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APRESENTAÇÃO

Este caderno reúne os trabalhos apresen-
tados no IV SELINFRAN, Seminário de 
Pesquisa em Linguística da UNIFRAN, re-

alizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2013. 
O título “Texto e Discurso. Linguagens em fun-
cionamento” contempla as duas linhas de pes-
quisa do curso: “Processos e Práticas Textuais, 
Caracterizações e Abordagens Teóricas” e “Dis-
curso, Sentido, Comunicação e Representa-
ção”, em torno das quais se alinham as pesqui-
sas de docentes e discentes do Programa que 
tem por objeto o estudo de textos e discursos e 
da língua e das linguagens em funcionamento.

O Seminário de Pesquisa em Linguística 
da UNIFRAN, em sua quarta edição no ano de 
2013, vem se solidificando como um evento 
tradicional entre as atividades do Programa de 
Mestrado em Linguística com vista a refletir 
sobre os temas de pesquisas realizadas pelos 
discentes do Mestrado.

Com esse objetivo o Selinfran tem pro-
movido sessões de debate em que são convida-
dos pesquisadores externos ao Programa, que 
recebem previamente os resumos expandidos 
das pesquisas dos alunos em fase de qualifica-

ção e, nos dias do evento, com eles dialogam 
com o intuito de fazer avançar tais pesquisas.

Neste ano o Programa contou com a 
colaboração dos professores doutores Roxane 
Rojo (UNICAMP), Carlos Felix Piovezani Filho 
(UFSCAR), Elizabeth Harkot de La Taille (FFL-
CH-USP) e Rosana Ferrareto Lourenço Rodri-
gues (IFSP), que debateram as pesquisas dos 
alunos em fase de qualificação. Participaram 
ainda os alunos do primeiro ano do Mestrado, 
que apresentaram seus projetos de pesquisa 
em forma de painel, no primeiro dia do Semi-
nário, e puderam também debatê-los com os 
pesquisadores externos e com os docentes do 
Programa, tendo por objetivo a reflexão acer-
ca de suas pesquisas e seu desenvolvimento.

Desse modo, este caderno contempla 
resumos expandidos, resultantes das pesqui-
sas dos alunos em fase de qualificação, e re-
sumos simples, que revelam as pesquisas dos 
alunos do primeiro ano do curso, todas volta-
das para teorias do texto e do discurso, área 
de concentração do Programa, como se pode 
observar nas páginas que se seguem.

A Comissão Organizadora.
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INTRODUÇÃO

A tecnologização do mundo, que se tornou 
algo irreversível, passou a ocupar um papel 
de destaque na educação, pois, pode-se 

afirmar que o mais recente desafio pedagógico que 
se coloca para os educadores, sociólogos, psicólo-
gos e linguistas é o letramento digital com as novas 
formas de escrita e leitura. É necessário que os ato-
res principais desse processo, quais sejam: alunos, 
professores e gestores da educação, tanto na edu-
cação básica como no ensino superior, passem a ser 
sujeitos ativos dessas mudanças. Segundo Buzato 
(2009), o letramento digital é o conjunto de conhe-
cimentos que permite às pessoas participarem nas 
práticas letradas mediadas por computadores e 
outros dispositivos eletrônicos no mundo contem-
porâneo. Entretanto, o autor afirma que, na maioria 
das vezes, o letramento digital é tido apenas como 
conhecimento técnico, quando na realidade é muito 
mais abrangente, pois ele inclui a habilidade para 
construir sentido a partir de textos que mesclam pa-
lavras, elementos pictóricos e sonoros numa mesma 
superfície (textos multimodais), “no que se refere à 
multiplicidade de linguagens, modos ou semioses 
nos textos em circulação” (ROJO, 2012, p. 18).

Segundo Buzato (2009), os novos letramentos 
que se traduzem no letramento digital possibili-
tam um novo ethos, uma nova mentalidade, que 
podem ser considerados mais propícios para uma 
educação voltada para a liberdade consciente, a 
autonomia, a democracia.

Diante destas assertivas podemos afirmar que 
não há mais como deixar de investigar o letramento 
digital, o uso desses novos gêneros digitais e as 
condições de produção dadas por essa explosão 
tecnológica de comunicação. Um ponto relevante 
citado por Sorj (2003, p. 47) é que:

A introdução dos computadores como instru-

mento de ensino pode ter efeitos negativos no 

ensino fundamental, devendo ser precedida 

pela formação do corpo docente não só em 

questões operacionais, mas também na cons-

cientização de que o computador e a internet 

são instrumentos e não um fim, pois servem 

como um apoio à pesquisa e à capacidade 

de elaborar problemas no lugar de respostas. 

Torna-se fundamental preparar os professores 

e estudantes para a utilização crítica dos instru-

mentos da telemática, de seu uso e de seus de-

safios. Em vez de informatizar a mente, trata-se 

de pôr a telemática a serviço do pensamento.

Portanto, o letramento digital exige que o leitor 
possua a capacidade para localizar, filtrar e avaliar 
criticamente informações disponibilizadas eletroni-
camente e, ainda, conhecer as “normas” que regem 
a comunicação por meio dos computadores.

Segundo Tapscott (1999), a geração que tem 
crescido na rede de computadores tende a de-
senvolver habilidades como independência e au-
tonomia na aprendizagem, abertura emocional e 
intelectual, preocupação pelos acontecimentos 
globais, liberdade de expressão, curiosidade e 
faro investigativo, responsabilidade social, senso 
de contestação etc. Desse modo, não é possível 
que a escola, considerada importante agente de 
alfabetização, formação e letramento, adote uma 
visão “simplista, determinista e ingênua” perante o 
letramento digital. Os PCNs, em 1998, já versavam 
sobre o uso das tecnologias em sala de aula, como 
o rádio, a TV, o computador, entre outras, e afirmava 
que a escola deveria apresentar esses meios aos 
alunos como forma de participar do “novo” mundo 
recheado de tecnologias, sejam o uso da internet 

LETRAMENTO DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE

Ana Cristina dos Santos FALEIROS

Prof.a Dr.a Naiá Sadi CÂMARA
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como ferramenta de pesquisa ou o uso do celular 
no dia a dia filmando pequenos vídeos.

Alguns pesquisadores, como Lanhan (1993), 
Landow (1992), Tuman (1992) e outros afirmam 
que o uso das novas tecnologias afetará o ensino 
e a aprendizagem de forma determinante. Outros 
teóricos importantes relacionados ao assunto são 
Lévy (1999) e Rojo (2012), que também falam sobre 
as mudanças ocorridas no mundo que acabaram 
afetando os processos de comunicação, o que, 
consequentemente, mudou a maneira de ler o 
mundo, a interação professores-alunos, a prática de 
leitura e escrita, pois elas trouxeram novas formas 
de textos, fazendo com que surgissem os textos 
multissemióticos, com sons, imagens, efeitos, e os 
gêneros híbridos.

Considerando o hipertexto um dos gêneros 
digitais, Lévy o define como:

[...] um conjunto de nós ligados por conexões. 

Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, 

gráficos, ou parte de gráficos, sequências so-

noras, documentos complexos que podem 

eles mesmos ser hipertextos. [...] Navegar em 

um hipertexto significa, portanto, desenhar um 

percurso em uma rede que pode ser tão com-

plicada quanto possível. Porque cada nó pode, 

por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY, 

1993, p. 33).

A origem desses textos digitais, como os hi-
pertextos, sua forma, modo de funcionamento, 
possibilidades de navegação, estrutura ou função, 
parecem não ser trabalhados pelos professores 
como vem sendo observados por nós como tutora 
em cursos de formação/graduação em ensino a 
distancia, em nosso dia a dia como educadora nas 
escolas de educação básica e como coordenadora 
pedagógica do ensino fundamental. Segundo San-
tos (2003), o que ocorre é que expressiva parte dos 
professores, pedagogos, gestores não possuem 
formação pedagógica no uso de novas mídias e de 
seus modos de usos na educação. Logo, propõem 
aos alunos abordagens previsíveis e estáticas na 
navegação na rede.

Um dos problemas que ocorrem por causa do 
não letramento digital é, por exemplo, quando o 
leitor se deixa levar de um link ao outro, de um texto 
a outro, assim continuamente, não tendo em mente 
o objetivo que quer chegar em sua leitura, podendo  

formar conexões desordenadas que caminharão 
para a quebra da continuidade temática, em uma 
leitura vaga e superficial, uma vez  que, ao entrar 
em vários links no decorrer de sua leitura, acaba 
perdendo o foco do que procura, fazendo com que 
a sua leitura seja desordenada.

A partir do exposto, podemos questionar: o 
que faz com que os sentidos sejam lidos, compre-
endidos e interpretados na rede? Como é possível 
que o leitor navegador construa significados na 
rede em meio a um movimento de entrar e sair de 
links?  Se o próprio professor-orientador não sabe 
como lidar com as novas mídias, não tendo, por 
exemplo, consciência da função e do uso dos links, 
como ele irá conscientizar seus alunos para fazerem 
uma leitura crítica, capaz de identificar os efeitos 
de sentidos, posicionar-se e interferir criticamente 
nos recursos que podem ser utilizados na leitura 
de gêneros digitais de modo que o sentido possa 
ser construído?

Essas, em nossa opinião, são questões preo-
cupantes na formação do leitor, futuro professor, 
educador, pois, na verdade, a compreensão ocorre 
realmente quando o leitor é capaz de colocar em 
uso sua capacidade de selecionar, analisar, compa-
rar, sintetizar o que é significativo para ele, sendo 
que isso ocorre para qualquer tipo de leitura, não 
apenas a leitura de gêneros digitais (KOCH, 2006). 
A partir dessa afirmação surgem outros questiona-
mentos: será que o uso da tecnologia muda a ação 
de leitura e da escrita? Será que o professor sabe 
ler digitalmente?

Diante desse quadro, decidimos verificar em 
nossa pesquisa em que medida os professores 
estão preparados para trabalhar com esses novos 
gêneros. Para um diagnóstico de todos os ques-
tionamentos acerca de como está o preparo do 
professor para realizar a leitura desses gêneros 
digitais, foi realizada uma pesquisa que está sendo 
aplicada junto aos professores de ensino básico da 
rede municipal da cidade de Franca, a partir de um 
questionário qualitativo abordando questões obje-
tivas como: você usa o computador com facilidade? 
Você utiliza programas como Word e Power Point 
para produzir documentos? Utiliza sites educativos 
em suas aulas? Faz uso do ambiente virtual? Utili-
za planos de aula encontrados na web? Cria suas 
próprias páginas na web? Utiliza nas aulas de vários 
tipos de gêneros digitais?

Num segundo momento, será analisado como 
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e quais gêneros os professores estão utilizando 
para realizar a leitura digital. Essa pesquisa nos 
dará condições para saber como está a realidade 
do professor em sua competência de leitura digital.

Para que possamos refletir melhor sobre le-
tramento digital, iremos, a partir de uma pesquisa 
bibliográfica, investigar sobre conhecimentos cien-
tíficos relacionados ao letramento/escrita/alfabeti-
zação.  Segundo Soares (2005a, p. 31), “alfabetiza-
ção é a ação de alfabetizar, de tornar alfabetizado”. 
Assim, tornar-se alfabetizado significa aprender 
a tecnologia de leitura e escrita, aquela em que o 
aprendiz domina as habilidades básicas ou iniciais 
para ler ou escrever. Nessa perspectiva, a alfabeti-
zação está associada ao domínio das técnicas do 
sistema de escrita:

Chamo a escrita de técnica, pois aprender a ler 

e a escrever envolve relacionar sons com letras, 

fonemas com grafemas para codificar e decodi-

ficar. Envolve também, aprender que se escreve 

de cima para baixo e da esquerda para a direita; 

enfim, envolve uma série de aspectos que cha-

mo de técnicos. Essa é, então, uma porta de 

entrada indispensável (SOARES, 2005b, p. 15).

Enquanto a alfabetização é um método que 
ocorre individualmente, o letramento concentra-se 
nos aspectos sócio-históricos do processo de aqui-
sição de linguagem. Isso significa que o letramento 
estuda e descreve o que acontece na sociedade 
quando um método de escrita é adotado, ou seja, 
o letramento se concentra , conforme Soares, em 
um “o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e 
à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu 
contexto social” (SOARES, 1998, p. 72).

Tfouni (2010, p. 12) define letramento como:

O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos 

sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre 

outros casos, procura estudar e descrever o 

que ocorre nas sociedades quando adotam 

um sistema de escritura de maneira restrita ou 

generalizada; procura ainda saber quais práticas 

psicossociais substituem as práticas "letradas" 

em sociedades ágrafas. Desse modo, o letra-

mento tem por objetivo investigar não somente 

quem é alfabetizado, mas também quem não 

é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de 

verificar o individual e centraliza-se no social.

Segundo Xavier (2002), o letramento digital 
implica realizar práticas de leitura e escrita dife-
rentes das formas tradicionais de letramento e 
alfabetização. Ser letrado digital pressupõe assumir 
mudanças nos modos de ler e escrever os códigos 
e sinais verbais e não verbais, como imagens e 
desenhos, se compararmos às formas de leitura e 
escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o 
qual estão os textos digitais é a tela, também digital.

Sabemos que as novas tecnologias, por si só, 
não são veículos para a aquisição de conhecimento, 
capacidades e atitudes, mas precisam estar inte-
gradas em ambientes de ensino-aprendizagem, 
que permitam ao aluno construir o seu próprio 
conhecimento.

Concordamos ainda com Xavier (2009) quan-
do afirma que a sociedade contemporânea, sob o 
comando do neoliberalismo global dos países ricos, 
exige dos indivíduos uma série de habilidades, tais 
como: criticidade, capacidade de análise e obser-
vação, autonomia e, principalmente, capacidade 
de processar as múltiplas informações encontradas 
na grande rede, em tempo mínimo, para que sejam 
transformadas em conhecimento. Eis aí a questão 
para refletirmos: enquanto os discursos políticos 
que permeiam a inclusão digital estiverem estru-
turados nos pressupostos de que “ter acesso” ao 
computador seja suficiente para que o sujeito se 
torne capaz de fazer uso das informações maciças 
que circulam na grande rede, nossas instituições de 
ensino permanecerão na grande farsa da “másca-
ra” da inclusão digital, tendo o professor e o aluno 
como os principais excluídos do processo de letra-
mento digital.

Após o exposto, podemos afirmar que não há 
mais como deixar de investigar a leitura de gêne-
ros digitais e as condições de produção dadas por 
essa explosão tecnológica de comunicação e novas 
linguagens.

OBJETIVO(S)
A pesquisa realizará uma reflexão acerca das 

práticas de leitura e produção dos novos gêneros 
digitais a fim de verificar se o professor possui ou 
não capacidade leitora desses textos.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus de nosso trabalho será constituído 

por meio de uma pesquisa qualitativa, com quinze 
questões objetivas. Essas questões foram divididas 
da seguinte maneira: na primeira parte questio-
naremos sobre as tecnologias e sua relevância; a 
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segunda parte conta com uma questão dissertativa 
sobre a análise do uso do gênero digital em sala de 
aula por parte dos educadores.

ARCABOUÇO TEÓRICO
São claras as transformações sofridas pelo 

texto e pela escrita nos hipertextos, já que o tex-
to virtual carrega em si múltiplas semioses e um 
hibridismo entre a modalidade oral e escrita. Nos 
caminhos para uma nova educação, essas novas 
tecnologias de educação estão sendo inseridas em 
nossas escolas.

O letramento digital e a internet forçam os 
educadores e estudiosos da linguagem a repensa-
rem os objetivos educacionais, métodos de ensino 
e propostas pedagógicas. Segundo Valente (1999, 
p. 35), “a educação é um serviço e por isso, em 
geral, se adapta às mudanças apontadas pelo viés 
ideológico e pelo modelo econômico de gestão 
adotados pelo grupo político que detiver o poder 
no momento”.

Morello (2004, p. 31) coloca em discussão as 
linguagens da tecnologia como um espaço de for-
mulação das múltiplas relações que estabelecemos 
com a sociedade de informação, considerando-se, 
afirma a autora, que elas são formas pelas quais se 
processa a informatização de bens e serviços. Levan-
do em conta as novas subjetividades com que a es-
cola se defronta, cujas novas determinações culturais 
implicam em novas capacidades mentais, cognitivas 
e afetivas, é necessário a presença de discussões que 
acreditem que os novos letramentos/letramentos 
digitais são particularmente importantes para pen-
sarmos em educação e transformação social.

Como principais teóricos em nossa pesquisa 
temos Lévy (1999), Rojo (2012) e Buzato (2009). 
Lèvy aborda as questões sobre o que a cibercultura 
representa para a sociedade e consequentemente 
para as escolas hoje. Rojo disserta sobre a questão 
dos multiletramentos e Buzato nos ajuda em algu-
mas definições de letramento.  Para Rojo (2012), o 
multiletramento nada mais é do que a multiplicida-
de cultural e semiótica na constituição dos textos. 
Isso significa falar sobre a multimodalidade dos 
textos existentes na atualidade. Além disso, a autora 
reforça a ideia de que para ocorrer o multiletramen-
to, os professores devem estar preparados para 
sair da realidade do papel, lápis, caneta, lousa e giz.

Rojo (2012, p. 214) diz que “a origem do concei-

to de ‘multiletramentos’ advém do conceito de ‘le-
tramentos’, cunhado a partir da realização de estu-
dos voltados para a compreensão dos processos e 
práticas de letramento em diferentes comunidades, 
grupos e classes sociais”. Diante dessa afirmação, a 
mesma autora refere-se ao momento de as escolas 
ampliarem, produzirem e fazerem circular variados 
textos/gêneros, envolvendo em múltiplas práticas 
de letramento permitindo, desta forma, a inserção 
e participação dos alunos em várias esferas da ati-
vidade humana na sociedade.

Com nossa pesquisa, estabelecendo relações 
entre os conceitos de letramento, alfabetização e 
letramento digital e a formação do educador para 
utilizar desses gêneros digitais, poderemos propor 
maiores esclarecimentos sobre como está a for-
mação do professor para enfrentar esses novos 
desafios da leitura desses novos gêneros.

METODOLOGIA
Para verificar a competência que os professo-

res possuem em relação às novas mídias, faremos 
pesquisas bibliográficas sobre o assunto, incluindo 
buscas em sites especializados.

A segunda etapa deste trabalho será constitu-
ída de aplicação de uma pesquisa qualitativa com 
um questionário com quinze perguntas objetivas, 
e uma questão dissertativa que possibilitará ana-
lisar como é realizada a leitura pelo professor dos 
gêneros digitais. Essa pesquisa será realizada junto 
aos professores da rede municipal de ensino da 
região de Franca-SP, nas escolas: EMEB Frei Lauro 
de Carvalho Borges, com sete professores; EMEB 
Profa. Vanda Thereza de Senne Badaró, com nove 
professores; e EMEB Prof. César Augusto de Olivei-
ra, com nove professores; todos do 3º, 4º e 5º anos 
da educação básica.

RESULTADOS PRELIMINARES
A pesquisa está em andamento e já foi apli-

cado o questionário. Em fase inicial, já pudemos 
identificar que as educadoras pesquisadas mos-
tram que não possuem nenhuma dificuldade em 
manusear as novas tecnologias, imprimir aulas en-
contradas em sites, projetar figuras no data show, 
digitar relatórios no Word,  mas é evidente em suas 
respostas que os gêneros digitais como blogs, 
email-s são usados somente para uma prática so-
cial, sem demonstrar nenhuma relevância para o 
espaço pedagógico, como leitoras desses mesmos 
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gêneros.  Num segundo momento ainda está sendo 
analisado como o professor realiza a leitura desses 
gêneros com seus alunos. Lembrando que não ana-
lisaremos os alunos, mas apenas se os professores 
são letrados digitalmente.
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INTRODUÇÃO

A charge é um gênero textual que reúne 
vários tipos de linguagens. Em apenas um 
quadrinho ela consegue condensar muitas 

informações, fazendo com que o trabalho de leitura 
seja muito atraente.  Além disso, para que a leitura 
da charge seja completa, é necessário que o leitor 
esteja atento aos fatos que acontecem ao seu redor, 
em seu contexto sóciocultural.

De acordo com o dicionário Houaiss (2010, p. 
159), “charge é um cartum que contém crítica so-
cial, política etc”. Cagnin (s/d) define charge como 
“desenho que se refere a fatos acontecidos em que 
agem pessoas reais, em geral conhecidas, com o 
propósito de denunciar, criticar e satirizar”. Um dos 
principais elementos constituintes desse gênero 
são as caricaturas que salientam algumas caracte-
rísticas mais marcantes de uma pessoa pública, no 
caso a que está sendo criticada na charge. Por se 
caracterizar como um texto crítico, pode dar início 
a uma possível discussão e a uma possível reflexão 
sobre o assunto que está criticando/abordando. 
Esse gênero textual geralmente é encontrado nos 
cadernos de opinião dos jornais.

A charge é um texto multimodal, e de acordo 
com Dionisio e Vasconcelos (2013), a sociedade 
atual é constituída como um grande ambiente mul-
timodal, porque as palavras, as imagens, os sons, 
as cores, as músicas, os aromas, as texturas, entre 
outras linguagens, formam uma combinação entre 
si, criando e estruturando um mundo multissemióti-
co. Para essas autoras, esses textos são produzidos 
para serem lidos por meio dos sentidos: a visão, o 
olfato, o tato e a audição.

A teoria da multimodalidade foi postulada 
pelos teóricos Kress e Van Leeuwen. Segundo 
esses autores, os sentidos dos textos são resultado 

da relação textual instituída a partir dos diversos 
modos de combinação das linguagens: “agora é 
impossível compreender os textos, até mesmo as 
suas partes linguísticas somente, sem ter uma ideia 
clara de como esses outros elementos podem estar 
contribuindo para o significado do texto” (KRESS, 
2000, p. 337).

Para Dionisio e Mendonça (2013): “o termo 
‘texto multimodal’ tem sido usado para nomear 
textos constituídos por combinação de recursos 
de escrita (fonte, tipografia), som (palavras faladas, 
músicas), imagens (desenhos, fotos reais), gestos 
movimentos, expressões faciais etc”.

A leitura de textos multimodais, como a char-
ge, é feita de modo unificado. O leitor não consegue 
fazer uma leitura isolada de cada tipo de linguagem. 
Como os textos multimodais se utilizam de várias 
linguagens e vários sentidos, o leitor não conse-
gue entender a mensagem, se fizer uma leitura 
fragmentada, ou seja, se a leitura for realizada por 
partes. A imagem consegue fazer com que o leitor 
grave de forma melhor a mensagem, pois ela traba-
lha com os sentidos de quem faz a leitura. Segundo 
Sturken e Cartwright (2001, p. 25),

a capacidade das imagens para nos afetar como 

observadores e consumidores é dependente 

dos significados culturais maiores que elas in-

vocam e dos contextos social, político e cultural 

em que elas são vistas. O significado das ima-

gens não está somente nos seus próprios ele-

mentos visuais, mas são adquiridos quando elas 

são "consumidas", observadas e interpretadas.

Tendo em vista que a mídia exerce algum 
papel de manipulação das opiniões na sociedade, 
decidimos mostrar como a política é vista pela mí-

POLÍTICA E CHARGE: UM ESTUDO MULTIMODAL 
E INTERTEXTUAL DO GÊNERO

Camila Cristina Branquinho Barbosa Tozzi SILVA

Prof.a Dr.a Naiá Sadi CÂMARA
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dia, a partir das charges veiculadas em um jornal 
de grande circulação no país, a Folha de S. Paulo. O 
gênero charge foi escolhido pois, conforme Flores 
(2002, p. 11),

A charge é um interessante objeto de estudo 

por aquilo que mostra e diz de nós mesmos e 

do mundo em que vivemos, contribuindo, além 

disso, para moldar o imaginário coletivo. Através 

de sua análise podem-se perceber as estratégias 

utilizadas pelos vários segmentos envolvidos nos 

jogos de poder e manipulação de que conscien-

te ou inconscientemente somos atores e alvos. 

Atua diretamente sobre a necessidade de per-

tencer a um grupo social. Essa necessidade de 

pertença nos impele a investir os objetos de va-

lores simbólicos, funcionando eles como senhas 

de entrada de aceitação nos grupos.

ARCABOUÇO TEÓRICO
A charge é um gênero textual que possui 

como características a intertextualidade e a multi-
modalidade. Koch (2008), estudiosa da intertextu-
alidade, é uma teórica que defende que as charges, 
em sua grande maioria, possuem intertextualidade 
com outros textos. De acordo com a autora, “no 
processo de leitura e produção de sentido, (re)
conhecemos o trecho ‘dramatizado’ na tirinha e daí 
seu efeito de humor [...]” (KOCH, 2011, p. 81).

Koch (2008) considera dois tipos de inter-
textualidade: intertextualidade stricto sensu e lato 
sensu. A intertextualidade stricto sensu divide-se 
em intertextualidade temática, estilística, explícita e 
implícita. A intertextualidade stricto sensu é aquela 
que para ocorrer precisa manter uma relação inter-
textual com outro texto. E, ainda de acordo com a 
autora (2008, p. 17), o texto precisa “fazer parte da 
memória discursiva”.

A intertextualidade temática encontra-se em 
textos que possuem a mesma área do saber e pode 
ocorrer nos diferentes gêneros: textos da mídia, tex-
tos de jornais, histórias em quadrinhos, entre outros.

A intertextualidade estilística é encontrada 
quando o autor faz menção a outro texto por meio 
da repetição, paródia e imitação. Esse tipo de inter-
textualidade se encontra em vários tipos de textos, 
podendo ser usados como exemplos textos em que 
se usa a linguagem bíblica, em jargões profissionais 
e em dialetos.

A intertextualidade explícita ocorre quando 

um sujeito em seu texto menciona outro texto 
existente. Ela pode ser observada pela presença 
de citações, resumos, resenhas, entre outros. Sobre 
esse tipo de intertextualidade, Koch defende que:

A intertextualidade será explícita quando, no 

próprio texto, é feita menção à fonte do inter-

texto, isto é, quando um outro texto ou um frag-

mento é citado, é atribuído a outro enunciador; 

ou seja, quando é reportado como tendo sido 

dito por outro ou por outros generalizados [...] 

(KOCH, 2008, p. 28)

O quarto e último tipo de intertextualidade, a 
implícita, é aquela em que o intertexto é colocado 
dentro de um texto sem que o autor mencione a 
fonte. Essa intertextualidade ocorre com o obje-
tivo de contrariar, ridicularizar ou argumentar em 
sentido contrário. Como o próprio nome diz (in-
tertextualidade implícita), o autor espera que o seu 
leitor seja capaz de identificar o intertexto dentro 
do texto que está lendo. Esse reconhecimento se 
dá quando o leitor consegue acionar o texto fonte 
em sua memória discursiva. Em relação à esse tipo 
de intertextualidade, a autora afirma que:

Tem-se a intertextualidade implícita quando 

se introduz, no próprio texto, intertexto alheio, 

sem qualquer menção explícita da fonte, com 

o objetivo quer de seguir-lhe a orientação ar-

gumentativa, quer de contraditá-lo, colocá-lo 

em questão, de ridicularizá-lo ou argumentar 

em sentido contrário [...] Nos casos de intertex-

tualidade implícita, o produtor do texto espera 

que o leitor/ouvinte seja capaz de reconhecer a 

presença do intertexto, pela ativação do texto-

-fonte em sua memória discursiva, visto que, se 

tal não ocorrer, estará prejudicada a construção 

do sentido [...] (KOCH, 2008, p. 30).

Quando essa intertextualidade não é reco-
nhecida, o texto pode perder grande parte de seu 
significado, ou até mesmo, pode não fazer sentido 
nenhum para o seu leitor, visto que, sem uma liga-
ção com a memória discursiva, a construção dos 
sentidos é totalmente prejudicada.

Dentro deste tipo de intertextualidade, pode 
ocorrer que a recuperação por parte do leitor/
ouvinte, do texto que está lendo/ouvindo, não seja 
devida. Isso acontece quando há o plágio. O autor 
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que imita/copia o texto de outro sujeito, não tem a 
intenção de que a recuperação pela memória do 
sujeito leitor/ouvinte aconteça. Ainda:

[...] o plágio seria um tipo particular de intertex-

tualidade implícita, com valor de captação, mas 

no qual, ao contrário dos demais, o produtor do 

texto espera (ou deseja) que o interlocutor não 

tenha na memória o intertexto e sua fonte (ou 

não venha a proceder à sua ativação), procu-

rando, para tanto, camuflá-lo por meio de ope-

rações de ordem linguística, em sua maioria de 

pequena monta (apagamentos, substituições 

de termos, alterações de ordem sintática, trans-

posições etc.). Assim, o plágio pode ser visto, 

dentro dessa perspectiva, como o caso extremo 

da captação (KOCH, 2008, p. 31).

Hoje, existem as charges eletrônicas, que não 
estudaremos nesta pesquisa, entretanto, o som, as 
músicas, os diálogos, os movimentos, as expressões 
são características de textos multimodais.

Para respondermos à questão levantada em 
nosso objetivo, faz-se necessário, primeiramente, 
um estudo e pesquisa a cerca de como a intertex-
tualidade e a multimodalidade estão presentes e 
quais recursos são utilizados para a construção das 
charges. Portanto, como principais teóricos utiliza-
dos nesta pesquisa temos Koch (2008, 2009, 2011 
e 2012), Kristeva (1974), Kress e Van Leeuwen (1996, 
2001 e 2011) e Miani (2001).

OBJETIVOS
O trabalho de pesquisa tem como objetivo 

geral analisar estratégias intertextuais e multimo-
dais nas charges no período eleitoral. E tem como 
objetivos específicos:

I. apresentar as novas formas que são utiliza-
das para elaboração das charges, em um mundo 
considerado como multimodal;

II. analisar como esses recursos são impor-
tantes na constituição das charges e até que ponto 
eles conseguem influenciar ou não o ato de leitura 
e interpretação;

III. verificar se a multimodalidade pode ser 
considerada uma estratégia de construção da 
charge.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus escolhido para este trabalho cons-

titui-se por dez charges veiculadas no jornal Folha 
de S. Paulo, no período de campanha eleitoral, 
nos meses de junho a outubro do ano de 2012. As 
charges selecionadas tratam da campanha eleitoral 
dos candidatos ao cargo de prefeito da cidade de 
São Paulo.

METODOLOGIA
Para comprovar as hipóteses iniciais, este es-

tudo utiliza a divisão da pesquisa em duas partes, 
sendo que na primeira trata de um levantamento 
bibliográfico. A segunda parte apresenta uma pes-
quisa utilizando o método de análise de conteúdo 
das charges selecionadas.

Inicialmente estudaremos os conceitos históri-
cos acerca da intertextualidade, a partir das teorias 
de Koch e Kristeva. O segundo conceito estudado 
e trabalhado nesta pesquisa, é a multimodalidade, 
a partir das teorias de Kress e Van Leeuwen.

RESULTADOS PRELIMINARES
Terminamos o estudo relativo aos referenciais 

teóricos e pelas análises iniciais esperamos ter 
conseguido mostrar o cenário sobre os estudos da 
intertextualidade e da multimodalidade. Percebe-
mos que a charge veiculada no dia 7 de outubro 
mantém a intertextualidade com textos veiculados 
no jornal Folha de S. Paulo, no período eleitoral do 
ano de 2012. Encontramos também intertextualida-
de com a propaganda das pilhas Duracell na charge 
veiculada no dia 1º de setembro. As charges veicu-
ladas nos dias 9 e 18 de setembro, 2 e 7 de outubro, 
apresentam as regras que o direito eleitoral criou 
em relação às propagandas políticas.

Sabe-se que essas múltiplas linguagens po-
dem ser consideradas como formadoras de argu-
mentos que consolidam opiniões e atingem o públi-
co. Como dito anteriormente, quando as pessoas se 
utilizam mais de seus sentidos para entenderem um 
texto, elas conseguem chegar mais rapidamente e 
mais facilmente ao objetivo de sua leitura.

PALAVRAS-CHAVE:

 charge;
 intertextualidade;
 multimodalidade.
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 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

Uma das competências exigidas na Prova 
de Redação do Exame Nacional do ensino 
médio (ENEM), a Competência 5, visa ava-

liar o desempenho do candidato ao elaborar uma 
proposta de intervenção social para o problema 
abordado, “respeitando os direitos humanos”. Sabe-
-se que o objetivo do Enem é avaliar o desempenho 
do estudante ao fim da escolaridade básica e que 
é utilizado como critério de seleção para os estu-
dantes que pretendem concorrer a uma bolsa no 
Programa Universidade para Todos (ProUni).

Cerca de quinhentas universidades já usam o 
resultado do exame como critério de seleção para 
o ingresso no ensino superior, complementando 
ou substituindo o vestibular. Em 2012, o tema pro-
posto – “O movimento imigratório para o Brasil no 
século 21” – deveria ser desenvolvido no tipo de 
texto dissertativo argumentativo, em que o aluno 
de ensino médio demonstrasse competências para 
selecionar, organizar e relacionar, de forma coerente 
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista e propor uma forma de intervenção 
social – que respeitasse os direitos humanos – para 
uma possível solução do problema.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 
5º, em que são arrolados os Direitos Humanos, que 
migrar faz parte do direito de ir e vir. Essa é, porém, 
uma questão que envolve muita polêmica, pois gira 
em torno das condições em que ocorrem esses 
processos migratórios: se de um modo livre, em que 
assim está se exercendo esse direito, ou se de modo 
obrigatório, que tende a realizar interesses políticos 
e econômicos desumanos, visando sempre ao ca-
pital, nacional ou estrangeiro, marcando o enorme 

abismo que existe entre o mundo da riqueza e o 
mundo da pobreza. Parte-se da premissa de que 
o conhecimento sobre os direitos humanos dos 
adolescentes e dos professores do ensino médio é 
filtrado pela mídia ou pelos livros didáticos dispo-
níveis na escola.

Os candidatos e professores parecem não de-
ter formação reflexiva sobre as temáticas e também 
formação específica na área dos direitos humanos 
que possa dar conta de uma argumentação e de 
uma proposta de intervenção efetiva, pois, para que 
se possa contemplar um raciocínio desprendido de 
discursos ideológicos existentes no tipo de mídia 
que talvez seja a fonte do saber do candidato e dos 
professores, necessita-se ter um conhecimento dos 
direitos humanos não só no âmbito das leis ou da mí-
dia, mas, também, em discussões acadêmicas orien-
tadas por profissionais competentes para tanto.

Diante do exposto, a proposta de intervenção 
pode ficar apenas no âmbito de um discurso pa-
rafrástico repetido por uma determinada prática 
discursiva existente em um dos grupos sociais ide-
ológicos de direita ou de esquerda ou de centro de 
direita e outros, e não no de um discurso proativo 
de reflexão consciente da participação do candi-
dato nos problemas sociais do país. Compreender 
o que são os “Direitos Humanos”, para sugerir uma 
intervenção social que os respeite, envolve diversas 
questões e pontos de vistas de diferentes áreas do 
conhecimento: filosofia, sociologia, história, eco-
nomia, comunicação, mídia e, principalmente, a 
própria esfera jurídica.

Se a premissa de que os adolescentes e os pro-
fessores de ensino médio não têm formação espe-
cífica na área dos Direitos Humanos for procedente 

DIREITOS HUMANOS: UMA REFLEXÃO À LUZ DA 
ANÁLISE DE DISCURSO SOBRE A COMPETÊNCIA 5 DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL NAS REDAÇÕES DO ENEM

Carla Andrea Pereira de REZENDE

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO



S
E

L
IN

F
R

A
N

17

PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

como resultado desta pesquisa, então ensinar a 
elaborar uma proposta de intervenção social para 
problemas abordados em um texto dissertativo 
argumentativo, sem levar em consideração os as-
pectos legais, passa a ser um grande desafio. Como 
afirmado anteriormente, é sabido que a fonte de 
conhecimento dos Direitos Humanos quase sempre 
é a mídia ou textos didáticos, logo, saber elaborar 
uma proposta de intervenção social minimamente 
substancial requer, na sua argumentação, o conhe-
cimento da fonte jurídica para poder sustentá-la.

Assim, faz-se necessário verificar quais são 
os discursos que circulam dentro e fora da escola 
e que orientam tal proposta de intervenção social. 
E também observar quais fontes de informação e 
conhecimento se dão nas práticas de leitura e de 
escrita sobre a temática dos Direitos Humanos. O 
discurso dos Direitos Humanos está materializado 
na Constituição Federal, em seu art. 5º, que diz que 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no país a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”. O art. 1º da Declaração 
dos Direitos Humanos define: “Direitos humanos 
são direitos e liberdades básicas de todos os seres 
humanos; seu conceito está ligado com a ideia de 
liberdade de pensamento, de expressão, e igualda-
de perante a lei”. Segundo Bobbio (1997, p. 20): “A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, procla-
mada pela Organização das Nações Unidas, afirma 
que todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos, dotados de razão e de 
consciência e devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade. Direitos relacionados 
com a natureza do Homem”.

Para observar em que medida os discursos 
e aspectos jurídicos são elencados para orientar 
sobre a proposta de intervenção social nas reda-
ções do referido exame, analisaram-se as práticas 
discursivas de dois professores de ensino médio 
de estados diferentes do país, em entrevista em 
rede de TV, na emissora Globo.tv, ao comenta-
rem a proposta de redação de 2012, após a prova, 
procurou-se verificar em que medida os discursos 
dos comentários sobre a redação apontam para 
a realização da quinta competência. Observou-se 
também no Manual de Redação do Enem quais são 
as orientações para a realização da Competência 5.

Este estudo faz parte do Projeto do Obser-

vatório da Educação da UNIFRAN, intitulado “Lin-
guagens, Códigos e Tecnologias: práticas de ensino 
de leitura e de escrita na educação básica: ensino 
fundamental e médio” e é financiado pela CAPES/
INEP/OBEDUC.

OBJETIVOS
Geral: refletir sobre o discurso midiático, 

professoral e orientador do Manual de Reda-
ção do Enem acerca da quinta competência a 
ser avaliada na abordagem da proposta temá-
tica da redação do Enem de 2012, publicado no 
site <http://globotv.globo.com/globocom/g1/v/
professores-comentam-a-prova-de-redacao-do-
-enem-2012/2224613/> e observar em que medida 
os discursos e aspectos jurídicos são elencados 
para a proposta de intervenção social.

Específicos: a) identificar quais práticas de 
leitura, de escrita e discursivas sobre a avaliação 
de redação do Enem de 2012 circulam na mídia, na 
escola e no próprio Manual de Redação do Enem 
que orientam/prescrevem a realização da prova 
e, principalmente, a Competência 5; b) verificar 
quais efeitos de sentido as práticas referidas no 
objetivo específico “a” produzem; c) observar em 
que medida os “já ditos” e os discursos filtrados 
pela mídia, pelo professor e pelo manual aparecem 
nas redações apresentadas/comentadas em sites e 
comentários sobre a redação Enem 2012.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus escolhido configura-se no recorte de 

discursos, enunciados, comentários e reflexões pre-
sentes em jornais on-line, sites e mídia social acerca 
da redação do Enem 2012. Para esta comunicação 
selecionaram-se os enunciados de dois professores 
entrevistados pelo G1, em videocast, intitulado “Pro-
fessores comentam a prova de redação do ENEM 
2012”, presente no site Globo.tv. Os professores 
são de estados diferentes, sendo um professor da 
cidade de São Paulo (SP) e a outra professora de 
Recife (PE).

ARCABOUÇO TEÓRICO
O aporte teórico-metodológico centra-se na 

perspectiva discursiva francesa foucaultiana, no 
que tange às relações de saber e de poder, à ordem 
do discurso, às práticas discursivas e aos jogos 
de verdade. Analisam-se os enunciados à luz dos 
conceitos refletidos por Pêcheux, no que se refere 
ao discurso, às condições de produção, à memória 
discursiva, ao interdiscurso e ao trajeto temático.

Para as questões de práticas de leitura e escrita, 

http://globotv.globo.com/globocom/g1/v/professores-comentam-a-prova-de-redacao-do-enem-2012/2224613/
http://globotv.globo.com/globocom/g1/v/professores-comentam-a-prova-de-redacao-do-enem-2012/2224613/
http://globotv.globo.com/globocom/g1/v/professores-comentam-a-prova-de-redacao-do-enem-2012/2224613/
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fundamenta-se em Orlandi, Gregolin, Chartier, An-
drade e Rabelo, que embasam as observações acer-
ca das produções de texto no ENEM. Para as ques-
tões dos direitos humanos assenta-se nos estudos de 
Bobbio na definição de direitos humanos (naturais); 
e em Piovesan, que esclarece acerca dos direitos 
referentes à cidadania, aos direitos internacionais e 
suas correlações no sistema jurídico brasileiro.

METODOLOGIA
A pesquisa é bibliográfica e qualitativa. Serão 

observados os discursos que circulam na mídia, na 
escola e no manual intitulado “A Redação no Enem 
2012 – Guia do Participante”, publicado pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).

RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados preliminares apontam para um 

discurso parafrástico que orienta a intervenção 
social para o tema do ponto de vista estrutural e 
de estratégias argumentativas e discursivas que 
se amparam em posicionamentos ora históricos, 
ora sociais, ora econômicos, ora midiáticos e/ou 
ideológicos, em detrimento dos aspectos jurídicos, 
que são pouco discutidos. O discurso é definido 
por Pêcheux (2004) como efeito de sentidos en-
tre locutores, um objeto sócio-histórico no qual a 
Linguística está pressuposta. Ele considera a lin-
guagem como um sistema sujeito à ambiguidade, 
definindo a discursividade como a inserção dos 
efeitos materiais da língua na história, incluindo a 
análise do imaginário na relação dos sujeitos com 
a linguagem. O discurso é, assim, o observatório da 
relação língua/ideologia. Em termos de discurso, 
Pêcheux (2004) não faz uma distinção estrita entre 
estrutura e acontecimento, relacionando a lingua-
gem à sua exterioridade, mas estabelece a noção 
de interdiscurso, que ele define como memória 
discursiva, um conjunto de já-ditos que sustenta 
todo dizer. De acordo com este conceito, as pes-
soas estão filiadas a um saber discursivo que não 
se aprende, mas que produz seus efeitos através 
da ideologia e do inconsciente. Segundo Pêcheux 
(1998), as palavras não têm um sentido ligado à sua 
literalidade. O sentido é sempre uma palavra por 
outra, ele existe em relações de metáfora (trans-
ferência) que se dão nas formações discursivas, 
que são seu lugar histórico provisório. A leitura 
(escuta) proposta por Pêcheux expõe o olhar leitor 
à opacidade do texto, objetivando a compreensão 
do que o sujeito diz em relação a outros dizeres. 
Simultaneamente, cada formação discursiva entra 

em diversos campos de formação, e para posição 
e lugar que ocupam é diferente a posição, depen-
dendo dos jogos de poderes em questão. Sendo 
assim, os enunciados podem reaparecer, dissociar-
-se, recompor-se, ganhar extensão, adquirir novos 
conteúdos semânticos e são característicos de uma 
época determinada. O analista deve observar as 
condições de produção do discurso e verificar o 
funcionamento da memória, remeter o dizer a uma 
forma discursiva e não a outra para a compreen-
são do sentido que ali está dito (ORLANDI, 2005). 
Observa-se que não há como falar de um discurso 
sem circular por outros discursos. Ao se referir à 
ordem do discurso, Foucault remete às normas 
que selecionam, organizam, regulam e redistri-
buem os discursos, incluem formações discursivas 
atuantes entre si que determinam o que pode e o 
que deve ser dito (FOUCAULT, 2006). Ensinar a 
propor intervenções sem conhecimento da abor-
dagem jurídica pode comprometer os sentidos dos 
textos produzidos que, em lugar de propostas de 
solução, podem apresentar, explicitamente ou de 
forma implícita, preconceitos em relação ao tema. 
Diante dos conceitos refletidos acima, percebe-se 
no discurso do entrevistado, o professor Nelson, 
aos 25h36min da entrevista, quando afirma: “En-
fim, já se deve usar a expressão de acordo com a 
personagem com quem vai falar; bom tem que ser 
um fingidor, fingir aí nesta escritura, mas, o grande 
problema é a competência linguística, escrever 
bem, com coerência, precisão semântica; para o 
ensino médio conseguir esse objetivo já está ótimo. 
Parabéns!”. A repórter retoma o discurso e salienta 
que a Redação é um bicho de sete cabeças, pois 
vale cinquenta por cento da prova. O professor res-
ponde: “O treino 'penetra surdamente as palavras'. 
Você não será um Drummond, nem um Machado 
de Assis, porque eles são únicos, mas o treino já 
evolui muito quem trabalhou, leu, fez redações, já 
evoluiu muito”. Diante desses discursos, analisa-se 
a ausência dos discursos jurídicos, referentes aos 
direitos humanos e o desempenho para produzir as 
redações nos moldes da quinta competência. Logo, 
percebe-se no discurso do professor um “já lá” que 
traz à tona a ideia de que uma boa redação é uma 
questão de treino e estrutura formal e não de uma 
reflexão pautada na transformação de informações 
em conhecimento.

