui nosso corpus à luz da teoria semiótica francesa.
Para isso, tendo em vista a semiótica
da ação, no nível narrativo, vamos descrever os programas narrativos do ator,
seus papéis actanciais e temáticos e
o modo como ele se revela um sujeito
cognitivo que transforma seu saber sobre o valor que atribui a seus objetos-valores.
Na esfera da semiótica das paixões,
focalizamos os estados patêmicos de
Benjamin em relação à identidade do
palhaço, investigamos as razões por
que ele abandona o circo e as transformações em seu estado de alma.

[...] uma unidade lexical, de tipo
nominal, que, inscrita no discurso,
pode receber, no momento de sua
manifestação, investimentos de sintaxe narrativa de superfície e de
semântica discursiva. Seu conteúdo semântico próprio parece consistir essencialmente na presença
do sema individualização que o faz
aparecer como uma figura autônoma no universo semiótico. O ator
pode ser também individual (Pedro)
ou coletivo (a multidão), figurativo
(antropomorfo ou zoomorfo) ou
não-figurativo (o destino). (GREIMAS E COURTÉS 1983, p.34).
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O material utilizado é o filme O Palhaço, de Selton Mello, que constitui o
corpus desta pesquisa, por meio da focalização da construção do ator “Benjamin” a que houve referência na introdução deste projeto.
Com essa análise, pretende-se
apreender o modo como se processa
a construção do ator Benjamin em especial em relação ao ator Valdemar, a
partir da investigação dos papéis patêmicos, actanciais e temáticos dos dois
atores protagonistas, visando, sobretudo, a investigar o corpo desses sujeitos
como contingência relativa ao encontro
do eu com o outro.
De acordo com Greimas e Courtés
(1983, p.34), ”ator” é uma unidade lexical, obtida pelos mecanismos de debreagem e embreagem, operados pela
instância da enunciação:

A concepção de ator se torna ainda
mais precisa, quando se observa que o
ator não é somente o lugar de investimento de papeis actanciais e temáticos,
mas, também, de suas transformações,
uma vez que o discurso consiste essencialmente em um jogo de aquisições e
de perdas de valores.
Conforme Bertrand (2003, p. 426),
“o estudo da dimensão patêmica do
discurso, complementar às dimensões
pragmática e cognitiva concerne não
mais á transformação dos estados de
coisas, mas à modulação dos estados
do sujeito, seus ‘estados de alma’”. Dessa perspectiva, observaremos a trajetória do ator Benjamin bem como a sua
transformação durante a narrativa não
só em busca de valores que dão sentido
a sua existência, mas também em relação às transformações em seus estados
de alma.
Nesse sentido, é importante destacar que a semiótica das paixões se
origina dos modelos da semiótica da
ação, mas dá ênfase ao sofrer do sujeito, interpretado como uma modulação
de seus estados. Tais estados são provocados pelas modalidades investidas
no objeto “que definem, comovendo-o,
o ‘ser’ do sujeito” (BERTRAND, 2003, p.
425).
Denis Bertrand relaciona o percurso passional estabelecido por Greimas
e Fontanille na obra Semiótica das Paixões ao esquema narrativo canônico.
Para o autor (2013, p. 374), “a uma semiótica do agir (a narratividade) se inte-
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gra uma semiótica do sofrer (a dimensão passional)”.
O semioticista francês estabelece
uma correlação entre as fases do percurso patêmico e o esquema da ação,
associando a disposição ao contrato, a
sensibilização à competência, a emoção à ação e a moralização à sanção.
O percurso patêmico estabelecido
por Greimas e Fontanille (1991), é constituído, pois, das seguintes fases: 1) a fase
de constituição do sujeito discursivo:
corresponde a sua predisposição aos
percursos passionais que o esperam; 2)
a fase de disposição: prolonga a fase
de constituição e resulta da convocação dos dispositivos modais dinamizados e selecionados pelo uso: ela aciona
uma aspectualização da cadeia modal
e um “estilo semiótico”, característico
do fazer patêmico; 3) a fase de emoção: corresponde ao ápice do percurso,
ou seja, à manifestação patêmica. Ela
pressupõe a sensibilização, operação
em que o sujeito discursivo se transforma em sujeito que sofre. Sua aparição
no discurso revela que “a junção tímica
está cumprida, dando palavra ao corpo
próprio” (GREIMAS; FONTANILLE, 1991,
p.155), momento em que se processam
as manifestações somáticas da paixão,
como a palidez, o enrubescimento, o
tremor; 4) a fase de moralização aciona
uma avaliação externa e pode ser realizada por um observador social. Sobre a
moralização afirmam os autores que se
a configuração se organiza apenas do
ponto de vista do sujeito apaixonado,

tem-se apenas a manifestação da sensibilização, entretanto se ela se organiza do ponto de vista de um observador
social surge a moralização que simultaneamente pressupõe e mascara a sensibilização (GREIMAS; FONTANILLE,
1991, p. 147-157).