Quando analisado o discurso da professora 
de Recife, ela argumenta que a prova favoreceu 
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uma região/Estado, pois no Nordeste tal tema não 
entrou na ordem das discussões, esquecendo-se 
que é ligado não a um problema regional e sim a 
toda a nação brasileira. Aos 15h15min da entrevista, 
no vídeo, a repórter do G1 pergunta: “Com a vinda 
de estrangeiros para o Brasil, não se corre o risco 
de o aluno apresentar um tom preconceituoso?”, ao 
que a professora responde: “Não sei, é possível, mas 
espero que não. Os professores trabalharam muito 
essa questão, essa migração inversa, o nordestino 
voltando pra cá, nós estamos com a economia em 
alta, estamos atraindo as pessoas. Espero que eles 
tenham tomado este cuidado”.

A temática do Enem não é formulada pen-
sando em ajudar ou prejudicar regiões, mas sim, 
procura trazer temas que envolvam o país como 
um todo. Os resultados da análise dessas práticas 
discursivas mostram o despreparo de professo-
res para lidarem com questões sobre os direitos 
humanos. E o conhecimento de alguns conceitos 
implícitos no discurso jurídico podem colaborar 
para a fundamentação da prática pedagógica de 

professores do ensino médio que têm como desafio 
desenvolver nos alunos a Competência 5, que se 
refere aos “direitos humanos”, exigida pelo Enem 
nas redações.

Os direitos humanos não estão apenas em 
questões regionais e nacionais, mas são o elo das 
relações internacionais, estando ligado às ques-
tões humanitárias, premissa de qualquer relação 
de humano para humanos, ou seja, qualquer tema 
correlato à temática “direitos humanos” não poderia 
e não seria abordado apenas no aspecto regional, 
e sim como uma temática mundial que teria como 
norte a intervenção social, ora solicitada como crité-
rio de avaliação da quinta competência, adequada 
aos princípios da dignidade humana e igualdade.

PALAVRAS-CHAVE:

 discurso jurídico;
 intervenção social;
 redação;
 Enem;
 direitos humanos.
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INTRODUÇÃO

Em consonância com os documentos oficiais 
de parametrização do ensino, a disciplina de 
língua portuguesa nas escolas municipais e 

estaduais do Estado de São Paulo vincula-se ao 
suporte teórico-metodológico da denominada 
Proposta Curricular do Estado de São Paulo, im-
plantada nas escolas desde 2008.

Sabendo-se que à proposta ligam-se valores 
históricos, ideológicos, culturais, políticos, sociais e 
que, em assim sendo, há uma concepção de língua 
e de linguagem que enforma esses valores, cumpre 
investigar o tratamento que é dado à linguagem 
nesse material, uma vez que ele assume um papel 
relevante na formação de práticas de leitura e escri-
ta em sala de aula, por ser um dos principais recur-
sos didáticos amplamente usados pelo professor.

Conforme assinalam Rojo e Jurado (2009), a 
partir da leitura dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ensino Médio (PCNEM), por exemplo, 
é visível a oscilação epistemológica entre uma 
abordagem de ordem cognitiva e uma abordagem 
sociointeracionista, além de fortes sinalizações de 
teorias enunciativo-discursivas, o que mobiliza um 
ensino pautado na interação entre sujeitos media-
da pela linguagem. Essa mesma orientação está 
presente também no Currículo do Estado de São 
Paulo, conforme vemos a seguir:

A proposta de estudar a língua considerada 

como atividade social, como um espaço de 

interação entre as pessoas, num determinado 

contexto de comunicação, implica a compre-

ensão da enunciação como eixo central de 

todo o sistema linguístico e a importância do 

letramento, em função das relações que cada 

sujeito mantém em seu meio (SECRETARIA, 

2010, p. 31).

É possível depreender, pela citação transcrita, 
a presença da teoria bakhtiniana no que se refere 
ao interacionismo como eixo norteador do ensino 
de língua portuguesa e é essa constatação que nos 
leva a indagar de que forma esse conceito fulcral 
do pensamento de Bakhtin está presente nos docu-
mentos oficiais, haja visto que houve uma saturação 
de certas categorias bakhtinianas, principalmente 
pelo viés do discurso pedagógico, o que leva a um 
reducionismo de sua teoria. É nesse sentido que 
nossa pesquisa tem como tema o interacionismo 
de Bakhtin e seus desdobramentos na Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo.

Além disso, cumpre ressaltar que o nível de 
exigência e de cobrança do uso da proposta em 
sala de aula se faz aumentar a cada ano, o que leva 
a outro questionamento: em que medida o pro-
fessor de língua portuguesa está capacitado para 
interferir nesse material, seja suprimindo ou com-
plementando o que não está de acordo com suas 
necessidades, sob o enfoque do interacionismo? É 
evidente que se fazem necessárias orientações de 
como usar esse material com propriedade, o que 
não tem sido feito, segundo nossa pesquisa in loco.

OBJETIVO(S)
O objetivo de nossa pesquisa é analisar os 

materiais oferecidos aos professores, no caso, a 
Proposta Curricular do Estado de São Paulo, ten-
do em vista que essa nova mudança curricular do 
sistema educacional do Governo do Estado de São 
Paulo (Proposta Curricular/2008) foi apresentada e 

UMA ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB O ENFOQUE 
INTERACIONISTA DA LINGUAGEM

Cristiane Alves de OLIVEIRA

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO
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implantada pela Secretaria Estadual da Educação 
(SEE) a toda a rede pública estadual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nossa preocupação será a de investigar de 

que modo o interacionismo está presente nas prá-
ticas de leitura, interpretação e produção de textos 
nos Cadernos do Aluno e do Professor, os quais 
compõem o material didático apostilado.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus desta pesquisa é constituído pelo 

Caderno do Professor (doravante CP) e pelo Cader-
no do Aluno (doravante CA), do 3º ano do ensino 
médio, juntamente com o Currículo Oficial que 
institui os conteúdos, habilidades e competências 
a serem contempladas nesse segmento de ensino.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Para realizar esta pesquisa, utilizaremos as 

noções de Mikhail Bakhtin em relação ao intera-
cionismo, exatamente pela constatação, como já 
mencionada, de que os documentos oficiais são 
baseados em seu pensamento filosófico. Além de 
Bakhtin, faremos uma incursão nos estudos de 
Vygostky, com a finalidade de estabelecer pontos 
de contato entre as duas teorias subjacentes aos 
documentos oficiais, no que se refere à linguagem.

Segundo Bakhtin, não basta que duas pessoas 
estejam face a face para que haja interação, em for-
ma de diálogo em voz alta, por exemplo.  Para ele, 
a palavra “diálogo” deve ser concebida de forma 
ampla, pois um livro também é um elemento de 
comunicação verbal e tudo o que é comunicação 
verbal constitui o diálogo, que é na verdade uma 
das formas mais importantes da interação verbal.

Nessa esteira de pensamento, importam as 
vozes de quem fala e de quem ouve, pois é nessa 
relação que se constituem as produções de sentido. 
Sem a presença do outro não há linguagem, tendo 
em vista que é por meio da participação do leitor, 
ouvinte, faltante, espectador que os valores são 
postos em confronto, já que cada Ser possui uma 
visão de mundo.

Cumpre destacar também que a interação, re-
alidade fundamental da língua, no dizer de Bakhtin, 
só se institui quando há compreensão ativa do 
locutor em relação a um enunciado produzido, 
ou seja, se diante de um enunciado pleno houver 
concordância, discordância, respostas, haverá a 
produção de sentido por parte dos sujeitos ins-
taurados no processo real de interlocução. Se isso 
não ocorrer, tem-se a compreensão passiva, que se 

instaura quando uma voz é silenciada, não havendo 
possibilidade de resposta.

Segundo a concepção teórica de Bakhtin, o 
sujeito é um ser que está sempre em relação com, 
nunca isolado, é um sujeito “situado”, no dizer de 
Sobral (2006). Importam a sua visão de mundo, 
o seu posicionamento no mundo, suas respostas, 
sua contribuição uma vez que, segundo Bakhtin 
(2011, p. 348):

[...] Viver significa participar do diálogo: inter-

rogar, ouvir, responder, concordar etc. Nesse 

diálogo o homem participa Inteiro e com toda 

a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, 

o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se to-

talmente na palavra, e essa palavra entra no 

tecido dialógico da vida humana, no simpósio 

universal.

Depreendemos, pois, que Bakhtin é de fato 
um filósofo da existência, e assim, interessa-lhe 
refletir como se dá sentido à vida, e podemos en-
tender vida num sentido amplo, pois tudo o que 
for dotado de sentido, significa vida. Tal reflexão 
nos leva a questionar como os sujeitos do ensinar 
e do aprender produzem ou produziram sentidos, 
não em relação dicotomizada, pois essa forma de 
ver o mundo é totalmente antibakhtiniana, pensa-
mos, pois,  nesses sujeitos, inscritos no  papel social 
demarcado de professor e aluno. Sabe-se que no 
ensino tradicional, autoritário, não eram dadas vo-
zes aos alunos, na medida em que era necessário 
apenas compreender de forma passiva. Esse ensino 
tem suas justificativas históricas, contextualizadas, 
porém não plausíveis e o que incomoda é pensar, 
se isso pode ocorrer ainda na contemporaneidade.

METODOLOGIA
É com base na indagação acima que encami-

nharemos nosso trabalho, a partir da escolha do 3º 
ano do ensino médio, que é uma série que passou 
por um processo de adaptação à nova proposta. 
Como dissemos, faremos uma análise do material 
didático composto pelo CA e CP, que se distribuem 
em 4 volumes anualmente. Sendo o CA destinado 
ao sujeito-aluno e o CP ao sujeito-professor, fare-
mos um entrecruzamento entre os dois materiais 
a fim de perceber o modo que é feito o diálogo 
com o  professor por parte das instâncias oficiais, e 
também o modo que esse mesmo diálogo é feito 
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pelo professor ao aluno e vice-versa por meio do 
material linguístico de que dispomos.

RESULTADOS PRELIMINARES
Nas análises das atividades que constam do 

CA e CP pudemos verificar em que medida ocorre 
o interacionismo nas atividades de leitura e compre-
ensão de texto. Cabe transcrever nesse momento 
o item que se denomina “Sondagem”, atividade re-
alizada antes da leitura dos textos que compõem a 
situação de aprendizagem, presente apenas no CP:

- Escreva na lousa: Para você, o que é trabalho?
- Discuta o tema com a classe. Observe, na 

discussão, o ponto de vista dominante e qual é a 
relação que mantém com o tema da redação a ser 
estudado em seguida. Anote alguns comentários 
pertinentes para uso posterior, no desenvolvimento 
da Situação de Aprendizagem.

- Aproveite para recapitular com os alunos a ati-
vidade escrita de redação sobre o tema do Enem no 
2º bimestre. Procure questionar o que eles lembram 
desse exercício com o objetivo de rever as caracte-
rísticas que definem o gênero dissertação escolar.

Em relação a esse procedimento que consta 
no CP, cuja finalidade é dar início à situação de 
aprendizagem, observamos que há um direciona-
mento sobre a ação que o educador deve realizar, 
de forma sequencial, a fim de que a consecução 
dos objetivos da mencionada situação se concreti-
ze. Há um passo a passo a ser seguido, tantos pelos 
professores, quanto para os alunos, que realizam o 
que está determinado no CA.

Identificado pelo uso dos verbos-comando: 
escrever, discutir, observar, anotar, recapitular e 
questionar, na forma do modo imperativo do verbo, 
percebemos uma forma autoritária do enunciador 
dirigir-se ao sujeito-professor, que nessa instância, 
apenas cumpre o que está disposto no material.

Ao se pensar, conforme postula Bakhtin, que 
toda palavra procede de alguém e se dirige social-
mente a alguém, nota-se que a palavra volta-se 
sempre para a coletividade, podendo assim ser 
definida como produto de interação do locutor e 
do ouvinte. Esse ouvinte, no caso, o professor, seria 
um destinatário presumido, no dizer de Bakhtin, 
uma vez que é ao professor enquanto classe social 
que o enunciado se dirige.

Em assim sendo, ao solicitar ao professor que 
observe o ponto de vista dominante em relação ao 
tema trabalho, sem dúvida esse signo dialoga com 
outro, pois os signos dialogam entre si e jamais são 

neutros, sendo portadores de uma carga ideológica 
bem definida no contexto em que se inserem.  Te-
mos, pois, o embate entre “as ideias que dominam” 
e “as ideias que não dominam”, que não têm força. 
Nada mais antibakhtiniano do que desconsiderar 
uma determinada enunciação, pois a situação dá 
forma à enunciação, que é sempre socialmente 
dirigida (BAKHTIN, 1986).

Dessa forma, não deve haver a prevalência de 
um ponto de vista, mas todos devem ter o mesmo 
grau de importância no debate que inicia a situação 
de aprendizagem, caso contrário configura-se o 
autoritarismo e o silenciamento ou o monologis-
mo pela linguagem, pois se o sujeito expressar 
seu ponto de vista, sua visão de mundo sobre um 
tema que pode ser considerado como sendo não 
pertinente ao contéudo da aula, certamente para 
esse aluno não haverá sentido, um para que dizer. 
Em suas palavras:

No enfoque monológico (em forma extrema ou 

pura), o outro permanece inteiramente apenas 

objeto da consciência e não outra consciência. 

[...] O monólogo é concluído e surdo à resposta 

do outro, não o espera nem reconhece nele 

força decisiva. Passa sem o outro, e, por isso, em 

certa medida, retifica toda a realidade, pretende 

ser a última palavra. Fecha o mundo represen-

tado e os homens representados (BAKHTIN, 

2011, p. 348).

Nos estudos filosóficos de Bakhtin, sabemos 
que não há nem uma primeira nem uma última pa-
lavra, a não ser a de um Adão mítico, puro, não inte-
grado à sociedade, já que o discurso é uma cadeia 
de enunciados ininterruptos. Nossos valores, nossas 
ideias, faladas ou escritas, se mesclam, se comple-
mentam a outros enunciados, a outros discursos. E 
é exatamente isso que deve acontecer no espaço 
da sala de aula: por que a última voz tem de ser a 
do professor, ou a da proposta curricular, o a do 
aluno? Seguindo os preceitos teóricos de Bakhtin, 
a forma adequada de expressão verbal da autên-
tica vida do homem é o que define como diálogo 
inconcluso, já que a vida é também dialógica por 
natureza. Assim, conforme dissemos anteriormente, 
viver é participar desse diálogo, seja respondendo, 
concordando, ouvindo, interrogando, mas jamais 
deixar-se silenciar.

Assim, não se pode esperar dos alunos uma 
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postura passiva, e, num debate sobre qualquer 
tema, todos devem ter a oportunidade de se fazer 
ouvir, assim como o professor também deve fazê-
-lo, mas não no papel de superior hierárquico, mas 
como sujeito que, juntando as suas palavras às pala-
vras dos alunos, viabilizará a produção de sentidos.

Em relação ao segundo parágrafo da sonda-
gem, considerando como sendo favorável o fato 
de haver uma sequência quanto ao tema tratado, 
já que na situação de aprendizagem 4 a propos-
ta era a de desenvolver um texto argumentativo 
específico: dissertação escolar, com o tema “O 
trabalho infantil na realidade brasileira”. Por outro 
lado, pensamos que cabe ao professor julgar se 
esse é o momento oportuno para fazer a referida 
recapitulação, além de ser preocupante o uso do 
termo “características” ao gênero escolar, como se 
ele fosse uma forma fixa, pronta, moldada.

Em seguida, o CP, nas páginas 10 e 11, apresen-
ta uma justificativa para essa situação de aprendi-
zagem, a saber:

Esta Situação de Aprendizagem parte de uma 

redação de vestibular. O objetivo não é de ape-

nas produzir o texto, mas refletir sobre o que o 

exame está solicitando do participante e ana-

lisar os passos, que vão da leitura à produção 

de texto.

Após esse “lembrete”, tem-se a proposta da 
atividade 1, em que é solicitado ao professor fazer a 
análise dos textos, que devem ser apresentados um 
por vez “promovendo breve discussão”. No nosso 
entendimento, a sugestão da discussão a ser feita 
de forma breve não nos parece muito plausível, pois 
cada classe, cada período, cada aluno apresenta 
suas peculiaridades e visões de mundo diversas; 
assim, se o objetivo é ler para que se produza o tex-
to, a discussão deve ser ampla, a fim de que vários 
sentidos sejam produzidos, o que só é possível a 
partir de várias leituras dos textos.

Após a leitura dos textos, que constam do CA, 
sendo o primeiro um fragmento de O capital, de 
Karl Marx, o segundo também um fragmento de 
O trabalho e o vício da virtude, de Carlos Vogt, e o 
último a reprodução do artigo terceiro e do artigo 
quinto das Consolidações das Leis do Trabalho, são 
propostas aos alunos algumas questões orais, nas 
páginas 11, 12 e 13, que serão oportunamente aqui 
reproduzidas:

1- Quem já ouviu falar em Karl Marx? O que 
você sabe sobre ele?

2- De acordo com o autor, o que é trabalho?
3 -Em que veículo de comunicação o texto 

circulou na sociedade? Qual a função social desse 
veículo?

4- Segundo o texto, qual é o grande problema 
atual no que diz respeito ao trabalho?

5- De acordo com o texto, qual é a solução?
6- De acordo com o texto, que atitudes são 

questionáveis no que se refere à condição do tra-
balhador?

7- Na prática, que problemas existem segundo 
esses dois artigos?

8- O texto circulou na sociedade em que veí-
culo de comunicação? Qual é a função social desse 
veículo?

Ao analisarmos os enunciados acima, perce-
bemos que aparece quatro vezes a expressão “De 
acordo com o texto”, o que sugere a mera localiza-
ção de informações explícitas no texto. Duas outras 
se referem ao veículo social de comunicação, uma 
sobre conhecimento de mundo, no caso, Karl Marx, 
que leva em conta o conhecimento do leitor sobre 
o tema e uma única questão que propõe a visão do 
aluno sobre o ponto de vista verbalizado no texto, 
no caso a questão 7.

Dessa forma, a maioria das questões não pro-
picia ao leitor a oportunidade de dar a sua contri-
buição pessoal ao que foi lido, o que nos autori-
za dizer que a leitura é dirigida, autoritária, e que 
permite, em sua maioria, somente respostas que 
condizem com o que está determinado no texto. 
Em consonância com Rojo e Jurado (2009, p. 43):

O contexto em que foram produzidos o texto e 

sua relação com outros textos, o conhecimento 

que o leitor tem ou não desse contexto, a cultura 

que traz consigo, nada disso é levado em conta. 

Fruto dessa prática escolar, temos um leitor que 

não constrói os sentidos do texto, antes repro-

duz o sentido que se deu a ele; um leitor que não 

tem autonomia para interpretar o que lê.

Isso posto, não há “compreensão ativa” em 
relação ao que foi lido, mas meramente reprodu-
tora. Sem nos esquecer de que somente reagimos 
e compreendemos palavras que despertam em 
nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à 
vida, conforme assinala o teórico russo, o que quer 
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dizer, que, para darmos respostas que produzam 
sentido, é preciso que haja uma pergunta, pois sem 
perguntas, não se pode produzir sentidos, mesmo 
porque é nos valores sociais que a linguagem se 
pauta, e não nos individuais. Mas, como vimos no 
percurso analítico até aqui realizado, os objetivos a 
que se propuseram as questões, que vão “da leitura 
à produção de texto”, no tocante à leitura e compre-
ensão, não puderam ser alcançados, na medida em 
que não há um diálogo com os alunos, tornando-os 
sujeito do seu dizer. O texto ou o discurso necessita 

de um leitor, e não de um decodificador, a fim de 
que se realizem valores em confronto, visões de 
mundo compartilhadas, troca de experiências e, 
por fim, produções de sentido.

PALAVRAS-CHAVE:

 interacionismo;
 proposta curricular;
 material didático do Estado de São Paulo;
 leitura.
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INTRODUÇÃO

Mafalda, do cartunista argentino Joaquin 
Salvador Lavado, mais conhecido por seu 
pseudônimo, Quino, é uma personagem 

de tira em quadrinhos conhecida mundialmente 
por apresentar uma ideia de feminilidade que, es-
pecialmente à sua época, era tomada como fora do 
comum, tomada frequentemente como uma forma 
de protesto. Essa personagem é vista por vários 
autores como uma menina petulante e uma fonte 
inesgotável de perguntas sem resposta.

De acordo, com Corso e Corso (2006, p. 278), 
“Mafalda é tudo o que na verdade as crianças não 
são”. Esses autores colocam ainda que nas histó-
rias em quadrinhos os personagens com o mesmo 
perfil de Mafalda são crianças espertas que por 
suas condutas “refletem o melhor e o pior da con-
dição adulta: a lealdade, a inteligência, a neurose e 
a mesquinhez”.

As tiras que compõem a obra Toda Mafalda: 
da primeira a última tira são iniciadas apenas pela 
personagem principal, Mafalda, e seus genitores: 
o pai, cujo nome não é citado, e a mãe, Raquel. 
Posteriormente, são acrescentados outros perso-
nagens, os amigos de Mafalda, Felipe, Manolito, 
Miguelito, Suzanita e Liberdade; cada qual com suas 
particularidades, possibilitando entrar nos assuntos 
relevantes que a obra abrange. Ao longo da obra, 
Mafalda ganha também um irmãozinho: Guile que, 
diferentemente de Mafalda, passa mais tempo com 
os pais e no ambiente familiar.

Mafalda, diferentemente do irmão, se volta 
para o mundo exterior, a partir de acontecimentos 
do ambiente familiar e escolar. Ela, embora menina, 
se distancia do mundo infantil e apresenta uma 
visão questionadora, aproximando-se do perfil de 
um adulto. De acordo com Humberto Eco, “Mafalda 

vive em um contínuo diálogo com o mundo adul-
to, mundo que não estima, não respeita, humilha 
e rejeita, reivindicando o seu direito de continuar 
sendo uma menina que não quer se responsabilizar 
por um universo adulterado pelos pais”. Tais dizeres 
estão no prefácio da obra Toda Mafalda, na qual o 
mesmo autor também determina que Mafalda é 
“uma heroína iracunda”, utilizando, mais especifi-
camente, o adjetivo “contestatária” para defini-la.

Diante, então, de tal personagem, pretende-se 
reconstituir, no presente trabalho, essas formas de 
vida femininas “não padrão” que são apresentadas 
nas tiras.

OBJETIVO(S)
Esta pesquisa apresenta uma análise da pro-

dução discursiva das tiras da Mafalda e salienta os 
papéis temáticos assumidos por essa protagonista 
e outras personagens das tiras que, na maioria das 
vezes, assumem papéis temáticos de mãe, esposa e 
dona de casa e recobrem certa identidade feminina 
que contrapõe os papéis temáticos e temas como 
intelectualidade e independência que são assumi-
dos pela personagem principal. Portanto, o objetivo 
central do trabalho é observar as identidades e 
diferenças que se estabelecem entre as isotopias 
temáticas e figurativas.

É nosso objetivo ainda, compreender como 
as formas de vida da feminilidade são constituídas 
no texto; associando-as à noção de formas de vida, 
tal como a concebe Greimas (1993, p. 32-33): “[...] 
um estilo de vida partilhável por um grupo social, 
um comportamento esquematizável, muitas vezes 
estereotipado, que, quando contestado, possibilita 
o surgimento de novas formas de vida”.

Assim, pretende-se demonstrar que Mafalda 
se enquadra em um novo perfil de mulher, aquela 
que luta por seus direitos e deseja abdicar de cos-

FORMAS DE VIDA DA FEMINILIDADE 
EM TIRINHAS DE MAFALDA

Denise de Melo MENDES

Prof.a Dr.a Naiá Sadi CÂMARA
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tumes antigos para assumir novas posturas. Para 
tanto, delinearemos as diversas formas de vida 
que circundam a personagem Mafalda, buscando 
evidenciar os valores que a envolvem e que, segun-
do nossa visão, fazem com que a personagem se 
mantenha atual.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
As tiras que iremos analisar são recortes da 

obra Toda Mafalda: da primeira à última tira, que 
reúne, a princípio, todas as tiras publicadas por 
Quino, sendo a primeira em setembro de 1964 e a 
última publicada no ano de 1973. Para este trabalho, 
em específico, foram selecionadas quatro tiras que 
estão diretamente relacionadas a questões que alu-
dem às formas de vida femininas manifestadas no 
texto. O corpus de análise foi definido levando-se 
em consideração, portanto, o fato de a persona-
gem Mafalda ser figurativizada como uma menina 
questionadora, inconformada com a sociedade na 
qual está inserida e que expõe seus pensamentos 
de forma contundente. Essa característica mar-
cante da personagem contradiz a posição social 
das mulheres das décadas de 1960 e 1970, o que 
gera uma contraposição entre a imagem da mulher 
tradicional e a da mulher moderna.

Vale ressaltar que Mafalda é uma menina de 
seis anos de idade que foi criada em 1964 e sua 
trajetória histórica durou até 1973, quando seu 
criador resolveu parar de criar as tiras. Nessa época 
Mafalda estava com oito anos de idade e muitos 
personagens haviam sido incorporados às tiras. 
Nas tiras a personagem apresenta muitas ideias e 
reflexões sobre diversos problemas sociais, sobre a 
democracia e os direitos humanos, com um humor 
bastante crítico.

ARCABOUÇO TEÓRICO
A Semiótica, de linha francesa, enquanto te-

oria do discurso nos permite uma análise pautada 
em um projeto teórico de análise discursiva, elimi-
nando o propósito de que para analisar um texto 
é preciso ter “sensibilidade” ou “talento” apenas; 
como se a análise, “fosse um dom inato, e não algo 
que se cultiva e desenvolve” (FIORIN, 2009, p. 9). 
Portanto, dentro do amplo quadro teórico que a 
Semiótica nos oferece, serão utilizados, sobretudo, 
os conceitos de figurativização e tematização, de 
isotopia e formas de vida, com o intuito de apontar 
para a concretização de discursos como o político, 
o religioso, o militar, o capitalista e o feminista que 
circundam a personagem Mafalda.

Os conceitos de figurativização e tematização 
estão inseridos no nível discursivo do percurso 
gerativo de sentido e são dois conceitos que nos 
auxiliam na concretização do sentido, através dos 
quais é possível revestir os esquemas narrativos 
abstratos. De acordo com Greimas e Courtés, é 
interessante que o semioticista compreenda “em 
que consiste o subcomponente da semântica dis-
cursiva que é a figurativização dos discursos e dos 
textos” (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p. 210). Para 
melhor elucidar a definição do termo, citamos 
também Barros (2011, p. 72): “pelo procedimento 
de figurativização, figuras do conteúdo recobrem 
os percursos temáticos abstratos e atribuem-lhes 
traços de revestimento sensorial”.

Assim, podemos dizer que os textos figurati-
vos criam um efeito da realidade, pois constroem 
um simulacro da realidade; uma vez que as figuras 
remetem a algo existente no mundo natural (FIO-
RIN, 2009, p. 91).

Por outro lado, “a tematização permite tam-
bém formular diferentemente, mas de maneira 
ainda mais abstrata, um mesmo valor” (GREIMAS; 
CORTÉS, 2012, p. 497). Recorrendo novamente 
a Barros (2011, p. 68), temos que “tematizar um 
discurso é formular os valores de modo abstrato 
e organizá-los em percursos. Em outras palavras, 
os percursos são constituídos pela recorrência de 
traços semânticos ou semas, concebidos abstra-
tamente.” Diferentemente das figuras, os temas 
não remetem ao mundo natural, mas auxiliam para 
explicá-lo de maneira categórica e organizacional. 
Os textos temáticos “procuram explicar a realida-
de, classificam e ordenam a realidade significante, 
estabelecendo relações e dependências” (FIORIN, 
2009, p. 91).

Além desses conceitos apresentados, utiliza-
mos também o de formas de vida, que é a maneira 
como os indivíduos sentem o mundo e expressam 
sua concepção de existência por meio das maneiras 
de fazer e ser, de consumir e organizar o seu espa-
ço, segundo a concepção adotada por Greimas a 
partir dos estudos de Wittgenstein.

Segundo Landowski (2002, p. 42), estilos de 
vida são projetos de vida atualizados, e por isso, 
primeiramente, escolhidos com base em uma in-
tencionalidade, articulada ou difusa, que os funde, 
e que em troca eles manifestam, ensinando assim 
os sujeitos, mediante seu fazer e seu devir, o que 
eles “são”. Assim, pretende-se verificar se nessas 



S
E

L
IN

F
R

A
N

27

PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

manifestações discursivas ocorre a permanência 
ou a alternância dos comportamentos e quais são 
mantidos e rompidos; constituindo assim as formas 
de vida femininas manifestadas no texto.

METODOLOGIA
A pesquisa respalda-se no método dedutivo-

-bibliográfico com estudos analítico-sintéticos 
procurando, assim, apresentar uma leitura de fácil 
compreensão, numa concepção lógica e sistêmica. 
São utilizados os pressupostos da teoria Semiótica 
francesa, difundida por Algirdas Julius Greimas, 
focando-se especialmente no nível mais complexo 
e abstrato do percurso gerativo.

RESULTADOS PRELIMINARES
As análises realizadas até o dado momento 

constituem breves exemplos de como a Semi-
ótica permite captar, através da tematização e 
figurativização, elementos que contribuem para a 
construção de sentido do texto e, por meio de seus 
conceitos e modelo, torna o processo de significa-
ção mais apreensível.

Assim, foi possível perceber entre a relação de 
Mafalda e sua mãe, a representação de papéis so-
ciais distintos que permitem construir uma mulher 
resignada e voltada ao trabalho doméstico, a mãe. 
E outra, a filha, mais atual que, a todo o momento, 
questiona a posição ocupada pela mãe e a instiga a 
buscar novos horizontes, através de uma formação 

e da busca incessante pelo saber. O mesmo ocorre 
quando relacionamos os papéis sociais assumidos 
por Mafalda em relação a sua amiga Susanita.

No que diz respeito às formas de vida, verifi-
cou-se que Mafalda questiona o tempo todo a for-
ma de vida das mulheres tradicionais, que seguiam 
os padrões determinados para as mulheres, que 
deveriam ter total zelo com a família e cuidar do lar. 
Ela propõe novos comportamentos e mostra outras 
possibilidades pelas quais a mulher pode prosperar 
e adquirir crescimento intelectual e profissional, as-
sumindo assim uma nova forma de vida, destinada 
às mulheres modernas.

Por fim, observou-se por meio destas breves 
análises que os percursos narrativos traçados, as 
performances dos destinadores e destinatários e 
as figuras e temas encontrados são indicações de 
que a Semiótica oferece importantes contribuições 
à construção de um olhar para certas questões so-
ciais, pois os sentidos encontrados podem superar 
os limites do discurso e podem, de fato, ajudar na 
compreensão de mecanismos sociais.

PALAVRAS-CHAVE:

 Mafalda;
 feminilidade;
 formas de vida;
 Semiótica.
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INTRODUÇÃO

Com o advento das novas tecnologias digi-
tais na contemporaneidade, novos dispo-
sitivos de linguagens circulam em diversos 

suportes, desde a transmissão da cultura por meio 
da oralidade até as novas tecnologias de informa-
ção e comunicação (TICs). Sabe-se que o sujeito é 
constituído e se constitui na/pela linguagem, faz-se 
presente por meio da fala, presentifica e ausenta, 
desvela e oculta; reconfigura-se; a fala produz sen-
tido, novas realidades, num movimento constante 
de se dizer no mundo e de dizer o mundo, deixando 
marcas. Prolifera nesse ambiente todo tipo de infor-
mação revestida em forma de sites, blogs, Twitters 
que procuram, cada vez mais, moldar-se “à imagem 
e semelhança” de seu público ou seguidores. Dessa 
maneira, formam-se nichos de público que as mídias 
de massa convencionais (rádio, TV, jornais e revistas) 
não atingem com tanta eficácia quanto a internet 
pode atingir, pelas características inovadoras desse 
meio que vem se estruturando e crescendo de for-
ma acelerada desde o fim do século XX.

Dentro dessa revolução da comunicação que 
se tornou a internet, vez por outra aparecem ilhas 
de alento para quem quer consumir uma progra-
mação alternativa que satisfaça, nem que por ins-
tantes, sua sede de consumo de objetos culturais1.

A vida se tornou rápida, nas ondas das fibras 
óticas, satélites e antenas de micro-ondas, tempos e 
espaços tomam novos significados, os tempos pós-
-modernos chegaram. Segundo Bauman (2005), 
em tempos de vida líquida, em que os pensamen-

1 Entende-se como objetos culturais as manifestações ma-
teriais humanas estudadas pela história cultural na ótica 
francesa, no que tange às práticas e representações, mais 
precisamente, os estudos desenvolvidos pelo historiador 
Roger Chartier.

tos, bem como o trabalho e as relações sociais, não 
têm mais um lugar de repouso a longo prazo, tudo 
se transforma rapidamente sob um novo molde 
para atender a novas demandas.

Tem-se então o consumo de informação, e 
esse consumir da modernidade líquida dá-se em 
qualquer lugar a qualquer hora. A vida nessa época 
tem muitas contradições, uma delas é a questão da 
disposição de imensa quantidade de informação 
produzida e oferecida on-line, mas que o indivíduo 
não tem como consumi-la em sua totalidade, tam-
pouco tem tempo para selecionar o que consumir.

Nesse contexto de mundo globalizado pela 
informação surgem práticas de aquisição e troca 
de informações realizadas em espaços e tempos 
diversos. É o revés das mídias de massa, cria-se uma 
“mídia de nicho” atingindo pequenos grupos, que 
interagem, são influenciados e ao mesmo tempo 
influenciam o produtor do conteúdo retroalimen-
tando assim futuros temas e discussões.

Surge o podcast,2 uma mídia em áudio que 
não necessita de grandes investimentos em equipa-
mentos ou programas de computador para ser pro-
duzida e tem um efeito similar ao do rádio. Criando 
uma atmosfera de cumplicidade entre locutor e 
ouvinte, emerge um tipo de escuta qualificada e 
interativa: o audioler 3.

2 Podcast é um arquivo digital de áudio do tipo MP3. Atual-
mente esse tipo de arquivo é produzido de forma relativa-
mente rápida e simples, sem grandes custos com software ou 
hardware. A palavra é uma junção de Personal On Demand 
(Pod), numa tradução literal, pessoal sob demanda, retirada 
de i-Pod, e broadcast, transmissão de rádio ou televisão. 

3 Termo cunhado pela doutora em Linguística Maria Regina 
Momesso (2013) para designar a leitura por meio da escuta 
em suporte digital. É um neologismo a partir da junção de 
duas palavras: áudio, que se refere aos sons gerados ou gra-
vados por meio de suporte tecnológico; e ler, referindo-se à 
decodificação da linguagem.

AUDIOLER: PRÁTICAS, DISCURSOS, 
LEITURA E PODCAST

Eduardo YOSHIMOTO

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO
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É importante ressaltar que o presente trabalho 
faz parte do Projeto Observatório da Educação – 
2010 “Linguagens, Códigos e Tecnologias: práticas 
de ensino de leitura e de escrita na educação bási-
ca: ensino fundamental e médio”, com recursos da 
CAPES/INEP/OBEDUC, cujo objetivo principal é 
observar as práticas de leitura e escrita em diver-
sos gêneros discursivos e suportes desenvolvendo 
metodologias que proporcionem a melhoria das 
práticas de leitura formais e informais.

OBJETIVOS
Geral: pretende-se com esse trabalho identi-

ficar que efeitos de sentido a prática da leitura por 
escuta provoca nos ouvintes, especificamente na 
mídia de áudio podcast, que circula através da rede 
mundial de computadores.

Específicos: a) pesquisar uma mídia ainda 
pouco conhecida, utilizada e explorada no Brasil; 
b) problematizar essa nova mídia como represen-
tante de uma possível diversidade de pensamentos 
que atenderia às novas demandas de conteúdo, 
diferenciando-se dos conteúdos homogêneos dos 
grandes grupos de comunicação; c) demonstrar no 
corpus de pesquisa possíveis mecanismos sócio-
-históricos e ideológicos, interdiscursos, relações de 
saber/poder e que condições de produção foram 
mobilizadas nesse embate discursivo.

Os objetivos buscam responder aos questio-
namentos: que relações de saber e poder marcam-
-se entre interlocutores através do áudio gravado e 
distribuído no podcast Café Brasil? Que diferenças 
podem existir entre a mídia de massa, propagada 
pelos meios de comunicação tradicionais (televi-
são, rádio, jornais e revistas) e a mídia de nicho em 
formato de podcast?

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Dentre os variados suportes de leitura pre-

sentes atualmente na internet, como sites, blogs, 
impressos digitais, vídeos, imagens e animações, 
optou-se por estudar a mídia áudio, especificamen-
te o podcast.

Nesse contexto de comunicação líquido-mo-
derna com o surgimento de várias tecnologias nas 
últimas décadas, tem-se a revitalização do áudio 
e da forma oral de comunicação de massa que se 
desenvolveu com o rádio, chegando-se a um novo 
formato midiático, o podcast.

O podcast surgiu em 2004, com o primeiro 
programa de rádio transmitido via internet. Pela 
grande facilidade de produção e distribuição, des-

de então se multiplicaram na rede arquivos nesse 
formato, e é uma mídia bastante disseminada e 
estabelecida nos Estados Unidos, Europa e Japão 
(CARVALHO, 2009).

Existe uma gama de recursos técnicos da 
produção radiofônica que foram agregados aos 
programas em podcast, da roteirização, passando 
pela capitação de áudio por equipamentos digitais, 
até efeitos sonoros e trilhas.

Além desse “parentesco” com o rádio tradi-
cional, o podcast tem características próprias que 
“alteram” os sentidos de comunicação em função 
dos novos meios em que essa mídia é hospedada.

Dessa forma, no podcast, como no rádio web, 
dois elementos se deslocam do rádio tradicional: a 
multidirecionalidade de comunicação e a bissen-
sorialidade. No primeiro tem-se a interatividade 
ampla do ouvinte; no segundo, podem-se agregar 
recursos visuais ao áudio (PRETTO, 2010).

Conforme Carvalho (2009), os arquivos ficam 
disponíveis em agregadores de conteúdo, como 
iTunes, que servem como conexão direta desses 
conteúdos para computadores pessoais, dispositi-
vos móveis e portáteis (celulares, tablets e players 
de MP3), pois, dessa maneira, podem ser ouvidos 
em qualquer lugar a qualquer momento.

Com programas agregadores e assinatura de 
programas no formato RSS4 ou FEED5 no site em 
que se hospeda o podcast, é possível que quando 
o autor do conteúdo fizer upload (publicar) de um 
programa automaticamente ele será atualizado na 
lista de favoritos do dispositivo que vai executá-lo.

Outra característica do podcast é ser produ-
zido no formato de episódios que variam em sua 
periodicidade e duração, podem abordar os temas 
em episódio único ou em uma sequência definida 
pelo produtor.

Dessa forma o podcast se torna uma ferra-
menta de comunicação que agrega características 
muito interessantes, tais como: baixo custo de pro-
dução, operacionalidade e distribuição, e, devido 
a elas, sua proliferação no mundo virtual se tornou 
bastante acelerada.

4 RSS é um subconjunto de “dialetos” XML que servem para 
agregar conteúdo ou “Web syndication”, podendo ser aces-
sado mediante programas ou sites agregadores. É usado 
principalmente em sites de notícias e blogs.
5 Web Feed (vindo do verbo em inglês “alimentar”) é um 
formato de dados usado em formas de comunicação com 
conteúdo atualizado frequentemente, como sites (sítios) de 
notícias ou blogs.

http://pt.wikipedia.org/wiki/XML
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
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Devido a essa “democratização técnica”, existe 
uma produção de conteúdo muito diversificada. 
Pode-se pensar em todo tipo de podcast atenden-
do à demanda de informações para um número 
diverso de audiências, grupos específicos e seus 
nichos.

O corpus da análise deste trabalho é o Podcast 
Café Brasil, existente há oito anos, programa sema-
nal que parte da retórica e da provocação, e aborda 
temas do cotidiano do Brasil, cultura, educação, 
política, entretenimento e música.

Através do cruzamento de informações de 
sites especializados que fazem um ranking com 
os podcasts mais ouvidos, que ganharam prêmios 
técnicos e de conteúdo, chegou-se ao Podcast Café 
Brasil, que nas palavras de seu criador:

É um programa em áudio que trata do jeito de 

ser do brasileiro, unindo reflexões sobre temas 

provocativos atuais ao melhor da música popu-

lar brasileira. Entretenimento, cultura, cidadania 

e, acima de tudo, PROVOCAÇÃO (PODCAST 

CAFÉ BRASIL, 2013 on-line).

O Café Brasil surgiu em 2005 como um pro-
grama de rádio convencional transmitido pela rádio 
Mundial FM, em São Paulo, idealizado, escrito e 
dirigido por Luciano Pires, cartunista, jornalista, pa-
lestrante, escritor e ex-diretor de uma multinacional, 
graduado em comunicação por uma universidade 
paulistana.

Conforme Pires (2012), a intenção do progra-
ma era divulgar para um número maior de pessoas 
as suas inquietações pessoais em relação aos acon-
tecimentos da cena cultural, política, educacional e 
social brasileira, trabalho que já vinha desenvolven-
do através de palestras, livros, e-mail e blog.

Em 2006 o programa passa a ser disponibili-
zado no formato de podcast. Um ano depois, mon-
ta-se uma estrutura profissional com a produção de 
Ciça Camargo, que é atriz de teatro e produtora de 
eventos culturais.

Torna-se mais dinâmico tecnicamente com a 
entrada de um profissional do rádio e DJ, Lalá Mo-
reira, que atua como produtor de áudio para rádio, 
TV e internet, com passagem por rádios da cena 
paulistana e nacional como a Jovem Pan 2 e Trans-
continental FM, e Michel Torres Lopes, profissional 
que cuida da parte virtual do Café Brasil, do portal e 
toda a operacionalização na internet (PIRES, 2012).

O programa faz oito anos de existência em 
2013, e está nesse momento no episódio 369, com 
o título “No toca-fitas do meu carro - Blues”, ga-
nhou prêmios no Brasil na categoria de podcast 
e se mantém com um público fiel que interage e 
vez por outra dá a pauta para criação de um novo 
programa. Abaixo a tela do site Podcast Café Brasil:

Figura 1 – Tela do site Podcast Café Brasil em 

<http://www.podcastcafebrasil.com.br/>

A periodicidade é semanal, o tempo de dura-
ção dos episódios tem pouca variação, em média 
de 25 minutos, os temas são diversos (cultura, polí-
tica, filosofia, educação, cotidiano etc.), a pauta dos 
programas surge por iniciativa do apresentador, 
através dos comentários de ouvintes, ou ainda, 
revisitando programas passados. Alguns assuntos 
também rendem continuações.

A trilha sonora dos programas e seleção de 
músicas é diretamente contextualizada à temática 
discutida no episódio; versões inusitadas de su-
cessos conhecidos ou músicas pouco conhecidas 
de cantores ou compositores consagrados, sem 
privilegiar um estilo musical especificamente, no en-
tanto a maioria das músicas executadas é nacional.

Atualmente o Café Brasil é um programa feito 
de maneira profissional, como abordado anterior-
mente, conta com patrocinadores de peso, como 

http://www.podcastcafebrasil.com.br/
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um banco privado, por meio de sua agência de fo-
mento à cultura, uma indústria e uma distribuidora 
de assessórios automotivos, além de uma indústria 
multinacional de preservativos.

Figura 2 – Tela do site Podcast Café Brasil em 

<http://www.podcastcafebrasil.com.br/>

Sua trajetória é curiosa, começou como pro-
grama de rádio, foi para a internet, voltou para o 
rádio, e atualmente tem uma rede que irradia o 
programa, são 25 transmissoras; dessas, 24 tradi-
cionais por ondas hertizadas e uma rádio web; está 
presente em nove Estados do país.

ARCABOUÇO TEÓRICO
O instrumento construído para a análise tem sua 

base na teoria da Análise do Discurso de orientação 
francesa, estudos discursivos de Foucault e Pêcheux 
e a relação de mídia e discurso na proposta de Cha-
raudeau. Apoia-se também nas práticas e represen-
tações de leitura do suporte, segundo a perspectiva 
da história cultural com estudos de Roger Chartier.

O aporte pontual na questão das relações so-
ciais líquido-modernas, proposição de Bauman e fi-
nalmente estudos da taxonomia e utilização de pod-
casts desenvolvidos por Ana Amélia de Carvalho.

Conforme Orlandi (2012, p. 26), a análise de 
discurso não quer deter-se a uma “verdade”, mas 
procura construir dispositivos analíticos e meto-
dologias para que o analista identifique gestos de 
leitura e os compreenda a partir de seu dispositivo.

Dessa forma procura-se com esse dispositivo 
de análise identificar que práticas discursivas e de lei-

tura permeiam essa nova mídia, o podcast, que ainda 
é pouco difundido, pesquisado e conhecido no Brasil.

METODOLOGIA
Parte-se da análise do Podcast Café Brasil, as 

possibilidades do audioler, nos discursos reprodu-
zidos em tempos e espaços diversos.

Optou-se por um recorte de dois episódios 
para a análise: o primeiro traça a história do Pod-
cast Café Brasil e o outro traz a síntese da proposta 
cultural-educacional provocativa. Fez-se necessário 
tal recorte por existirem até o momento 369 episó-
dios desde seu início.

O primeiro episódio, objeto da análise, é o nú-
mero 294 intitulado “Sete anos”, postado em 17 de 
abril de 2012. Abaixo, o fragmento da apresentação 
deste pelo autor:

Bom dia, boa tarde, boa noite! Normalmente não 

colocamos datas nos programas, mas este aqui 

é especial. Ele está sendo gravado na semana 

posterior à sexta-feira, dia 13 de abril de 2012.

Foi noutra sexta-feira 13 de abril, em 2005, que 

o Café Brasil nasceu como um programa trans-

mitido ao vivo pela Rádio Mundial em São Paulo. 

Sete anos, meu! É mole? O programa de hoje vai 

servir pra dar uma reforçada no processo de 

conhecer o perfil de nossos ouvintes.

Publicamos uma pesquisa que já tem mais de 300 

respostas que estão nos ajudando a saber mais 

sobre quem nos ouve. E hoje vamos tratar desse 

assunto. Vamos ver se você se reconhece aqui!

Pra começar, uma frase da antropóloga norte-

-americana Margaret Mead:

“Lembre-se sempre que você é absolutamente 

único. Assim como todos os demais.” (POD-

CAST CAFÉ BRASIL, 2013 on-line)

O segundo episódio, objeto da análise, é o nú-
mero 311 com o título “Maus professores”, postado 
em 14 de agosto de 2012. Abaixo, o fragmento da 
apresentação deste pelo autor:

Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, você é 

dos que acham que o mundo vai de mal a pior 

nas mãos de uma nova geração despreparada 

para os desafios morais da sociedade? Acha 

que no seu tempo é que era bom? Acha que 

vamos acabar com a humanidade?

Bom, é sobre isso que vamos refletir neste pro-

http://www.podcastcafebrasil.com.br/
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grama, que não começa com uma frase, mas 

com uma reflexão de José Saramago:

“Filho é um ser que nos foi emprestado para 

um curso intensivo de como amar alguém além 

de nós mesmos, de como mudar nossos piores 

defeitos para darmos os melhores exemplos e 

de aprender a ter coragem. Isto mesmo! Ser pai 

ou mãe é o maior ato de coragem que alguém 

pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, 

principalmente da incerteza de estar agindo 

corretamente e do medo de perder algo tão 

amado. Perder? Como?  Não é nosso, recordam-

-se? Foi apenas um empréstimo.”(PODCAST 

CAFÉ BRASIL, 2013 on-line)

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de 
abordagem dos conceitos da Análise do Discurso 
francesa, as práticas de leitura e de escuta, quais as 
possíveis relações de saber e poder estão imbricadas 
no discurso do idealizador do programa que reverbe-
ram nos gestos de leitura e escrita de seus ouvintes.

RESULTADOS PRELIMINARES
No Café Brasil, o apresentador faz uso de afo-

rismos para iniciar seu programa, citando frases de 
personalidades públicas diversas, filósofos, escrito-
res, intelectuais, artistas, políticos etc., criando um 
efeito de verdade e de embasamento em sua fala.

Assim, segundo Momesso (2010), a função 
sujeito no enunciado está vazia, pode ser ocupada 
por quem preencher certas condições, tem o direito 
de dizer o que diz, usar o status que ocupa para 
dizer dessa maneira e não de outra.

Essa função é ocupada pelo apresentador 
nesse contexto, o Café Brasil é um espaço discursi-
vo apropriado para o sujeito, neste caso seu ideali-
zador, utilizar-se do status de sua fala. Que relação 
de saber e poder se fazem presentes no discurso 
do apresentador e seus ouvintes

Outra questão que permeia a pesquisa é a 
possibilidade da mobilidade dessa escuta, feita a 
partir de tocadores de MP3, celulares, tablets ou 
no aparelho de som automotivo, componente que 
altera os gestos de leitura, que podem ocorrer pra-
ticamente em qualquer lugar.

Pode-se, ainda, realizar tarefas concomitantes 
à audição dos podcasts, em tempos líquidos. Isso 
é de extrema valia, pois a fluidez de um dia, em 
muitos casos, não abarca mais a quantidade de 
compromissos de um ser humano na atualidade.

Todas essas características colaboram para 
uma mudança de aquisição de conhecimento por 
meio da escuta. Segundo Chartier (1998), a mudan-
ça do suporte consequentemente muda a prática 
de leitura, e as implicações dessa mudança pode-
rão ser positivas ou negativas, mas são consequên-
cias desses novos meios.

Construiu-se um aporte teórico e bibliográ-
fico nas pesquisas sobre o veículo de comunica-
ção rádio, que vai das primeiras experiências com 
ondas até a consulta de manuais de radiodifusão 
produzidos por profissionais da área e de estudos 
acadêmicos abordando-se os gêneros radiofônicos.

Procurou-se também a pesquisa de campo 
em visitas às rádios de universidades (Rádio UNESP 
FM e Rádio USC – Universidade Sagrado Coração, 
ambas em Bauru-SP) e contato com profissionais 
da área como locutores, produtores e técnicos.

A prática também se fez presente como ouvin-
te: na audição de vários gêneros de podcast e aná-
lise discursiva do Café Brasil, e como podcaster6 na 
gravação de episódios e no desenvolvimento das 
oficinas de rádio e podcast para alunos e docentes 
da escola pública básica. No âmbito do projeto 
Observatório da Educação, nelas são propostas 
matizes para o desenvolvimento de programas em 
áudio que estimulem a leitura e escrita.

O podcast é uma mídia pouco conhecida entre 
os jovens. Empresas de comunicação começam a 
investir nesse formato no Brasil, trabalhos acadê-
micos são escassos nessa área. Esse experimento 
inicial demonstra que é possível explorar de forma 
significativa categorias e gêneros da escrita e ora-
lidade imbricados pelo podcast.

Compartilhar e utilizar com os jovens uma tec-
nologia que eles adoram e com a qual têm familiari-
dade, a dos dispositivos móveis, leva a se pensar no 
protagonismo juvenil, melhora das relações sociais 
e de comunicação e até na descoberta de futuros 
profissionais de comunicação.

PALAVRAS-CHAVE:

 escuta;
 leitura;
 práticas discursivas;
 podcast.

6 É a designação para quem é autor ou participa de podcasts.
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INTRODUÇÃO

Atualmente somos invadidos, em nosso 
cotidiano, pela tecnologia, em que se tem 
acesso a tudo, e é neste contexto que as 

crianças vivem e irão traçar o seu caminho de vida. 
As perguntas que se fazem são: há lugar para a lite-
ratura infantil neste contexto tecnológico? Faz falta 
a literatura infantil neste contexto dominado pela 
internet? A literatura, tanto a considerada adulta 
quanto a que é destinada à criança, é considerada 
um caminho para a descoberta do eu de cada um 
pela descoberta do outro, ao lado de ser um espaço 
de expansão da imaginação. Na escola, a literatura 
infantil pode ser um dos modos mais produtivos de 
educação da criança, mesmo que não tenha um 
caráter pedagógico ou instrucional.

A presente pesquisa tem como tema as es-
tratégias sociocognitivas de leitura da literatura 
infantil e será desenvolvida na educação infantil, de 
uma escola particular que utiliza o Sistema Apos-
tilado Anglo de Ensino. O objetivo será verificar 
as práticas de leitura pelas crianças em relação às 
estratégias sociocognitivas bem como analisar o 
conteúdo programático relacionado à literatura 
infantil proposto pelo material.

A fim de introduzir alguns conceitos pertinen-
tes ao entendimento do tema a ser desenvolvido, 
procuramos primeiro conceituar a literatura como 
uma das atividades fundamentais para o desenvol-
vimento cognitivo da criança, pois se, desde cedo, 
a criança estiver em contato com a literatura, ela 
ampliará a sua capacidade de imaginação, atenção, 
imitação e memória, entre outras.

Ler histórias para as crianças proporciona mo-
mentos mágicos em sua vida, pois por meio dessas 
histórias as crianças têm a oportunidade de viver, 
pensar e agir em seu mundo imaginário. Na ativida-

de de leitura são acionadas diferentes estratégias 
sociocognitivas, as quais movimentam os vários 
tipos de conhecimentos armazenados na memória 
do leitor. Entre esses conhecimentos destacam-se o 
linguístico, o interacional e o enciclopédico. Portan-
to, cabe à Linguística Textual descrever como esses 
processos mentais ocorrem, ou seja, as pessoas 
possuem certa bagagem de vida, de cultura, pos-
suem conhecimentos que acessam para produzir e 
entender textos. Esses podem e devem ser o nosso 
objeto de uso diário, mais do que a lousa.

“A literatura, e em especial a infantil, tem uma 
tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade 
em transformação: a de servir como agente de 
formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, 
seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola” 
(COELHO, 2000, p. 16).

Portanto, o professor, formador de crianças 
leitoras, tem de levar em consideração as estraté-
gias sociocognitivas e os conhecimentos por elas 
mobilizados, no seu trabalho pedagógico de leitura 
da literatura infantil.

Além de discorrer sobre a literatura infantil, 
cabe aqui descrever alguns conceitos sobre o ma-
terial apostilado em análise.

A proposta pedagógica do Sistema Anglo 
de Ensino para a educação infantil está apoiada 
no princípio da aprendizagem ativa e baseia-se 
no desenvolvimento sensório-motor: movimento, 
audição, visão, tato e manipulação. Estimula o uso 
de todos os sentidos para explorar ativamente o 
ambiente e valoriza a criatividade da criança na 
reconstrução da realidade. Pela experiência direta, 
a criança descobre relações entre os objetos e o 
modo como funcionam em conjunto. As atividades 
sugeridas envolvem manipulação de materiais e 
propõem experiências com instrumentos e equi-

LITERATURA INFANTIL: ESTRATÉGIAS 
SOCIOCOGNITIVAS DE LEITURA

Elisa Garcia Bertoni IDALGO

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO
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pamentos simples que ajudam a desenvolver a 
capacidade necessária à execução de ações mais 
controladas e complexas. Um dos pontos funda-
mentais dessa metodologia é a imagem da criança 
como alguém que experimenta o mundo, está cheia 
de curiosidade, é ativa e competente.

O currículo do material destinado à educação 
infantil – nível 2 está organizado pelas áreas do co-
nhecimento, garantindo um estudo articulado entre 
Ciências Sociais, Ciências Naturais, Matemática e 
Linguagens, numa visão interdisciplinar. A proposta 
didática de integração de todas as disciplinas tem 
por centro a linguagem, em todas as suas formas 
(discursiva, matemática, escrita gráfica, estética e 
corporal), pois é graças a ela que a criança conhece 
o mundo e o reconstrói. Os campos do conhecimen-
to não existem separadamente nem um do outro e 
nem das pessoas que os estudam. São sistemas vi-
vos, formados por redes e interrelações, construídos 
em espiral, tendo como princípio a construção do 
conhecimento por aproximações sucessivas.

Um dos compromissos do material do Sistema 
Anglo de Ensino é com a formação de leitores e 
escritores. Para isso, a leitura diária pelo professor, 
modelo de leitor de seus alunos, é um compromisso 
a ser assumido nas aulas. Lembre-se de que o ato 
de ler deve ser prazeroso. Nesse contexto, cabe 
ao educador observar o aluno, e ficar atento ao 
percurso de cada um. A leitura de fruição deve 
constituir-se num projeto envolvendo a escola e a 
família dos alunos.

A boa literatura infantil traz temas que interes-
sam às crianças. Os livros proporcionam um meio 
de aprendizagem sobre coisas que estão fora do 
tempo-espaço imediato, expandindo os horizon-
tes das crianças. É importante que os professores 
estejam familiarizados com os livros que leem para 
os alunos.

A integração entre as áreas do conhecimen-
to, sem as fragmentar em disciplinas, permite ao 
aluno fazer conexões e fortalece o processo de 
aprendizagem, propiciando uma visão sistêmica 
da realidade, que é composta fundamentalmente 
de relações e se apresenta por inteiro com proble-
mas difíceis de serem solucionados, pois possuem 
aspectos interdependentes.

Aprender a linguagem é aprender como 
expressar significados, dar sentido ao mundo. O 
desenvolvimento cognitivo e o linguístico são in-
terdependentes: o pensamento depende da lingua-

gem e esta, do pensamento. A criança aprende a 
linguagem oral porque precisa dela em contextos 
sociais. Porém, tem dificuldade em aprender a lin-
guagem escrita na escola, não por ser mais difícil, 
mas porque a escola isola o material escrito de 
seu uso funcional ao ensinar habilidades fora de 
contexto. As estratégias de expressão (escrita) e 
de compreensão (leitura) são construídas durante 
o uso funcional, significativo e relevante da lingua-
gem. O material da educação infantil não propõe 
textos especiais para ensinar a leitura e a escrita. A 
aprendizagem acontece no movimento discursivo 
das aulas: falando, ouvindo, lendo e escrevendo das 
mais variadas maneiras.

O acesso a textos narrativos, instrucionais, 
poéticos, informativos facilitam a descoberta das 
regras que regem a língua portuguesa.

Expor as crianças às práticas de leitura e es-
crita é oferecer oportunidades de participação 
em situações nas quais a escrita e a leitura sejam 
necessárias. Isto é, nas quais tenham uma função 
real de expressão e comunicação.

OBJETIVO(S)
Esta pesquisa tem como objetivos analisar 

como o Sistema Apostilado Anglo de Ensino abor-
da em seu conteúdo programático a questão da 
literatura infantil envolvendo todas as estratégias 
sociocognitivas com base nos estudos de Koch 
(2008), Marcuschi (2010) e outros estudiosos da 
Linguística Textual; verificar as práticas de leitura 
em sala de aula; bem como observar os procedi-
mentos adotados desde a escolha de livros para 
leitura dos professores para os alunos, na leitura 
pelos alunos, nas atividades propostas durante e 
após as leituras e na interação dos alunos com a 
leitura, com os colegas e com professores.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus escolhido para este trabalho consti-

tui-se do material didático do Sistema Apostilado 
Anglo de Ensino da Educação Infantil – Nível 2 re-
ferente à faixa etária de cinco anos e que é utilizado 
por uma escola privada da cidade de Franca/SP.

ARCABOUÇO TEÓRICO
A pesquisa tem fundamentação nas reflexões 

e descobertas do filósofo da linguagem, Mikhail 
Bakhtin (1992), na Linguística Textual, especifica-
mente nos trabalhos de Koch (2008), Koch e Elias 
(2010), Marcuschi (2010) e nas referências citadas 
nas quatro apostilas do Sistema Anglo de Ensino.

Nos estudos bakhtinianos a literatura é vista 
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como arte constituída pelas diferentes vozes sociais 
que compõem um sistema de linguagens, portanto, 
é considerado como marco fundamental para se 
pensar a literatura em sua relação com a sociedade, 
por sua estreita capacidade de abranger os pro-
cessos ideológicos, históricos e sociais envolvidos.

Portanto, no momento da leitura, o leitor, ali-
cerçado em conhecimentos prévios, é capaz de 
construir sentidos e formar novos conhecimentos 
para ampliar seu repertório.

A apresentação da leitura na educação infantil 
deve sempre ser acompanhada de entusiasmo de 
seu professor, sendo o mesmo atuante como media-
dor para que a leitura se desenvolva com todo vigor 
entre os pequenos. “Para formar leitores devemos 
ter paixão pela leitura” (KLEIMAN, 2007, p. 15).

Coelho (2000, p. 23) assim inicia a sua discus-
são sobre o tema:

literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou 

melhor, é arte: fenômeno de criatividade que 

representa o mundo, o homem, a vida, através 

da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, 

o imaginário e o real, os ideais e sua possível/

impossível realização.

Desde o século XX percebe-se a importância 
que a literatura infantil ocupa na vida de muitas 
pessoas, principalmente na vida das crianças, as 
quais são as que ficam mais encantadas com esse 
mundo deslumbrado do faz de conta. E não pre-
cisa ser crianças já alfabetizadas, pelo contrário, as 
menores, que ainda não conhecem o universo da 
língua escrita e nem da leitura por palavras são as 
que mais sabem aproveitar as fantasias e as que 
mais viajam pelo mundo da imaginação. Como 
bem lembra Abramovich (1995, p. 16), “é de suma 
importância para a formação de qualquer criança 
ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o início 
da aprendizagem para um ser leitor”.

A literatura infantil auxilia na aquisição do gos-
to pela leitura e contribui para o desenvolvimento 
infantil, pois resgata o lúdico na aprendizagem e 
proporciona um prazeroso contato com a lingua-
gem escrita, tornando-se uma importante ferra-
menta para a alfabetização, o conhecimento de 
mundo e o autoconhecimento.

Leitura é a ação de ler algo. É o hábito de ler. A 
palavra deriva do latim lectura, originalmente com 

o significado de eleição, escolha, leitura. Também 
se designa por leitura a obra ou o texto que se lê.

Kleiman (1993, p. 19) define leitura como

uma prática social que remete o texto lido a 

outros textos e outras leituras e, sobretudo, 

como um processo cognitivo de construção de 

sentido para um texto em que o leitor (produtor 

de sentido) utiliza diversas estratégias cogniti-

vas baseadas em conhecimentos prévios e em 

interações (leitor-texto e leitor-autor).

A leitura é um processo que vem se formando 
e incorporando ao cidadão, independentemente 
de sua idade. E este processo acontece de manei-
ra natural ou conduzido por alguém, pela família, 
por exemplo, antes da escola, constituindo-se em 
conhecimentos prévios que se acumulam por meio 
das observações curiosas do mundo, dos saberes 
culturais e sociais, dos diálogos e abstrações rea-
lizados no convívio social. Além de ser o ponto de 
partida de toda a aprendizagem, auxilia na compre-
ensão do mundo a nossa volta, da cultura de cada 
sociedade e da compreensão da própria sociedade. 
Como descrito por Cagliari (2010, p. 130), “a leitura é 
a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria 
do que se deve aprender na vida terá de ser conse-
guido através da leitura fora da escola. A leitura é 
uma herança maior do que qualquer diploma”. É um 
processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 
de construção do significado do texto. Para Coelho 
(2000), “a leitura, no sentido de compreensão do 
mundo é condição básica do ser humano”.

Koch e Elias (2013, p. 9) afirmam que, tomando 
como base o foco no autor, no texto e na interação 
autor-texto-leitor, existem três concepções de leitu-
ra. A primeira concepção é entendida como a ativi-
dade de captação de ideias do autor, sem se levar 
em conta as experiências e os conhecimentos do 
leitor, a interação autor-texto-leitor com propósitos 
constituídos sócio-cognitivo-interacionalmente. O 
foco de atenção é, pois, o autor e suas intenções, 
e o sentido está centrado no autor, bastando tão 
somente ao leitor captar essas intenções (KOCH; 
ELIAS, 2013, p. 10).

A segunda concepção de leitura é represen-
tada como uma atividade de reconhecimento do 
sentido das palavras e estruturas do texto, sendo 
este visto como um produto da codificação de um 
emissor e decodificação de um receptor, bastando 
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para isso que este último conheça o código linguís-
tico utilizado. Aqui, pressupõe-se a língua como 
estrutura, como código linguístico (KOCH e ELIAS, 
2013, p. 11).

Já a terceira concepção tem como perspecti-
va a interação autor-texto-leitor, sendo vista como 
uma atividade complexa de produção de sentidos. 
“Diferentemente das concepções anteriores, os su-
jeitos são vistos como atores/construtores sociais, 
sujeitos ativos que dialogicamente se constroem 
e são construídos no texto, considerado o próprio 
lugar da interação e da constituição dos interlocu-
tores” (KOCH, ELIAS, 2013, p. 11).

A concepção que permeia este trabalho é 
aquela que dirige seu foco para a interação pois, 
de acordo com Koch e Elias (2013), a leitura é uma 
atividade de produção de sentidos baseada na 
interação autor-texto-leitor.

Na atividade de leitura colocam-se em ação 
várias estratégias sociocognitivas descritas por 
Koch e Elias (2013, p. 39). Essas estratégias por 
meio das quais se realiza o processamento textual 
mobilizam vários tipos de conhecimento que te-
mos armazenados na memória. Para que ocorra o 
processamento textual, recorre-se a três grandes 
sistemas de conhecimento citados abaixo.

Compreende-se o conhecimento linguístico 
como um campo em que o leitor tenha conhecimen-
tos gramaticais e lexicais (palavras) suficientes para 
entender as frases, seus encadeamentos, significa-
dos dos termos, permitindo observar, por exemplo, 
se uma sentença está bem constituída do ponto de 
vista morfológico, sintático, semântico e lexical.

Como conhecimento de mundo entende-se 
toda a experiência de vida do leitor, tudo o que ele já 
viu, já leu, já ouviu, “uma espécie de the saurus men-
tal, bem como conhecimentos alusivos a vivências 
pessoais e eventos espaço-temporalmente situa-
dos, permitindo a produção de sentidos” (KOCH; 
ELIAS, 2013, p. 42).

Entende-se por conhecimento interacional a 
interação entre o escritor e o leitor. De acordo com 
Koch e Elias (2013), existem os seguintes conheci-
mentos: o ilocucional, que permite reconhecer os ob-
jetivos do produtor do texto; o comunicacional, que 
diz respeito à quantidade de informação necessária, 
seleção da variante linguística adequada à situação 

de interação e adequação do gênero textual; e o me-
tacomunicativo, que permite ao locutor assegurar a 
compreensão do texto e conseguir a aceitação pelo 
parceiro dos objetivos com que é produzido.

De acordo com Silva Polli (2011, p. 101):

podemos literalmente brincar com as pala-

vras, brincar com a língua, brincar... E, assim, 

podemos levar os alunos a dominar saberes 

antes desconhecidos, antes despercebidos [...] 

Podemos tornar as aulas mais agradáveis e mais 

produtivas, lendo, fazendo ler, ouvindo, ensinan-

do a ouvir, vendo, dirigindo olhares.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa consistirá primei-

ramente do levantamento bibliográfico de autores 
que tratam de estratégias de leitura e de autores 
que dedicam suas pesquisas à literatura infantil. 
Depois serão observados e analisados os modos de 
condução da prática de leitura de literatura infantil 
em uma escola particular da cidade de Franca, 
Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, se fará a 
análise do material usado pelos professores para 
conduzir as crianças na leitura da literatura infantil.

RESULTADOS PRELIMINARES
Como resultado preliminar de análise cons-

tatamos, a partir do objetivo proposto na parte 
introdutória deste trabalho, que o Sistema Anglo de 
Ensino pretende, por meio de seu material didático 
apostilado, levar as crianças às mais relevantes prá-
ticas de leitura, sendo estas permeadas por todas 
as disciplinas presentes no currículo. Esperamos, 
também, mostrar que a conquista do pequeno 
leitor se desenvolve através da relação prazerosa 
com o livro infantil, em que sonho, fantasia e ima-
ginação se misturam numa realidade única, e o 
levam a vivenciar as emoções em parceria com os 
personagens da história, introduzindo assim situa-
ções da realidade.

PALAVRAS-CHAVE:

 literatura infantil;
 Linguística Textual;
 estratégias sociocognitivas;
 Sistema Anglo de Ensino.
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INTRODUÇÃO

Tem-se conhecimento de que falar em leitura 
se torna por muitas vezes um tema envol-
vente e polêmico, cujas preocupações e in-

certezas percorrem um longo processo histórico-
-cultural, estreitando a relação entre a leitura de 
mundo e a leitura da palavra, fator fundamental 
para constituir a leitura como prática social.

No século XXI pode-se dizer que ler tornou-se 
um desafio, pois o número de linguagens e práti-
cas de leitura em função das novas tecnologias 
da informação e do conhecimento é diferente e 
estabelece novas práticas, novos saberes e poderes 
(MOMESSO, 2006).

As Tecnologias da Informação e da Comunica-
ção (TICs) promoveram e estimularam mudanças 
em vários âmbitos da vida social. Um dos espaços 
em que se podem observar essas alterações com 
maior intensidade é o ciberespaço, principalmente 
as redes sociais. Atualmente, o Facebook tornou-se 
uma das redes sociais mais utilizadas e apreciadas, 
em especial por adolescentes, e essa rede pode ser 
considerada um lugar profícuo para o estudo das 
práticas de leitura e escrita na atualidade. 

Assim, este estudo baseia-se nas práticas 
escrileitoras de adolescentes que utilizam as redes 
sociais (no caso, o Facebook) para interagir, postar 
comentários a respeito de suas práticas de leitura, 
que na maioria das vezes diferem das apresentadas 
na escola.

O presente estudo justifica-se em função de 
alguns questionamentos: qual o comportamento 
linguístico e discursivo de adolescentes sobre suas 
práticas de leitura e de escrita no Facebook, ou seja, 
o que comentam, escrevem na homepage sobre 
suas preferências de leitura, o que discutem sobre 
elas e o que sugerem de leitura aos seus pares? O 

que os leva a considerar o Facebook esse lugar 
privilegiado para apresentar suas preferências de 
leitura?

OBJETIVO(S)
Geral: refletir sobre as práticas de leitura e de 

escrita presentes na homepage do Facebook “Ape-
nas um jovem leitor”.

Específicos: a) analisar como essas práticas de 
leitura e de escrita determinam o comportamento 
linguístico, discursivo e identitário dos leitores/
escritores da homepage “Apenas um jovem leitor”; 
b) observar os efeitos de sentido que tais práticas 
suscitam na produção de representações e identi-
dades dos sujeitos.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus do trabalho constitui-se dos dis-

cursos presentes em “Apenas um jovem leitor”, 
comunidade do Facebook que possui mais de 
3.287 “curtidores” e nove “TopFans” que participam 
publicando nesse espaço. Gerenciado pelos jovens 
Tefa e Maycon, o espaço foi criado, como afirmam 
seus criadores, para ser: “O lugar perfeito para 
pessoas que gostam de uma boa história, pessoas 
que perdem a noção do tempo mergulhadas nas 
páginas dos livros. Um café na mão e na outra um 
conto qualquer, apenas um jovem leitor”.

Possuía, por ocasião de nossa visita, 5.248 fo-
tos que representam pensamentos sobre a leitura, 
comentários sobre leituras realizadas que se relaci-
onam com suas vidas em determinado momento. 
Apresenta-se como um lugar de informação e troca 
de vivências sobre leitura de jovens com uma faixa 
etária de 15 a 23 anos, que de certa forma elegem 
sua literatura, demonstrando preferência por his-
tórias fantásticas com personagens com quem se 
identificam, deixando assim de lado nesse cibe-
respaço as leituras consideradas importantes pela 

APENAS UM JOVEM LEITOR: PRÁTICAS 
ESCRILEITORAS NO FACEBOOK

Elisângela Santos de CARVALHO

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO
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escola (canônicas), por considerarem o Facebook 
lugar privilegiado, onde não há supervisão nem 
cobranças a respeito do que se deve ou não ler, ou 
ainda, ser ou não uma boa leitura.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Para o referido estudo parte-se da reflexão 

sobre as mudanças nas práticas de leitura e de 
escrita e as diferenças dessas mudanças na cul-
tura impressa e na cultura da tela ou cibercultura, 
ancorando-se nos estudos culturais e no pensador 
Roger Chartier.

A leitura na internet costuma ser descontínua 
e fragmentária, e o leitor raramente percebe o sen-
tido do todo e da contiguidade, que, por exemplo, 
permite o simples manuseio de um jornal.

Aliás, é difícil empregar ainda o termo objeto. 

Existe propriamente um objeto que é a tela 

sobre a qual o texto eletrônico é lido, mas esse 

objeto não é mais manuseado diretamente, 

imediatamente, pelo leitor. A inscrição do texto 

na tela cria uma distribuição, uma organização, 

uma estruturação do texto que não é de modo 

algum a mesma com a qual se defrontava o 

leitor do livro em rolo da Antiguidade ou o leitor 

medieval, moderno e contemporâneo do livro 

manuscrito ou impresso, onde o texto é orga-

nizado a partir de sua estrutura em cadernos, 

folhas e páginas. O fluxo sequencial do texto na 

tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que 

suas fronteiras não são mais tão radicalmente 

visíveis, como no livro que encerra, no interior 

de sua encadernação ou de sua capa, o texto 

que ele carrega, a possibilidade para o leitor 

de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos 

que são inscritos na mesma memória eletrônica: 

todos esses traços indicam que a revolução do 

livro eletrônico é uma revolução nas estruturas 

do suporte material do escrito assim como nas 

maneiras de ler (CHARTIER, 1998, p. 12-13).

Para as questões que envolvem o comporta-
mento linguístico, discursivo e identitário, utiliza-se 
o aporte teórico-metodológico discursivo de linha 
francesa, que tem como precursor Michel Pêcheux, 
e os estudos foucaultianos sobre discurso, prática 
social e discursiva, ordem do discurso e técnicas 
de si. Segundo Foucault (1997), o sujeito não é algo 
sempre dado, mas constituído por meio de práticas 
discursivas, sociais, históricas entre outras.

No que tange à cibercultura e à contempora-
neidade, as reflexões pautam-se em Levy, Lemos, 
Recuero. Para a identidade, Bauman, Hall e Giddens 
apresentam teorias a respeito do homem moderno 
na web 2.0:

As comunidades virtuais parecem ser um ex-

celente meio (entre centenas de outros) para 

socializar, quer suas finalidades lúdicas, eco-

nômicas ou intelectuais, quer seus centros de 

interesse sejam sérios, frívolos ou escandalosos 

(LEVY, 2010, p. 135).

METODOLOGIA
A metodologia utilizada baseia-se em uma 

pesquisa bibliográfica e exploratória. Para tanto, 
buscou-se coletar textos e imagens da página em 
questão e submetê-los ao arcabouço teórico des-
crito. O estudo está sendo realizado de forma ana-
lítica e qualitativa das postagens e comentários da 
homepage “Apenas um jovem leitor”, do período de 
janeiro de 2013 a agosto de 2013, os recursos utiliza-
dos são artigos científicos, livros teóricos e outros 
apontados acima. A análise da página do Facebook 
está relacionada aos estudos de pesquisadores 
da AD e filósofos da linguagem que desenvolvem 
importantes pesquisas nas áreas em questão. A 
pesquisa será apresentada em capítulos que tra-
taram dos seguintes temas: 1) Práticas de leituras 
e escrita na atualidade; 2) Discurso, cibercultura e 
modernidade líquida; 3) Linguagem e hipertexto; e 
4) Análise do corpus homepage/Facebook  “Ape-
nas um jovem leitor”.

RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados preliminares apontam que os 

jovens leem e escrevem muito na atualidade, mas 
nem sempre o que leem são clássicos da literatura 
canônica apreciados principalmente pela escola, 
mas uma “literatura pop”. Segundo Eni Orlandi:

Uma vez que a escola tem procedido a um corte 

categórico das práticas do aluno que não se de-

finem no espaço escolar, já fica excluído o fato 

de que o aluno não lê só na escola, mas também 

fora dela. Portanto, na definição desse aluno-

-leitor, já temos duas determinações negativas, 

exclui-se a sua relação com outras linguagens 

e exclui-se a sua prática de leitura não-escolar. 

Entre as propriedades desse aluno-leitor pode-

mos então destacar a que o relaciona somente 
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com a linguagem verbal e no interior da escola. 

Essa imagem do aluno é que tem sido o funda-

mental para as metodologias da leitura que são 

propostas (ORLANDI, 2008, p. 39).

A internet proporciona, para Bagno (2000), 
uma fala digitalizada, uma mistura das duas modali-
dades da língua: a fala e a escrita. O teor só interessa 
a quem escreve e a quem lê. Do mesmo modo como 
é inútil tentar retificar a língua falada, igualmente seria 
inútil tentar corrigir a língua escrita na Web, porque 
ela é fugaz, efêmera e se dissipa no ar. Neste ponto 
de vista, vale destacar o que diz Chartier (2002):

Os textos não existem fora dos suportes mate-

riais (sejam eles quais forem) de que são os ve-

ículos. Contra a abstração dos textos, é preciso 

lembrar que as formas que permitem sua leitura, 

sua audição ou sua visão participam profun-

damente da construção de seus significados 

(CHARTIER, 2002, p. 62).

Tais fenômenos da internet fascinam principal-
mente adolescentes, confrontando com o pedago-
gismo que, segundo Orlandi:

Esse pedagogismo que aí se mostra desvincula 

de seu contexto social as soluções para os pro-

blemas de ensino. Ou seja, decide-se que não se 

sabe ler e propõe técnicas de leitura para que se 

dê conta, rapidamente, dessa dita incapacidade, 

generalizada, e que alguns até acreditam que 

seja inata, de que sofre o brasileiro (“brasileiro 

não lê”) (ORLANDI, 2008, p.30).

Como observa Braga (2005), nesta perspecti-
va, a linguagem tende a se convencionar aos limites 
e às probabilidades de expressão do novo meio. 
Tem de se entender que a comunicação mediada 
pelo computador, doravante CMC, aparece como 
uma via eficaz de alcance instantâneo na ampliação 
de horizontes e proliferação de ideias. Os e-mails, 
os chats, os fóruns de discussão, as redes sociais, os 
blogs etc., são meios apresentados pela Web que 
instigam as pessoas a se comunicarem através da 
escrita e a se tornarem leitores mais ativos também:

Quanto mais se restituir ao trabalho intelectual 

sua complexidade e sua realidade histórico-social, 

menos “escolarizada” estará a reflexão e haverá 

mais possibilidades de que a leitura ganhe um 

contexto em que não precisará de “incentivos” 

para que se cotidianize. Ela responderá então a 

uma necessidade real (ORLANDI, 2008, p. 33).

PALAVRAS-CHAVE:

 discurso;
 escrileitura;
 redes sociais;
 Facebook;
 cibercultura.
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 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

A leitura pode ser considerada um ato de 
identificação pessoal de sons, cores, ima-
gens, odores, luzes, gestos, entre outros 

objetos leitores, no contexto das diversas lingua-
gens, de acordo com a atribuição significativa de 
cada leitor em relação ao objeto textual, segundo 
Paulo Freire (1989).

Na antiguidade, a humanidade utilizava-se da 
oratória, que era base de transmissão de conheci-
mentos, através da oralidade. A leitura de textos 
escritos estava restrita a poucos privilegiados.

Segundo as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (SECRETARIA, 2013, p. 23): “[...] se 
é pelas atividades de linguagem que o homem se 
constitui sujeito, só por intermédio delas é que tem 
condições de refletir sobre si mesmo”.

Para tanto, a educação escolar tem a necessi-
dade de propiciar atividades de linguagens condi-
zentes com a sociedade contemporânea, em que 
não haja fronteiras de comunicação, em razão da 
tecnologia, no universo da cibercultura.

Na atualidade, no mundo globalizado, os tex-
tos multissemióticos ou multimodais que circulam 
pelas novas tecnologias de informação e comu-
nicação como computadores em rede, compu-
tadores pessoais, celulares, TV digital, internet, 
entre outras, exigem dos leitores novas práticas de 
leitura, sobretudo em relação aos hipertextos, que 
se caracterizam por possuírem em seu contexto 
links que podem ser palavras, imagens estáticas ou 
em movimento, ícones, vídeos, etc., que remetem o 
leitor a outros textos.

Essas novas práticas de leitura movimentam 
situações do cotidiano em diversas plataformas 
midiáticas, em todas as esferas de atividade social 
ou de circulação dos discursos: jornalística, científi-
ca, política, publicitária, artística e escolar, segundo 

Bakhtin (2013), e consequentemente exigem novas 
práticas letradas. De acordo com as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (SECRETARIA, 
2013, p. 29):

[...] a escola que se pretende efetivamente inclu-

siva e aberta à diversidade não pode ater-se ao 

letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se 

para os múltiplos letramentos, que, envolvendo 

uma enorme variação de mídias, constroem-se 

de forma multissemiótica e híbrida – por exem-

plo, nos hipertextos na imprensa ou na internet, 

por vídeos e filmes, etc. Reitera-se que essa 

postura é condição para confrontar o aluno com 

práticas de linguagem que o levem a formar-se 

para o mundo do trabalho e para a cidadania 

com respeito pelas diferenças no modo de agir 

e de fazer sentido.

Considerando que não há como negar que os 
alunos cada vez mais se utilizam de novas tecnolo-
gias e de diferentes mídias em suas práticas letradas 
cotidianas, tanto para o processamento de informa-
ções, quanto para o seu entretenimento, buscare-
mos analisar práticas escolares de leitura e escrita 
realizadas em escolas da rede pública estadual a fim 
de verificarmos se os novos gêneros multissemió-
ticos, e, portanto, como os novos letramentos são 
considerados nessas práticas e em caso positivo, 
de que forma são trabalhados pelos professores.

Para tanto, a nossa análise terá como em-
basamento os preceitos de Rojo (2009), “que a 
educação linguística leve em conta: os letramentos 
multissemióticos; os letramentos críticos e protago-
nistas e os letramentos múltiplos”.

Segundo a autora, os letramentos multissemi-
óticos exigem do leitor noções de letramentos para 
os diversos campos da linguagem, ou seja, a signifi-

DO LETRAMENTO DA PEDAGOGIA TRADICIONAL 
PARA O UNIVERSO DO MULTILETRAMENTO

Eloísa Maria Ávilla de CARVALHO

Prof.a Dr.a Naiá Sadi CÂMARA
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cação dos textos multimodais em vista dos avanços 
tecnológicos, textos de imagens estáticas e em 
movimento, cores, sons etc. Os letramentos críticos 
e protagonistas necessitam de uma postura ética, 
a fim de propiciar aos alunos condições de fazer 
escolhas entre os diversos discursos que circulam 
na sociedade globalizada, ou seja, aprender a dife-
renciar os discursos hegemônicos da globalização.

É neste cenário globalizado, transmidático e 
de várias linguagens que se constitui o nosso cor-
pus. O ambiente virtual intitulado, Sala de Leitura 
Bizutti Igarapava, no site <https://www.facebook.
com/salade.leitura.121?fref=ts>, por meio das pos-
tagens dos eventos das atividades trabalhadas na 
escola em forma de fotos e vídeos.

A página virtual que está hospedada na rede 
social <https://www.facebook.com/> pode ser 
considerada como um portfólio virtual, pois as ati-
vidades postadas são referentes ao programa Sala 
de Leitura, da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo. No site <http://www.educacao.sp.gov.
br/portal/projetos/sala-de-leitura>, lemos que:

Criado em 2009, o programa Sala de Leitura 

oferece a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-

damental, Ensino Médio e Educação de Jovens 

e Adultos um ambiente com rico acervo de livros 

e periódicos. A presença de Salas de Leitura nas 

instituições de ensino visa estimular a prática da 

leitura e o desenvolvimento de atividades, cons-

truídas especialmente para atender o perfil e os 

interesses dos alunos de cada escola. As salas, 

arejadas e equipadas com mesas e cadeiras, 

abrigam o acervo da sala de leitura, coordenada 

por professores e aberta durante a semana nos 

três períodos de aulas. (SECRETARIA, 2013).