A partir do estudo da dimensão patêmica do discurso, relaciona-se, portanto, ao estudo das dimensões pragmática e cognitiva, as modificações
sofridas pelos estados do sujeito, seus
estados de alma.
Por sua vez, Jacques Fontanille
(2008, p.205), em sua obra Semiótica
do discurso, observa que “O regime da
paixão partilha com o regime da ação o
mesmo tipo de constituintes, as modalidades, embora ele tenha seus próprios
expoentes, a intensidade e a quantidade do afeto.” Assim, de acordo com o
semioticista francês, 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.
Segundo o semioticista francês, o
discurso apaixonado é regido pela lógica do advir, ou seja “[...] aquela da irrupção dos afetos e do devir das tensões
afetivas” cuja racionalidade regente é a
do acontecimento que “advém e afeta
aquilo que está diante dele, para quem
ou em quem ele advém” (FONTANILLE,
2008, p. 188).
Além da lógica das transformações
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cursos obedece a uma lógica tensiva:
“[...] aquela da presença e das tensões
que ela impõe ao corpo sensível do actante” (FONTANILLE, 2008, p.188).
Interessa-nos neste trabalho especialmente observar como se entrelaçam
no texto a lógica das transformações, a
lógica da cognição e a lógica do advir,
relacionando-as à construção do ator
Benjamin.

A CONSTRUÇÃO DO ATOR
BENJAMIN
Logo na abertura do filme, é importante ressaltar que, assim que se faz a
apresentação do nome O Palhaço, observamos que a letra “L” é figurativizada
pela imagem visual icônica de um ventilador. A figura do ventilador é recorrente durante a narrativa, por representar
o objeto do universo do consumo que
move os desejos de Benjamin ao longo
da trama. Tal figura, como veremos, conduz a construção do ator, condicionando suas transformações como sujeito.
A cena inicial do texto fílmico revela
a chegada do circo “Esperança” a uma
cidadezinha do interior mineiro e a sua
instalação às margens do povoado. O
ator “Benjamin”, no papel temático do
palhaço Pangaré, revela-se em estado
patêmico de desânimo e desesperança
com as condições financeiras do circo.
A crise financeira parece levá-lo a questionar o papel temático de palhaço cujo
dever seria divertir as pessoas ao entrar
em cena.
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e da lógica do advir, Fontanille (2008,
p.188) considera também a logica da
cognição, que denomina a manipulação do saber no discurso e na qual a
apreensão e a descoberta da mudança
são consideradas fonte de conhecimento. Esses três tipos de racionalidade – a
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 – são aquelas a partir
das quais se organiza nossa experiência
no discurso. Tais lógicas não se manifestam separadamente, mas são “três
pontos de vista sobre a faculdade da
linguagem, sendo consideradas como
as três dimensões da sintaxe do discurso” (cf. FONTANILLE, 2008, p. 189).
Segundo Fontanille (2008, p. 204),
“o regime da paixão baseia-se nas modulações contínuas da intensidade semântica e na sua relação com a quantidade (seja a quantidade actancial ou
a extensão espaço-temporal)”. Para o
autor, a paixão, da mesma forma que
a ação, transforma, mas a logica que a
rege é a das modulações tensivas, ou
seja, das extensões próprias à intensidade e à extensidade. Assim, enquanto
a ação obedece aos esquemas narrativos canônicos, a paixão, por sua vez,
obedece aos esquemas tensivos.
Vale ressaltar, por conseguinte, que
enquanto a denominada semiótica da
ação é regida pela lógica das transformações, a dimensão passional dos dis-
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Assim, ele manifesta-se em estado
de tumulto modal (BERTRAND, 2003,
p.370), dividido entre o dever e o não-poder-ser mais palhaço, na medida em
que as condições precárias do circo e
as dificuldades financeiras que enfrentam o impedem de exercer o papel
profissional com alegria. Nesse aspecto,
o papel patêmico de sujeito desesperançado se revela por meio de sua fala
em uma das cenas do texto em que se
oberva um trocadilho. Perguntado pelo
prefeito da cidade na qual se encontra
“Qual a sua graça?” Benjamin responde: “Eu ando meio sem graça, mas meu
nome é Benjamin”.
Tal trocadilho se dá entre o sentido
de graça, “o nome de batismo”, e a expressão sem graça, ou seja, sem alegria,
que se origina do sentido de graça, na
acepção de “dito ou ato espirituoso ou
engraçado”, segundo Ferreira ( 2010, p.
1045).