O programa sala de leitura é mediado por um 
professor educador que deverá ter um perfil de 
acordo com o Artigo 3º da Resolução SE 70, de 
21-10-2011:

Artigo 3º - As salas ou ambientes de leitura 

contarão com um professor responsável por 

seu funcionamento a quem caberá:

I - comparecer a Orientações Técnicas, aten-

dendo a convocação ou indicação específica;

II - participar das reuniões de trabalho pedagó-

gico coletivo (HTPCs) realizadas na escola, para 

promover sua própria integração e articulação 

com as atividades dos demais professores em 

sala de aula;

III - elaborar o projeto de trabalho;

IV - planejar e desenvolver com os alunos ati-

vidades vinculadas à proposta pedagógica da 

escola e à programação curricular;

V - orientar os alunos nos procedimentos de 

estudos, consultas e pesquisas;

VI - selecionar e organizar o material documen-

tal existente;

VII - coordenar, executar e supervisionar o fun-

cionamento regular da sala, cuidando:

a) da organização e do controle patrimonial do 

acervo e das instalações;

b) do desenvolvimento de atividades relativas 

aos sistemas informatizados;

VIII - elaborar relatórios com o objetivo de pro-

mover a análise e a discussão das informações 

pela Equipe Pedagógica da escola;

IX - organizar, na escola, ambientes de leitura 

alternativos;

X - incentivar a visitação participativa dos pro-

fessores da escola à sala ou ao ambiente de lei-

tura, para utilização em atividades pedagógicas;

XI - promover e executar ações inovadoras, que 

incentivem a leitura e a construção de canais de 

acesso a universos culturais mais amplos;

XII - ter habilidade com programas e ferramen-

tas de informática.

Parágrafo único - As escolas com mais de dois 

turnos de funcionamento poderão contar com 

mais 1 professor responsável pela sala ou am-

biente de leitura.

O programa Sala de Leitura tem parceria com 
o Instituto Airton Senna através do Programa Super 
Ação Jovem <http://www.superacaojovem.org.br/
index.asp>. Um programa voltado para incentivar 
as novas práticas de leitura, que tem como objetivo, 
de acordo com o Roteiro Professor Sala de Leitura 
(2011): “contribuir para tornar a Sala de Leitura um 
espaço educativo que fortaleça a aprendizagem 
escolar e permita que os jovens aprendam a ser, 
conviver, conhecer e fazer”.

O programa apresenta três desafios: “Desafio 
de Leitura: tornar a sala de leitura um espaço de 
leitura livre; Desafio de Protagonismo: tornar a sala 
de leitura um espaço para o protagonismo juvenil; 
Desafio de Estudo e Pesquisa: tornar a sala de lei-
tura um espaço para aprender a estudar”.

https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/sala-de-leitura
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/sala-de-leitura
http://www.superacaojovem.org.br/index.asp
http://www.superacaojovem.org.br/index.asp
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Cabe em nosso trabalho analisar a utilização e 
a importância de práticas escolares voltadas para 
o incentivo das práticas de leitura de forma que a 
escola, de acordo com Rojo (2009), potencializa 
“o diálogo multicultural, trazendo para dento de 
seus muros não somente a cultura valorizada, do-
minante, canônica, mas também, as culturas locais 
e populares e a cultura de massa, para torná-las 
vozes de um diálogo, objetos de estudo e de crítica”.

Nosso trabalho será ancorado nos pressupos-
tos teóricos sobre os gêneros discursivos bakhti-
nianos: primários, que são discursos produzidos 
nas situações cotidianas; secundários, que são 
discursos que requerem uma condição mais formal; 
e nos conceitos de multiletramento, especialmente, 
no trabalho de Rojo (2012), em que nos pautaremos 
em dois tipos de multiplicidade e variedades das 
práticas letradas: a multiplicidade cultural e a mul-
tiplicidade semiótica dos textos.

OBJETIVO GERAL
O trabalho de pesquisa tem como objetivo 

geral observar a pertinência de práticas de letra-
mentos múltiplos que levem em conta uma edu-
cação linguística voltada para práticas relevantes, 
que visem aos multiletramentos ou letramentos 
múltiplos; os letramentos multissemióticos; os le-
tramentos críticos e protagonistas, em relação às 
atividades desenvolvidas pelos alunos no ambiente 
virtual intitulado Sala de Leitura Bizutti Igarapa-
va, no site <https://www.facebook.com/salade.
leitura.121?fref=ts>.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Este trabalho de pesquisa tem como objetivos 

específicos:
I - explorar as novas práticas de leitura, no universo 
das várias linguagens da atualidade em relação às 
práticas escolares, no ambiente virtual da Escola 
Estadual Professor Marinho Sylvio Bizutti;
II - levantar o registro de atividades desenvolvidas 
por alunos na rede social da Sala de Leitura Bizutti 
Igarapava, <https://www.facebook.com/salade.
leitura.121?fref=ts>.
III - observar a presença de uma pedagogia voltada 
para os multiletramentos no universo virtual das 
práticas escolares.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus escolhido para esta dissertação 

é constituído das atividades desenvolvidas pe-
los alunos da Escola Estadual Professor Marti-
nho Sylvio Bizutti postadas no ambiente virtual 

da Sala de Leitura Bizutti Igarapava, na rede so-
cial www.facebook.com, mais especificamente, 
na página <https://www.facebook.com/salade.
leitura.121?fref=ts>.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Com a finalidade de observar, analisar e com-

preender as práticas pedagógicas em relação à 
leitura do nosso objeto de estudo, buscamos em-
basamento teórico nos conceitos sobre gêneros 
discursivos de Bakhtin (1992), nos conceitos de 
multiletramentos, principalmente nas proposições 
relacionadas à Pedagogia dos Multiletramentos de 
Rojo (2012), na Proposta Pedagógica da Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo, nos parâ-
metros curriculares e teóricos sobre letramento e 
práticas de leitura.

METODOLOGIA
Este estudo utiliza a divisão da pesquisa em 

duas partes: a primeira é composta de um estu-
do sobre os gêneros discursivos de Bakhtin e os 
conceitos de multiletramentos. Já a segunda parte 
apresenta uma análise da presença de uma peda-
gogia voltada para os multiletramentos no ambi-
ente virtual intitulado Sala de Leitura Bizutti Igara-
pava, sobre a pertinência em relação às atividades 
desenvolvidas pelos alunos, que levem em conta 
os multiletramentos ou letramentos múltiplos; os 
letramentos multissemióticos; os letramentos críti-
cos e protagonistas.

RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados preliminares desta pesquisa em 

relação ao arcabouço teórico já permitem iden-
tificar um aspecto positivo em relação ao estudo 
bibliográfico, propiciando-nos uma reflexão em 
relação à proposta de uma Pedagogia de Multile-
tramentos em busca de compreensão das novas 
práticas de leitura, exigência dos novos letramentos 
na sociedade contemporânea.

Quanto à análise do corpus, a pesquisa en-
contra-se na fase inicial, com a exploração das 
práticas de leitura e o levantamento de atividades 
desenvolvidas pelos alunos, registradas através 
das postagens de fotos, vídeos, comentário etc., 
na página <https://www.facebook.com/salade.
leitura.121?fref=ts>.

PALAVRAS-CHAVE:

 práticas de leitura;
 letramento; 
 multiletramento.

https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
https://www.facebook.com/salade.leitura.121?fref=ts
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 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

Nosso trabalho analisa, com base no refe-
rencial teórico da Semiótica francesa, as 
embalagens do perfume Chanel Nº 5. Estas 

estão separadas em primária e secundária. Para a 
primária temos a apresentação do frasco juntamen-
te com sua identificação, aqui denominada rótulo; 
já a embalagem secundária traz consigo a função 
de proteger e identificar a embalagem primária. A 
embalagem constitui-se como uma ponte inter-
ligando o objeto e o sujeito ao qual se direciona, 
sendo detentora de todos os valores intangíveis da 
marca. Como objetos semióticos, são portadores 
de um discurso. Diante disso, o presente trabalho irá 
analisar os processos semióticos envolvidos na sua 
divulgação e circulação, analisando as próprias em-
balagens e os discursos diversos sobre o produto, 
como o publicitário e o institucional, identificando 
assim os valores da marca, as formas de vida femi-
ninas que propõe e a natureza da relação que há 
entre a forma da embalagem e do frasco.

OBJETIVOS
O trabalho pretende, assim, partindo da análise 

das próprias embalagens do perfume Chanel Nº 5, 
seus discursos diversos sobre o produto, como o 
publicitário e o institucional, identificar, descrever e 
analisar os valores da marca que estão instaurados 
no perfume, as formas de vida femininas que o per-
fume propõe, e a natureza da relação que há entre 
a forma e a composição da embalagem e do frasco 
e seus valores. Para tanto, o corpus será constituído 
pelo próprio perfume (cor), sua embalagem secun-
dária e sua embalagem primária (frasco), por publi-
cidades audiovisuais, sendo os trechos do site oficial 
da marca e do perfume, especialmente aqueles que 
tratam dos valores que o Chanel n° 5 constrói.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 19 de 

agosto de 1883 na pequena cidade de Saummur, 
na França, filha de Jeanne Devolle e Albert Chanel. 
Após a morte de sua mãe, Gabrielle e suas irmãs 
foram deixadas pelo seu pai em um orfanato na 
cidade de Aubazine, na França, onde permaneceu 
até o final de sua adolescência. Ao sair do orfanato, 
Gabrielle foi trabalhar em uma loja de tecidos como 
vendedora em Moulins, na região de Auvérnia, Fran-
ça, onde aprendeu o ofício de costureira. Após um 
breve período, Gabrielle Chanel fez sua estreia como 
cantora no La Rotonde, em Moulins, um café-con-
certo onde ganhou o apelido de Coco. Logo des-
cobriu que não teria uma carreira promissora como 
atriz e passou a confeccionar seus próprios chapéus, 
inaugurando em Paris um pequeno negócio. Neste 
mesmo período as fragrâncias eram o assunto do 
momento. Toda Paris só falava de aromas, mas Coco 
não havia despertado o interesse pelos perfumes 
e inaugurou em Deauville, na França, uma nova 
boutique no ano de 1912, apresentando a criação 
de uma coleção de roupas para praticar esportes. 
Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, 
Coco teve inspiração nos uniformes das enfermeiras 
da época para a criação de uma linha revolucionária 
em jersey, criando vestidos simples, chiques, soltos e 
baratos para as mulheres de classe alta que faziam 
parte de seu círculo social desde os primeiros dias 
em Royallieu. Foi um sucesso imediato. Quando 
a guerra chegou ao fim, Coco Chanel já era uma 
estilista famosa. Com uma reputação já bem estabe-
lecida, Chanel abriu a sua primeira Casa de Costura 
em Biarritz, na França, em 1915, e em 1918, na Rue 
Cambon nº 31, em Paris. Em maio de 1921, foi lançado 
oficialmente o Chanel nº 5, criado por Ernest Beaux, 

ANÁLISE SEMIÓTICA DO CHANEL Nº 5: 
DO OBJETO MÍSTICO ÀS FORMAS DE VIDA

Fabrício Coelho MALTA

Prof.a Dr.a Camila de Araújo Beraldo LUDOVICE
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sob encomenda de Mademoiselle Coco Chanel. O 
perfume, já na sua criação, trazia a fragrância Rosa 
centifólia, vetiver haitiano, yiang-yiang, sândalo, flor 
de laranjeira, essência de Néroli, fava Tonka do Brasil. 
Beaux compôs um buquê de mais de 80 aromas 
e era apresentado em frasco no estilo art déco1 
com aplicação de um selo que o identificava. Com 
noventa e dois anos, o Chanel Nº 5 é considerado 
“o aroma mais sedutor” em uma pesquisa realizada 
entre as mulheres (MAZZEO, 2011, p. 11), um ícone, 
um símbolo, um produto surpreendentemente raro 
que adquiriu vida própria; é também o perfume mais 
conhecido e vendido em todo o mundo. Estes são 
os mistérios e segredos que dão origem às lendas 
que circundam este exuberante perfume.

Conforme Mazzeo (2011), no período em que 
Gabrielle Chanel viveu em Aubazine, ela teve conta-
to com vários aromas e números, e esses números 
podiam ser encontrados junto a seus significados, 
elementos que faziam parte da arquitetura cister-
ciense, florescida na Europa na época das Cruzadas, 
e estas eram as construções que mais intimamente 
estavam associadas com os mistérios ocultos da 
Ordem dos Templários. Para esses mistérios, o nú-
mero cinco – o pentágono – era central. É a razão 
da estrela de cinco pontas e da forma humana (MA-
ZZEO, 2011, p.27). Ela acreditava profundamente na 
magia e beleza do número cinco, pois as meninas 
de Aubazine aprendiam desde cedo a reverenciar 
o poder da simbologia e do espírito, e neste antigo 
ramo da fé católica ele era um número especial – o 
número da quintessência: a personificação pura e 
perfeita da essência de uma coisa.

Ali em Aubazine, a palavra que ela jamais diria, 

havia quintessência por toda parte ao seu redor, 

e não é de causar surpresa, então, que o nº 5 

fosse o seu número fetiche desde a infância. 

Ele fazia parte dos seus jogos infantis e questio-

namentos de adolescente: Ela o desenhava na 

terra... com um galho que havia colhido [era o 

número] que ela procurava, como um jogo, en-

tre as datas gravadas nos túmulos no cemitério” 

(MAZZEO, 2011, p. 28).

Gabrielle sabia de alguma forma a forte liga-
ção que o número cinco exercia sobre as mulheres 

1 Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais 
Modernas. Esse movimento aconteceu em Paris no ano de 
1925 e ficou conhecido como “art déco”.

em particular. Ela percebeu desde cedo como o 
número cinco e suas proporções perfeitas estavam 
entrelaçados com a secreta sensualidade do fascí-
nio feminino e com o simbolismo das flores. Median-
te a estes fatos apresentados, podemos deduzir a 
origem do nome utilizado ao perfume. No início 
do século XX, já se fazia distinção entre a essência 
das fragrâncias utilizadas pelas cortesãs e as boas 
moças. Alguns aromas como jasmim e almíscar, 
patchuli e angélica, davam à mulher cheiro espe-
cialmente sexual, sendo utilizado pelas cortesãs 
ou demi-mondaine. Por este motivo moças respei-
táveis usavam delicados aromas florais de rosas e 
violetas. Coco Chanel aprendeu que o perfume está 
associado com a sensualidade de uma mulher e que 
a escolha de um perfume por uma mulher podia ser 
uma forma de propaganda da sua sensualidade. Em 
1905, Chanel não tinha em seus planos a pretensão 
de criar um perfume, mas sabia da necessidade 
de se capturar a essência de um novo e diferente 
tipo de sexualidade “moderna”, o aroma de algo ao 
mesmo tempo limpo e sensual, uma combinação 
que para Chanel seria determinante.

Um dia, ela iria criar o aroma perfeito [...], um 

perfume que desmentiria todos os estereótipos 

convencionais sobre dois tipos de mulheres e as 

fragrâncias que elas poderiam usar. Seria um 

cheiro que pudesse definir o que significava 

ser moderno, elegante e sensual (MAZZEO, 

2011, p. 39).

No verão de 1911 em Paris, as fragrâncias eram 
o assunto do momento. Chanel passa a despertar 
maior interesse pelos perfumes, pois jovens empre-
sários como François Coty já haviam feito fortuna 
na França, entre outros acontecimentos no mundo 
das fragrâncias. Um, em especial, foi o lançamento 
de Paul Poiret, o mais famoso estilista de moda a 
adentrar o universo das fragrâncias, com seu novo 
“Parfums de Rosine”, que fez de Poiret o primeiro 
costureiro da história a ter um aroma com sua as-
sinatura. A linha foi batizada com temas de haréns 
orientais, com fragrâncias como Nuit Persane (1911) 
e La Minaret (1912). Mazzeo (2011, p. 42-43) faz 
uma observação: “os vidros desse primeiro aro-
ma foram decorados com motivos copiados das 
vitrinas que eram a marca característica da sua 
famosa butique”. O intuito de Poiret foi criar uma 
identidade, uma relação para as damas da alta 
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sociedade parisiense entre os seus aromas e o seu 
salão. Poiret foi a verdadeira inspiração de Chanel, e 
deslumbrada com o novo universo, o da fragrância, 
Coco se decide.

Assim, lá pelo fim de 1918 ou talvez início de 1919, 

Coco Chanel lançou-se num sério planejamento 

para criar o perfume com a sua marca registra-

da. Das muitas explicações possíveis para como 

o Chanel Nº 5 nasceu, talvez a mais intrigante 

seja a lenda de que uma fórmula de perfume 

secreta havia muito tempo perdida foi a base 

para a decisão de Chanel de produzir uma nova 

fragrância em 1919. É uma história envolta em 

mistério, e, não fosse pelas evidências nos arqui-

vos de Chanel em Paris que afirmam a existência 

da fórmula, seria difícil levar a sério uma história 

tão romântica (MAZZEO, 2011, p. 48).

Chanel estava totalmente fascinada pelos 
aromas, e queria algo extraordinariamente con-
traditório, exuberante, opulento e sensual, e que 
deveria cheirar a “limpeza”: “seria o aroma de pele 
morna esfregada e de sabão em um convento do 
interior, mas seria despudoradamente voluptuoso 
e sensual” (MAZZEO, 2011, p.55).

ARCABOUÇO TEÓRICO E METODOLÓGICO
O presente trabalho faz uma abordagem teó-

rico-analítica do texto verbal e do texto sincrético 
a partir da metodologia sistematizada por Greimas 
em seu percurso gerativo do sentido, mais especifi-
camente, o nível discursivo, que abarca o nível das 
estruturas discursivas, mais complexo e concreto, 
com os seus subcomponentes: tematização e figu-
rativização, que visam a produzir discursos abstra-
tos ou figurativos. Apontando uma representação, 
iremos contemplar uma semiótica do objeto, con-
siderando o objeto embalagem como um gênero 
de leitura, pois todos os valores (conhecimento, 
experiências) atribuídos à representação da marca 
Chanel, ao nº 5, são percebidos pela embalagem 
em uma forma de síncope descendente, uma forma 
de vida ideológica ou mística.

A partir da semiótica plástica, estudaremos 
um desenvolvimento teórico que se volta à utiliza-
ção no estudo de textos visuais, pois para a semi-
ótica plástica o texto é a amarração de um plano 
de conteúdo com um plano de expressão. Iremos 
contemplar também os estudos sobre as formas de 
vida, uma vez que compreendemos formas de vida 

como o modo e o comportamento dos indivíduos 
no mundo, demonstrando por meio de ações a sua 
percepção de existência, segundo a concepção 
adotada por Greimas e desenvolvida por Fontanille.

RESULTADOS PARCIAIS
Para as representações e prefigurações das 

práticas, Fontanille (2008, p. 32) cita um manual 
de instrução, “que gerencia em extensão a textua-
lização de uma prática; ela pode também visar uma 
extensão sincrética (multimodal, compreendendo 
texto verbal, imagens, emblemas e esquemas) com 
valor didático”, tendo em vista uma otimização da 
representação, ou seja, em uma extensão sincrética 
na qual iremos abordar uma semiótica do objeto. 
Consideraremos a embalagem como um universo 
constituído de informações capazes de direcionar 
o público a que se destina, favorecendo-os de in-
formações e sonhos.

Podemos apontar a partir das análises realiza-
das alguns resultados parciais, sendo do frasco à 
embalagem, do ponto de vista de sua apresentação 
física, por exemplo: o objeto possui uma linguagem 
muito própria e que retém em si diversas caracterís-
ticas da marca – o luxo do frasco, apresentado no 
estilo Art Déco2, retoma a elegância e a ultramoder-
nidade do estilo Chanel; traz consigo a aplicação de 
um selo que o identifica, com o famoso “duplo C” 
e uma tampa angulosa que lembra o formato de 
diamante, fazendo do Chanel nº 5 uma espécie de 
perfume-joia. “Se eu escolhi o diamante, foi porque 
ele representa, em sua densidade, o maior valor no 
menor volume” (INSIDE, 2013); a embalagem se-
cundária traz as cores – o preto e o branco – fazen-
do alusão às cores (ou à falta delas) mais frequentes 
nas peças de Chanel. O que queremos apontar aqui 
é a relação que existe entre o perfume em si – o ob-
jeto, frasco e embalagem – e a identidade de marca 
de Chanel. Isto é, pretendemos, partindo da análise 
da embalagem e do frasco e dos discursos sobre 
a marca, especialmente o discurso institucional de 
Chanel, identificar os valores que estão nele instau-
rados, a forma de vida feminina que ele propõe e 
a natureza da relação que há entre a forma da em-
balagem, do frasco, seus valores e o estilo Chanel.

O look Chanel é marcado pela oposição entre 
o “preto básico” e as pérolas, ou o seu famoso terni-
nho branco e preto. Partimos, portanto, da hipótese 

2 Estilo com design mais ordenado geometricamente, com 
elegantes embalagens e despontando o branco macio e o 
negro brilhante com toques de dourados.
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de que ao tomarmos o frasco e a embalagem como 
um todo, podemos estabelecer uma analogia entre 
o objeto e o discurso que o organiza como uma 
marca longeva.

“Eu trabalhava para uma nova sociedade. Tinha-

-se vestido até então mulheres inúteis, ociosas 

[...] eu tinha a partir daquela época uma clientela 

de mulheres ativas; uma mulher ativa necessita 

estar à vontade em seu vestido. É preciso poder 

regaçar as mangas” (CHANEL apud FLOCH, 

1995, p. 112).

Chanel (apud FLOCH, 1995, p. 113) dizia ainda 
que era “preciso poder se abaixar, jogar golfe, calçar 
os sapatos”. Ela denunciava, portanto, o aprisiona-
mento dos vestidos que limitavam o movimento livre 
da mulher. “Eu inventei o casaco de esporte para 
mim, não porque as outras mulheres praticavam 
esporte, mas porque eu praticava. Eu não saí porque 
eu tinha necessidade de fazer moda, eu fiz a moda 
justamente porque eu saía, porque eu vivi a vida do 
século” (CHANEL apud FLOCH, 1995, p. 113). Como 
se pode ver, modernidade e liberdade eram os va-
lores que definiam, em parte, o trabalho de Chanel. 
Vê-se então a passagem do discurso de Chanel para 
sua moda e de sua moda para seu perfume:

Discurso de Chanel  Moda de Chanel  Perfume

Nota-se o processo de figurativização no es-
tilo de Chanel, graças ao contraste branco/preto 
que define a silhueta feminina através de seu look, 
principalmente assim dizendo do terninho, em 
contraponto percebe-se nas formas retilíneas da 
embalagem a definição do (novo) feminino. Uma 
“visão clássica” de mundo em oposição à visão 
barroca. Temos para o processo semissimbólico 
as formas retilíneas da embalagem do Chanel Nº5, 
pois definem a (nova) feminilidade. Para Floch 
(1995, p. 113-114), há uma composição curiosa no 
estilo de Chanel: os significantes do trabalho e da 
masculinidade foram conservados enquanto tais 
(o retilíneo e o simétrico, especialmente, que de-
notam a simplicidade e a praticidade dos modelos, 
a ausência de elementos acessórios inúteis, como 
bolsos pequenos demais, botões para enfeitar a 
roupa apenas) para serem correlacionados muito 
claramente e precisamente aos significados con-
trários: a feminilidade e a riqueza. O colete, a calça, 

a gravata, os cabelos curtos, por exemplo, eram 
figuras muito bem marcadas tanto para o mundo 
dos homens como para o mundo do trabalho. 
A visão clássica de mundo, então, figurativizada 
pelas figuras do trabalho e da masculinidade, é 
ressignificada e feminilizada em Chanel. O estilo de 
Chanel na embalagem do nº 5 é percebido no Fras-
co – ombros nítidos e chanfrados com linhas claras 
distintas e simples em oposição aos formatos da 
época, sempre muito enfeitados e floridos quanto 
sua própria fragrância, decorados com requinte 
espalhafatosos; tampa – em sua representação um 
diamante - com formas facetadas e chanfradas no 
formato octogonal; rótulo – em fundo branco com 
tipologia na cor preta sem serifa, inspiradas de 
desenhos contemporâneos avant-garde; líquido – 
dourado com certa transparência que é percebida 
pela opacidade que se dá pela sombra no fundo do 
frasco; selo – dois Cs entrelaçados, sempre foram 
a assinatura de Chanel, inspirada em um símbolo 
renascentista; embalagem – marcada pelas linhas 
retilíneas que englobam seu conteúdo, a oposição 
do branco e o preto que são características dis-
tinguidas pelo estilo Chanel, trazendo a mesma 
indicação tipográfica do rótulo. 

Em resumo, com relação a uma dada semióti-
ca-objeto, a semiótica construída pode ser “intensa” 
(concentrada e focalizada), ou “extensa” (expandida 
e englobante). No que concerne à semiótica dos 
objetos, entendemos que o frasco e a embalagem 
do perfume Chanel Nº 5 está para a versão “exten-
sa” (o objeto como um ator entre os demais de uma 
prática semiótica), diz respeito ao nível de pertinên-
cia superior, o da prática englobante. Pois condensa 
as propriedades discursivas do estilo de Chanel 
(FONTANILLE, 2008, p. 19). Para uma semiótica do 
objeto podemos dizer que o sujeito “destinador” re-
aliza o percurso narrativo em Chanel (institucional) 
efetuando a “performance” a um sujeito transcen-
dendo aos valores da marca. Percebe-se a presença 
de uma analogia entre o objeto embalagem, o look 
Chanel e o audiovisual institucional que o compõe, 
relacionando elegância e modernidade ao produto. 
A marca Chanel Nº 5 contém um discurso que idea-
liza a mulher moderna. E a longevidade deste ícone 
é a existência de um equilíbrio entre uma presença e 
um mistério. Desse modo, esperamos no final des-
ta análise poder reconstruir o percurso que vai da 
marca às formas de vida, passando, evidentemente, 
pelo objeto (o perfume).
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INTRODUÇÃO

Como falar da representação discursiva da 
sexualidade e do corpo nas redes sociais 
frente a uma sociedade que incorporou nos 

últimos 20 anos o uso sistemático das maquinarias 
computacionais ao seu cotidiano?

Há quem pense como Félix Guattari que a pre-
sença dessas ferramentas nas atividades diárias tem 
poder suficiente para influenciar a constituição da 
própria subjetividade dos sujeitos, uma vez que afas-
ta a “alma” das engrenagens corporais, dando ori-
gem às outras instâncias de elaboração conceituais.

Afirma Guattari (2011, p. 177):

Como falar da produção de subjetividade 

hoje? Uma primeira constatação nos leva a 

reconhecer que os conteúdos da subjetividade 

dependem, cada vez mais, de uma infinidade 

de sistemas maquínicos. Nenhum campo da 

opinião, de pensamento, de imagem, de afetos, 

de narratividade pode, daqui para a frente, ter 

a pretensão de escapar à influência invasiva da 

“assistência por computador”, dos bancos de 

dados, da telemática etc... com isso chegamos 

até nos indagar se a própria essência do sujeito 

não estaria ameaçada por essa nova “maquino-

-dependência”da subjetividade.

O que Guattari chama de processos protos-
subjetivos é evidenciado na análise do compor-
tamento dos indivíduos perante a máquina, espe-
cificamente nas redes sociais, que se tornou nas 
últimas décadas um recanto de expressão e exte-
riorização dos variados processos de subjetivação. 
A mistura de enriquecimento e empobrecimento 

que resultou disso tudo se revela por um lado na 
aparente democratização do acesso aos saberes, 
na mestiçagem planetária das culturas, no encur-
tamento das relações humanas, mas também traz 
novos problemas, tais como o fechamento do indi-
víduo em um universo segregacionista e pessoal, a 
quebra da privacidade, o descontrole de informa-
ções pessoais lançadas na rede, a dificuldade de 
dissociação entre o real e o virtual.

Ao utilizar os estudos da Análise do Discurso 
de linha francesa, nota-se que a absorção quase 
totalitária das maquinarias computacionais nas 
atividades humanas se torna um campo fecundo 
de enunciação que produz múltiplos efeitos de 
sentido, tanto discursivos como subjetivos. Será 
que a noção de sexualidade e corpo nessas redes 
de enunciação também sofrem esse processo de 
(res)significação e (re)construção de sentidos?

OBJETIVO(S)
Geral: analisar as práticas discursivas sobre a 

sexualidade e o corpo nas redes sociais e o proces-
so de (re)ssignificação e (re)construção discursiva 
de “si” no ciberespaço. Refletir sobre alguns pressu-
postos acerca da construção discursiva da sexuali-
dade e do corpo na construção da subjetividade e 
suas relações com as plataformas computacionais.

Específicos: a) analisar nos sites de relaciona-
mento: Chirpe me, Relacionamento Sério e Badoo, 
o comportamento discursivo dos usuários; b) ob-
servar e analisar algumas postagens feitas por texto 
a fim de ilustrar como o corpo e a sexualidade são 
(re)ssignificadas e (re)construídas discursivamente 
nas redes sociais.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus da pesquisa concentra-se nos sites 

de relacionamento: Chirp me, Relacionamento 
Sério e Badoo. Os sites possuem uma formatação 

SEXUALIDADE E CORPO NAS REDES SOCIAIS: 
(RE)SSIGNIFICAÇÃO E (RE)CONSTRUÇÃO 
DISCURSIVA DE “SI” NO CIBERESPAÇO

Fausi dos SANTOS

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO
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autodescritiva na qual o usuário preenche um lon-
go questionário para criar seu perfil. Esse perfil é 
cruzado com o perfil de supostos pretendentes 
que se familiarizam com a descrição. A pesquisa 
não utilizou imagens ou nomes por questão de 
privacidade. A coleta de dados durou nove meses 
e durante esse tempo foram analisadas descrições 
de alguns usuários quanto ao que procuram ou 
desejam em seu par perfeito.

ARCABOUÇO TEÓRICO
O aporte teórico encontra-se à luz da pers-

pectiva discursiva francesa de origem pecheutia-
na. Serão utilizadas as obras de Michel Foucault, 
História da sexualidade (2007), juntamente com 
os conceitos de Félix Guattari no artigo Da pro-
dução de subjetividade (2011) e o pensamento de 
Sygmunt Bauman no livro Amor líquido (2004) 
que trata da fragilidade dos laços humanos na con-
temporaneidade, e Jean-Jacques Courtine, Análise 
do discurso político (2008). Para discutir as bases 
da apresentação de si por meio das redes digitais 
foi utilizado o pensamento de Eva Illouz, na obra O 
amor nos tempos do capitalismo (2011).

METODOLOGIA
Foram recolhidas produções de texto das re-

des sociais citadas. Todo o material foi catalogado 
e comparado com outras produções encontradas 
em diferentes sites relacionados. Foi utilizada como 
ferramenta metodológica a Análise de Discurso de 
linha francesa, a fim de demonstrar as interfaces dis-
cursivas elaboradas nessas postagens que eviden-
ciam a apresentação de si elaborada pelos usuários 
na condição de busca de parceiro amoroso. Há uma 
preocupação em analisar o imaginário do homem, 
a partir do controle exercido pelas instituições de 
poder (família, Estado, religiões, ciência e a edu-
cação), na significação do corpo e da sexualidade. 
Como ponto de partida, tomamos a obra de Michel 
Foucault, História da sexualidade, que se revela uma 
ferramenta fundamental na arqueologia dos saberes 
e dos poderes que a sociedade exerce na estrutura-
ção da subjetividade. Já na abordagem das práticas 
da expressão e história do corpo, utilizaremos o 
texto de Jean-Jacques Courtine, Análise do discur-
so político. Courtine se interessa, a partir da Análise 
de Discurso, em refletir por diferentes campos de 
saberes, as transformações da sensibilidade social e 
cultural sobre o corpo e suas manifestações ao longo 
da história. Desta forma, acreditamos estabelecer 
alguns pontos de reflexão para melhor entender os 

discursos elaborados nas redes sociais e em outras 
plataformas de produção textual.

RESULTADOS PRELIMINARES
Constata-se que a estrutura afetiva do homem 

contemporâneo se encontra marcada por valores 
segmentados e efêmeros, que resulta na fragilida-
de dos vínculos humanos. A presença das novas 
tecnologias computacionais e informacionais cria 
campos de enunciação que produzem uma diver-
sidade de efeitos de sentido.

A chamada geração “Z”, que nasce em um 
período onde todas as modalidades discursivas 
estão perpassadas pelas máquinas, desenvolve 
processos de subjetividade bem característicos, 
uma das mais evidentes é a inversão do convívio 
social pelas relações virtuais. Algumas instituições 
de ensino nos Estados Unidos até justificam pelo 
viés do medo da violência, programas educacionais 
que isolam crianças e adolescentes no ambiente de 
casa, privando-os assim dos desprazeres de even-
tuais casos de violência na escola.

Tornou-se corriqueiro encontrar pessoas co-
nectadas 24 horas por dia, que dividem seu tempo 
de trabalho ou de estudos com chats de bate-papo, 
blogs, twitter, Facebook, e uma infinidade de outras 
redes sociais. Maquinarias que o colocam em conta-
to com dezenas de amigos virtuais, no qual trocam 
intimidades, postando acontecimentos, comparti-
lhando pensamentos e imagens e em alguns casos 
lendo e escrevendo aforismos sobre pensadores, 
literatos ou celebridades.

A respeito das relações de afeto nas redes 
sociais, Bauman afirma:

Nós entramos nos chats e temos “camaradas” 

que conversam conosco. Os camaradas, como 

bem sabe todo viciado em chat, vêm e vão, 

entram e saem do circuito – mas sempre há na 

linha alguns deles se coçando para inundar o 

silêncio com “mensagens”. No relacionamento 

“camarada/camarada”, não são as mensagens 

em si, mas seu ir e vir, sua circulação, que consti-

tui a mensagem – não importa o conteúdo. Nós 

pertencemos ao fluxo constante de palavras 

e sentenças inconclusas (abreviadas, trunca-

das para acelerar a circulação). Pertencemos à 

conversa, não àquilo sobre o que se conversa 

(BAUMAN, 2004, p. 52).

A desterritorialização provocada pela virtu-
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alização das relações quebra a noção de tempo 
e espaço, aproxima pessoas que muitas vezes se 
encontram a quilômetros de distância, cria uma 
inversão no conceito do aqui e agora, na medida 
em que traz para a ponta dos dedos uma cadeia 
de possibilidades, de mecanismos que estimulam 
as fantasias e desejos e abrem a possibilidade para 
a maior exposição da pessoa.

Raras vezes na história o corpo foi tão exposto 
como na atualidade pelas redes sociais. O que antes 
ficava privado a um álbum de família guardado a 
sete chaves, hoje é disponibilizado em fotoblogs, 
Facebook, álbuns virtuais de todos os gêneros. 
Não é difícil se deparar com perfis abertos em que 
meninos e meninas se exibem em fotografias em 
variadas situações. Seja em eventos públicos ou na 
intimidade do quarto, em poses sensuais, às vezes 
demonstrando atributos de beleza, força, virilidade 
ou de posicionamentos ideológicos (político, espor-
tivo, étnico etc).

As redes sociais se tornaram um sistema ma-
quínico em que o corpo e as expressões de afeto 
são veiculados ao espaço público mundial, é a 
plataforma no qual a subjetividade, os corpos e 
a sexualidade são expostos de forma anárquica 
quase sempre.

Outro aspecto que as redes sociais evidenciam 
é a fuga do indivíduo das adversidades e descon-
tentamentos da vida real para o mundo virtual. Não 
é raro encontrar pessoas que substituem o convívio 
familiar, provocam o afrouxamento das relações 
sociais e em muitos casos a diluição de relaciona-
mentos amorosos (casamentos e namoros) para 
“viver um romance virtual”. Em alguns casos há até 
a substituição do sexo real pelo sexo virtual, veicu-
lados por esses indivíduos a um grau de satisfação 
e realização superiores ao sexo real.

É óbvio que na maioria dos casos se constata 
um deslocamento na percepção que esses indivídu-
os possuem sobre si mesmos e seu corpo. Em mui-
tos casos a vida amorosa, sexual e social de alguns 
indivíduos é marcada pela rejeição, seja por padrões 
de comportamento e vícios de personalidade ou 
deformidades físicas e limites orgânicos que os 
impedem de possuir uma vida sexual prazerosa. Há 
também casos de degeneração das relações amo-
rosas, o que pode levar a casos de “traição virtual” 
e toda espécie de comportamento que converte 
as maquinarias computacionais em plataformas da 
expressão das pulsões sexuais e dos afetos.

De qualquer forma, as redes sociais tornaram-
-se o espaço da manifestação dos desejos que 
denuncia um tipo específico de subjetividade: é 
o espaço da conversação, da troca de ideias, da 
veiculação das futilidades diárias, da sondagem da 
vida das personalidades, da expressão de desejos, 
dos afetos, da canalização das carências e frustra-
ções, da construção de subjetividades sobre sub-
jetividades por meio de personagens imagéticos, 
fruto da livre criação dos afetos.

As redes sociais são um espaço rizomático, na 
medida em que possuem várias entradas e saídas, 
que dão ao usuário infinitas possibilidades de se co-
nectar ao circuito de participação. Por isso mesmo, 
as maquinarias da internet são volúveis e efêmeras 
como os próprios laços humanos; comungam de 
uma tendência fluida que perpassa a personalidade 
e os afetos dos indivíduos no meio social. Da mes-
ma forma que o usuário da rede pode se conectar 
e desconectar quando melhor desejar, as relações 
de afeto e sexualidade também são marcadas por 
essa característica interativa e rápida.

A internet permite um eu muito mais flexível, 
aberto e múltiplo em sua forma de se apresentar 
a uma infinidade de interlocutores que se movem 
na rede com capacidade de circulação indeter-
minada. Há uma capacidade infinita de manipular 
informações a seu respeito, criando e destruindo 
perfis, elaborando avatares ao bel-prazer de suas 
necessidades contingenciais e momentâneas. As 
redes sociais possibilitam ao indivíduo ser um in-
ventor de si.

Os sites de encontros analisados nessa pes-
quisa possibilitam uma maior apreensão de si por 
meio de tecnologias psicológicas do eu, como vi-
trine de apresentação a um cardápio de supostos 
candidatos. Como se é levado a interagir com um 
site de relacionamento na internet? Como acessar 
esses semelhantes e supostos parceiros virtuais?

Para que seja possível ter acesso ao vasto 
conjunto de parceiros potenciais disponíveis, os 
sites pesquisados fazem os usuários responderem 
a um questionário chamado de “perfil” pessoal. Nas 
palavras de Eva Illouz:

Em outras palavras, a tecnologia da internet 

baseia-se no uso intensivo de categorias e pres-

supostos psicológicos sobre como compreen-

der a si mesmo e como arquitetar a sociabili-

dade através da compatibilidade afetiva. [...] 
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Portanto, para conhecer um outro virtual, o eu 

é solicitado a passar por um vasto processo de 

auto-observação reflexiva, introspecção, au-

torrotulação e articulação de gostos e opiniões 

(ILLOUZ, 2011, p. 110-111).

Em suma, nos sites de relacionamento o indi-
víduo é simultaneamente solicitado a se descrever 
de forma objetiva e evocar e refinar na fantasia os 
seus ideais (de amor, parceiro e estilo de vida). A 
identidade virtual é construída mediante sua de-
composição em categorias discursivas e distintas 
de gostos, opiniões, personalidade e temperamen-
to, e, portanto, é levada a conhecer um outro com 
base na ideia e na ideologia da compatibilidade 
psicológica e afetiva. Ou seja, é produzido um su-
jeito psíquico mediante a linguagem autodescritiva.

Os sites de relacionamentos aqui pesquisados 
são visitados em sua maioria por pessoas com 
mais de 25 anos. Dentre os principais motivos que 
levam os usuários aos sites está a frustração em 

relacionamentos na vida real. Nesse sentido, torna-
-se emergencial à maioria dos usuários não errar na 
apresentação de si. Elaboram de forma demorada 
um perfil e uma identidade como uma foto “posa-
da”, em que as melhores características físicas e de 
personalidade são polidas discursivamente para 
agradar ao suposto parceiro(a). Não sofrer a dor 
da frustração no ciberespaço obriga os usuários a 
construir uma identidade superfaturada. Tal pro-
dução discursiva tem modificado a forma como 
o homem entende seu corpo e a sexualidade nas 
redes de relacionamento, uma vez que (res)significa 
e (re)constrói outras identidades ao criar diferen-
tes efeitos de sentido por meio de marcadores de 
enunciação.

PALAVRAS-CHAVE:

 sexualidade;
 corpo;
 subjetividade;
 redes sociais.
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INTRODUÇÃO

A prática literária, no dizer de Perrone-Moisés 
(1990, p. 100-110), ocupa-se da “recons-
trução do mundo pelas palavras”, apon-

tando para o que falta no mundo e em nós. Desse 
modo, nossa pesquisa de mestrado, à luz da teoria 
Semiótica francesa, espera contribuir com o co-
nhecimento sobre textos literários da literatura 
contemporânea, revelando a forma como os atores 
protagonistas dos textos constituintes do corpus, 
“O zelador” e “O gorro do andarilho”, de Menalton 
Braff (2006), vivenciam essa falta, associando-a 
ao acontecimento, às formas de vida e às paixões 
que os acometem. Essa pesquisa se justifica pela 
inexistência de trabalhos que associem, ao mes-
mo tempo, as noções de acontecimento, paixão 
e forma de vida – sob a perspectiva da Semiótica 
francesa e da Semiótica francesa de orientação 
tensiva, tendo como objeto de análise contos do 
escritor Menalton Braff.

Assim, relacionando as noções de paixão, 
formas de vida e acontecimento, partimos da hi-
pótese de que o acontecimento, ao provocar uma 
tensão na relação dos atores-protagonistas com o 
Outro, um Outro que às vezes se confunde com a 
alteridade do próprio sujeito, incita a manifestação 
patêmica com base na concessão e na quebra do 
contrato fiduciário relacionado a uma dada forma 
de vida. Acreditamos ainda, que o percurso pas-
sional da cólera, influenciado pelo acontecimento, 
transforma-se na paixão da vingança. Consequen-
temente, tais sujeitos, desumanizados pelas formas 
de vida da submissão e do nomadismo, são vio-
lentos na aplicação de sanções pragmáticas aos 
antissujeitos com que se deparam em seu percurso.

OBJETIVO(S)
Nosso objetivo geral é analisar como se mani-

festa nos textos selecionados a irrupção de aconte-
cimentos que se associam a formas de vida relacio-
nadas ao tema da desumanização dos atores dos 
textos e às paixões que os acometem, dentre elas 
a violência, que afeta a relação desses atores com 
o Outro e consigo mesmo.

Os objetivos específicos são:
•	 analisar a construção dos atores “zelador” 

e “andarilho”, descrevendo seus papéis 
actanciais, temáticos e patêmicos;

•	 verificar como as normas que regem as 
ações do zelador, e a ausência de regras 
que conduz a existência do andarilho, de-
sumanizam esses sujeitos;

•	 averiguar o modo como irrompem os 
acontecimentos nos textos, associados 
às formas de vida da submissão e do no-
madismo dos atores e as paixões de ma-
levolência.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Os contos, objeto de nossa análise, integram 

a coletânea de contos "A coleira no pescoço", de 
Menalton Braff, (2006). Essa obra do vencedor do 
prêmio Jabuti-2000, com o romance À sombra do 
cipreste, é composta de vinte contos. Ao cotejar 
os contos, selecionamos aqueles cuja temática 
mais aproxima os sujeitos da violência e da desu-
manização, uma vez que a supervalorização das 
aspirações pessoais os conduz ao apagamento 
da necessidade de relações afetivas, inerentes à 
natureza humana.

No conto “O gorro do andarilho”, um andarilho 
vive de esmolas, nos acostamentos desde a perda 
do emprego e da família, há sete anos. Seu único 
valor é um gorro, doado por um desconhecido em 
um dia frio de inverno. Acompanhado de outro 
andarilho, chamado Gordo, almoça sob uma game-

ACONTECIMENTO E FORMAS DE VIDA 
EM CONTOS DE MENALTON BRAFF

Flavia Karla Ribeiro SANTOS

Prof.a Dr.a Vera Lucia Rodella ABRIATA
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leira e dorme durante a sesta. Ao acordar, descobre 
que o gorro fora roubado pelo Gordo. Mesmo após 
inúmeros pedidos de devolução do objeto, o Gordo 
não devolve o gorro e ri incessantemente do anda-
rilho. Diante de tal recusa, o andarilho o mata com 
uma pedrada na cabeça e, recuperando o objeto-
-valor, volta a andar sem destino.

Em “O zelador”, um homem solitário trabalha 
como zelador de vilas malconservadas e inóspitas 
e tem como objetivo ser promovido e passar a fa-
zer parte de outra classe social. Ao descobrir que 
não foi promovido, em razão de ser jovem, recebe 
determinação para cuidar de uma vila nas mesmas 
condições daquelas de que sempre cuidou. Na sa-
ída do prédio da Zeladoria, o zelador conhece um 
jovem cão e nomeia-o Ego. No dia seguinte, o ze-
lador e Ego partem juntos para a vila a ser cuidada. 
No decorrer da viagem, a cada obstáculo vencido 
a relação de amizade entre os companheiros se 
fortalece até chegarem a uma amizade quase irre-
dutível. Essa amizade perdura até a terceira vila que 
visitam juntos. Lá, desaparece a carne que deveria 
alimentar o zelador durante um mês. O trabalhador, 
acreditando ter sido roubado pelo cão e concluindo 
que um novo pedido de carne o privaria da almeja-
da promoção, executa o amigo.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Uma das preocupações da Semiótica francesa 

é com o ser do sujeito, que ao longo das transfor-
mações “persiste e modula” seus estados de alma 
por meio: da circulação dos objetos e dos valores 
considerados desejáveis ou temíveis, de acordo com 
a modalização neles investida; da intensidade do 
desejo de junção com o objeto-valor no percurso 
do fazer; e do crivo moral imposto pelo Destinador 
coletivo (BERTRAND, 2003). Em Semiótica das 
paixões, Greimas e Fontanille (1993) inauguram o 
estudo sobre o percurso passional dos sujeitos, que 
pode se dispor em torno das transformações narra-
tivas, assim como as paixões também emanam das 
estruturas discursivas, que podem se projetar sobre 
os sujeitos ou sobre os objetos ou sobre sua junção. 
Por isso, essa obra possibilita sistematizar o percurso 
passional em uma cadeia modal de sequências espe-
cíficas da crise passional, consoante Bertrand (2003).

Nesse sentido, Greimas (1983) sistematiza al-
gumas paixões, dentre elas a cólera e a vingança, 
para as quais propõe um esquema canônico. Pos-
teriormente, Fontanille (2005) apresenta uma nova 
sequência canônica da paixão da cólera em que 
cada fase da sequência pode desmembrar-se em 
fases intermediárias, anteriores ou ulteriores à ex-
plosão da cólera:

A vingança surge como variante da agres-
sividade e pode se manifestar tanto no lugar da 
explosão da cólera, quanto após essa paixão, além 
de reconhecer o princípio de reciprocidade dos 
danos e se desenvolver a partir de um programa 
de retaliação contra o antissujeito (FONTANILLE, 

2005). Essa paixão é composta de dois pontos de 
vista: um pragmático e um cognitivo. O pragmático 
se dá por um esquema sintagmático que, conforme 
Greimas (1983, p. 244), “conduz progressivamente à 
dessemantização da estrutura da vingança e a seu 
enfraquecimento”:



IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
S

E
L

IN
F

R
A

N PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

58

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

O cognitivo, no dizer de Fontanille (2005), 
exige que o outro sujeito prove um dano equi-
valente àquele causado, e ainda reconheça essa 
equivalência.

Em Da imperfeição, Greimas inaugura uma 
nova investigação semiótica. Passa a interessar-se 
pelas práticas sociais, pelos objetos e pelos atos do 
cotidiano “[...] para uma maior inteligibilidade de 
nossos comportamentos”, afirma Oliveira (2002, 
p. 13). Essa preocupação é refletida na noção de 
forma de vida, definida, inicialmente, por Fontanille 
(1993, p. 5-6), como a expressão de uma “filosofia 
de vida” por meio de uma deformação coerente de 
um conjunto de estruturas e que define um projeto 
de vida. A forma de vida origina-se em uma práxis 
enunciativa, fazendo-se e desfazendo-se pelo uso. 
Inventada, praticada ou revelada por “instâncias 
enunciantes”, coletivas ou individuais, no dizer de 
Fontanille, a forma de vida é inscrita pelo indivíduo, 
segundo Greimas (1993, p. 32) na “perspectiva de 
uma nova ‘ideologia’, de uma ‘concepção de vida’, 
de uma ‘forma’ que é ao mesmo tempo uma filoso-
fia de vida, uma atitude do sujeito e um comporta-
mento esquematizável”.

Na perspectiva da semiótica tensiva, Fontanille 
e Zilberberg (2001) ainda consideram que a forma 
de vida integra os esquemas discursivo, narrativo, 
modal e tensivo – em consonância com Greimas 
(1993) –, relacionando-se com os modos de existên-
cia e também com os efeitos de sentido passionais – 
é composta de papéis temáticos e arranjos modais 
estereotipados, que se associam a axiologias e a 
formas aspectuais e tensivas.

Além disso, Zilberberg (2011) desenvolve o 
conceito de acontecimento, que incide tanto sobre 
os modos (de eficiência, de existência, de junção), 
quanto sobre as valências de intensidade e de exten-
sidade, e sobre suas subvalências correlatas (anda-
mento e tonicidade, temporalidade e espacialidade).

A noção de acontecimento, em Semiótica, 
funda-se na oposição ao fato. O acontecimento se 
baseia no recrudescimento das valências de inten-
sidade e de extensidade, e comporta, ao mesmo 
tempo, “o sobrevir para o modo de eficiência; a 
apreensão para o modo de existência; a concessão 
para o modo de junção”. O fato é composto pelo 
conseguir, como modo de eficiência, pela focaliza-
ção, como modo de existência e pela implicação, 
como modo de junção à medida que se enfraque-
cem as valências de intensidade e de extensidade. 

A carga tímica enfraquecida é mais frequente no 
cotidiano, caracterizando o fato, ao passo que o 
aumento da carga tímica, menos comum, é a mani-
festação do acontecimento (ZILBERBERG, 2007).

Enfim, o acontecimento ocorre na fratura da 
cotidianidade, no descontínuo, de tal forma que o 
imprevisível fulmina o tempo e provoca a ausência 
do espaço no campo de presença. A forma de vida 
é a vida representada, cenarizada diariamente, 
comportando inúmeros fatos e podendo ser ou não 
desestabilizada por um acontecimento. As paixões 
são manifestações do estado de alma do sujeito 
que vive a forma de vida e sofre o acontecimento, 
como observa Greimas (2002), ao conceber a 
apreensão estética.

METODOLOGIA
Inicialmente, procuramos descrever o acon-

tecimento à medida que os sujeitos “andarilho” e 
“zelador”, nos dois textos, objeto de análise, são 
surpreendidos pela “realização do irrealizável”, no 
dizer de Zilberberg (2011, p. 176), ou seja, pelo roubo 
do gorro pelo Gordo, no texto “O gorro do andari-
lho” e da carne do zelador por Ego em “O zelador”.

Quando o acontecimento é potencializado, 
ocorre uma atualização dos desejos dos sujeitos de 
novamente tornarem-se conjuntos dos objetos de 
valor. Por isso, descrevemos o percurso passional 
da cólera dos dois atores, o andarilho e o zelador, 
nos dois textos. Esse percurso tem início na instau-
ração do modo de existência da focalização, que 
caracteriza o sujeito operador, aquele que diante da 
falta instaurada “se inscreve como mediação entre 
a atualização e a realização” (ZILBERBERG, 2007, 
p. 22). Demonstramos o desenvolvimento desse 
percurso patêmico mediante a crise de confiança 
provocada pelo rompimento do contrato fiduciário, 
até desdobrar-se na vingança, seguindo o esquema 
de Fontanille (2012, p.114-115).

 Com base nas isotopias temático-figurativas e 
nos papéis temáticos identificados no texto, obser-
vamos um esquema de identificação de ocorrên-
cias de deformação coerente da moral social, e de 
recorrência e de permanência de uma nova moral, 
no caso individual, na constituição das formas de 
vida do nomadismo, em “O gorro do andarilho” e 
da submissão em “O zelador”.

Para finalizar, cotejamos os dois contos a fim 
de identificarmos a gradação tensiva em relação 
aos acontecimentos, às paixões e às formas de vida 
que neles se manifestam.
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RESULTADOS PRELIMINARES
Em “O gorro do andarilho”, o sujeito está dor-

mindo, desacelerado, e, ao acordar, percebe que 
está sem o gorro. Ele passa a sentir frio, que sobe 
de seu estômago e inunda a sua boca de um gosto 
amargo. Os lexemas “subir” e “inundar” indicam a 
aceleração do sofrer do sujeito, enquanto “frio” e 
“náusea” tonificam esse sofrer.

O zelador também passa de um estado de-
sacelerado, anterior à visão da porta da geladeira 
aberta, ao entrar na casa, para um andamento mais 
intenso já que não consegue entender o que está 
acontecendo “num primeiro momento”, mas “logo” 
recupera o entendimento de que sua provisão de 
carne fora roubada por Ego. Concomitantemente a 
geladeira “lateja” e seu sangue corre desesperado, 
acentuando a tonicidade da carga tímica.

Os sujeitos, desnorteados e parados no tem-
po, sentem notações somáticas (GREIMAS, 2002, 
p. 35-36). Destacamos o tato, que dentre os cinco 
sentidos é o mais profundo. Essas sensações se 
manifestam nas isotopias figurativas: “frio antigo”, 
“náusea gelada”, “estômago cheio”, ( em “O gorro 
do andarilho”); “sangue desesperado”, “sangue ge-
lado”, “náusea”, “mãos trêmulas” (em “O zelador”).

Frente aos acontecimentos, o andarilho se 
lembra do frio que já sentiu e do calor que o gorro 
passou a lhe proporcionar. Já o zelador pensa na 
promoção que não conseguirá em razão do des-
cuido que permitiu ao cão roubar-lhe a carne. Tais 
lembranças ainda ativam, nos sujeitos estupefatos, 
a natureza concessiva do acontecimento, de que 
embora não parecesse possível serem roubados 
pelos companheiros, o roubo aconteceu. Esse es-
tado de admiração, todavia, é finito e a carga tímica 
começa a enfraquecer, possibilitando aos sujeitos 
o retorno à atitude momentaneamente suspensa 
pelo acontecimento (ZILBERBERG, 2011), ou seja, 
o andarilho atualiza o desejo de continuar aquecido 
e, o zelador, de ser promovido.

Na atualização do devir inicia-se a crise de 
confiança estabelecida pela quebra do contrato 
fiduciário entre Andarilho e Gordo, zelador e Ego. 
O zelador confiara na possibilidade de ser promo-
vido e o Andarilho, que não seria roubado. Na fase 
da espera, o Andarilho crê na devolução do objeto 
pelo antissujeito, e o zelador continua aguardando 
a promoção a que acredita ter direito. Entretanto, 
o zelador constata que o acontecimento o priva-
rá da promoção, já que deixou de ser zeloso, o 

que o frustra. O Andarilho reatualiza o desejo de 
conjunção e começa a provar a privação do gorro 
por meio dos sentidos. O zelador sente o sangue 
azedo e a voz do Andarilho fica trêmula. No des-
contentamento, confrontam o que esperavam dos 
companheiros e o que os antissujeitos realizaram, e 
ficam insatisfeitos com o a inadequação das ações 
do Gordo e de Ego. Isso torna a percepção sobre os 
companheiros negativa: Ego volta ser chamado de 
cão e o Andarilho revela sentir ojeriza pelo Gordo. 
Na agressividade, os sujeitos se voltam contra o 
antissujeito – no caso do Andarilho, que revela não 
gostar do Gordo – ou contra os objetos – no caso 
do zelador, que usa força desmedida para fechar a 
janela da casa.

Como a explosão da cólera não ocorre, os 
sujeitos buscam, com a vingança, uma reparação 
do dano, ou seja, tentam infligir o sofrimento aos an-
tissujeitos: o zelador amassa a cabeça do cão com 
a enxada e o Andarilho racha a cabeça do outro 
com uma pedra. Depois, o primeiro, como forma 
de manter a rigidez dos regulamentos aos quais 
sempre se submetera, enterra o cão sobre a carne 
roubada. O segundo volta a caminhar, aquecido 
pelo gorro recuperado.

Ao assumirem o papel temático do andarilho e 
do trabalhador, respectivamente, Andarilho e zela-
dor manifestam duas formas de vida: o nomadismo 
e a submissão.

A forma de vida do nomadismo concretiza-se 
nas isotopias temático-figurativas: “sem lugar onde 
dormir senão os ninhos que fazia [...] na beira da 
estrada”, “pôs-se na estrada como se tivesse onde 
chegar”, “acostamento”. Esses excertos indicam 
que o sujeito vive na estrada, sem se fixar em um 
determinado espaço geográfico. A recorrência 
no comportamento de pedinte é manifestada na 
repetição do pedido “– Me dá”, e a permanência se 
evidencia no adjunto adverbial de tempo “há sete 
anos”, em alusão à repetição do gesto de pedir ao 
longo desses anos.

O zelador, por sua vez, segue com rigor as 
normatizações impostas pelo Destinador Social, 
figurativizado como “Zeladoria” e cumpre-as sem 
questioná-las. Revela um comportamento normati-
zado, pautado pela submissão, ou “disposição para 
obedecer”, conforme o Houaiss (2009), ao executar 
todas as tarefas com zelo e seguindo os regulamen-
tos mesmo sem supervisão do Destinador Social. 
Ego também. Antes do acontecimento, o zelador 
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reconhece que o cão, mesmo sendo irracional, sabe 
que não pode entrar em lugares fechados, o que o 
humaniza. A decisão de relatar o roubo da carne, 
mesmo que isso o faça perder a promoção alme-
jada, revela a recorrência e a permanência desse 
comportamento arraigado no sujeito, que mata o 
amigo como forma de manter a rigidez dos regula-
mentos que conhecera desde a infância.

A análise do percurso passional dos sujeitos 
parece demonstrar que a vingança lhes propor-
ciona um relaxamento definitivo da carga tímica. 
Pragmaticamente, os sujeitos constituídos pela 
emergência do poder-fazer foram competentes ao 
executarem programas narrativos de afirmação de 
si e de destruição do outro (GREIMAS, 1983, p. 245-
246). Cognitivamente, os danos recebidos pelos 
antissujeitos não foram idênticos aos danos por eles 
causados. No Houaiss (2009), o lexema “roubar” 
equivale a subtrair um bem de alguém e “matar” 
significa tirar a vida de alguém. O Gordo roubou 
e foi morto. O roubo da carne privou o zelador da 
promoção, mas a morte do cão não propiciou que 
reconhecesse o seu erro. O cão é irracional. Sendo 
assim, o prazer com a vingança, embora instantâ-
neo, e suficiente para o declínio geral das tensões e 
dos desdobramentos das forças do discurso (FON-
TANILLE, 2012, p.115), foi incompleto.

Cabe também uma ressalva quanto à morte 
do cão, nomeado Ego devido à imediata identifi-
cação física do zelador com ele, evidenciando uma 
interdiscursividade com a psicanálise freudiana. 
O ego, para Freud (1980), devido à influência do 
mundo externo, busca substituir o princípio do 
prazer, presente no id, pelo princípio de realidade. 
Também podemos considerar que o superego se 
inscreve no papel da moral social em formas de 
vida, dominando o ego para que aja de acordo 
com essa moral social. Assim, o cão representa a 

imagem que o zelador tem de si: ainda jovem, mas 
submisso aos regulamentos.

Como se vê refletido no cão, o zelador per-
cebe que descumpriu as exigências do superego, 
intensificando a rigidez em relação à imagem do 
que deveria ser. Matar o companheiro desvela a 
completa submissão às reivindicações do supere-
go, figurativizado pelos regulamentos da empresa. 
Quando o superego do zelador dirige sua ira contra 
o ego, é com violência impiedosa, conduzindo o 
sujeito à anulação do ego para que o a moralidade 
imposta pelo destinador social tenha total controle 
sobre o sujeito que mantém a forma de vida da 
submissão.

O acontecimento, portanto, propicia a resse-
mantização do comportamento do sujeito submis-
so, ao matar o cão devido à intolerância à ausência 
de regras e pela perda da promoção devido à trans-
gressão. Quanto ao Andarilho, na forma de vida do 
nomadismo, o acontecimento torna a intensificação 
da espoliação a que é submetido insuportável. O 
sujeito não aceita a perda do único objeto em que 
inscreve valor, o gorro, e mata o espoliador.

Finalizando, a violência da vingança parece 
encarada com naturalidade pelos sujeitos conforme 
são desumanizados pela exclusão social no noma-
dismo e pelo desejo de ascensão social do sub-
misso. Por isso, os sujeitos valorizam o objeto mais 
que o Outro. No caso do zelador, valoriza-se mais a 
forma de vida da submissão aos regulamentos em 
detrimento do apego e do afeto ao cão.

PALAVRAS-CHAVE:

 acontecimento;
 paixão;
 vingança;
 forma de vida;
 Menalton Braff.

REFERÊNCIAS
BERTRAND, D. Caminhos da semiótica literária. Bauru: EDUSC, 2003.

BRAFF, M. A coleira no pescoço: contos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 139-160.

DITCHE, E. R; FONTANILLE, J.; LOMBARDO, P. Dictionnaire des passions littéraires. França: Belin, 2005.

FONTANILLE. J. Semiótica do Discurso. Tradução de Jean Cristtus Portela. São Paulo: Contexto, 2012.

___. Les forms de vie. Recherches sémiotiques. Semiotic Inquiry, Montreal, v. 13, p. 5-12, 1993.

FONTANILLE, J; ZILBERBERG, C. Tensão e significação. Tradução de Ivã Carlos Lopes, Luiz Tatit e Waldir Beividas. São Paulo: 

Discurso Editorial/Humanitas/FFLCH-USP, 2001.



S
E

L
IN

F
R

A
N

61

PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

FOSSALI. P. B. Texte préparatoire au dossier: “Les formes de vie à l’épreuve d’une sémiotique des cultures”. Nouveaux Actes 

Sémiotiques, n. 115, 2012. Disponível em: <http://epublications.unilim.fr/revues/as/4928>. Acesso em: 20 set. 2013.

FREUD, S. O ego e o id. Obras Completas, Edição Standard Brasileira, vol. XIX (1923-1925). Tradução de Jayme Salomão. Rio 

de Janeiro, RJ: Imago, 1980.

GREIMAS, A. J. Du Sens II – Essais sémiotiques. Paris: Êditions du Seuil, 1983.

_____. Le beau geste. Recherches sémiotiques. Semiotic Inquiry, Montreal, v. 13, p. 21-35, 1993.

_____. Da imperfeição. São Paulo: Hacker Editores, 2002.

GREIMAS, A. J.; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. Tradução de Alceu Dias Lima et. al. São Paulo: Contexto, 2011.

GREIMAS, A. J.; FONTANILLE, J. Semiótica das paixões: dos estados de coisas aos estados de alma. Tradução de Maria José 

Rodrigues Coracini. São Paulo: Ática, 1993.

HOUAISS. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

ZILBERBERG, C. Louvando o acontecimento. Revista Galáxia, São Paulo, n. 13, p. 12-28, 2007.

_____. Elementos de semiótica tensiva. Tradução de Ivan Carlos Lopes, Luiz Tatit e Waldir Beividas. São Paulo: Ateliê Editorial, 

2011.

http://epublications.unilim.fr/revues/as/4928


IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
S

E
L

IN
F

R
A

N PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

62

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

O brasileiro Sebastião Salgado é um dos mais 
renomados fotógrafos da atualidade, com 
trabalhos publicados em diversos países, 

exposições e obras nas mais importantes coleções 
do mundo, e dezenas de prêmios e títulos honorí-
ficos recebidos, dentre eles o título de “Honorary 
Doctor of Letters”, da Universidade de Nottinghan, 
Inglaterra, e o “Grand Prix National” do Ministério 
da Cultura da França. Sua produção se caracte-
riza por grandes projetos de pesquisa, de cunho 
etnográfico, materializadas, na sua conclusão, por 
meio de coleções de imagens fotográficas, que são 
apresentadas em grandes exposições itinerantes, 
em livros e em reportagens nos mais importantes 
jornais e revistas do mundo.

Entre 1986 e 1992, Salgado dedicou-se a docu-
mentar a modificação das relações de produção do 
trabalho manual nos principais setores econômicos 
em 26 países, localizados em todos os continentes, 
um empreendimento que resultou na publicação 
do livro Trabalhadores, pela Companhia das Letras. 
Uma das séries do livro, denominada “Ouro, Serra 
Pelada, Brasil”, é dedicada ao trabalho no garimpo. 
Reúne imagens fotográficas e suas respectivas 
legendas. Tais legendas identificam as fotos, mas 
também se constituem em relatos dos fatos vi-
venciados por ocasião da obtenção das imagens. 
Dessa forma, o objeto de nosso estudo, a série 
“Ouro, Serra Pelada, Brasil”, do livro Trabalhadores, 
constitui-se como uma narrativa verbo-visual, um 
texto sincrético que, articulando as semioses verbal 
e fotográfica, busca apresentar a vida e o trabalho 
dos garimpeiros no Pará.

A obra de Sebastião Salgado tem sido obje-
to de estudos e análises acadêmicas, bem como 
de debates acirrados nos círculos de crítica das 

artes. No entanto, são muito poucos os trabalhos 
produzidos no âmbito das Ciências da Linguagem 
a repeito dos textos de Salgado. E mais escassos 
ainda são os que têm como pressupostos teóricos 
a Semiótica francesa ou greimasiana, que tem em 
Algirdas Julien Greimas seu principal precursor.  
A análise que ora propomos pretende contribuir 
com os estudos semióticos, em busca de caminhos 
para a leitura de textos que combinam o verbal e 
o fotográfico, articulando conceitos da Semiótica 
francesa – voltando-nos, sobretudo, para um de 
seus desdobramentos mais recentes, a semiótica 
visual ou plástica – com conceitos de autores que 
discutem a fotografia como linguagem e suas es-
pecificidades.

OBJETIVOS
O objetivo geral do nosso trabalho é buscar os 

sentidos construídos no texto verbo-visual “Ouro, 
Serra Pelada, Brasil”. Para isso, será necessário 
percorrer diferentes etapas de pesquisa, cada qual 
com seu objetivo específico, assim organizados: (i) 
aplicar ao texto, de maneira canônica, o percurso 
gerativo de sentido; (ii) nesse percurso, além do 
plano verbal, considerar também a sintaxe semio-
-narrativa e discursiva do plano visual, buscando 
os fundamentos que caracterizam a fotografia 
como linguagem, como sistema semiótico que 
organiza os elementos que o constituem, visando 
a  compreender os modos como o texto fotográ-
fico diz o que diz; (iii) analisar a relação existente 
entre as semioses verbal e fotográfica nesse texto, 
considerando as relações de etapa e ancoragem 
(BARTHES, 1990); (iv) compreender de que manei-
ra as categorias do sensível, o plano da expressão 
(categorias topológicas, fotocromáticas e eidéticas), 
se correlacionam com as categorias do inteligível, 
o plano do conteúdo, no texto sincrético que pro-

A CONSTRUÇÃO DO ATOR “GARIMPEIRO” EM 
TRABALHADORES, DE SEBASTIÃO SALGADO 
– UMA LEITURA DO TEXTO VERBO-VISUAL

Gustavo Henrique G. de Paula LOPES

Prof.a Dr.a Vera Lucia Rodella ABRIATA
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pomos analisar, considerando as especificidades 
da linguagem fotográfica e do texto fotográfico 
como compatíveis com os textos poéticos (verbais 
ou visuais), os quais se caracterizam pela presença 
do semissimbolismo (FIORIN, 1999).

DESCRIÇÃO DO CORPUS
A série denominada “Ouro, Serra Pelada, Bra-

sil” é composta de 27 imagens fotográficas que 
ocupam 20 páginas do livro e suas respectivas 
legendas, estas últimas agrupadas em um cader-
no especial, encartado no livro, que traz também 
informações sobre o projeto, o modo de trabalhar 
de Salgado e a seleção das imagens e comentários 
do autor sobre o garimpo de Serra Pelada.

O próprio Sebastião Salgado concebe o pro-
duto de seu trabalho de fotógrafo (cada série do 
livro) como uma narrativa, que conta uma história. O 
movimento de olhar uma foto tomada isoladamente 
é completamente diferente de ler um texto, um ca-
pítulo num livro. “Efetivamente, uma obra sempre é 
lida ou ouvida em um de seus estados particulares” 
(CHARTIER, 2007, p. 16). Dessa forma, mesmo os 
textos de quarta-capa, orelhas, prefácios e posfá-
cios, epígrafes e dedicatórias, agradecimentos etc, 
tudo isso faz parte do texto que se publica, dos sen-
tidos que nele se produzem. Ainda que o corpus da 
pesquisa seja o capítulo “Ouro, Serra Pelada, Brasil”, 
os demais textos do livro são tomados como corpus 
de referência, textos com os quais o texto analisado 
dialoga, em relação de intertextualidade, tal como 
discutido por Barros (2009). Todos esses textos 
podem ser fonte de exame das relações histórico-
-sociais que participam da construção dos sentidos 
do texto analisado. As relações intertextuais e inter-
discursivas que os textos e os discursos mantêm 
com aqueles com que dialogam, seja no nível dos 
conteúdos discursivos, dos temas e figuras, seja 
no nível propriamente textual, em que as relações 
incluem também as aproximações entre planos da 
expressão, são examinadas como pistas de recortes 
sócio-históricos, que indicam certas direções e res-
tringem, dessa forma, as possibilidades de leitura.

Dessa forma, optamos por proceder à análise 
do texto sincrético, respeitando a sequência dos 
enunciados verbais e das imagens tais como se 
apresentam no livro. O corpus de nossa pesquisa é, 
dessa maneira, um capítulo do livro Trabalhadores, 
de Sebastião Salgado, denominado “Ouro, Serra 
Pelada, Brasil”. Tal capítulo é, em consonância com 
a teoria adotada, um texto sincrético, uma narrativa, 

em que se pode ler a construção dos atores no pa-
pel temático de trabalhadores, mais especificamen-
te os garimpeiros. Cada fotografia e cada legenda 
correspondente é parte de um todo, um texto, e por 
isso pesamos que as fotografias, individualmente, 
não devem ser tomadas como fotografias que 
circulam sozinhas, como narratividades isoladas. 
Isso seria possível se nosso objeto de estudo fos-
se uma imagem exposta como um quadro numa 
galeria, por si só compondo um todo, um texto. 
Assim, embora neste momento de nossa pesquisa 
a análise ainda não esteja terminada e, também, o 
tempo determinado para a apresentação de nossa 
pesquisa neste evento acadêmico-científico não 
permita apresentar mais que uma pequena parte 
da análise, de um trecho selecionado do corpus, 
queremos enfatizar a concepção de texto e, conse-
quentemente, de corpus, que tomamos em nosso 
projeto de pesquisa.

ARCABOUÇO TEÓRICO
O ponto de partida da Semiótica greimasiana 

é a sintaxe narrativa: uma abordagem sintáxica do 
texto integral, diferente da sintática, que se dá no 
nível da frase. As noções de sujeito e objeto, do nível 
frasal, são reprojetadas em termos de papéis narra-
tivos no contexto geral de um poema, um romance, 
uma notícia etc. O projeto de Greimas tem desde 
o início como meta a descrição do que Louis Hjel-
mslev (1899-1965) chamou “forma do conteúdo”, 
uma espécie de estrutura geral da significação que 
subjaz aos textos, sejam eles verbais ou não verbais. 
As questões/conteúdos do mundo humano vão 
aparecer organizadas de alguma forma em siste-
mas semióticos, e dessa forma tais conteúdos or-
ganizados terão sua difusão. Os conteúdos podem 
surgir organizados como literatura, pintura, música, 
fotografia etc. Tudo isso é, portanto, passível de 
uma análise e descrição semiótica. O que difere a 
teoria semiótica de outras que também se dedi-
cam à dimensão semântica, à busca dos sentidos 
nos textos, é a busca de um coeficiente sintáxico 
que organiza o texto. A Semiótica considera que 
a produção de sentido de um texto ocorre como 
um percurso gerativo, que vai do mais simples e 
profundo ao mais superficial e complexo.

A Semiótica propõe, como primeiro passo 
para a análise, que se faça abstração das diferen-
tes manifestações – visuais, gestuais, verbais ou 
sincréticas – e que se examine apenas o plano do 
conteúdo, concebido sob a forma de um percurso 



IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
S

E
L

IN
F

R
A

N PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

64

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

gerativo de sentido. O plano de conteúdo refere-se 
ao significado do texto, ou seja, ao que o texto diz e 
de que maneira ele o diz. Já o plano de expressão se 
refere à manifestação desse conteúdo em um siste-
ma de significação verbal, não verbal ou sincrético 
(PIETROFORTE, 2010). Os sistemas sincréticos são 
aqueles que “acionam várias linguagens de mani-
festação” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 467).

A noção de percurso gerativo de sentido é 
fundamental para a Semiótica e pode ser resumida 
da seguinte maneira: (i) o percurso vai sempre do 
que é mais simples e abstrato para o mais concreto 

e complexo. O mais simples e abstrato é o nível fun-
damental ou nível profundo, no qual a significação 
aparece como uma oposição semântica mínima, 
por exemplo, vida vs. morte; (ii) em um patamar 
intermediário está o nível narrativo, no qual a nar-
rativa se organiza em termos de sujeito(s) e sua 
relação com objeto(s); (iii) no nível discursivo, o mais 
complexo e concreto, a narrativa é assumida por 
um sujeito da enunciação. O quadro a seguir per-
mite visualizar essa concepção do sentido de um 
texto como percurso gerativo (GREIMAS; COUR-
TÉS, 2008, p. 235):

O nível profundo define as condições de exis-
tência dos objetos semióticos e o comportamento 
dos indivíduos em sociedade. A sintaxe funda-
mental responde pela produção, funcionamento 
e apreensão dos discursos. Já a semântica fun-
damental constitui-se de categorias semânticas, 
articuladas no quadrado semiótico e suscetíveis 
de serem assumidas pelo sujeito da enunciação. 
O quadrado semiótico, construto teórico que ex-

pressa os conteúdos do nível fundamental, é uma 
representação topológica das categorias mais 
abstratas que resumem os percursos narrativos e 
discursivos de um texto em termos gerais, sempre 
opostos (contrários) entre si. O nível profundo trata 
dos valores que sustentam os textos, e é constituído 
de polos opostos como riqueza versus miséria, vida 
versus morte etc, que são investidos de uma apre-
ciação valorativa. Assim, dependendo da ideologia 

PERCURSO GERATIVO

Componente sintáxico Componente semântico

Estruturas 

semio-narrativas nível profundo SINTAXE FUNDAMENTAL SEMÂNTICA FUNDAMENTAL

nível de super-

fície

SINTAXE NARRATIVA DE 

SUPERFÍCIE SEMÂNTICA NARRATIVA

Estruturas

discursivas

SINTAXE DISCURSIVA

SEMÂNTICA

DISCURSIVA

Tematização

Figurativização
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do texto, a riqueza poderá ter um valor negativo e o 
termo oposto, um valor positivo. Esses valores são 
narrativizados no segundo nível, o das estruturas 
narrativas.

De acordo com Barros (2011), na sintaxe nar-
rativa analisa-se a atuação dos homens sobre o 
mundo, partindo-se de duas concepções de nar-
ratividade, que se complementam: narratividade 
como transformação de estados, operada pelo 
fazer transformador de um sujeito, que age no e 
sobre o mundo à procura dos valores investidos 
nos objetos; e narratividade como sucessão de 
estabelecimentos e de rupturas de contratos entre 
um destinador e um destinatário.

A sintaxe narrativa possui um sintagma ele-
mentar, denominado de programa narrativo (PN), 
que é constituído de um enunciado de fazer, que 
rege um enunciado de estado (GREIMAS; COUR-
TÉS, 2008). Os enunciados de estado estabelecem 
uma relação de posse ou privação entre um sujeito 
e um objeto, e os enunciados de fazer indicam a 
passagem de um estado conjunto a um estado 
disjuntivo com o objeto de valor e vice-versa.

As estruturas discursivas, menos profundas, 
são encarregadas de retomar as estruturas de su-
perfície e de “colocá-las em discurso”, fazendo-as 
passar pela instância da enunciação (GREIMAS; 
COURTÉS, 2008). No nível discursivo aparecem 
os significados mais concretos e se instalam os 
atores, o narrador, os cenários, o tempo e as ações 
concretas. Os temas e as figuras são categorias se-
mânticas do nível discursivo, bem como as isotopias 
temáticas e as isotopias figurativas (espaço, tempo, 
atores).  Isotopia é a recorrência de um elemento se-
mântico no desenvolvimento de um enunciado que 
produz um efeito de continuidade, de permanência 
de um determinado sentido ao longo da cadeia do 
discurso (TATIT, 2007).

Entretanto, “o texto resulta da junção do plano 
do conteúdo, construído sob a forma de um percur-
so gerativo, com o plano da expressão” (BARROS, 
2011, p. 80). Os estudos semióticos passam, então, 
a considerar os procedimentos da expressão que 
fabricam os efeitos de sentido. Por meio do con-
ceito de semissimbolismo (FLOCH, 1985), se pode 
observar as homologações entre categorias do 
plano da expressão e do plano de conteúdo d texto 
e compreender de que maneira as categorias do 
sensível, o plano da expressão (categorias topológi-
cas, cromáticas e eidéticas), se correlacionam com 

as categorias do inteligível, o plano do conteúdo, 
gerando os sentidos.

METODOLOGIA
Num primeiro momento, aplicaremos ao texto, 

de maneira canônica, elementos do percurso gera-
tivo de sentido. Interessa-nos, sobretudo, verificar, 
no nível discursivo, quais os procedimentos utiliza-
dos pelo sujeito da enunciação para constituir seu 
discurso, por meio das figuras do atores, do espaço 
e do tempo projetados no texto enunciado, e que 
efeitos de sentido os mecanismos de projeção es-
colhidos fabricam. Buscaremos entender de que 
maneira se manifestam as figuras que recobrem 
temas, os quais remetem a valores sociais e estéti-
cos. Por meio da análise da sintaxe e da semântica 
discursiva, buscaremos chegar aos efeitos de sen-
tido propostos pelo enunciador e aos valores que 
o texto dissemina.

A partir da análise das relações semissimbóli-
cas, apreensíveis no texto, busca-se estabelecer as 
relações entre o sensível e o inteligível e, ao exami-
nar as correlações entre categorias da expressão e 
do conteúdo, desvelar os mecanismos reveladores 
da transfiguração das sensações em manifestações 
sígnicas.

Considerando-se que um objeto semiótico 
não é senão o resultado de uma leitura que o cons-
trói (GREIMAS, 2004), a análise deverá considerar 
os elementos cromáticos, eidéticos e topológicos. 
No caso da fotografia, notadamente a fotografia 
que não utiliza o sistema de cores, consideramos 
os elementos fotocromáticos, entendidos como 
gradações do cinza, entre o preto e branco, como 
resultado da incidência da luz sobre os suportes 
primários (filme, papel, suportes digitais que re-
produzem a lógica desses primeiros, analógicos). 
Os elementos eidéticos como inúmeras combina-
ções, instalando o movimento e o uso do espaço: as 
formas, combinações de linhas, volumes, contras-
tes, tais como côncavo versus convexo, curvilíneo 
versus retilíneo, ascendente versus descendente, 
enfim. As categorias topológicas levando em conta 
a posição e a orientação das formas e do movimen-
to no espaço, sobretudo os planos (geral, primeiro 
plano, plano americano etc.) e os enquadramentos 
dos elementos, a composição, enfim, os diversos 
elementos resultantes do ponto de vista escolhido 
pelo fotógrafo. Essa apresentação geral de alguns 
critérios de leitura dos textos verbo-visuais de-
monstra a necessidade de uma metodologia de 
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análise dos textos sincréticos que considerem os 
elementos da linguagem fotográfica como modos 
de expressão dos conteúdos.

RESULTADOS PRELIMINARES
O enunciador constrói no discurso todo um 

dispositivo veridictório, que deve ser compatível 
com as crenças do enunciatário que vai interpretá-
-lo. Salgado é um dos maiores expoentes da foto-
grafia documental e, portanto, enquanto enuncia-
dor, é natural que seu discurso queira se apresentar 
como o mais factual possível, criando, pois, efeito 
de sentido de objetividade. No entanto, os efeitos 
de sentido construídos sobre os garimpeiros e o 
espaço em que trabalham, a mina de Serra Pelada, 
correspondem a um ponto de vista crítico sobre 
essa realidade e, embora Salgado declare repeti-
damente não ser religioso e não acreditar em Deus, 
sua obra retoma sempre um diálogo com o discurso 
religioso cristão.

Uma primeira análise do corpus permite ob-
servar alguns efeitos de sentido do texto sincrético 
a partir dos elementos dos três níveis do percurso 
gerativo de sentido, combinados às categorias 
observáveis no plano da expressão. Vemos a ma-
nifestação de atores “homens”, no papel temático 
de trabalhadores/garimpeiros: eles descem ao 
fundo da mina de mãos vazias, no escuro, num se-
mitom de cinza que praticamente os funde com a 
própria montanha escavada, para emergirem – na 
porção mais clara da cena, trazendo nas costas os 
sacos brancos, que podem conter ouro – para a 
superfície da Terra. Assim, observa-se que tais ho-
mens (sujeitos no papel temático de trabalhadores/
garimpeiros) querem entrar em conjunção com o 
objeto-valor “ouro”, mas sabe-se que pouco dessa 
riqueza será destinada a eles, pois são sujeitos do 
fazer delegado, a maioria deles, de outros sujeitos 
manipuladores, os atores no papel temático de pa-
trões. Desse modo, a relação entre trabalhadores e 
patrões simula o jogo de poder do sistema capitalis-
ta em que muitos trabalham em função da riqueza 
de alguns poucos.  Nesse sentido, observa-se no 
texto a categoria semântica /pobreza vs. riqueza/ 
em que o primeiro termo é disfórico e o segundo, 
eufórico. Em termos fotocromáticos, a categoria da 

expressão /escuro vs. claro/ se associa à categoria 
do conteúdo /pobreza vs. riqueza/, constituindo, 
pois, uma relação semissimbólica.

O espaço, figurativizado no texto verbal como 
“Serra Pelada” em termos de nível narrativo, pode 
ser considerado o sujeito “serra”, que teve seu esta-
do transformado pelo sujeito do fazer – trabalhado-
res/garimpeiros que o explorou em busca do objeto 
valor “ouro”. Um programa narrativo primeiro, que 
se nota no texto é, pois, um programa de privação 
transitiva ou por espoliação, uma vez que o sujeito 
de estado perdeu as características de natureza 
intocada, anteriormente um espaço natural, por 
ação do sujeito coletivo “trabalhadores”, que a 
transforma em um buraco hiperbólico, no qual se 
notam em várias passagens do texto visual a cratera 
e seus diferentes cortes, onde se movimentam os 
trabalhadores, sujeito coletivo responsável por ope-
rar esse fazer transformador. Nesse sentido, o texto 
revela que, da perspectiva do enunciador, o termo 
cultura, associado ao fazer transformador humano, 
da categoria semântica do nível fundamental, é dis-
fórico, ao passo que o termo natureza seria eufórico.

O garimpo em Serra Pelada instaurou uma 
prática dominadora, repressiva e injusta. Os efeitos 
de sentido construídos no texto revelam as condi-
ções de trabalho sub-humanas impostas aos traba-
lhadores, o que se pode perceber no cruzamento 
da semiose verbal – as várias falas expressas nas 
legendas a seu respeito – e da semiose visual, as 
fotografias, que procuram estabelecer a visão de 
um espaço desfigurado pelos garimpeiros, que se 
identificam no e pelo trabalho como sujeitos que 
se creem fazendo história e donos de seu destino 
e que, no entanto, são sujeitos manipulados pelo 
poder daqueles que detêm não somente o capital, 
mas também as frações de terra e a própria vida 
dos trabalhadores explorados em Serra Pelada.

PALAVRAS-CHAVE:

 Semiótica;
 texto sincrético;
 semissimbolismo;
 fotografia;
 Sebastião Salgado.
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INTRODUÇÃO

São cada vez mais diversos e abrangentes os 
canais de comunicação usados pela mídia e 
o grande público para a interação e a troca 

de informações. No século XXI, a popularização de 
novas tecnologias impulsionou a adoção de meca-
nismos híbridos capazes de mesclar, em uma única 
mensagem, textos, imagens, sons e gráficos, que 
tornaram a comunicação fragmentada. Os veículos 
de comunicação de massa, principalmente a TV, se 
defrontaram com o enorme desafio de desenvolver 
uma linguagem capaz de transformar o tradicional 
texto da notícia em algo mais palatável ao crescente 
público que utiliza a tecnologia para se informar.

Esse panorama é constituído por característi-
cas peculiares que lançam mão da interação para 
se estabelecerem de maneira decisiva no constan-
te desenvolvimento dos canais de comunicação 
recém-criados. É preciso compreender que, dentro 
de um vasto universo de inovações tecnológicas, 
algumas ferramentas desse conjunto tiveram maior 
aceitação que outras e acabaram por prevalecer 
como instrumentos de interação e termômetro para 
que o jornalismo pudesse se comunicar de forma 
mais efetiva com o público multimídia, aquele que 
está simultaneamente consumindo informação em 
canais de comunicação distintos.

O acesso à internet por meio do computador 
pessoal, do notebook, do celular e do tablet, aliado 
à popularização das chamadas redes sociais, criou 
condições para que o telejornalismo se estabele-
cesse dentro do panorama tecnológico de forma 
diferenciada da que vinha caminhando. Ao dialogar 
com as redes sociais, ou seja, com o telespectador 
que nelas possui um perfil, o telejornal faz uso de 
ferramentas de interação textual que modificaram 
e modificam as características desse gênero textual 
conhecidas até então.

A interatividade proporcionada por sites como 
Facebook e Twitter criou recursos capazes de po-
tencializar o diálogo entre os interlocutores que 
usam a TV como meio de codificação da mensa-
gem. Essas possibilidades de ouvir e ser ouvido por 
meio da internet, pouco comuns no século XX, mas 
marcantes no contexto deste início de século, atraiu 
a atenção de jovens consumidores midiáticos para 
o conteúdo informativo dos telejornais.

Investir em novas construções textuais, que 
coloquem em evidência uma linguagem na qual o 
público jovem se identifique, tornou-se uma manei-
ra imperativa de tentar estancar a fuga da audiência 
da TV para outras mídias. Pode-se dizer que está 
em construção um modelo de texto jornalístico 
capaz de atender a convergência midiática e, ao 
mesmo tempo, instigar o telespectador a interagir, 
se identificar, opinar e até mesmo participar da 
construção da informação.