Convém observar ainda que o papel patêmico, de acordo com Greimas
e Fontanille (1993, p. 160-161), afeta o
ator em sua totalidade é o que observamos em relação a Benjamin, que passa a revelar em seu corpo, em sua gestualidade, em sua ação como palhaço,
o estado de tristeza e de desesperança que não se coadunam com o papel
patêmico de palhaço. Nesse aspecto, o
texto manifesta gradativamente a lógica do advir, pois o enunciatário se dá
conta de que a crise existencial do ator
Benjamin fará irromper algum acontecimento no texto.

Em outra cena, em que o pai Valdemar revela a necessidade de empenhar
o acordeão, ele diz ao pai que não tem
competência - sabe não-poder-ser para suportar tal situação. Lembremos
que o sujeito não se realiza, não entra
em conjunção com seus valores, se antes não tiver determinada competência
para isso, segundo Barros (1998, p. 52).
A crise financeira do circo intensifica, pois, a crise existencial de Benjamin,
seu estado de insatisfação com a vida
que leva, e ele é levado a abandonar o
circo em busca do objeto-valor “identidade”. Antes de tomar essa decisão,
porém, em várias cenas do texto, há a
reiteração do tema da identidade. Assim, em uma delas, um inspetor requer
o alvará do circo e a carteira de identidade de Benjamim.
A precariedade da vida que levam é
tamanha que Benjamim não tem esses
documentos: o que o identifica é a certidão de nascimento que ele considera
não ter serventia. O estado de tristeza
de Benjamim se intensifica e se revela
no plano sonoro e visual do texto por
meio de seus suspiros e gestualidade
que indiciam seu desânimo e desesperança
Portanto, Benjamim com todas as
dificuldades que o circo vivencia, não
consegue mais suportar a divisão que
se estabelece entre seu trabalho circense, em que deve representar a alegria, e
o estado de alma interior, em que impera a tristeza, o que se concretiza em sua
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diálogo entre pai e filho, cria o efeito de
sentido de verdade para o texto, conforme Fiorin (2008, p. 27). Por outro lado,
nota-se no texto o jogo entre as modalidades veridictórias do parecer e não
ser, que configura uma mentira (BARROS, 1998, p. 55). Benjamim, como palhaço quer parecer ser-feliz, mas não é
feliz. E Waldemar, no papel temático de
pai, como sujeito cognitivo, prefere que
o filho parta em busca de sua identidade, como revela o seu questionamento
para o filho, mencionado acima
Assim, Benjamim desvestido do papel temático de palhaço, encorajado
pelo pai, encontra a competência para
poder fazer, abandonar o circo, dirigindo-se à cidade de Passos onde procura
emprego de atendente em uma loja de
eletrodomésticos. Nesse sentido, a lógica a da ação, em que Benjamin, era
sujeito do fazer, ou seja, exercia o papel
temático de palhaço, proporcionando
o objeto-valor alegria ao povo, é interrompida no texto.
É interessante notar que à mudança
do espaço rural às margens das cidades
interioranas, onde o circo se situava,
para o espaço urbano, onde Benjamin
passa a habitar, ele, como sujeito cognitivo, gradativamente percebe que se
homologa a oposição semântica celebridade vs. anonimato.
Ironicamente, o anonimato, na cidade grande, se associa à necessidade
de adquirir a identidade, o CPF, ao passo que ele era do interior que o tornava
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fala: “Estou cansado, eu faço o povo rir,
mas quem é que vai me fazer rir?”.
Ele passa a acreditar, portanto, que
os valores que estão na vida fora do circo, e a necessidade de encontrar a identidade, que constituiria a sua essência, é
que seriam capazes de apagar o estado de infelicidade que se intensifica em
seu interior.
É interessante observar que se manifesta no texto um conector de isotopias em que o desejo de Benjamim de
tirar a cédula de identidade e o seu desejo de encontrar sua verdadeira face, a
sua essência, aquilo que o individualiza,
a sua identidade, confundem-se em várias cenas do texto.
Para Greimas e Courtes (2012, p.
86-87), entende-se por conector de
isotopia “a unidade do nível discursivo
que introduz uma ou várias leituras diferentes: o que corresponde, por exemplo, à “codificação retórica” que C. Lévi-Strauss aponta em mitos que jogam ao
mesmo tempo com o “sentido próprio”
e com o “sentido figurado”“.
Numa das sessões do circo, sua crise
se manifesta em cena, e seu pai entra no
picadeiro como adjuvante para contornar a situação. A partir desse momento,
o pai, percebendo-o desencontrado de
si mesmo, como destinador manipulador, questiona-o sobre qual seu papel
no mundo: “Na vida temos que fazer o
que sabemos: o gato bebe leite, o rato
come queijo, eu sou palhaço e você?”
(MELLO, 2011).