Entender de que forma isso está ocorrendo e 
identificar características que marcam o jeito como 
o telejornal interage com o seu público são motivos 
que justificam a proposta deste estudo. A intenção 
é promover uma pesquisa que aborde as relações 
dialógicas presentes do texto de um noticiário de 
TV. Com fundamentação nas reflexões de Mikhail 
Bakhtin, pretende-se fazer uma leitura desse pro-
duto jornalístico constituído de diversos atributos 
caracterizadores do interacionismo.

Para tornar o estudo possível, foi escolhido o 
Jornal Hoje, exibido pela Rede Globo, no horário 
das 13h20, de segunda-feira a sábado. Através da 
observação de cinco edições, serão analisadas as 
formas composicionais, os conteúdos temáticos e 
o estilo, que são elementos caracterizadores dos 
gêneros do discurso, e as relações dialógicas cons-
truídas e mantidas pelo telejornal.

TELEJORNAL: FONTE DE 
RELAÇÕES DIALÓGICAS

Joarle Magalhães SOARES

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO
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OBJETIVOS
Espera-se verificar como o Jornal Hoje se 

constrói como gênero e as relações dialógicas que 
ele cria e mantém com os telespectadores, com 
outros telejornais e com as redes sociais. Os objeti-
vos são: analisar o discurso adotado pelo telejornal 
após o advento da internet; verificar o impacto das 
redes sociais na linguagem telejornalística; identifi-
car características que marquem essa linguagem 
como um gênero textual; discutir como a relação 
entre TV e internet tem influenciado o discurso do 
telejornal; estudar de que maneira a popularização 
das redes sociais e as opiniões nela manifestadas 
podem influenciar a apresentação de notícias.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O Jornal Hoje é um telejornal brasileiro, pro-

duzido pela Rede Globo, que vai ao ar às 13h20, de 
segunda-feira a sábado. Tem duração média de 25 
minutos, divididos em três blocos de notícia, sepa-
rados por dois intervalos comerciais. O programa 
está sob a responsabilidade da Direção Geral de 
Jornalismo e Esporte, comandada por Ali Kamel. 
Teresa Garcia é a editora-chefe. Os jornalistas San-
dra Annenberg e Evaristo Costa são os apresenta-
dores titulares. Eles também exercem as funções de 
editor-executivo e editor, respectivamente.

O telejornal, conhecido pela sigla JH, está no 
ar há mais de 42 anos. A estreia ocorreu em 21 de 
abril de 1971. O programa nasceu como uma revista 
diária, com matérias sobre arte, espetáculos e en-
trevistas. Inicialmente era restrito ao Rio de Janeiro, 
passou a ser transmitido para todo o país em 1974. 
Ao longo de sua história, teve o conteúdo editorial 
reformulado algumas vezes, assim como o cenário. 
Foi apresentado por profissionais como Leda Nagle, 
Márcia Peltier, Carlos Nascimento e Carla Vilhena.

O Jornal Hoje possui como característica mar-
cante o fato de ser voltado a um público predo-
minantemente formado por mulheres, jovens e 
idosos. Esse perfil ganhou contornos mais fortes 
nos últimos dez anos, a partir de uma reformula-
ção que imprimiu alterações na linguagem e no 
conteúdo, privilegiando temas ligados às editorias 
de comportamento, cultura, economia e serviços. 
Sua estrutura noticiosa é esquematizada dentro de 
um mecanismo de produção comum a telejornais 
de grandes redes.

A estrutura de um noticiário delineia-se no que 

se chama de espelho. Apresentado de forma 

concisa, distribuído a todos os profissionais par-

ticipantes da operação do programa, o espelho 

sintetiza a organização do telejornal em blo-

cos, a ordem das matérias em cada bloco, bem 

como dos intervalos comerciais, das chamadas 

e do encerramento. Sua elaboração, coordena-

da pelo editor-chefe ou editor responsável do 

informativo, se dá a partir de um pré-espelho, 

que se altera progressivamente, quantas vezes 

for necessário, durante todo o período de pro-

dução do telejornal e que se pode concluir até 

mesmo no decorrer da própria apresentação do 

programa (REZENDE, 2000, p. 146).

O que também caracteriza o JH é a adoção de 
uma linguagem coloquial na redação das notícias, 
de maneira a deixar o texto semelhante à conversa 
cotidiana do público que o assiste. O programa se 
estrutura dentro de uma dinâmica que leva em con-
ta o diálogo dos apresentadores com os repórteres, 
com os entrevistados, com o público e entre eles 
próprios. Essa característica se torna evidente por 
meio do uso de recursos jornalísticos nos quais a 
simulação de uma conversa (muitas vezes informal) 
é a principal marca.

São utilizados diferentes formatos de notícia 
televisiva para constituir o gênero textual do Hoje. 
As mais usadas são a reportagem, a nota coberta, 
o stand up, a nota seca e a entrada ao vivo. Com ex-
ceção das notas cobertas (com imagens) e secas (a 
informação é apenas textual), os demais formatos 
precisam que o apresentador dê apoio ao repórter 
para que sejam colocados no ar. Na reportagem, 
por exemplo, a introdução (chamada de cabeça) e 
o encerramento (nota pé) feitos pelo âncora, que 
completam a notícia dada por um repórter, cor-
respondem a momentos-chave, nos quais o texto 
lança mão de recursos linguísticos de diálogo e 
interação. O JH possui também quadros temáticos, 
como o “Sala de Emprego” e o “Tô de Folga”, além 
da “Previsão do Tempo”, nos quais as possibilidades 
dos apresentadores estabelecerem relações dialó-
gicas com público são ampliadas.

Os trechos em que a simulação de diálogo dos 
apresentadores é levada a fundo pelo telejornal 
constituem o conjunto textual que forma o corpus 
desta pesquisa.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Este trabalho fundamenta-se nas reflexões e 

descobertas do filósofo da linguagem russo Mikhail 
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Bakhtin e nos estudos da Linguística Textual, no que 
se refere à organização textual. Quanto a Bakhtin, a 
contribuição trazida por ele é essencial para com-
preender de que maneira se estabelece a interação 
no discurso jornalístico. A aplicação de conceitos 
como enunciação, polifonia, dialogismo torna a 
pesquisa mais abrangente e mais rica no que diz 
respeito à observação de aspectos específicos do 
gênero textual adotado no telejornal, como bem 
afirma Beth Brait:

As noções de enunciado/enunciação têm papel 

central na concepção de linguagem que rege o 

pensamento bakhtiniano justamente porque a 

linguagem é concebida de um ponto de vista 

histórico, cultural e social que inclui, para efei-

to de compreensão e análise, a comunicação 

efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos 

(BRAIT, 2007, p. 65).

O sentido do texto, conforme descreveu 
Bakhtin e os pensadores que fizeram parte do 
chamado Círculo, está estreitamente ligado à con-
cepção de enunciado/enunciação, um processo 
que é construído com base no discurso verbal e nos 
elementos que caracterizam a linguagem como um 
evento comunicativo. De acordo com Brait (2007), 
o enunciado e as particularidades de sua enun-
ciação configuram, necessariamente, o processo 
interativo, ou seja, o verbal e o não verbal que inte-
gram a situação e, ao mesmo tempo, fazem parte 
de um contexto histórico, que age diretamente nos 
aspectos que caracterizam a construção de uma 
mensagem. Para a estudiosa, “o enunciado deve ser 
enfrentado na sua historicidade, na sua concretude, 
para deixar ver mais do que a dimensão exclusiva-
mente linguística e/ou sua fragmentação”.

A dependência da constituição de um texto a 
aspectos temporais e culturais também é assunto 
tratado por Diana Pessoa de Barros e José Luiz 
Fiorin. Ao analisar os conceitos bakhtianos, eles 
afirmam que a definição de enunciado está bem 
próxima da concepção de texto. “O texto é conside-
rado hoje tanto como objeto de significação, ou seja, 
como um ‘tecido’ organizado e estruturado, quanto 
como objeto de comunicação, ou melhor, objeto de 
uma cultura, cujo sentido depende, em suma, do 
contexto sócio-histórico” (BARROS; FIORIN, 1994).

Para compreender melhor essas afirmações, é 
necessário recorrer ao conceito de dialogismo. Ao 

falar de enunciação e interação verbal, Bakhtin ex-
plica que, conforme a sua concepção, o sujeito per-
de o papel de centro e é substituído por diferentes 
vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e 
ideológico. Ele deixa de pertencer apenas ao “eu” 
para ser um enunciador moldado pela sua vivência 
e, de acordo com Barros e Fiorin (1994), por meio 
da interação entre o eu e o outro. O papel desse 
interlocutor é fundamental para entender a cons-
tituição do sentido de um texto, na qual se deve 
perceber que nenhuma palavra pertence apenas 
ao “eu”, “mas traz em si a perspectiva de outra voz”.

[...] a enunciação é o produto da interação de 

dois indivíduos socialmente organizados e, 

mesmo que não haja um interlocutor real, este 

pode ser substituído pelo representante médio 

do grupo social ao qual pertence o locutor. A 

palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função 

da pessoa desse interlocutor: variará se se tratar 

de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, 

se esta for inferior ou superior na hierarquia 

social, se estiver ligada ao locutor por laços so-

ciais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, 

etc.). Não pode haver interlocutor abstrato; não 

teríamos linguagem comum com tal interlocu-

tor, nem no sentido próprio nem no figurado 

(BAKHTIN, 2004, p. 112).

Com a ideia de que a interação verbal entre 
dois indivíduos é o que fabrica a enunciação, o olhar 
bakhtiniano enquadra a linguagem do telejornal 
como um dos gêneros em que é preciso se estabe-
lecer o dialogismo para se completar o processo de 
comunicação, uma vez que não é necessário haver 
um interlocutor real no processo.

Paralelamente ao conceito de dialogismo, ca-
minha o que é chamado pelo estudioso de polifonia. 
Emprega-se esse termo na caracterização de um 
texto no qual se deixam entrever muitas vozes, outra 
característica do texto jornalístico. O texto polifôni-
co é construído através do encontro de diferentes 
influências que moldam a enunciação. No entanto, 
nem todos os textos apresentam essa característica.

[...] o diálogo é condição da linguagem e do dis-

curso, mas há textos polifônicos e monofônicos, 

segundo as estratégias discursivas acionadas. 

No primeiro caso, o dos textos polifônicos, as 

vozes se mostram; no segundo, o dos monofô-
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nicos, elas se ocultam sob a aparência de uma 

única voz. Monofonia e polifonia de um discurso 

são, dessa forma, efeitos de sentido decorrentes 

de procedimentos discursivos que se utilizam 

em textos, por definição, dialógicos. Os textos 

são dialógicos porque resultam do embate 

de muitas vozes sociais; podem, no entanto, 

produzir efeitos de polifonia, quando essas 

vozes ou algumas delas deixam-se escutar, ou 

de monofonia, quando o diálogo é mascarado 

e uma voz, apenas, faz-se ouvir (BARROS e 

FIORIN, 1994, p. 6).

Também é preciso recorrer às reflexões bakhti-
nianas contidas na obra Estética da criação verbal 
(2010) para entender como se configura o telejor-
nal, observando e identificando as características 
do conteúdo, da forma e do material. A compreen-
são responsiva da qual fala Bakhtin só será alcan-
çada se a mensagem apresentar elementos que a 
sustentem como um texto cognitivo.

Todo enunciado é um elo na cadeia da comu-

nicação discursiva. É a posição ativa do falante 

nesse ou naquele campo do objeto e do sentido. 

Por isso cada enunciado se caracteriza, antes de 

tudo, por um determinado conteúdo semânti-

co-objetal. A escolha dos meios linguísticos e 

dos gêneros de discurso é determinada, antes 

de tudo, pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do 

discurso (ou autor) centradas no objeto e no 

sentido. É o primeiro momento do enunciado 

que determina as suas peculiaridades estilístico-

-composicionais (BAKHTIN, 2010, p. 289).

Os fatores presentes no enunciado do texto 
do telejornal, que o fazem possuir mecanismos que 
simulem a interação entre apresentador e público 
podem ser reunidos em um conjunto que caracte-
rize a linguagem jornalística como um gênero do 
discurso cuja função primordial é captar a atenção 
do interlocutor, de forma rápida e chamativa, como 
explica Rezende (2000, p. 82):

Por causa dessa tendência a provocar uma 

atenção tão dispersa, tão vaga, a palavra no 

jornalismo de televisão tem de ser a mais pre-

cisa, a mais clara possível. Dispõe-se de apenas 

uma chance para passar a mensagem para o 

receptor de modo que ele a entenda sem difi-

culdades. Ao contrário do leitor de jornal, que 

pode reler uma matéria quantas vezes quiser 

até traduzir inequivocamente o seu conteúdo, 

o telespectador não pode fazer com que o te-

lejornal retroceda para rever e decodificar uma 

notícia mal compreendida.

Nesse esforço para fazer com que a notícia 
seja compreendida, recorre-se a um estilo de com-
posição caracterizado por elementos específicos 
de um gênero do discurso. A construção do texto 
só se realiza a partir de escolhas lexicais compatí-
veis ao universo de entendimento do leitor.

Quando escolhemos as palavras no processo 

de construção de um enunciado, nem de longe 

as tomamos sempre do sistema da língua em 

sua forma neutra, lexicográfica. Costumamos 

tirá-las de outros enunciados e antes de tudo 

de enunciados congêneres com o nosso, isto é, 

pelo tema, pela composição, pelo estilo; conse-

quentemente, selecionamos as palavras segun-

do a sua especificação de gênero. O gênero do 

discurso não é uma forma da língua, mas uma 

forma típica do enunciado; como tal forma, o 

gênero inclui certa expressão típica a ele ine-

rente (BAKHTIN, 2010, p. 292-293).

Seguindo o pensamento bakhtiniano, pode-se 
dizer que os significados lexicográficos neutros das 
palavras asseguram para ela a identidade e a com-
preensão mútua de todos os seus falantes, contudo 
o emprego das palavras na comunicação discursiva 
sempre é de índole individual. Apesar de se buscar 
a impessoalidade no discurso jornalístico, a palavra 
terá sempre marcas de outros enunciados, uma vez 
que essa “índole individual” é constituída de ecos 
alheios, cuja intenção discursiva foi determinada por 
expressões e contextos históricos e sociais distintos.

O gênero de discurso jornalístico passa ainda 
pela concepção de que se busca, acima de tudo, a 
clareza na comunicação. Dessa forma, a estrutura 
sintática direta é a mais compatível com o estilo 
coloquial adotado pelo telejornal. A redação dá-se 
tendo como base a sequência sujeito mais ver-
bo mais complemento. De acordo com Rezende 
(2000), a ordem direta surge como regra a ser 
seguida. Admite-se o uso de frases intercaladas 
somente quando forem curtas e não prejudicarem 
o entendimento da mensagem, nem o ritmo do 
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texto. O apresentador mantém, assim, um papel 
fundamental para estabelecer o clima de conver-
sação com o telespectador. A tecnologia é fator 
determinante desse processo.

[...] o impacto do noticiário vai depender muito 

da atuação do locutor, repórter ou comentarista 

na relação que mantém com a audiência. Nesse 

sentido, o teleprompter, um aparelho acoplado 

à câmera, que exibe continuamente as notícias a 

serem lidas pelo apresentador, é um instrumento 

precioso que permite que se leia ou comente a 

notícia de olho no telespectador, por intermé-

dio da câmera. [...] O apresentador pode falar 

diretamente para a pessoa que acompanha o 

telejornal, em casa, como se falasse de improviso, 

tal como ocorre em uma relação interpessoal. 

Dessa maneira, fortalece-se a função fática da 

linguagem e o telejornalismo quebra a sensação 

de unidirecionalidade na comunicação e o teles-

pectador reage a esse tratamento pretensamen-

te personalizado, agindo como um interlocutor 

de um diálogo (REZENDE, 2000, p. 88).

METODOLOGIA
A metodologia do trabalho envolve a obser-

vação e análise de cinco edições do Jornal Hoje, 
exibidas entre segunda e sexta-feira, no período 
compreendido entre 9 e 13 de setembro de 2013. Os 
programas foram assistidos e tiveram todo o texto 
falado pelos apresentadores transcrito, de maneira 
a facilitar o estudo.

Além do texto escrito, também foi analisada 
a linguagem visual, por meio da observação dos 
gestos e expressões dos apresentadores, do ângulo 
de gravação das câmeras e da postura deles diante 
das notícias apresentadas.

RESULTADOS PRELIMINARES
A pesquisa encontra-se em desenvolvimento. 

Os resultados obtidos até o momento demonstram 
que o telejornal tem marcas linguísticas e jornalís-
ticas específicas, que fazem dele um noticiário que 
carrega a personalidade dos apresentadores. A 
forma como o enunciado é construído indica que 
o telejornalismo é um gênero textual agregador 
de público e discursos. Essa configuração permite 
diferenças na sua composição estrutural, no seu 
conteúdo temático e no seu estilo. É essa diversi-
dade que se faz presente no JH.

É possível notar que a linguagem adotada 
dialoga com as novas mídias, no sentido de possuir 
mecanismos de interação com as redes sociais e os 
internautas. Fica evidente que o Hoje se utiliza de 
uma linguagem informal, em um registro linguístico 
próximo do popular, para dar mais leveza às notícias 
e atingir o público jovem.

PALAVRAS-CHAVE:

 comunicação;
 telejornalismo;
 dialogismo;
 discurso;
 redes sociais.

REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

BAKHTIN, M. M. (V. N. Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 11. ed. 

São Paulo: Hucitec, 2004.

BARROS, D. P. de; FIORIN, J. L. (Orgs.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin Mikhail. São Paulo: Edusp, 

1994.

BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2007.

BUCCI, E. A TV aos 50: criticando a televisão brasileira no seu cinquentenário. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.

LEMOS, A.; CUNHA, P. (Orgs.). Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003.

PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: Manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

PEREIRA, L. C. A. Desafio do Telejornalismo na TV Digital: possibilidade de efetiva participação do cidadão no conteúdo jor-

nalístico. Trabalho apresentado no VIII Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação – NP Tecnologias da Informação 

e Comunicação. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Anais eletrônico. João Pessoa: Editora da UFPB, 2008. 

REZENDE, G. J. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000.

RIBEIRO, A. P. G.; SACRAMENTO, I. (Orgs.). Mikhail Bakhtin: linguagem, cultura e mídia. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.

WOLTON, D. O elogio do grande público: uma teoria crítica da televisão. Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: Ática, 2006.



S
E

L
IN

F
R

A
N

73

PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar 
seis imagens fotográficas produzidas pelo 
fotógrafo italiano Oliviero Toscani, presen-

tes no livro A publicidade é um cadáver que nos 
sorri (TOSCANI, 2003). Neste trabalho trataremos 
apenas um dos discursos presentes na fotografia 
escolhida. Nossa análise investiga na imagem os 
interdiscursos semânticos verbais e não verbais 
presentes neste livro e que fazem relação com a 
imagem, além da dicotomia antagônica presente 
na imagem escolhida. A fotografia foi produzida 
para a coleção da marca United Colors of Benne-
ton. A proposta de Toscani, desse modo, ao invés 
de tentar “seduzir” o leitor tornando suas imagens 
“apetitosas”, mostra cenas marcadas por uma re-
alidade muitas vezes difícil de engolir. Para esta 
análise, queremos investigar a semiótica plástica e 
visual da imagem não verbal produzida por Toscani 
e descrever seus significados e significações verbais 
e descrevê-las. A imagem escolhida foi a de um 
homem e uma mulher de trajes que se assemelham 
ao de um padre e uma freira, que em um momento 
de união selam um beijo.  Nossa hipótese é a de 
que a fotografia em análise, assim como outras 
obras de Toscani, causaram impactos na sociedade 
justamente por romper com os valores tradicionais, 
marcados por uma cultura patriarcal e religiosa, 
valores estes que queremos recuperar e descrever.

Com este estudo, que se inclina sobre a semi-
ótica visual - ainda pouco estudada (que teve seu 
início em 1980) - um braço da teoria greimasiana, 
esperamos contribuir, ainda que modestamente, 
de forma teórico-metodológica para estudos da 
semiótica plástica que se desenvolvem dentro da 
temática da história da arte e da publicidade com as 
reflexões que se instauram no âmbito da semiótica 

plástica e visual, uma vez que nosso trabalho tem 
como corpus obras de um importante fotógrafo 
que dividiu o conceito e inventou uma nova comu-
nicação publicitária na década de 90.

OBJETIVO(S)
O objetivo da presente pesquisa é analisar o 

discurso verbal e não verbal da fotografia de Oli-
viero Toscani utilizando a semiótica plástica e visual 
e as reflexões sobre tematização e figurativização, 
isotopia, plano de conteúdo e expressão a fim de 
investigar todo discurso implícito nas imagens pro-
duzidas por Toscani, assim como o discurso acerca 
das fotografias.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Nosso corpus analisa seis fotografias de Oli-

viero Toscani produzidas para campanhas publi-
citárias da marca Benetton presentes no livro A 
Publicidade é um cadáver que nos sorri (TOSCANI, 
2003). A escolha das imagens deu-se através da 
tematização dos discursos plásticos presentes nas 
mesmas, que analisaremos ao longo deste trabalho. 
Todas as imagens escolhidas estão submetidas 
a um mesmo tema e também à linguagem visual 
figurativa. No livro de autoria do próprio fotógrafo, 
observaremos que o mesmo constrói um discurso 
de manipulação e tenta sustentá-la do início ao 
fim e para isso utiliza-se do apoio do discurso dos 
meios de comunicação de massa e da história da 
publicidade e propaganda. Antes de partirmos para 
a análise, falamos um pouco da teoria da linguística, 
a linguagem, a língua e a semiótica que ao longo 
deste trataremos.

Nossa investigação da linguagem semiótica 
presente no discurso verbal e não verbal da foto-
grafia de Oliviero Toscani, neste trabalho, abordará 
apenas a Figura 1, que trata a temática do precon-
ceito de um beijo entre um homem e uma mulher. 

A PUBLICIDADE NUA E CRUA: UMA ANÁLISE 
SEMIÓTICA DA FOTOGRAFIA DE TOSCANI

Karina Spineli GERA

Prof.a Dr.a Camila de Araújo Beraldo LUDOVICE
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Este discurso seria natural se o homem e a mulher 
na foto representados não fossem simbolizados 
por um padre e uma freira. O discurso simboliza 
um tema religioso e patriarcal que remonta uma 
linguagem de preconceito, tabu e censura, que 
investigaremos através da semiótica francesa e 
dentro da análise plástica e visual, que é um dos 
braços da semiótica greimasiana. No livro de Tos-
cani existem muitas imagens com discursos dentro 
da temática do preconceito e censura, porém neste 
trabalho abordaremos apenas a imagem do padre 
que beija a freira.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Para isso devemos nos valer do arcabouço te-

órico da Semiótica francesa, partindo, inicialmente, 
do modelo do percurso gerativo do sentido, no qual 
pretendemos em um primeiro momento identificar 
o nível fundamental e suas oposições e argumen-
tações expressas na fotografia de Toscani, em que 
momento sua imagem é eufórica e quando passa 
a ser disfórica. Nossa análise também investiga o 
nível narrativo do enunciador, no caso remonta-
remos ao discurso do fotógrafo Toscani que ora é 
manipulador, ora obtém sanções negativas e ou-
tras positivas; já no nível discursivo investigaremos 
o discurso criado por Toscani e seus objetivos e 
pontos de vista de acordo com suas referências de 
mundo para criar uma “ilusão de verdade”. Também 
chegando às contribuições sobre a análise do plano 
de expressão. Desse modo, queremos ver, de um 
lado, como se dá o processo de figurativização e 
tematização nas fotografias e nos textos que dela 
tratam, e, de outro lado, como se organizam, nas 
fotografias, e como são recobertas pelos textos 
verbais, as categorias do plano de expressão (topo-
lógica, eidética, cromática e matérica). Acreditamos 
que o arcabouço teórico semiótico nos ajudará a 
analisar as imagens fotográficas de Toscani em um 
discurso verbal simples e objetivo para que o leitor 
entenda a imagem do ponto de vista do autor e 
também da Semiótica.

METODOLOGIA
Dividiremos a dissertação em três capítulos: no 

primeiro elaboramos a parte teórica, em que mos-
traremos um pouco sobre a história da Linguística 
e as estruturas adotadas por ela de acordo com a 
Semiótica francesa. No segundo capítulo, cons-
truiremos a parte conceitual, em que abordaremos 
o tema do gosto e da beleza, investigando o que 
diferencia o bonito do feio para entender o porquê 

de as imagens de Toscani serem taxadas como 
inapropriadas para a publicidade e abordaremos 
também alguns aspectos da influência das imagens 
na publicidade para que possamos descrever este 
processo dentro da semiótica plástica e visual. 
Já no terceiro e último capítulo, apresentaremos 
as análises, para que possamos mapear todos os 
termos descritos na teoria e entender como foram 
empregados nas imagens de Toscani. Nesta análise, 
trataremos apenas da imagem na qual um homem 
e uma mulher, que se referem a um padre e uma 
freira, se beijam, presentes no livro de Toscani.

RESULTADOS PRELIMINARES
Nossa pesquisa analisa várias imagens do 

fotógrafo Oliviero Toscani, porém, neste trabalho 
exemplificaremos o estudo com a análise apenas da 
Figura 1. Com este projeto já conseguimos identifi-
car características singulares no discurso de Tosca-
ni, como uma linguagem metafórica e facetada em 
ícones linguísticos menores para explicar seu con-
texto intertextual. Toscani usa suas imagens para 
comunicar e marcar uma trajetória publicitária que 
dividiu os conceitos e opiniões.  O destinador das 
imagens percebe as mesmas de acordo com suas 
referências de mundo e assim se relaciona com elas 
adorando-as ou odiando-as. Nossa análise sobre 
a campanha da Benetton nos dias de hoje produz 
um efeito menos polêmico do que o que gerou na 
época. Hoje podemos analisar todas as imagens de 
uma só vez, temos uma noção do todo, pois foram 
mais de 50 imagens, que na época eram reveladas 
uma por vez, causando um impacto diferente e 
talvez por isso chocante.

A principal característica das fotografias de 
Toscani é como ele trabalha o plano de detalhe, 
levando o destinador a ter uma percepção criada 
por ele, e mesmo que os fragmentos das imagens 
não produzam sentido, a forma como ele “costura” 
estes mínimos fragmentos consegue dar sentido ao 
produto final que é a imagem como um todo. Toscani 
fotografa partes, ele captura detalhes, partes dos cor-
pos, mãos sem braço, tronco sem membros, crianças 
sem mães, ou seja, fatia as imagens para atingir seu 
objetivo visual de expandir a atenção do destinador 
para um detalhe que é o alvo de sua crítica.

Nas seis imagens notamos que Toscani recorta 
as imagens em partículas menores para ressaltar 
sua mensagem. Na Figura 1, por exemplo, o plano 
de detalhe da foto é para o beijo do casal, o cor-
po foi cortado. Fotografar um beijo parece uma 
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cena cotidiana, porém com a tematização da foto 
percebemos que não se trata de um simples beijo. 
A fotografia de um padre beijando uma freira fala 
de valores, quebra de paradigmas, preconceito, 
religião, imposição, crime, tabu, amor, desejo, entre 
outros.  O conteúdo de expressão da imagem trata 
do claro e do escuro, onde a mulher, de branco, que 
remete a pureza, a ingenuidade, a leveza e também 
a fragilidade é beijada pelo homem de preto, que 
com seu extinto natural de macho ataca a mulher 
indefesa. O raio de luz, mistura-se a roupagem alva 
da mulher, dando a imagem um aspecto de conti-
nuidade e divindade, remetendo a névoa celeste. 
Os rostos estão simétricos em um mesmo plano 
de horizontalidade. O preenchimento dos demais 
espaços na imagem foi feito com luz.

O desenho dos elementos figurativos, por 
exemplo, é dado pelas massas cromáticas, as quais 
parecem surgir de áreas claras ou escuras. É essa 
mesma luminosidade que, rebatendo sobre as for-
mas, produz o efeito de profundidade. Observemos 
também que os elementos figurativos são dotados 
de significação através de sua relação com o con-
junto de figuras, ou seja, o que cada figura significa 
na sua relação com o conjunto do todo.

Ressaltamos a importância desse último as-
pecto para a análise de cada foto. O conjunto de 
figuras que apontamos na análise do plano de con-
teúdo faz que mais que criar uma ilusão referencial 
(ou estabelecer uma relação inocente entre figura e 
fundo, ou entre cenário e atores); antes, propicia um 
“diálogo” entre os elementos figurativos de modo a 
compor a chamada “unidade indivisível das partes” 
de uma fotografia. Na dimensão topológica, temos 
a matriz da organização semiótica dos formantes e 
dos contrastes plásticos.

Observamos o contraste PRETO vs BRANCO 
(espaços intercalantes) que organiza os espaços 
figurativos do bem e do mau. Há ainda uma outra 
parte na altura média do quadro (espaço interca-
lado) que configura um espaço de transição entre 
o plano terreno e o celestial. Assim, no formante 
DIREITO temos o bem, no ESQUERDO, o mau, e 
na altura mediada pelos dois, a passagem de um 
plano a outro, o que alude ao pecado. O contraste 
ESCURO vs CLARO, presente na dimensão foto-

-cromática, pode ser depreendido sob dois aspec-
tos: o formante ESCURO predomina na metade 
esquerda; o formante CLARO, na metade direita. A 
metade direita com a cor branca predomina a ima-
gem dos formantes: os dois atores – mas, sobretudo, 
o padre – destacam-se de um cenário sombreado 
graças à luz refletida em seus corpos. A luz é mais 
contrastante no plano do bem e mais uniforme no 
plano mau, de tal modo que a exploração dos espa-
ços da foto também apoia o jogo de luz e sombra.

Nota-se que a luz incide de cima para baixo, 
simulando o Espírito Santo, ou outra divindade, do 
céu aberto projetando nuvens, e banha diretamente 
o corpo da mulher, virgem e imaculada, transpondo 
a ideia de pureza, realçando sua figura, como ob-
servamos acima. Assim, o fundo claro sobre o qual 
se delineia a figura do bem – e que é uma espécie 
de continuidade do plano celeste em termos de lu-
minosidade (chegando mesmo a “diluir” a imagem 
que se coloca num efeito de perspectiva) – contras-
ta com o mal, o amor contrasta com o pecado, a 
mulher contrasta com o homem, a pureza contrasta 
com o desejo, o branco contrasta com o preto.

No que concerne à dimensão eidética, não 
encontramos elementos com os quais pudéssemos 
formar uma categoria relacionável às que levanta-
mos nos níveis discursivo e fundamental do plano 
de conteúdo do texto. Assim, no estabelecimento 
do semissimbolismo, homologamos as catego-
rias do plano do conteúdo /humanidade/ versus /
divindade/ (nível fundamental) e /perdição/ vs. /
salvação/ (nível discursivo) àquelas levantadas na 
análise do plano de expressão. Articulando as re-
lações semissimbólicas no comparativo semiótico 
temos o seguinte arranjo: 
/humanidade/ /divindade/ vs /perdição /salvação/
Claro vs Escuro
/não divindade/ /não humanidade/ vs /não salva-
ção/ /não perdição/
Não Claro vs. Não escuro

PALAVRAS-CHAVE:

 fotografia;
 Oliviero Toscani;
 publicidade;
 figurativização e tematização.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a prática de leitura shakespearea-
na sempre esteve ligada ao suporte impresso 
ou teatral, mas, com o advento das novas 

tecnologias, muitas das obras clássicas migraram 
para o suporte digital.

Há séculos assistimos ao engessamento das 
práticas de leituras no ambiente escolar, como via 
de mão única, em que se valoriza a estrutura da 
língua, concepção em que se contempla apenas 
a decodificação. Assim, compreende-se que há 
uma relação natural e direta entre o pensamento, a 
linguagem e o mundo, “pois é ainda o conteudismo 
que está na base da constituição da relação entre 
o verdadeiro e falso no domínio da produção de 
sentidos” (ORLANDI, 1997, p. 99).

Dessa forma desconsideram-se outros olhares 
para os vários portadores de textos que circulam no 
cotidiano da instituição escolar, comprometendo 
o papel de leitor ativo para alojar um leitor passivo, 
copista, decodificador, normatizador de respostas, 
como se houvesse um único sentido. As práticas de 
leitura estão aí, formatadas, predefinidas pela voz 
do autor supostamente dita no momento da escrita, 
os sentidos estão presos, naturalizados, sentidos 
dominantes e legitimados pelas condições sócio-
-históricas dessa suposta voz.

Diante desse quadro propõe-se nesse trabalho 
a tentativa de ressignificar essas práticas de leitura 
oportunizando ao sujeito leitor novos olhares, des-
locando sentidos pré-construídos, encapsulados, 
para pluralidade de efeitos de sentidos, marcados 
na ordem da língua, significados pelos interlocuto-
res no jogo da enunciação, possibilitar a esse sujeito 
parafrástico deslocar-se polissemicamente para 
assumir a posição sujeito/autor/coautor, significar, 

significando em diferentes contextos, diferentes 
sentidos.

Este trabalho evidencia e reflete sobre as pos-
sibilidades de outras práticas de leitura a partir de 
uma cena de Hamlet, a “SCENE ONE – TO BE, OR 
NOT TO BE” presente em um suporte contemporâ-
neo digital: o Youtube1. Parte-se da premissa de que 
a mudança de suporte pode promover alterações 
nos procedimentos de leitura e, consequentemente, 
na produção de “novos” efeitos de sentido, rever-
berando também na autoria.

Desencadeiam-se, a partir desse lugar, al-
gumas inquietações: que efeitos de sentido são 
construídos na passagem do texto/discurso im-
presso de uma cena da obra clássica Hamlet para 
o texto/discurso digital transposto num suporte 
online? Como o discurso se organiza num curta 
de animação? Quais os possíveis gestos de leitura 
que se estabelecem no Youtube, em que medida a 
coautoria pode ser percebida?

No intento de dar conta de possíveis respostas 
a essas inquietações é que este trabalho se propõe 
a analisar a partir do corpus que se constitui de um 
curta de animação da cena de “To be or not to be”, 
recorte da obra clássica de Hamlet, de Shakespeare, 
no suporte digital Youtube: <http://www.youtube.
com/watch?v=VjpNMJ4bXMA>.

Para tanto, como ponto de partida, toma-se a 
noção de que a literatura é tramada por meio dos/
nos fios da linguagem artística. E que, nesses fios 
que se entrelaçam, envolvem e interagem diversos 
elementos e agentes: o sujeito, a história, o cultural, 
o social, o ideológico, a ficção, a realidade e sua 

1 Para esta comunicação recorta-se do corpus de análise da 
dissertação apenas esta cena.

A LITERATURA SHAKESPEAREANA NAS MALHAS 
HÍBRIDAS DO SUPORTE YOUTUBE: PRÁTICAS 
DE LEITURA, LINGUAGENS E O SUJEITO

Leny PIMENTA

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO

http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA
http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA
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representação. Assim, todo esse processo de teci-
mento forma uma malha híbrida, campo fértil para a 
irrupção da linguagem do inconsciente, da constru-
ção de realidade(s) e de ressignificações do sujeito.

A princípio, percebe-se que as práticas de lei-
tura nesse suporte digital são frequentemente dis-
traídas, dispersas e fragmentadas e o leitor parece 
ser um mero coletor ou visualizador de informações 
ou de dados que não são processados, macerados, 
experienciados, vivificados como um leitor atento o 
faria. Muitos se tornam coautores de histórias sem 
mesmo sabê-lo que o são, como por exemplo, nos 
Facebooks ou Twitters de escritores de literatura2.

Cabe ressaltar que a leitura, numa perspectiva 
discursiva, é entendida como processo que envolve 
as condições de produção, circulação e recepção 
de sentidos constitutivos do movimento histórico-
-social-cultural-ideológico presente em dado mo-
mento e não em outro.

Pêcheux (1988, p. 160) destaca que o sentido:

Não existe "em si mesmo" (isto é, em sua relação 

transparente com a literalidade do significante), 

mas, ao contrário, é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo só-

cio-histórico no qual as palavras, as expressões 

e proposições são produzidas (isto é, reprodu-

zidas). Poderíamos resumir essa tese dizendo as 

palavras, expressões, proposições, etc. mudam 

de sentido segundo as posições sustentadas 

por aqueles que as empregam.

Ao se deslocar a cena “To be or not to be” de 
Hamlet, que ora se propõe analisar, os sentidos 
presentes no suporte clássico não serão os mes-
mos que emergem no suporte da rede social do 
Youtube, pois há outras categorias e elementos 
que modificam e talvez possam até ressignificar os 
sentidos da obra clássica. Nesse caso, mesmo a ma-
terialidade discursiva sendo a mesma, as condições 
de produção, circulação e recepção são outras. A 
hibridez de linguagens que o suporte youtube pro-
porciona – imagem, som, movimento, signo linguís-
tico oral e escrito (legenda) – é um exemplo disso.

Ressalto que este estudo faz parte do Projeto 

2 Ver <http://publicacoes.unifran.br/index.php/colecaoMes-
tradoEmLinguistica/article/view/553/443>, artigo de Mo-
messo (2011), "Práticas discursivas de leitura e de escrita 
aforísticas no twitter: uma forma de construção do sujeito 
contemporâneo".

Observatório da Educação – 2010 “Linguagens, Có-
digos e Tecnologias: práticas de ensino de leitura e 
de escrita na educação básica: ensino fundamental 
e médio”, financiado pela CAPES/INEP/OBEDUC.

OBJETIVO(S)
Geral: observar as práticas de leitura em diver-

sos gêneros discursivos, nos mais variados espaços 
de leitura para que com isto se possam indicar proce-
dimentos e estratégias para a melhoria das práticas 
de leitura e escrita formais e informais, dentro e fora 
do âmbito escolar. Refletir sobre as possibilidades de 
múltiplas leituras decorrentes dos enunciados e das 
sequências de enunciados, alguns pontos de deriva, 
ofertados como chamamento para interpretações.

Específicos: a) articular a prática de leitura em 
suporte digital à análise discursiva de uma cena de 
Hamlet, intitulada “Scene one TO BE, OR NO TO 
BE” para, com isto; b) verificar se há novos gestos 
de leitura com possibilidades de coautoria.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O vídeo que compõe o corpus apresen-

ta uma sequência de imagens do personagem 
Hamlet, em uma adaptação que o designer/de-
senhista fez da obra shakespeariana de mesmo 
nome presente no site <http://www.youtube.com/
watch?v=VjpNMJ4bXMA>. Na cena um, os elemen-
tos da linguagem verbal escrita Ser ou não ser, eis a 
questão são equivalentes, análogos ao original “To 
be, or not to be”.

“Scene one - To be, or not to be” constitui-se 
de um recorte de uma cena feita para um jogo de 
RPG, um curta de animação feito para jogos de 
interpretação de personagens on-line e em massa 
para múltiplos jogadores (Massively ou Massive 
Multiplayer Online Role-Playing Game ou Multi 
massive online Role-Playing Game), que traz em 
seu bojo, em face do suporte, um hibridismo de 
linguagens: a linguagem aos moldes dos animes 
e mangás, a linguagem artística (estética); a lin-
guagem ética; a linguagem gráfica; a linguagem 
literária; a linguagem de vídeo.

Na reprodução da imagem abaixo, observam-
-se três partes da cena um, apresentada no video-
cast, quando: A) Hamlet, príncipe da Dinamarca, faz 
a primeira parte de seu questionamento existencial 
- Ser?, B) a segunda parte, em que o personagem 
coloca a dúvida - Ou não ser? C) a terceira parte 
em que o príncipe, de corpo todo frente ao espelho, 
mostra ao mesmo tempo as duas possibilidades, 
fazendo uma conclusiva afirmação - Eis a questão.

http://publicacoes.unifran.br/index.php/colecaoMestradoEmLinguistica/article/view/553/443
http://publicacoes.unifran.br/index.php/colecaoMestradoEmLinguistica/article/view/553/443
http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA
http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA
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Figura 1 – Compilação de três partes da cena.

Esse enunciado, Eis a questão, tem a intenção 
de provocar no leitor uma experiência semelhante 
à de ler o original impresso, uma vez que as con-
dições de produção estão implícitas na contextu-
alização histórica da ambientação, como se vê no 
vestuário do personagem, característico de um 
homem nobre do final da Idade Média, e na arqui-
tetura do adorno da moldura do espelho, um objeto 
que lembra um estilo próprio da mesma época. No 
entanto, o design da vestimenta do personagem e 
da moldura do espelho recebe linhas geometriza-
das, o que é próprio do estilo contemporâneo. Essa 
leitura simultânea de informações velhas, já institu-
ídas (caracterização de roupas e outros) e novas 
(traços geometrizados, características dos mangás 
e animes da contemporaneidade), permite que o 
leitor tome contato com a linguagem do autor da 
obra original e se aproprie dela. O novo suporte e 
a nova linguagem permitem que o leitor jovem se 
identifique com esse tipo de literatura popular.

Todo o plano visual, estético, propõe ao leitor 

sua inscrição no espaço e tempo de experimentar, 
de “degustar” esse espaço de leitura. O movimento 
dos traços e sua constituição provocam desloca-
mentos para um plano estético na relação entre 
textos (o escrito, o imagético, o sonoro, o plástico, 
o corpóreo) e a subjetividade.

Em Hamlet, Ser ou não ser... é a própria arte do 
(des)encontro, eis a questão, questão que Lacan 
(2003b) apresenta como a dos efeitos da intro-
dução da psicanálise sobre a subjetividade. Lacan 
retoma, nesse momento, a formulação do cogito 
cartesiano, Penso logo sou para indicar que o ato 
de estabelecer o inconsciente tem um efeito de 
ruptura sobre o cogito. A psicanálise interdita do 
penso logo sou para um ou não penso, ou não sou. 
Provocando uma disjunção (via psicanalítica) sobre 
a conjunção no ser do pensamento cartesiano ao 
avesso constitutivo do cogito. Essa disjunção, diz 
Lacan (2003b), é o lugar do sujeito no início de sua 
análise psicológica. Instaurando um acontecimento 
a partir do ato psicanalítico, provocado pelo ana-
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lista, em que o sujeito, no caso, Hamlet, topa com 
a falta. Esse processo analítico leva à queda do 
sujeito suposto saber, do não saber no qual reside a 
verdade do seu sintoma, em benefício da função do 
objeto a, que revela a verdadeira causa do desejo 
do analisante, o detentor dessa verdade é o Outro.

Nesse jogo de entremeio do dizer em Hamlet, 

Ser ou não Ser, evoca-se Lacan (2003a, p. 258) 
quando diz que só temos escolha entre enfrentar 
a verdade ou ridicularizar nosso saber. É aí justa-
mente que marca a escolha no momento em que 
Hamlet olha através do espelho (função escópica), 
autoriza-se a falar e tenta elaborar: Morrer, dormir. 
E com o sono acabar com as angústias.

Figura 2 – Momento de reflexão sobre morrer, dor-

mir como solução para as angústias.

Cabe aqui ressaltar que ao dizer Morrer, dor-
mir, a rigor, está implicado o sujeito do desejo, por-
tanto, o sujeito é uma função, como aponta Cabas 
(2009, p. 151), define-se como ponto de cruzamento 
da pulsão com o inconsciente, assim, pode-se con-
siderar que o sono a que se refere Hamlet é a mani-
festação das tramas do inconsciente requerida pela 
pulsão de morte, o fundo das coisas, o avesso da 
face. Frente ao espelho (Outro) Hamlet topa com a 
castração, ao ver a forma que corresponde ao sur-
gimento da imagem (escópica) que lhe causa terror, 
angústia, porque revela algo de si. A imagem coloca 
em movimento o afeto, o corpo e, principalmente, 
o olho, em que a pulsão escópica (que permitiu à 
psicanálise restituir uma atividade para o olho como 
fonte de libido, e não mais como fonte de visão), tor-
na-se constituinte do próprio desejo que o habilita 

ao gozo, abre-lhe acesso ao campo do inconsciente 
e, dessa forma, apresenta-o como realidade visível 
que, segundo o autor, permite-lhe uma experiência 
possível, historiciza-o. Justamente nesse ponto de 
demanda é que recai o trabalho do analista, pois, 
ao nomear o desejo, afirma Cabas (2009, p. 153), a 
análise “o” faz surgir como uma presença ali, onde 
só havia um vestígio e cita Lacan, “é levar o sujeito a 
nomear, a articular, a fazer passar à existência esse 
desejo que, literalmente, está aquém da existência 
e por isso insiste”.

Parece que, em Hamlet, o maneirismo (lite-
rário) está imbricado em cada ato representado 
discursivamente entre dor e loucura, amor e ódio, 
que move a personagem, deixa transparecer o pa-
radoxo, revela o quão conflituosa é a própria vida e 
a ambivalência das atitudes humanas. Dessa forma, 
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percebe-se o princípio dialético que indicia uma 
perspectiva maneirista.

Considerando pelo percurso da AD, percebe-
-se que há um “já dito” nesse discurso hamletiano 
Ser ou não ser ancorado ao discurso da filosofia 
socrática sobre as questões da existência ou não de 
determinadas realidades (materiais ou imateriais). 
Os indícios apontam para FDs do classicismo grego 
num movimento de atualização da memória em 
que Hamlet toma uma posição discursiva de filó-
sofo e, nesse contexto de produção, percebem-se 
as relações dialógicas interdiscursivas com outras 
FDs filosóficas.

As cores frias como pano de fundo, o jogo de 
luz e sombra sugerem um ambiente “sinistro” encon-
trado nos castelos medievais, que, nesse suporte, 
dão ao leitor a sensação de inserção no tempo real. O 
plano de ângulos de uma cena é sempre justificado 
por meio da configuração de um cenário previamen-
te estudado (diferentes angulações tomadas) que 
valorizam ou falseiam a perspectiva e pelo ritmo da 
própria narrativa a fim de suscitar emoções. Na cena 
(C), percebe-se que a tomada de cena em 3D traz 
uma perspectiva angular oblíqua de cima para baixo, 
acima da personagem, criando um efeito de opres-
são, de angústia. O efeito sonoro musical mantém 
o leitor preso na narrativa, gerando uma atmosfera 
propícia ao ampliar os efeitos visuais.

Na mesma cena (C) há um estranhamento em 
relação ao formato do espelho, o enquadramento 
da moldura evidencia um sarcófago. Sabe-se que o 
sarcófago é um tipo de túmulo, um espaço reserva-
do para colocar o corpo daquele que está morto e 
que ficará conservado e guardado para quando seu 
espírito puder regressar à vida. Assim, o sarcófago 
tem a função de preservar e proteger e fazer com 
que o morto permaneça em um estado de “vida”.

A construção das partes A, B, C e D compõe 
o cenário proposto para o jogo de MMORPG, no 
qual se pode inferir que a proposta é colocar para 
o jogador sugestões de como tramar a luta entre 
dois seres latentes dentro de cada ser humano: de 
um lado o Ser, representado na cena pelo persona-
gem de cabelos loiros, olhos azuis, pele clara e tez 
rosada, indicando vida e talvez positividade, conhe-
cimento de si e, por outro lado, o outro personagem 
de cabelos escuros, rosto sombreado pele cinza e 
o olhar violeta, com a tez também sombreada de 
cinza, representando o ser oculto em cada um. En-

tretanto, um não-ser quer vir à tona, parece querer 
sair daquele estado de “vida sarcófaga”.

ARCABOUÇO TEÓRICO
A reflexão das práticas de leituras presen-

tes no suporte digital contemporâneo sobre as 
formas narrativas no vídeo de curta metragem 
– presente no site, <http://www.youtube.com/
watch?v=VjpNMJ4bXMA> – constituem o corpus 
(objeto da pesquisa), sustenta-se pela Análise do 
Discurso de linha francesa e Psicanálise lacaniana, 
em que os postulados se ocupam da determinação 
histórica dos processos de significação construído. 
Buscam-se, como base de apoio, os estudos desen-
volvidos por Chartier sobre a história da cultura e 
dos livros, a trajetória da leitura e da escrita como 
práticas sociais, práticas representativas e de como 
o suporte pode influenciar o sentido do texto cons-
truído pelo autor.

METODOLOGIA
Parte-se das implicações e questionamentos 

sobre o modo como se inscreve e enuncia esse 
sujeito leitor em relação à leitura/escrita na institui-
ção escolar e de como essa instituição legitima as 
práticas de leitura e escrita, para a manutenção das 
relações de saber/poder.

Sabe-se que a língua é um sistema que tem em 
seu núcleo central a interação verbal, que se faz por 
meio de textos e/ou discursos, falados ou escritos. 
Nesse sentido está o implícito da interlocução. As-
sim estabelece-se por princípio de que o ensino da 
língua deverá valorizar seus usos em diversas situ-
ações e contextos sociais atrelados à variedade de 
estilos e modos de falar e à diversidade de funções.

Certamente que isso implicará uma descons-
trução de sentidos, já naturalizados, implícitos de 
uma tradição meramente transmissiva de conceitos 
e regras levando os alunos à memorização e con-
sequentemente a uma aprendizagem repetitiva, 
autômata, desconsiderando-o como produtor de 
seu próprio conhecimento, de sua própria emanci-
pação como sujeito do seu saber.

Diante desses questionamentos pautados na 
realidade educacional frente às novas demandas 
de diferentes suportes textuais em que reverberam 
diferentes práticas “escri/leitoras”, buscam-se por 
meio de uma pesquisa bibliográfica aportes teóri-
cos na Análise do Discurso francesa, numa possível 
tentativa de dar conta de responder aos questiona-
mentos ora imputados nesse trabalho.

http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA
http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA
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RESULTADOS PRELIMINARES
Observa-se, nesta análise, que o processo 

de coautoria pode se instalar em várias situações, 
como na de designer (imagem e edição de som) e 
de redator, que ressignificaram o texto shakespea-
riano, e de como os leitores-pesquisadores obser-
vam e interagem com essa leitura.

Por um lado, tem-se a literatura como pos-
sibilidade de apresentação de personagens que 
refletem em maior ou menor medida sobre a reali-
dade em que se vive, historicamente, e, por outro, a 
psicanálise que pode dar pistas de como compre-
ender não só os personagens literários, mas como 
estes se refletem no sujeito discursivo da vida real.

Nesse sentido, percebe-se que literatura e a 
psicanálise podem ser aliadas nas práticas de leitura 

propostas na escola, na medida em que se possam 
inserir novas possibilidades de leitura mais atenta, 
não só da literatura clássica, mas a da literatura 
popular e também de novos dispositivos de leitura 
que modificariam os sentidos do texto. Por meio do 
interdiscurso e da intertextualidade é que a polis-
semia pode se instalar e instaurar outros gestos de 
leitura. Abrir esse espaço é dar ao outro o direito de 
assumir a autoria de seus próprios textos.

PALAVRAS-CHAVE:

 Literatura clássica;
 práticas de leitura;
 linguagens;
 Análise de Discurso.

REFERÊNCIAS
CABAS, A. G. O sujeito na psicanálise de Freud a Lacan: da questão do sujeito ao sujeito em questão. Rio de Janeiro: Zahar 

Editor, 2009.

CHARTIER, R. La mort du lecteur? Revista Nexos: Estudos em Comunicação e Educação. São Paulo, ano IV, n. 6, 2000.

______. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Tradução de Reginaldo C. C. de Moraes. São Paulo: Ed. Unesp, 1999.

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2007.

DOR, J. Introdução à leitura de Lacan: o inconsciente estruturado como linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996.

GREGOLIN, M. R. F. V. Da tela à teia do jornal online. Revista Nexos: Estudos em Comunicação e Educação. São Paulo, ano IV, 

n. 6, 2000, p. 54-79.

______. Foucault e Pêcheux na Análise do Discurso: diálogos e duelos. 2. ed. São Carlos: Claraluz, 2006.

LACAN, J. O seminário (livro 5) as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

______. (1968) O ato psicanalítico. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003a.

_______. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola. In: LACAN, J. Outros escritos. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2003b, p. 258.

MOMESSO, M. R. Discursos, representações e gestos de leitura: a formação do leitor entre o impresso e o digital. Tese (Douto-

rado). Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, 2004.

ORLANDI, E. P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. Campinas: Pontes, 2006.

_______. As formas do silêncio no movimento dos sentidos. Campinas: Unicamp, 1997.

PECHEUX. M. Semântica e discurso. Uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de Eni Orlandi. Campinas: Unicamp, 1988.

______. Discurso: estrutura ou acontecimento? Tradução de Eni P. Orlandi. 5. ed. Campinas: Pontes, 2006.



S
E

L
IN

F
R

A
N

83

PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

A construção de uma sociedade leitora no 
Brasil não tem sido um processo rápido. 
Enquanto na Europa, já no século XVII (ou 

antes), a obra Dom Quixote, de Cervantes,  ganha-
va significativa dimensão, nosso país apegava-se 
à ficção romântica para instituir uma prática inci-
piente que pudesse fazer parte dos costumes da 
população. Dessa forma, foi preciso, a princípio, 
segundo Lajolo e Zilberman (1998), que os autores 
brasileiros exercessem uma dupla função: escrever 
e ler as próprias obras.

Para a construção do hábito da literatura, o Rio 
de Janeiro1 iniciou o trabalho literário propriamente 
dito, editando romances (publicados, a priori, em 
folhetins). Todavia, os autores típicos desse primeiro 
movimento, que parecia ganhar maior visibilidade 
(mesmo timidamente) – o romantismo –, estabe-
leceram ora uma relação paternalista com seus 
leitores, ofertando-lhes pistas de como deveriam 
realizar suas leituras; ora preferiam simular suas 
reações, legitimá-las a fim de dar-lhes razão.

Dessa maneira, outorgavam a esses leitores 
certa superioridade, conferindo-lhes uma com-
petência leitora ainda não solidificada. Goulemot 
(1996, p. 108) trata de tais posturas, quando afirma 
que ler “não é encontrar o sentido desejado pelo 
autor, o que implicaria que o prazer do texto se ori-
ginasse na coincidência entre o sentido desejado e 

1 O Rio de Janeiro, então sede da Monarquia, começou a 
se preparar para receber a literatura, pois lá se instituíam, 
gradativamente, as tipografias, as livrarias e as bibliotecas. 
Surgia uma movimentação visando à melhoria do sistema 
educacional – a escolarização era precária – a cafeicultura 
se expandia, revitalizando o capitalismo (LAJOLO; ZILBER-
MAN, 2008).

o sentido percebido, em um tipo de acordo cultural, 
como algumas vezes se pretendeu, em uma ótica 
na qual o positivismo e o elitismo não escaparão”. 
Reza, ainda, que a leitura esteja intimamente asso-
ciada à noção de conjunto, buscando-se os senti-
dos produzidos pelas sequências.

Também Chartier (1996, p. 78) defende a lei-
tura como prática ativa, propensa a significações 
plurais, feita conforme as maneiras coletivas ou 
individuais, afirmando que urge “dar à leitura o 
estatuto de uma prática criadora, inventiva, e não 
anulá-la no texto lido, como se o sentido desejado 
por seu autor devesse inscrever-se no espírito de 
seus leitores, com toda imediatez e transparência, 
sem resistência nem desvio”.

Então, paulatinamente, a leitura vai ganhando 
enfoques diferentes, tornando-se prática entre 
algumas classes sociais, até que adentra o âmbi-
to educacional, na qual é relegada, muitas vezes, 
apenas à atividade de decodificação. Entretanto, 
ocorrem mudanças no campo da leitura, e a es-
cola se depara com uma possibilidade distinta de 
atribuir sentido ao ato de ler, confundido, segundo 
Foucambert (1994), com a mera transposição do 
oral no escrito.

Inicia-se, portanto, um acanhado processo de 
democratização da leitura, já que emerge a neces-
sidade de a escola compreender o real propósito 
desse vocábulo, desconstruindo a concepção equi-
vocada de que saber ler é saber decifrar – insufi-
ciente para os indivíduos que não se contentavam 
em passar apenas os olhos sobre as linhas, mas 
também almejavam conferir sentido ao texto.

Diante desse cenário, a pesquisadora, docen-
te em Língua Portuguesa no ensino fundamental 

A LEGITIMAÇÃO DA PRÁTICA DE LEITURA 
NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II

Marília de Souza NEVES

Prof.a Dr.a Maria Flávia FIGUEIREDO
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II, questiona-se: “O que significa de fato a leitura? 
Como se processa a construção do sujeito-leitor? 
Quais são os objetivos da leitura? Que estratégias 
são necessárias para ressignificar a prática de lei-
tura na escola? Por que os alunos que ingressam 
no ensino fundamental II tendem a perder o gosto 
pela leitura?”

Para responder a tais indagações, recorremos 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa (1998), os quais afirmam que a leitura 
exige que o leitor saiba por que se lê, tenha conhe-
cimento do assunto referente ao texto lido, e não 
fique decodificando letra por letra, palavra por pa-
lavra, já que, nesse processo, realiza a compreensão 
e a interpretação do texto.

Destarte, almejando perscrutar o amplo uni-
verso da leitura, compartilhando da concepção de 
Koch (2012, p. 11), que a define como “uma ativida-
de interativa altamente complexa de produção de 
sentidos”, e analisando algumas definições acerca 
dessa temática, é que escolhemos realizar uma 
pesquisa bibliográfica que nos auxilie a legitimar a 
prática da leitura na escola, elaborando, para isso, 
uma proposta de trabalho direcionada ao ensino 
fundamental II.

OBJETIVO (S)
Geral: apresentar uma proposta de trabalho 

para a leitura no ensino fundamental II, mediante 
uma pesquisa bibliográfica referente à legitimação 
dessa prática na escola, conforme explicitada no 
arcabouço teórico.

Específicos
•	 Contextualizar o processo de formação da 

leitura no Brasil.
•	 Definir leitura, associando-a à prática de 

produção de sentidos.
•	 Discorrer sobre a leitura na escola, des-

tacando sua utilização no ensino funda-
mental II, analisando essa prática sob a 
perspectiva sociocognitiva-interacional.

•	 Relacionar a prática de leitura à interdisci-
plinaridade.

•	 Analisar as estratégias de leitura, enfati-
zando seu uso na instituição de ensino.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Pautada na Linguística Textual, a pesquisa 

toma o texto como objeto de estudo, aqui conce-
bido como “lugar de interação de sujeitos sociais, 
os quais, dialogicamente, nele se constituem e são 
constituídos; e que, por meio de ações linguísticas 

e sociocognitivas, constroem objetos de discussão 
e propostas de sentido” (KOCH; ELIAS, 2012, p.7), 
pretendendo elaborar uma proposta de trabalho 
para a leitura no ensino fundamental II.

ARCABOUÇO TEÓRICO
A presente pesquisa, em andamento, emprega 

o arcabouço teórico acerca de leitura proposto por 
Koch (2012), implementado por Chartier (1996), 
Foucambert (1994), Solé (1998) e ratificado pelos 
PCN (1998).

É possível perceber que o ato de leitura na 
escola, especialmente no ensino fundamental II, 
constitui-se um desafio, pois grande parte dos 
educandos não é leitor competente, logo, não 
consegue ativar suas estratégias sociocognitivas, 
mobilizando os conhecimentos que já possui a fim 
de estabelecer a interação com o texto e, conse-
quentemente, atribuir-lhe sentido. Chartier (1996) 
assegura que, entre as leis sociais que modelam a 
necessidade ou a capacidade de leitura, as da es-
cola estão entre as mais importantes, diferenciando 
a aprendizagem da decifração e do saber ler em 
seu nível elementar e a capacidade de leitura mais 
hábil, o que nos permite sustentar o argumento de 
que o tratamento ofertado à leitura para os alunos 
entre, aproximadamente, 11 e 15 anos (fase em que 
se posicionam no ensino fundamental II), merece 
um novo olhar.

Além disso, esses alunos fazem, em geral, 
a leitura de forma mecânica, isto é, leem apenas 
para cumprir o protocolo, para atender ao pedido 
dos professores, atendo-se, prioritariamente, aos 
aspectos explícitos, não formulam hipóteses, não 
utilizam a dedução, não inferem sequer o sentido 
de determinadas palavras, enfim, não recorrem às 
estratégias de leitura para fomentar os seus co-
nhecimentos acerca do material de que dispõem 
– o texto – e, portanto, não estabelecem a relação 
autor-texto-leitor, defendida por Koch (2012) ao 
enfatizar que, “na concepção interacional (dialó-
gica) da língua, os sujeitos são vistos como atores/
construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogica-
mente – se constroem e são construídos no texto” 
(grifos da autora).

Assim, o texto não é um simples produto que 
exige do receptor a pura decodificação, também 
não é apenas o resultado lógico do pensamento 
do autor. Significa o próprio espaço de interação 
entre autor e leitor.

A leitura, sob esse viés, assume um significado 
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amplo: possibilitar ao leitor um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto. “Trata-se de 
uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais 
não é possível proficiência” (BRASIL, 1998, p. 69).

Ler, então, segundo Solé (1998, p. 117), é um 
procedimento, o qual exige que os alunos cons-
truam suas previsões, hipóteses, através da exer-
citação compreensiva, e não apenas assistam aos 
professores fazendo isso.

Nesse prisma, torna-se pertinente apresentar 
à escola uma proposta de trabalho interdisciplinar 
para a prática de leitura nos anos finais, ressigni-
ficando a concepção que lhe é ofertada em tal 
segmento. Os alunos precisam manter um contato 
significativo como ato de ler, conhecendo seus pro-
pósitos, utilizando, adequadamente, as estratégias 
de leitura, reconhecendo a pluralidade de leituras e 
sentidos existentes, estabelecendo conexões entre 
os textos pertencentes a gêneros textuais diferen-
tes, trabalhados em disciplinas distintas e/ou em 
locais múltiplos, usando ferramentas pessoais a fim 
de dar sentido a essa prática, a qual influenciará sua 
constituição como sujeito-leitor, capaz de intervir na 
sociedade da qual faz parte, afinal, “ler significa ser 
questionado pelo mundo e por si mesmo, significa 
que certas respostas podem ser encontradas na 
escrita, significa poder ter acesso a essa escrita, 
significa construir uma resposta que integra parte 
das novas informações ao que já se é” (FOUCAM-
BERT, 1994, p. 5).

METODOLOGIA
O trabalho, ainda incipiente, realiza-se por 

meio de uma pesquisa bibliográfica, adotando o 
método dedutivo (o qual parte dos aspectos gerais 
para chegar ao universo particular) e se divide – até 
o momento – em alguns subitens, tais como: revisão 
da literatura, que abarca a compilação de trabalhos 
feitos por outros pesquisadores sobre o assunto em 
questão; a formação da leitura no Brasil, contextu-
alizando o cenário da pesquisa; as definições de 
leitura, propostas por alguns autores renomados 
nesse campo, possibilitando observar o que há de 
comum ou de divergente nas concepções eleitas; 
a construção do sujeito-leitor, exibindo o passo a 
passo da caminhada do protagonista do ato de 
ler; a leitura na escola, discutindo como vem sendo 
trabalhada essa prática na instância educativa, 
enfatizando-a no ensino fundamental/anos finais; 
o uso da interdisciplinaridade na prática de leitura, 

expondo de que forma o diálogo entre os conte-
údos curriculares pode auxiliar o aluno a ler com 
mais proficiência; culminando na apresentação de 
uma proposta de trabalho para a leitura no ensino 
fundamental II, a qual abarcará: a criação do Esta-
tuto do Leitor; bibliotecas itinerantes, trabalho com 
leituras literárias e não literárias (utilização do su-
porte jornal); a criação de  oficinas de leitura para os 
docentes – e toda a equipe pedagógica da escola 
–  e para os discentes;  a elaboração de significativos 
projetos de leitura que visem à sistematização do 
trabalho interdisciplinar nas instituições escolares.

Para subsidiar a proposta, apoiar-nos-emos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa (1998, p. 70), que enfatizam que

assumir a tarefa de formar leitores impõe à 

escola a responsabilidade de organizar-se em 

torno de um projeto educativo comprometido 

com a intermediação da passagem do leitor de 

textos facilitados (infantis ou infanto-juvenis) 

para o leitor de textos de complexidade real, tal 

como circulam socialmente na literatura e nos 

jornais, do leitor de adaptações ou de fragmen-

tos para o leitor de textos originais e integrais.

Nesse sentido, trabalharemos com a perspec-
tiva da prática de leitura interativa, recorrendo às 
estratégias de leitura apresentadas por Koch (2012) 
e Solé (1998), mediante intervenções pedagógicas 
adequadas – destacando-se as peculiaridades 
existentes na realidade escolar –, que ofereçam aos 
alunos as condições necessárias para ler de fato, 
apropriar-se da leitura com finalidades distintas, 
adquirindo a competência leitora que lhes permitirá 
construir o sentido dos diferentes textos que lhes 
chegarem às mãos. Assim, deixarão de visualizar o 
texto como um amontoado de letras ou palavras 
sem nexo, interessando-se pela sua totalidade.

RESULTADOS PRELIMINARES
Iniciando a preparação de uma proposta de 

trabalho para a leitura no ensino fundamental II, 
recorremos à Koch (2012, p. 11, grifos da autora), a 
qual propaga que “o sentido de um texto é cons-
truído na interação texto-sujeitos e não algo que 
preexistia a essa interação”.  Também nos chama 
a atenção ao fato de que lemos de acordo com os 
objetivos que possuímos para tal procedimento. Por 
isso, as metodologias selecionadas pelos docentes 
para as atividades com a leitura requerem uma 
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sistematização, baseada nos propósitos socioco-
municativos estipulados.

Além disso, é essencial que toda a equipe 
pedagógica empregue a leitura de forma coesa, 
interdisciplinar, delegando funções aos docentes 
de quaisquer áreas. “A tarefa de formar leitores e 
usuários competentes da escrita não se restringe, 
portanto, à área de Língua Portuguesa, já que todo 
professor depende da linguagem para desenvolver 
os aspectos conceituais de sua disciplina” (BRASIL, 
1998, p. 31). Logo, a escola precisa possibilitar aos 
alunos o contato significativo com as práticas de 
leitura, permitindo que eles tenham acesso a dife-
rentes gêneros textuais, que interajam com os tex-
tos de que se apropriam, já que “muito do fracasso 
dos objetivos relacionados à formação de leitores e 
usuários competentes da escrita é atribuído à omis-
são da escola e da sociedade diante de questão tão 
sensível à cidadania” (BRASIL, 1998, p. 32).

Passaremos, pois, a descrever parte de nossa 
proposta:

I - Mobilização da equipe pedagógica
•	 Convocação pelo gestor (diretor/coor-

denador) de toda a equipe da instituição 
escolar para uma reunião.

•	 Explanação do gestor sobre a necessidade 
de se elaborar um plano de trabalho que 
ressignifique a prática de leitura no Ensino 
Fundamental II, justificando sua preocu-
pação mediante resultados de avaliações 
internas e externas e do posicionamento 
do Brasil em relação a esse quesito.

•	 Posicionamento dos docentes a respeito 
do assunto em questão, sugerindo manei-
ras de otimizar a leitura no âmbito escolar.

•	 Reunião dos professores do ensino fun-
damental II em grupos heterogêneos para 
elencar possíveis estratégias a serem uti-
lizadas para o trabalho com a leitura nas 
diferentes disciplinas.

•	 Apresentação das proposições sugeridas 
pelos grupos, socializando-as posterior-
mente.

•	 Sugestão de elaboração, por parte da 
equipe pedagógica, do Programa Inter-
disciplinar para a Leitura no Ensino Fun-
damental II – PROILEF.

II - Sondagem
•	 Aplicação de um diagnóstico inicial – con-

tendo questões relativas à leitura – em 

todas as turmas do ensino fundamental II 
(6º ao 9º ano) pertencentes à instituição 
de ensino, a fim de mapear a situação em 
que se encontra a escola no quesito “leitu-
ra”. Sugestão:

PROILEF- Programa Interdisciplinar para a 
Leitura no Ensino Fundamental II

DIAGNÓSTICO INICIAL
Escola: _____________________________
__________________________________
Aluno(a): ___________________________
_________________________________
Ano/série: ________________
Data: ____________
1) Em sua casa, você tem acesso a revistas?
(   ) Sim                                    (   ) Não
2) Em sua casa, você tem acesso a jornais?
(   ) Sim                                    (   ) Não
3) Quantos livros de literatura há em sua casa?
(   ) Nenhum       (   ) 1 a 3        (   )  4 a 5     (   ) Mais de 5
4) Quantos livros você lê por ano?
(   ) Nenhum        (   ) 1 a 3       (   )  4 a 5       (   ) Mais de 5
5) Onde você mais lê:
(   ) na escola
(   ) na sua casa
(   ) na biblioteca
(   ) outro local: _______________________
6) Em relação à leitura, você se considera:
(   ) um ótimo leitor
(   ) um bom leitor
(   ) um leitor regular
(   ) um não leitor
7) Você prefere ler:
(   ) jornais      (   ) revistas      (   ) gibis     (   )  livros 
literários    (   ) outros: ________
8) Qual gênero textual você prefere ler?
(   ) conto/crônica
(   ) poema
(   ) notícia/reportagem
(   ) outro: ____________
9) Por que você lê?
(   ) Porque sou obrigado.
(   ) Para me manter informado.
(   ) Para realizar trabalhos escolares.
(   ) Por prazer.
10) Quando você lê:
(   ) reconhece os sentidos das palavras e as es-
truturas do texto, pois compreende apenas o que 
está escrito.
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(   ) consegue captar somente as intenções do autor, 
porque considera que ele seja o foco de atenção.
(  ) interage com o texto, atribuindo-lhe sentido, 
pois considera as informações explícitas e o que é 
implicitamente sugerido.
(   ) geralmente não compreende o que está escrito.

•	 Tabulação dos resultados por meio de 
gráficos/planilhas.

III - Reuniões periódicas (preferencialmente, 
quinzenais)
•	 Instituir dia e horário definidos para:

 - verificar o resultado do diagnóstico;
 - pesquisar sobre a prática de leitura no 

ensino fundamental II, subsidiando o 
trabalho a ser desenvolvido na unidade 
de ensino;

 - selecionar e/ou estabelecer a metodo-
logia a ser utilizada em cada turma do 
ensino fundamental II;

 - estruturar o trabalho interdisciplinar, 
incorporando o PROILEF no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) da escola, 
mediante o planejamento estipulado 
para cada ano de escolaridade e de 
acordo com os conteúdos curriculares.

IV - Mobilização dos alunos
•	 Reunir os alunos do ensino fundamental II 

e lhes apresentar o PROILEF (definição do 
programa, a justificativa para a sua elabo-
ração, os objetivos dele, a metodologia a 
ser utilizada pela escola, a forma como o 
trabalho será avaliado).

•	 Solicitar aos discentes que sugiram manei-
ras de ampliar e/ou melhorar o PROILEF 
a fim de obterem resultados satisfatórios.

V - Execução do PROILEF
•	 Destinar, a princípio, uma aula semanal 

(de, aproximadamente, 50 minutos) para 
o desenvolvimento das atividades propos-
tas pelo programa. Obs.: começar com 
as disciplinas que têm mais aulas (Língua 
Portuguesa, Matemática, História, Geogra-
fia e Ciências).

•	 Preencher um quadro-síntese a fim de 
registrar as etapas de desenvolvimento do 
Programa. Sugestão:

PALAVRAS-CHAVE:

 proposta de leitura;
 prática; escola;
 ensino fundamental II.

Escola:

Professor(a):

Disciplina:

Data

Conteúdo

curricular Ano/série Objetivo(s)

Gênero textual 

trabalhado

Descrição da 

atividade Avaliação

PROILEF- Programa Interdisciplinar de leitura para o Ensino Fundamental II

OBS: No decorrer da dissertação, detalharemos as sugestões de atividades que irão compor o 
PROILEF.
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INTRODUÇÃO

O ser humano, dotado de razão, desde há 
muito, reconhece na linguagem o instru-
mento que o constitui. À medida que a 

sociedade foi aperfeiçoando suas técnicas de co-
municação percebeu-se que a linguagem, por ser 
intrínseca e inerente ao próprio homem, cumpre 
papel fundamental nas relações sociais e políti-
cas,  entre outras, e, consequentemente, define 
claramente o “status” de quem a domina com mais 
propriedade.

Na Grécia Antiga, as pessoas, para poderem 
participar da vida política de suas cidades-estado, 
não tendo contra si as proibições que eram impos-
tas aos cidadãos, como, por exemplo, ser estrangei-
ro, ser mulher ou ser escravo, precisavam dominar 
a oratória, pois era a partir das reuniões públicas 
que os cidadãos se manifestavam demonstrando 
arguição e justificando seus propósitos que se 
faziam membros ativos nas decisões políticas e 
deliberações.

A argumentação transforma-se em elemento 
fundamental para a participação ativa dos indivídu-
os na sociedade e, a esse respeito, Aristóteles ela-
bora a teoria da Retórica, em que busca analisar o 
ethos, que está associado ao caráter, à ética, à forma 
como o orador se apresenta perante seu auditório, o 
pathos, que consiste no olhar do auditório perante 
essa argumentação, ou seja, representa o aspecto 
sensível que deve ser despertado pelo orador para 
conseguir persuadi-lo; e o logos, que corresponde 
ao discurso propriamente dito, que deve apresen-
tar elementos capazes de convencer ou persuadir. 
Aristóteles vai definir os gêneros argumentativos 
(o deliberativo, que visa persuadir; o judiciário, que 
visa acusar ou defender; e o epidíctico, que elogia 
ou censura as atitudes de outrem), analisar os as-

pectos emocionais, ou das paixões, e caracterizar 
a organização de estilo e composição do discurso 
retórico. Tudo isso fundamentando as bases para 
melhor usarmos a argumentação com a finalidade 
de convencer e/ou persuadir um auditório.

Desacreditada pela igreja num primeiro mo-
mento e pelo racionalismo há cerca de trezentos e 
cinquenta anos quando Descartes define o método 
científico, já que a primeira apresenta uma visão 
dogmática e externa que limita a argumentação e 
o último porque opta por um modelo de demons-
tração a partir da “verdade” e ignora o possível, a 
Retórica passou a ser preterida no âmbito filosófico 
até que no século XX ressurge como resposta à 
fragilização do modelo cartesiano e demonstra 
como a teoria de argumentação pode fornecer me-
canismos eficazes de convencimento e persuasão 
perante um auditório.

Desta forma, lança-se um outro olhar para as 
técnicas de convencimento e persuasão e, mais 
importante, ao aplicar esse conhecimento teórico 
aos discursos produzidos no dia a dia, sejam eles 
de quaisquer natureza, pode-se evidenciar que 
as escolhas linguísticas são fundamentais para 
definirmos nosso posicionamento ante um tema e 
exercermos uma influência significativa sobre um 
auditório, seja ele universal ou particular.

Observando por essa perspectiva, um ques-
tionamento se apresenta à reflexão. De que maneira 
se constroem argumentos tão contrários entre si 
quando tratam de uma mesma ação. Meyer (1993) 
justifica que “a fronteira entre o louvor e a censura 
é totalmente retórica.” Dada essa afirmação, Meyer 
ainda justifica que a retórica funciona como instru-
mento de convivialidade e isso implica organizar os 
discursos para marcar tal posicionamento apoiado 
na argumentação.

O LOUVOR E A CENSURA NAS RESENHAS 
DE AVATAR: UMA ANÁLISE RETÓRICA

Mateus Barbosa de OLIVEIRA

Prof.aDr.a Maria Flávia FIGUEIREDO
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Este trabalho justifica-se em função de obser-
varmos na mídia discursos apresentados acerca de 
um mesmo tema e que oferecem posicionamentos 
completamente opostos, ou ainda, que evidenciam 
não somente o posicionamento de seus oradores 
perante um auditório, como também deixam re-
velar crenças, valores morais, éticos, vinculações 
político-ideológicas entre outros, marcados pelas 
escolhas e opções discursivas. Um motivo que 
justifica essa pesquisa é o fato de se considerar a 
importância e a influência que colunistas do jornal 
Folha de S.Paulo têm na sociedade justamente e 
por esse motivo suas escolhas podem, se não defi-
nir o padrão de comportamento de uma sociedade, 
contribuir para a formação de um grupo que amplia 
de forma exponencial os horizontes discursivos por 
meio da mudança de comportamento.

OBJETIVO(S)
O objetivo deste trabalho consiste em ana-

lisar duas resenhas apresentadas a respeito do 
lançamento do filme Avatar, de James Cameron, 
e aplicar na análise a teoria da argumentação pos-
tulada por Aristóteles e atualizada por Perelman. 
Olbrechts-Tyteca e Meyer, entre outros, buscando 
identificar os mecanismos utilizados em ambas 
para conquistar a adesão do auditório. Em seguida 
buscar a identificação dos tipos de argumentação 
apresentados, desde argumentos quase-lógicos até 
os argumentos baseados no real que justifiquem 
e delimitem as estratégias discursivas marcando 
deliberadamente posicionamentos ante um tema 
comum a eles. Finda buscando confirmar ou refutar 
os pressupostos apresentados nas teorias.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus do trabalho são duas resenhas pu-

blicadas no jornal Folha de S.Paulo nos dias 27 e 
28 de dezembro de 2009 sobre o filme Avatar, 
de James Cameron, na época de seu lançamento 
nos cinemas1. O texto publicado no dia 27 de de-
zembro foi escrito por Jorge Coli, colunista deste 
jornal, professor e Diretor do Instituto de Filosofia 
da UNICAMP, e apresenta uma visão mais eufórica e 
exuberante do filme. O segundo texto foi publicado 
no dia seguinte, em 28 de dezembro do mesmo ano 
por Luiz Felipe Pondé, que é professor de Ciências 
da religião e também colunista do Jornal Folha de 
S.Paulo, e apresenta uma visão completamente 

1 As duas resenhas que compõem o corpus desse trabalho 
encontram-se nos anexos I e II, respectivamente.

diferente da de Coli, mais desesperançosa e pessi-
mista da vida em sociedade. Para a seleção deste, 
levou-se em consideração o grande “frisson” que o 
lançamento do filme causou na sociedade cinéfila e 
de simpatizantes da sétima arte, além da relevância 
e importância que têm esses dois colunistas para 
o público leitor por sua competência intelectual e 
por serem formadores de opinião expressivos, já 
que publicam num dos periódicos mais importantes 
do Brasil.

ARCABOUÇO TEÓRICO
O trabalho fundamenta-se na Retórica aristo-

télica, que apresenta a definição de gêneros argu-
mentativos, trata dos aspectos sensíveis por meios 
das paixões e estuda o esmero na composição do 
discurso retórico e constrói a significação de Ethos, 
Pathos e Logos. Apoia-se também na teoria desen-
volvida por Perelman e Olbrechts-Tyteca, em que se 
estudam as características do auditório universal ou 
particular, as técnicas de adesão inicial desse audi-
tório e as escolhas discursivas que podem produzir 
efeito comunicativo eficaz, capaz de convencer e/
ou persuadir o seu auditório. Meyer traz importante 
contribuição, pois a partir de sua definição de que o 
assentimento ou a negação de uma ação é recurso 
retórico, abre a perspectiva de uma análise sobre 
ethos dos autores das resenhas justificada pelo seu 
discurso em relação ao corpus. Busca também refe-
rência na Teoria da Argumentação na Língua (TAL)  
desenvolvida por Ducrot, que vai defender a ideia 
da importância das escolhas linguísticas como de-
terminantes dos lugares sociais dos oradores e da 
marca de seu posicionamento ideológico ante seu 
auditório. Neste último caso é importante salientar 
que as escolhas linguísticas definem por meio de 
modalizadores, organizadores textuais e implícitos, 
entre outras a construção do logos nesse processo 
de argumentação.

METODOLOGIA
No final de 2009, foi feito o lançamento do 

filme “Avatar” de James Cameron, causando gran-
de apelo da mídia em virtude da nova tecnologia 
empregada no filme e que revolucionaria o merca-
do cinematográfico. Em virtude do grande apelo 
comercial do filme, naturalmente, muitas críticas 
foram feitas a respeito da produção, mas um fato 
gerou grande curiosidade. Intrigava a maneira 
como para um mesmo tema comentários diversos 
eram suscitados. A par do juízo de valor, houve 
um interesse em analisar como se construíam os 
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argumentos para convencer o leitor de que aquele 
posicionamento era crível. Dado esse interesse, 
foram escolhidos dois textos publicados no mes-
mo suporte, o jornal Folha de S.Paulo, por autores 
representativos por sua formação e importantes 
formadores de opinião que apresentavam olhares 
opostos em relação ao tema.

Buscou-se então uma bibliografia na área da 
argumentação que pudesse dar suporte à pesquisa 
e a partir de então foram escolhidos teóricos como 
Aristóteles, Perelman e Olbrechts-Tyteca, Meyer 
e Ducrot que apresentaram cabedal teórico de 
apoiasse a análise proposta.

Aplicando-se as teorias da Retórica de Aristó-
teles e da Argumentação de Perelman e Olbrechts-
-Tyteca e Meyer,será feita uma análise qualitativa 
dos argumentos utilizados pelos autores, no sentido 
de classificar os tipos de argumentos ali apresenta-
dos e estabelecendo uma relação entre os recursos 
e estratégias utilizadas. Para tanto, nos apoiaremos 
também na Teoria da Argumentação na Língua 
(TAL) desenvolvida por Ducrot, que embasa essa 
pesquisa, dando suporte teórico que justifique as 
escolhas linguísticas dos resenhistas a fim de au-
mentar a intensidade de adesão desse auditório 
a suas proposições. Assim, pode-se usar a teoria 
para constatar de que modo o uso dos modaliza-
dores realizantes e desrealizantes, dos orientadores 
discursivos e dos organizadores temporais, como 
expressões conjuntivas, marcadores temporais e 
advérbios circunstanciadores podem contribuir 
para ampliar os efeitos de convencimento e persu-
asão de um auditório.

Em seguida, far-se-á uma análise quantitativa 

dos recursos retóricos utilizados pelos autores em 
seus textos, buscando classificar a recorrência de 
argumentos que incidem sobre o logos, o pathos 
ou o ethos. A partir de então, ainda no aspecto 
quantitativo será possível observar as estratégias 
argumentativas utilizadas por cada um dos autores 
a fim de conseguir maior adesão do auditório que 
apesar de ser universal, apresenta uma série de pe-
culiaridades, pois, por se tratar de uma veiculação 
em um suporte genérico como o jornal, suas publi-
cações incidem, de modo geral, naqueles que tem 
interesse especial pela crítica de cinema ou pelo 
universo das artes em geral.

Por fim, a partir das análises qualitativa e quan-
titativa, buscar-se-á verificar como é possível mar-
car um posicionamento ante possibilidades tão 
opostas.

RESULTADOS PRELIMINARES
Como o trabalho ainda está em fase de teo-

rização, a aplicação dessa teoria mostra-se ainda 
incipiente, não sendo possível apresentar resulta-
dos satisfatórios, entretanto já se pode perceber 
que as estratégias argumentativas adotadas pelos 
oradores em questão, viabilizam a fundamentação 
da tese, pois constroem ambiente propício para a 
intensificação da adesão do auditório e favorece a 
persuasão.

PALAVRAS-CHAVE:

 retórica;
 argumentação;
 persuasão;
 resenha de filme;
 Avatar.
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ANEXO I

O BOM SELVAGEM 1

“Avatar” traz consigo o velho fascínio, que pertence 
à antropologia, mas é bem anterior a ela: o do pa-
raíso que está no outro”

JORGE COLI
COLUNISTA DA FOLHA

"Vamos almoçar em Canudos!” e “Vamos jan-
tar em casa!”. As duas frases, bem parecidas, são 
pronunciadas em situações idênticas. A primeira é 
uma exclamação do coronel Moreira César, registra-
da por Euclydes da Cunha em “Os Sertões”. César, 
retratado nesse livro como exemplo da estupidez 
militar histérica, lançou esse grito antes da batalha 
contra os jagunços de Canudos em que morreria.

A segunda é rosnada pelo coronel Miles Quari-
tch, não menos estúpido, não menos histérico e não 
menos militar, antes do ataque contra Pandora, em 
“Avatar”, de James Cameron.

Quaritch também morre na inesperada derro-
ta. Moreira César e Miles Quaritch têm outro ponto 
em comum: são personagens de duas formidáveis 
criações épicas, o livro e o filme.

Cameron decerto não leu Euclydes da Cunha. 
Mas as duas cenas são mais do que apenas coinci-
dentes. Fazem parte de lembranças coletivas, em 
eco. Remetem à resistência daqueles que são mais 
frágeis só em aparência diante de exércitos muito 
poderosos.

É uma conjuntura que viaja em idas e vindas, 
da história para as artes: os EUA tiveram fracassos 
militares semelhantes, dos quais o Vietnã é exem-
plar e «ApocalypseNow», seu grande épico.

As gabolices retumbantes de Moreira César 
e Miles Quaritch atualizam a versão, primordial e 
realista, de Leônidas nas Termópilas: «Almocemos 
como homens que jantarão nos Infernos».

Cipós
Leônidas e seus espartanos: um punhado de 

resistentes contra o grande exército persa.
Daí o realismo da frase. César e Quaritch, for-

tes e fanfarrões, são inconscientes e antipáticos.
Ao contrário, os fracos, vítimas potenciais, 

despertam sempre solidariedade.
As enormes desproporções militares pressu-

põem quase sempre diferenças de cultura: foi assim 

em Canudos e no Vietnã, é assim entre os terráque-
os e os na'vi de Pandora. Cameron insere em sua 
história um projeto antropológico, chefiado pela dra. 
Grace Augustine, uma irresistível Sigourney Weaver.

Há quem destrua, há quem tente compre-
ender. "Avatar" traz consigo o velho fascínio, que 
pertence à antropologia, mas é bem anterior a ela: 
o do paraíso que está no outro.

Quantos antropólogos, ao estudarem, não pro-
curaram integrar seus próprios objetos? Entre tantos 
e tantos, o admirável Curt Nimuendaju, abandonan-
do seu sobrenome alemão por um guarani e morren-
do entre os tucunas, na Amazônia. Nimuendaju era 
fascinado pela busca indígena e mítica do paraíso, 
ou terra sem males. Seu nome, ao que parece, pode 
ser traduzido por «aquele que encontrou seu lugar».