A debreagem interna, que simula o
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célebre nas peqenas cidadezinhas do
interior por onde passavam.
Assim, ele que era um sujeito virtual, apenas um sujeito do querer, obtém
os objetos identidade, um emprego de
comerciário, que repentinamente perdem o sentido, o valor para ele, que se
torna mais um anônimo funcionário de
uma loja de eletrodomésticos no espaço urbano, mas não se sente um sujeito realizado. Assim, Benjamin, como
sujeito cognitivo, passa a perceber que
era o seu autoconhecimento e reconhecimento de seu papel social como palhaço que constituíam seus verdadeiros
objetos-valores, o que leva o enunciatário a aprender no texto a lógica da cognição.
Assim, Benjamim, numa das cenas
cruciais do filme, olha sucessivamente
para a cédula de identidade, finalmente adquirida, e para o espelho onde
vê projetado um sujeito outro, em que
não se reconhece, de camisa e gravata
e cabelos alinhados.
É, portanto, no espaço paratópico e
fechado do quarto de hotel que o sujeito Benjamin, desvestido das roupas
de palhaço, adquire a competência de
ordem cognitiva. O desencontro de sua
essência se revela na face que vê ali
projetada no espelho e indica a consciência do sujeito, saber-ser, acerca de
sua incompletude , distante de sua família e do picadeiro. A imagem refletida
no espelho, cabelos penteados e roupa
formal de funcionário, com gravata, não
condizem com a alma do palhaço que

o habitava e da qual estava desencontrado,
Nesse momento, ele se torna um
sujeito cognitivo que passa a entender
o verdadeiro valor dos objetos de valor
que deixara para trás e reencontra sua
verdadeira identidade, o que se manifesta por seu gesto de desarrumar os
cabelos. Assim, em seus cabelos em desalinho, o enunciatário pode vislumbrar,
portanto, o reencontro de Benjamim
com a faceta do palhaço. É nesse instante que se revela a fase de constituição do sujeito em estado de verdadeira
alegria.
Na cena final do filme, Benjamin retorna ao espaço interiorano de origem
de posse de um pequeno ventilador.
Nessa viagem de regresso ao circo, reencontrado consigo mesmo e com sua
identidade de palhaço, assume sua essência, e readquire a competência para
poder-fazer: proporcionar aos outros
o estado patêmico de alegria, uma vez
que transformou seu próprio estado de
alma da tristeza para a alegria.
A assunção do verdadeiro valor dos
valores, afirma Tatit (1996, p.203), “é o
que o sujeito precisaria para voltar a ser
plenamente ele próprio”, e o corpo de
Benjamin espelha, desse modo, na cena
final, em sua gestualidade, o seu reencontro com o estado patêmico de alegria.
Nas primeiras cenas analisadas, o
papel temático de palhaço definido
como “artista que, em espetáculos circenses ou em outros, se veste de ma-
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liza o circo Esperança, nesse aspecto,
pode ser considerado o espaço utópico, o lugar da performance, em que, no
papel temático de Pangaré, Benjamin,
reencontra sua verdadeira identidade.
No entanto, ele só pôde reconhecê-lo,
tendo saído do aqui, o espaço enunciativo, e se dirigido para o alhures, espaço
estranho, enuncivo, o espaço paratópico, onde adquire a competência cognitiva sobre o verdadeiro valor de seus
valores.
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neira grotesca e faz a pilherias e momices para divertir o público”, passa a
ser negado pelo ator Benjamin. Porém,
depois de seu percurso longe do circo,
Benjamin descobre que ser palhaço é
seu verdadeiro papel e sente-se seguro
e feliz para retornar à sua vida, passando a acreditar nos valores que outrora
havia negado. E assim ao voltar ao circo ele se auto-define: “o gato bebe leite, o rato come queijo, eu sou palhaço”
(MELLO, 2011). Esse momento corresponde à fase de emoção, momento da
patemização que se manifesta por meio
do seu discurso passional.
No retorno ao circo, em uma cena
em que Benjamin entra no picadeiro e
passa a atuar com Puro Sangue, num
processo de identificação espelhada
com o pai, assume o papel temático do
palhaço Pangaré. O espelho, nesse momento, é o próprio pai com quem ele se
identifica.
A figura do ventilador, antes dotada de um valor mítico para Benjamin,
pois simbolizava os sonhos e fantasias
que ele tinha com os valores do universo citadino, passa a ser dotada, a partir
daquele momento, de um valor apenas
prático, uma mercadoria, que lhe traria
o refrigério apenas para o corpo. Nesse
sentido, o ventilador parece metaforizar
a ironia do enunciador em relação aos
valores universo urbano, pelos quais
Benjamin não se deixaria mais manipular, na medida em que nesse universo só
encontrou a solidão e o anonimato.
O espaço interiorano, onde se loca-
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