Ferro velho
James Cameron tem fascínio pela fusão entre 

homem e máquina. Ela o levou aos dois «Exter-
minador do Futuro» [em 1984 e 1991]. A atração 
já estava em «Xenogenesis», seu primeiríssimo 
curta-metragem, que pode ser visto no YouTube. 
Ali nascia o gigantesco soldado robô (em «Avatar» 
ironicamente apresentado como um Golias de aço 
sem cabeça).

Vasos comunicantes
Cameron também é atraído pelas metamor-

foses genéticas, pelos mistérios biológicos: assim, 
seu "Aliens - O Resgate".

Em "Avatar" defrontam-se o homem racional e 
militar, cúmplice articulado da máquina, e o alieníge-
na suave, que sabe conectar-se e sintonizar-se com 
a natureza. Ou, ainda, o capitalista que calcula lucros 
e o selvagem que intui e fusiona com seu mundo.

Guerra entre o mecânico e o orgânico, entre 
a insatisfação insaciável e a plenitude bem-aventu-
rada. Um maniqueísmo que conserva sua verdade 
no fato de que o primeiro termo se esqueceu da 
possibilidade do segundo.

ANEXO II

O ROMANTISMO IDIOTA DE “AVATAR”

“No filme de James Cameron, a relação com a Na-
tureza é de vida ou morte, ou ela ou nós.”

LUIZ FELIPE PONDÉ
COLUNISTA DA FOLHA
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O FILME “Avatar”, de James Cameron, é me-
lhor do que “2012”. “Avatar” também tem um ar 
apocalíptico, mas reúne elementos estéticos e de 
conteúdo mais elaborados do que “2012” e seu 
besteirol maia.

Mesmo assim, “Avatar” acaba sufocado por 
outro tipo de besteirol que é seu romantismo para 
idiotas: a fé no povo da floresta que vive em har-
monia com a natureza. Nenhum povo vive em har-
monia com a natureza. A diferença na relação com 
a natureza sempre se definiu pela maior ou menor 
capacidade técnica de cada cultura em controlá-la.

Os índios brasileiros que cá estavam quando 
chegaram os portugueses (“nossos libertadores”) só 
viviam “em harmonia com a natureza” porque eram 
tão atrasados que nem conheciam a roda. Preste 
atenção: a relação com a natureza é de vida ou 
morte, ou ela ou nós. A expressão “lei da selva” não 
foi inventada pela avenida Paulista e seus bancos, 
mas sim como descrição da natureza e seu horror.

Isso não significa que não existam limites para 
a exploração da natureza, mas isso tampouco sig-
nifica que exista uma coisa que seja “a doce Nature-
za”. Serpentes e barbeiros (os besouros da doença 
de Chagas, não seu cabeleireiro unissex) e câncer 
são tão naturais quanto os passarinhos.

O romantismo é uma escola literária de peso. 
Último grande grito contra a vida brutalizada pela 
fúria mercantil, ele reúne uma crítica contundente 
ao capitalismo tecnicista e sua crença brega na ci-
ência - "a ciência é o grande fetiche da burguesia", 
dizia o filósofo Adorno. Em "Avatar", o romantismo 
degenera em conversa de retardado.

Revolucionários românticos sonhavam com 
uma vida que recuperasse «valores pré-modernos» 
identificados com uma vida em comunidade onde 
as pessoas não seriam monstros interesseiros. O 
problema desses revolucionários é que «comuni-
dade pré-moderna» não é uma comunidade de 
hippies legais, mas um tipo de sociabilidade onde 
o padeiro da esquina sabe que sua mãe é amante 
do padre, que seu pai é brocha, e que nem você 
nem ninguém têm pra onde ir. A idealização do 
que seria uma comunidade é uma das marcas dos 
idiotas utópicos.

Ninguém está disposto a abrir mão da liber-
dade individual moderna em nome de qualquer 

comunidade, por isso toda tentativa de «re-fundar» 
comunidades fracassa, apesar da admiração de 
muito pós-moderno bobo por culturas que não 
conheciam a roda. Não basta ter um filtro de barro 
em sua casa na Vila Madalena pra você conseguir 
viver em paz na comunidade da deusa natureza.

O filme se passa num planeta (Pandora) tipo 
Amazônia, onde existe uma enorme riqueza mine-
ral escondida sob o solo coberto por uma floresta 
tropical cheia de "monstrinhos e plantas que as-
cendem ao toque das mãos", habitada por uma 
população linda de seres que muito se parecem 
com índios americanos. Pandora já remete à nar-
rativa da "caixa de Pandora" e suas maldições. O 
nome da raça que habita Pandora, os Na'vi, soa 
muito próximo da palavra hebraica para "profeta", 
"na'vi" ou "nabi". Os humanos gananciosos não são 
capazes de perceber como os Na›vi são seres em 
contato com a deusa cósmica. Os índios de Pando-
ra são profetas da deusa. O personagem humano 
principal é paraplégico, mas ao se tornar um Na'vi 
recupera as pernas: eis a metáfora da condição 
humana vista pelas lentes do romantismo dege-
nerado. Somos uns aleijados em comparação aos 
belos índios místicos donos da verdade cósmica. E 
qual é essa verdade? Que a natureza é um grande 
cérebro pensante e que devemos nos dobrar a ela 
porque assim a vida será bela.

Meu Deus, como ter paciência com esses alei-
jados mentais? Ninguém leu Darwin? Ninguém 
nunca observou a natureza de perto? Nunca sentiu 
o odor de sua violência? Numa cena, nosso herói 
escapa de uma fera. Esta mesma fera se oferecerá 
em seguida como montaria dócil para a heroína 
Na›vi a fim de combater os humanos gananciosos. 
Hipótese do filme: se um leão come a cabeça de 
uma mulher, isso é "bem cósmico", mas diante da 
ganância humana, ele se oferecerá como montaria 
dócil e fará discernimento entre sua crueldade "do 
bem" e a "maldade humana".

Noutra cena, na qual a heroína Na'vi salva o 
mocinho, ela dirá: "Eu tive que matar essas belas 
criaturas porque você fez barulho". Moral da his-
tória: se você não respirar e não andar, a natureza 
o amará pra sempre. Caso apareça um porco ca-
pitalista, os leões virarão gatinhos. Só um idiota 
pensaria isso.
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INTRODUÇÃO

Mulher forte, guerreira e sem dúvida refém do 
seu próprio discurso. Dilma Rousseff utiliza 
sua fala como ferramenta de trabalho e, 

para ajudar em ocasiões decisivas, a presidenta tra-
balha a voz como um sistema de signos, não focados 
nos aspectos prosódicos e sim na análise discursiva 
em que, segundo Piovezani Filho (2013), considera-
-se muito a exterioridade e interioridade do sujeito. 
O assunto aborto será discutido nesse trabalho em 
diversos aspectos, todavia, a “ordem discursiva” 
que se reflete no discurso da presidenta durante as 
eleições, mostra uma mudança de comoção.

OBJETIVO(S)
Gerais: refletir e analisar discursivamente o 

discurso político, em especial o da presidenta da 
República Dilma Rousseff, observando os efeitos 
de sentido do discurso de comoção e as mudanças 
discursivas diante do caso aborto.

Específicos: a) identificar quais são os enun-
ciados que fazem emergir o discurso de comoção 
no pronunciamento da Presidenta Dilma em entre-
vista a revista Maria Claire, Folha de S.Paulo, CNBB 
– Rede Vida e Jornal Nacional; b) analisar discursi-
vamente os enunciados identificados, observando 
os seus efeitos de sentidos.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
O corpus de pesquisa configura-se em uma 

análise dos discursos de comoção sobre o caso 
aborto, antes de Dilma ser eleita presidenta da Re-
pública e após sua eleição. Para dar embasamento 
às pesquisas, foram utilizadas entrevistas concedi-
das a diversos veículos de comunicação como TV, 
revista e site no período de 2007 a 2010, conforme 
os links abaixo:
<http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/no-
ticia/2010/10/saiba-o-que-dilma-serra-e-marina-
-ja-disseram-sobre-o-aborto.html (07/10/2007)>.

<http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0
,6993,EML1697826-1739-3,00.html (04/10/2009)>
<http://www.exercitouniversal.com.br/2010/10/
saiba-o-que-dilma-e-serra-ja-disseram.html 
(24/09/2010)>
<http://www.youtube.com/
watch?v=F72bM7IMasU&hd=1 (18/10/2010)>.

ARCABOUÇO TEÓRICO
O referencial teórico ancora-se na perspec-

tiva discursiva francesa, cujo fundador foi Michel 
Pêcheux, e nas ideias foucaultianas acerca das 
concepções de práticas discursivas, ordem discur-
siva, jogos de verdade, relações de saber e poder, 
e também de Patrick Charaudeau, no que tange ao 
discurso político, midiático e também à lógica da 
exibição para conquistar a credibilidade.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi baseada em uma 

pesquisa bibliográfica e exploratória. Para tanto, 
os discursos selecionados abaixo servirão de base 
para as análises dos discursos de comoção, antes 
e após a eleição. Conceitos como discurso e comu-
nicação, formação da imagem discursiva e política, 
a força do discurso político, traços femininos, entre 
outros assuntos serão abordados.

RESULTADOS PRELIMINARES
Os discursos produzidos, em especial na políti-

ca, interferem diretamente na imagem do ser/fazer 
política e agregam valor à imagem do enunciador. 
Na vida de Dilma Rousseff o discurso foi peça fun-
damental para o processo eleitoral. Personalidade 
forte, de pouco sorriso e com pulso firme, Rousseff 
precisava acima de tudo buscar no discurso o seu 
poder de argumentação e aproximação com o seu 
público eleitor, pois a forma como os políticos se 
apresentam, utilizam, usualmente, em seu discurso 
questões que envolvem a cidadania, o comprome-

DISCURSO E POLÍTICA: A (DES)CONSTRUÇÃO DE 
UM DISCURSO MASCULINIZADO, O CASO ABORTO

Rafael Furlan LO GIUDICE

Profa. Dra. Maria Regina MOMESSO

http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-dilma-serra-e-marina-ja-disseram-sobre-o-aborto.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-dilma-serra-e-marina-ja-disseram-sobre-o-aborto.html
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-dilma-serra-e-marina-ja-disseram-sobre-o-aborto.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML1697826-1739-3,00.html
http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML1697826-1739-3,00.html
http://www.exercitouniversal.com.br/2010/10/saiba-o-que-dilma-e-serra-ja-disseram.html
http://www.exercitouniversal.com.br/2010/10/saiba-o-que-dilma-e-serra-ja-disseram.html
http://www.youtube.com/watch?v=F72bM7IMasU&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=F72bM7IMasU&hd=1
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timento e responsabilidade social para a formação 
da imagem pública.

Em outubro de 2007, Dilma concedeu uma 
entrevista para o jornal Folha de S.Paulo sobre a 
descriminação do aborto. Rousseff ainda era minis-
tra da Casa Civil, e disse “Olha, eu acho que tem que 
haver a descriminação do aborto. Hoje, no Brasil, 
isso é um absurdo, que não haja a descriminaliza-
ção” (G1, 2007).

Já em 2009, em outra entrevista concedida à 
jornalista Carla Gullo e Maria Laura Neves, revista 
Marie Claire, Dilma Rousseff defendeu a legalização 
do aborto em seu discurso, tomando um aspecto 
diferenciado do outro ano.

Abortar não é fácil para nenhuma mulher. Du-

vido que alguém se sinta confortável em fazer 

um aborto. Agora, isso não pode ser justificativa 

para que não haja a legalização. O aborto é uma 

questão de saúde pública. Há uma quantida-

de enorme de mulheres brasileiras que morre 

porque tenta abortar em condições precárias. 

Se a gente tratar o assunto de forma séria e 

respeitosa, evitará toda sorte de preconceitos. 

Essa é uma questão grave que causa muitos 

mal-entendidos. Existem várias divisões no 

país por causa dessa confusão, entre o que é 

foro íntimo e o que é política pública. O presi-

dente é um homem religioso e, mesmo assim, 

se recusa a tratar o aborto como uma questão 

que não seja de saúde pública. Como saúde 

pública, achamos que tem de ser praticado em 

condições de legalidade (DILMA ROUSSEFF: 

ENTREVISTA À MARIA CLAIRE, 2009).

Segundo Azevedo (2010), esse discurso ge-
rou desconforto na política, religião, filosofia, entre 
outras áreas. Já em setembro de 2010, Rousseff 
ressaltava:

Eu também tenho uma posição clara em defesa 

da vida. Nós seres humanos temos que respei-

tar, temos que honrar e sobretudo temos que 

perceber a dimensão transcendente dela. Por 

isso, eu não acredito que mulher nenhuma seja 

favorável ao aborto. O aborto é uma violência 

contra a mulher. Eu pessoalmente, não sou favo-

rável ao aborto. Como presidente da República, 

eu terei, se eleita, que tratar da questão das 

milhares de mulheres pobres desse país que 

usam métodos absolutamente, eu diria assim, 

bárbaros, e que correm sistematicamente risco 

de vida. Elas têm que ser protegidas. E é nesse 

sentido que eu falei sempre que isso é uma 

questão de saúde pública. Não é uma questão 

que pode confundir-se com a minha opção por 

um processo de favorecimento do aborto. Não 

acho que isso resulte em nenhum benefício para 

a sociedade. Agora, considero também que a 

legislação vigente já prevê os casos em que o 

aborto é factível e eu não sei se acho que seria 

necessário ampliar esses casos. Não vejo muito 

sentido (CNBB/REDE VIDA, 2010).

Mediante isso, a candidata foi mudando seu 
discurso, fortalecendo o seu capital simbólico e 
mostrando mais credibilidade para todos. “A ima-
gem dos líderes políticos são construções simbó-
licas que podem ter suas fragilidades expostas à 
pluralidade de indivíduos distantes do tempo e 
no espaço” (THOMPSON, 1995, p. 348). Porém, 
novamente no Jornal Nacional, em uma entrevista 
em 18 de outubro de 2010, duas questões foram 
levantadas sobre o aborto.

William Bonner: Candidata, quando terminou 

o primeiro turno, a senhora e alguns dos seus 

assessores, enfim, partidários do Partido dos 

Trabalhadores, chegaram a dizer que aquela 

discussão, aquela polêmica sobre o aborto tinha 

motivado essa decisão do eleitor no fim do pri-

meiro turno. Essa polêmica toda, essa discussão 

não teria se dado por causa de sua mudança de 

posição sobre a legislação referente ao aborto? 

Eu digo isso porque pessoalmente a senhora 

sempre se manifestou contrária ao aborto. O 

que a senhora fez em algumas entrevistas, na 

revista Marie Claire, na Folha de S.Paulo, foi 

dizer que era favorável à mudança da legisla-

ção, à legalidade do aborto. Não teria sido mais 

natural num país tolerante como é o nosso que 

a senhora tivesse admitido publicamente essa 

mudança de opinião a respeito?

Dilma Rousseff: Veja bem, Bonner, eu acredito 

que nessa história do aborto houve muita confu-

são. Há uma diferença, Bonner, entre a posição 

individual minha como cidadã: eu sou contra o 

aborto... Sou contra o aborto porque eu acho 

uma violência contra a mulher, e não acredito 

que mulher alguma é a favor do aborto. Acho 
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que as pessoas que recorrem ao aborto o fazem 

em situação-limite. O que é que acontece com 

o presidente da República? Ele não pode fingir, 

principalmente, até milhões, pelos dados até 

publicados pelo [jornal O] Globo são milhões de 

mulheres, três milhões e meio de mulheres que 

recorrem ao aborto. Nós não podemos fingir 

que essas mulheres não existem. E mais: não 

podemos fingir que essas mulheres, elas fazem 

isso em situações muito precárias, e provoca, 

recorrer ao aborto provoca risco de vida e em 

alguns casos a morte. Pois bem, a minha posi-

ção sempre foi a seguinte: você não pode co-

locar essas mulheres, prender essas mulheres. 

Não se trata de prender as mulheres, se trata de 

cuidar delas. Porque não vai deixar três e meio 

milhões de mulheres ameaçadas a sua saúde. 

Então são duas posições diferentes. Quando a 

gente diz que aborto não é um caso de polícia 

no Brasil ele é um caso de saúde pública, o que 

que nós estamos falando? Nós estamos falando 

o seguinte: para prevenir para que não haja o 

aborto, primeira questão, nós temos que tratar 

a quantidade imensa de gestantes adolescentes 

que recorrem ao aborto ou porque têm medo 

da família, da família não aceitar, ou porque já 

não têm laços familiares efetivos que podem 

garantir a ela o apoio pra poder ter a criança.

William Bonner: Agora, na semana passada, 

a senhora divulgou um documento em que a 

senhora afirmou o compromisso de não propor 

nenhuma modificação na legislação. Algumas 

pessoas que defendem o aborto, né, como 

uma questão de saúde pública, como a senho-

ra mesma já fez no passado, entenderam que 

esse seu compromisso seria um recuo, uma 

concessão, digamos assim, excessiva aos reli-

giosos, que entra em contradição com algo que 

a senhora mesma defendeu. A senhora dizia: é 

uma questão de saúde pública e é um absurdo, 

a senhora disse isso para a “Folha de S. Paulo”, 

é um absurdo que não se legalize a questão. Daí 

a questão. A senhora não vê essa contradição?

Dilma Rousseff: Não, não vejo. Sabe por quê, 

Bonner? Porque ninguém em sã consciência 

vai propor prender 3,5 milhões e meio de mu-

lheres. Até porque tem um problema concreto, 

prático. Eu não concordo com a mudança na 

legislação. A legislação prevê o aborto em dois 

casos. Prevê no caso de estupro e de risco de 

vida pra mulher. Então há, necessariamente, 

uma forma de a gente conduzir isso sem altera-

ção. E acredito que um processo de alteração, 

por exemplo, por plebiscito, seria muito ruim. 

Porque dividiria o Brasil de ponta a ponta. Não 

levaria a uma forma de, eu diria, de acordo e de 

consenso. Pelo contrário: os países que fizeram 

isso tiveram péssimas experiências. Então eu fiz 

uma carta que é uma carta a todos os religiosos, 

mas é uma carta ao povo brasileiro no sentido 

de que acredito que a legislação.

Fátima Bernardes: Pode ser mantida...

Dilma Rousseff: Pode ser mantida, e não é ne-

cessário alterar os termos da legislação.

PALAVRAS-CHAVE:

 comoção;
 discurso;
 Dilma Rousseff;
 mídia; 
 política.
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 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa analisa contos da literatura brasi-
leira contemporânea, com base no referencial 
teórico da Semiótica francesa. Analisam-se 

os textos “Vai”, “Meio covarde”, “Tão felizes” de 
Ivan Ângelo (2003), “O arquivo”, de Victor Giudice 
(2009) e “Conto, (não conto)”, de Sérgio Sant’Anna 
(2009). Temos por objetivo observar a relação 
entre o fazer persuasivo do enunciador e o fazer 
interpretativo do enunciatário, analisando as es-
tratégias enunciativas mobilizadas por aquele para 
alcançar a adesão de seu leitor nos textos que com-
põem o corpus do trabalho. Vale lembrar que o ato 
de leitura implica uma relação entre o enunciador, 
simulacro do produtor do texto, e seu enunciatário, 
simulacro do leitor, relação esta intermediada pelo 
próprio texto e que se estabelece por meio de um 
contrato enunciativo ou fiduciário. Valemo-nos es-
pecialmente da semiótica da enunciação, que Denis 
Bertand (2003, p. 24) caracteriza como “semiótica 
da leitura”, e observamos, nos textos constituintes 
de nosso corpus, as relações que se estabelecem 
entre o nível da enunciação e o texto enunciado 
por meio da análise de suas dimensões pragmática, 
cognitiva e passional.

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é analisar as es-

tratégias enunciativas de que se vale o enunciador 
dos textos, objetos de análise, para convencer seu 
enunciatário sobre os efeitos de sentido que neles 
se inscrevem.  Já os objetivos específicos são:

1) analisar o esquema narrativo canônico dos 
textos;
2) observar o modo como se configuram os 

temas dos textos, por meio da descrição de 
seus percursos figurativos;
3) observar o modo como o enunciador dos 
textos constrói a identidade de seus atores 
protagonistas;
4) analisar a relação entre o fazer persuasi-
vo do enunciador e o fazer interpretativo do 
enunciatário nos textos que compõem o cor-
pus, e assim o contrato enunciativo que fun-
damenta essa relação;
5) compreender, por meio da análise da di-
mensão figurativa, qual tipo de crer, segundo 
Bertrand (2003), é responsável pela adesão 
do enunciatário-leitor ao texto que lê.
ARCABOUÇO TEÓRICO-METODOLÓGICO
O aparato teórico-metodológico utilizado 

para desenvolver as análises dos textos em análise 
é a Semiótica francesa. A pesquisa se volta espe-
cialmente para as relações entre a instância da 
enunciação e o texto enunciado, observando as 
estratégias utilizadas pelo enunciador para fazer-
-crer no texto enunciado.

Nesse sentido, a análise da dimensão figura-
tiva dos textos, em especial dos textos literários, 
é de fundamental importância, pois a adesão do 
enunciatário-leitor ao texto que lê se apoia sobre 
os valores figurativos originários da percepção. 
Dessa maneira, Greimas (2002, p. 74) afirma que 
“a figuratividade não é uma simples ornamentação 
das coisas, ela é esta tela do parecer cuja virtude 
consiste em entreabrir, em deixar entrever, graças 
ou por causa de sua imperfeição, como que uma 
possibilidade de além (do) sentido”.

A modalidade do /crer/ que sustenta, por meio 
de um contrato enunciativo, a identificação de um 

ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS EM CONTOS 
CONTEMPORÂNEOS: O CONTRATO FIDUCIÁRIO 
ENTRE ENUNCIADOR E ENUNCIATÁRIO

Renata Cristina DUARTE

Prof.a Dr.a Vera Lucia Rodella ABRIATA
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“mundo” na leitura, assume uma posição central nas 
reflexões sobre figuratividade.

Existe um “contrato de veridicção”, uma relação 

fiduciária de confiança e de crença entre os 

parceiros da comunicação, que especifica as 

condições da correspondência, um crer parti-

lhável e partilhado no interior das comunidades 

linguísticas e culturais, que determina a habilita-

ção dos valores figurativos e enuncia seu modo 

de circulação e validade. É esse contrato que te-

matiza a figuratividade do discurso e engendra 

diferentes regimes de persuasão e de adesão: 

o verossímil e a ficção, o real e o fantástico, o 

representável e o absurdo (BERTRAND, 2003, 

p. 405-406).

Com base na modalidade do crer, Bertrand 
(2003) estabelece uma tipologia das vias contra-
tuais da significação figurativa para a leitura dos 
textos literários. Reconhecem-se quatro posições a 
partir das quais se identificam estatutos diferencia-
dos de leitores construídos e instituídos em classes 
variadas de textos figurativos. Essas posições são 
conhecidas, segundo Bertrand (2003, p. 407), 
como “crer assumido”, “crer recusado”, “crer crítico” 
e “crer em crise”.

O leitor é conduzido pelo texto ao “crer assu-
mido”, comandado por uma figuratividade icônica 
que ordena uma ligação entre a figuratividade do 
texto e a visibilidade do mundo. Os efeitos figu-
rativos criam ilusões referenciais de forma que o 
leitor adere a essa leitura de modo espontâneo ou 
mesmo ingênuo, deixando-se levar em plena con-
fiança. Esse leitor se deixa absorver completamente 
pelo texto como se fizesse parte dele, “assume sua 
crença e se funde momentaneamente com ela” 
(BERTRAND, 2003, p. 409).

A segunda via de adesão ao texto, o “crer 
recusado”, leva o leitor a se afastar das impressões 
referenciais para descobrir outro ponto de vista, o 
das formas literárias, de maneira a colocar a própria 
linguagem e sua organização figurativa em discus-
são. A literatura incorpora o seu código semântico, 
de forma que se pode contemplar não só o mundo 
na leitura, mas também os usos literários da língua 
que codificaram sua percepção.

O terceiro modo de adesão leva o leitor ao 
“crer crítico” em que o estatuto da figuratividade 
se encontra modificado. A figuratividade que até 

então representava imagens do mundo se torna 
responsável por produzir novos efeitos de sentido 
de ordem temática ou abstrata, assim “as associa-
ções de figuras e imagens não esgotam sua signifi-
cação na simples figuração, elas engendram ideias” 
(BERTRAND, 2003, p. 410). O leitor é responsável 
por interpretar e mesmo transcender os sentidos 
inscritos no texto de forma a construir outra signi-
ficação. Portanto, o lugar da adesão se desloca da 
ilusão referencial para a ilusão interpretativa.

O “crer em crise”, a quarta via de adesão, ques-
tiona toda a figuratividade criada pelo texto. Des-
sa forma, a confiança responsável por sustentar a 
crença na ilusão figurativa se abala, e os modos de 
veridicção são todos colocados em questão. O pró-
prio texto interroga a figuratividade construída e põe 
em dúvida a crença que fundamenta a percepção.

A reflexão sobre a figuratividade e sobre o 
modo de crença proposto pelos textos literários, 
objetos de análise, será, pois, uma das vias para 
se compreender os jogos de significação inscritos 
nos textos do corpus que serão analisados em sua 
dimensão pragmática, cognitiva e passional.

RESULTADOS PRELIMINARES
Em “Meio covarde” (ÂNGELO, 2003), o enun-

ciador projeta um narrador no presente da enuncia-
ção a rememorar seu percurso, como ator do enun-
ciado, um jovem que se envolveu com a vizinha 
Tereza, bem mais velha. O ator sofre transforma-
ções ao longo da história e adquire gradativamente 
a competência para manter um relacionamento 
sexual com a vizinha Tereza. A sua performance  se 
dá no momento em que vence o estado patêmico 
de timidez e se  torna um sujeito realizado, conjunto 
com Tereza, a partir do programa de manipulação 
por tentação bem sucedido, empreendido pela 
mulher mais velha e experiente. É interessante res-
saltar o uso que o enunciador faz da figura “pular 
o muro”, a qual assume um caráter polissêmico 
no texto, podendo ser considerada um conector 
de isotopias. Dessa forma, o muro era, na época 
da infância do sujeito, a barreira que ele pulava, 
transpondo-o para poder diminuir a distância e 
poder brincar com a vizinha e amiga que a seu lado 
morava. No entanto, “pular o muro”, no percurso 
do sujeito adolescente, torna-se uma figura que se 
associa ao percurso temático da iniciação sexual, 
adquirindo um novo significado, o de ultrapassar a 
barreira da timidez que o impedia de manter uma 
relação afetiva, sexual com a nova vizinha. Assim, 
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a mesma figura “pular o muro” remete a duas iso-
topias diferentes: a isotopia figurativa espacial e a 
isotopia temática da iniciação sexual, possibilitando 
ao enunciatário apreender novos efeitos de sentido 
inscritos no texto pelo enunciador.

No conto “Vai” (ÂNGELO, 2003), o narra-
dor dialoga, no presente da enunciação, com a 
namorada que está prestes a abandoná-lo, para 
ficar com um rival.  Em seu discurso, ele manifesta 
sua aparente incompetência frente ao rival, cujas 
qualidades ele exalta, mas o saber que dirige ao 
narratário, como observamos ao longo do diálogo 
que constitui a narrativa, é enganoso.  Assim, ao 
nível da manifestação, ele parece estar conforma-
do com o provável abandono da namorada, mas 
ao nível da imanência, isso se revela uma mentira. 
A imagem do outro, que ele parece exaltar e que 
parece, portanto, positiva, revela-se também men-
tirosa ao final do texto, E, por outro lado, a imagem 
negativa que aparentemente seria a sua, se revela, 
na verdade, uma imagem positiva. Nesse sentido, 
ao desconstruir a imagem do rival, e ao mesmo 
tempo, reconstruir sua própria imagem para o 
narratário, o narrador tem por objetivo manipular 
a namorada por tentação, para levá-la a voltar para 
ele. Portanto, ao dizer para a namorada partir, como 
se manifesta pelo título do texto “Vai”, ele na ver-
dade, tem por objetivo convencê-la a querer-ficar.

No conto “Tão felizes” (ÂNGELO, 2003), o 
enunciador simula a situação de diálogo entre 
uma mulher e seu marido sobre fatos ocorridos em 
uma festa a que ambos foram no dia anterior ao 
momento do relato, o presente da enunciação. O 
texto manifesta apenas a fala do sujeito feminino e, 
a partir de seu ponto de vista, é possível conhecer 
a imagem que ela possui do marido não só perante 
as atitudes dele durante a festa, mas também ao 
longo da relação conjugal. O efeito de sentido de 
subjetividade criado no texto faz com que o enun-
ciatário tenha acesso, em um primeiro momento, 
apenas à imagem que esse sujeito, enquanto ator 
da enunciação enunciada, tem do casamento e do 
marido, construídos de forma eufórica. No entanto, 
o que o ator da enunciação enunciada afirma, como 
narrador, é negado em nível de enunciação, por 
meio da ironia, que tem, pois, a função de chamar 
a atenção do enunciatário para a oposição entre o 
modo de ser do marido – o que ele efetivamente 
era – e seu parecer, a imagem que a mulher fazia 
dele. Dessa perspectiva, é interessante observar 

o uso que o enunciador faz da ironia no título do 
conto – “Tão felizes”: associando-o aos percursos 
figurativos construídos no texto, o enunciatário é 
levado a apreender o tema das relações afetivas 
estereotipadas que visam a manter uma aparência 
de felicidade matrimonial.

Nossa hipótese é de que os três textos, “Meio 
covarde”, “Vai” e “Tão felizes” podem ser associados 
ao que Bertrand denomina o “crer assumido”, pois 
apesar da utilização da ironia nos textos, estamos 
ainda no âmbito da ilusão referencial, principalmen-
te pelo trabalho com o código protocolar figurativo 
do tempo, do espaço e da pessoa.

No conto “O arquivo” (GIUDICE, 2009), em 
processo de análise, a história, narrada por meio de 
debreagem enunciva, é marcada por diversas trans-
formações no percurso do sujeito “joão”, mudanças 
que caracterizam o programa narrativo da privação 
transitiva por espoliação: o sujeito do fazer “chefe” 
transforma a relação do sujeito de estado “joão” com 
o objeto-valor “emprego” ao privá-lo de aumentos 
salariais e promoções. Transformações ilustradas 
em: “Além de uma redução de dezesseis por cento 
em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, 
rebaixá-lo de posto” (GIUDICE, 2009, p. 383).

Todas essas mudanças ocorrem devido à de-
dicação de joão à empresa que devia muito a esse 
funcionário, e joão manifesta sempre o estado de 
alma de satisfação e contentamento frente a essas 
privações,  como se observa por meio  das figuras 
“sorrisos” e “agradecimentos”.

Instala-se, dessa forma, o absurdo no texto e, 
na sequência da história, o enunciatário é levado a 
perceber a ironia do enunciador frente às reações 
de  joão  em relação aos programas de privação 
que se sucediam. Assim, no enunciado: “joão não 
pensou em nada. Dormiu pacífico, no silêncio do 
subúrbio” (GIUDICE, 2009, p.  383), a figura “não 
pensou em nada”  manifesta  o tema da alienação  
e subserviência do sujeito frente às  arbitrariedades  
a que era  submetido. Todas as transformações no 
percurso de joão  se associam a  percursos figura-
tivos  que tematizam  as relações de opressão do 
trabalhador na sociedade capitalista em que ele se 
insere. Tais relações de opressão, ou espoliação, se 
processam, no entanto, devido à alienação do joão 
que se submete a ela, como se estivesse sendo 
sancionado positivamente.

Assim, em consequência da mudança salarial, 
joão precisa se ajustar às novas condições de vida: 
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“mudou-se para um quarto mais distante do centro 
da cidade”, “Agora joão acordava às cinco da ma-
nhã. Esperava três conduções. Em compensação, 
comia menos”, “Mais uma vez, mudou-se. Finalmen-
te, deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um 
sanduíche. Emagrecia, sentia-se mais leve, mais ágil. 
Não havia necessidade de muita roupa. Eliminara 
certas despesas inúteis, lavadeira, pensão” (GIU-
DICE, 2009, p. 383). Esses enunciados ilustram as 
metamorfoses por que passa joão. Nesse sentido, a 
disjunção de valores essenciais à sobrevivência vão 
levando joão a se desumanizar.

João continua seu percurso recebendo sem-
pre novos “prêmios”. As privações às quais vai sen-
do submetido atingem três dimensões: a espacial, 
pois agora vivia nos campos em meio as árvores e 
dependia de carona para chegar ao trabalho “um 
caminhão anônimo transportava-o ao trabalho” 
(GIUDICE, 2009,  p. 383); a temporal, o aumento 
da jornada de trabalho e o tempo que gastava para 
chegar ao serviço dava a ele pouco tempo para 
descansar “Dormia apenas quinze minutos” (GIU-
DICE, 2009, p. 383); e por fim, a dimensão actorial, 
pela degradação pessoal, pois acostumara a passar 
“fome”, alimentava-se de raízes, não se preocupava 
mais com “moradia” ou com a “vestimenta”, vivia no 
“campo”, cobria-se com “farrapos”.

No enunciado “o corpo era um monte de ru-
gas sorridentes” (GIUDICE, 2009, p. 383), a figura 
que condensa a metonímia e a metáfora, recobre 
a ironia do enunciador ao tratar do estado de con-
formismo de João frente à situação em que se en-
contrava. As rugas são reflexos do envelhecimento 
e são ainda mais agravadas pelo trabalho árduo e 
cansativo a que o sujeito era submetido. Parado-
xalmente, o enunciador afirma que as rugas são 
“sorridentes”, o que expressa o estado de alma de 
satisfação e gratidão de João frente aos “prêmios” 
que recebia da firma.

João torna-se, enfim, um sujeito realizado ao 
final da narrativa, quando “atingira todos os seus 
objetivos” (GIUDICE, 2009, p. 384). Isso se configu-
ra no texto no excerto: “Seu João. O senhor acaba 
de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias. 
E sua função, a partir de amanhã, será a de limpa-
dor de nossos sanitários” (GIUDICE, 2009, p. 383). 
Sua atitude frente à proposta do chefe revela a in-
tensificação da metamorfose que sofre João, como 
se nota no fragmento “O crânio seco comprimiu-se. 
Do olho amarelado, escorreu um líquido tênue. A 

boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado” 
(GIUDICE, 2009, p. 384). Apesar da gratidão que 
possuía pelo chefe e pela empresa, “joão” solicitou 
sua aposentadoria.

A sequência narrativa final do texto, marcado 
sempre por reduções, ilustra a transformação final 
do sujeito em um arquivo de metal, representando 
a desumanização total do sujeito. Ele transforma-se 
enfim em um objeto funcional, apto a ser plenamen-
te utilizado pela empresa, conforme o trecho:

João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. 

A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regre-

diu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas 

desumanizaram-se, planas, compactas. Nos 

lados, havia duas arestas. Tornou-se cinzento. 

joão transformou-se num arquivo de metal 

(GIUDICE, 2009, p. 384).

Nesse texto, a associação das figuras veicula 
um universo axiológico que ultrapassa a significa-
ção primeira das figuras utilizadas e assim constrói 
um novo sentido. Dessa forma, o espaço figurativo 
construído no conto inverte ironicamente a ordem 
das representações referenciais e desconstrói sua 
funcionalidade icônica. Por isso, outra significação, 
mais profunda, é produzida, conduzindo a leitura a 
um nível de apreensão mais abstrato ou temático.

Logo, o que se diz no enunciado, é negado na 
instância da enunciação, havendo o redimensio-
namento do contrato de veridicção por parte do 
enunciatário. Assim, as figuras “prêmios”, “recom-
pensas” ironicamente fazem referência às reduções 
salariais e ao rebaixamento de cargo do ator, reme-
tendo ao tema da reificação do trabalhador, proces-
so por meio do qual o sujeito perde sua condição de 
ser humano e transforma-se em um objeto.

O conto ironiza, pois, o modo de ser do traba-
lhar alienado e subserviente na sociedade capita-
lista, ao tematizar a reificação do ser humano, que 
perde as características da autonomia e da auto-
consciência e gradativamente se transforma num 
sujeito passivo e autômato. Tendo em vista a diver-
sidade das formas que a dimensão figurativa pode 
atualizar, é possível falar de raciocínio figurativo, pois 
a significação figurativa ultrapassa seu sentido literal 
e, por meio de um além-sentido, constrói novas sig-
nificações abstratas e temáticas. Não se trata, pois, 
de uma racionalidade dedutiva, mas, antes, uma 
racionalidade que trabalha com analogias.
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Nossa hipótese é que a adesão do enunciatá-
rio-leitor a esse texto se dá, portanto, por meio do 
“crer crítico”, já que a associação figurativa aparece, 
para além das representações semânticas particula-
res, como fonte de novas significações com alcance 
mais geral e abstrato. Ao plano figurativo superfi-
cial, corresponde uma figuratividade mais profunda 
cujo efeito é recategorizar e tematizar seu sentido.

Outro texto, ainda em início de análise, é “Con-
to (não conto)” (SANT’ANNA, 2009), em que o 
enunciatário ao reconstruir os diversos percursos 
figurativos do texto observa a manifestação da 
isotopia temática da criação literária paralelamente 
ao processo de construção da história, sobre a qual 
ele reflete o tempo todo. Isso se torna perceptível 
no próprio título do texto que faz referência tanto 
ao ato de narrar, contar, como também à discus-
são sobre o gênero “conto”, na medida em que o 
enunciador questiona se o texto construído pode 
ser considerado como tal.

Nesse sentido, nossa hipótese é que o “crer 
recusado” é perceptível nesse texto, pois o que está 

em foco é o próprio trabalho com a linguagem e 
com as formas literárias. Contudo, é possível que 
ele manifeste também o “crer em crise”, pois toda 
a figuratividade criada no início do texto, no pro-
cesso de construção de sua história, passa a ser 
desconstruída próximo ao final da narrativa, assim 
assiste-se à: “extinção figurativa do sensível,” no 
plano do conteúdo, que vai corresponder, no plano 
da expressão, a “um desmoronamento figurativo [...] 
do discurso: todos os recursos retóricos, imagens, 
comparações, metáforas, que eram superabun-
dantes no começo da narrativa, desaparecem pro-
gressivamente da escrita”, como observa Bertrand 
( 2003, p. 413).

PALAVRAS-CHAVE:

 contrato fiduciário;
 figuratividade;
 sujeito da enunciação;
 contrato de veridicção;
 conto brasileiro contemporâneo.
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INTRODUÇÃO

As mudanças na cultura e os avanços tec-
nológicos transformaram o modo como a 
sociedade se comporta, pensa e interage. O 

que se tinha antes deste avanço, segundo Jenkins 
(2009), “era uma sociedade passiva, sem muitas 
fontes de informação e uma singularidade constan-
te.” A relação e a interação da sociedade na busca, 
na interpretação e no compartilhamento de infor-
mações, de conhecimentos, de relacionamentos, 
de vivências e de experiências foram modificadas 
em função destes avanços tecnológicos, o que 
ocasionou mudanças no estilo de vida das pessoas 
que culminaram em um novo processo de comu-
nicação através de transformações nos meios de 
comunicação e consequentemente transformações 
na configuração dos textos.

No mundo de hoje, o fluxo de conteúdo é 
passado através de múltiplas plataformas de mídia 
que possibilitam que as pessoas procurem novas 
informações e se interajam em meio a conteúdos 
de mídia dispersos.

Jenkins (2009) defende que vivemos em um 
mundo de convergência cultural e tecnológica:

A convergência não ocorre por meio de apare-

lhos, por mais sofisticados que venham ser. A 

convergência ocorre dentro do cérebro de con-

sumidores individuais e suas interações sociais 

com outros. Cada um de nós constrói a própria 

mitologia pessoal, a partir de pedaços e frag-

mentos de informações extraídas do fluxo midi-

ático e transformados em recursos através dos 

quais compreendemos nossa vida cotidiana. 

Há um incentivo extra para que conversemos 

entre nós sobre a mídia que consumimos. Essas 

conversas geram um burburinho cada vez mais 

valorizado pelo mercado das mídias. O consu-

mo tornou-se um papel coletivo... (JENKINS, 

2009, p. 30).

A revolução tecnológica da informação que 
teve sua penetrabilidade em toda atividade humana 
e explodiu em todas as aplicações da sociedade, 
principalmente nos processos da comunicação, 
é fonte de estudos de muitos autores, dentre eles 
Henry Jenkins (2009), já citado acima, Manuel 
Castells (1999) e Pierre Levy (1999), autores esses 
relevantes e que servem de fonte e bases teóricas 
para compreensão da realidade que a sociedade 
está vivendo.

Manuel Castells (1999, p. 43) em seu livro So-
ciedade em rede, utiliza como ponto inicial, para 
análise da complexidade da nova economia, da 
sociedade e da cultura em formação, a revolução 
da tecnologia da informação, porém afirma que:

Essa opção metodológica não sugere que 

novas formas e processos sociais surgem em 

consequência de transformações tecnológi-

cas. É claro que a tecnologia não determina a 

sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da 

transformação tecnológica, uma vez que muitos 

fatores, inclusive criatividade e iniciativa empre-

endedora, intervém no processo de descoberta 

científica, inovação tecnológica e aplicações 

sociais, de forma que o resultado final depende 

de um complexo padrão interativo.

Assim, na concepção desse autor, o desen-
volvimento tecnológico é uma interação com a 
sociedade, pois o mesmo defende que a tecno-
logia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 
entendida ou representada sem suas ferramentas 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVO-TEXTUAIS 
PRESENTES EM NARRATIVAS TRANSMÍDIA
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tecnológicas. Desta forma, fica claro o quanto o de-
terminismo tecnológico é infundado uma vez que 
a sociedade é condicionada por esta tecnologia.

Pierry Levy (1999) tem um discurso semelhan-
te quando critica a “metáfora bélica”, isto é, quando 
compara a tecnologia a um projétil e a cultura ou 
a sociedade a um alvo vivo e assim discorda do 
contexto do “impacto das novas tecnologias de 
informação na sociedade e na cultura”, uma vez 
que defende que a técnica não pode ser vista como 
um elemento separado da cultura e da sociedade:

É impossível separar o humano do seu ambiente 

material, assim como dos signos e das imagens 

por meio dos quais ele atribui sentido à vida 

e ao mundo. Da mesma forma, não podemos 

separar o mundo material – e menos ainda sua 

parte artificial – das ideias por meio dos quais 

os objetos técnicos são concebidos e utilizados, 

nem dos humanos que os inventam, produzem 

e utilizam (LEVY, 1999, p. 22.).

Desta forma, este mesmo autor, conclui “que 
as tecnologias são produtos de uma sociedade e de 
uma cultura” e que “uma técnica é produzida den-
tro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se 
condicionada por suas técnicas”. Assim, o desenvol-
vimento dessas novas tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação que movem a sociedade e 
sua forma de agir, comportar e pensar possibilitou 
o desenvolvimento de um espaço para comunica-
ção o qual Levy (1999) chamou de ciberespaço e 
caracterizou como “o novo meio de comunicação 
que surge da interconexão mundial dos compu-
tadores” e as relações com este espaço gerou a 
cibercultura, caracterizada também por Levy como 
“o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 
de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço” (LEVY, 1999, p. 17).

Levy (1999) afirma que:

A cibercultura expressa um surgimento de um 

novo universal, diferente das formas culturais 

que vieram antes dele no sentido de que ele se 

constrói sobre a indeterminação de um sentido 

global qualquer. Precisamos de fato, colocá-lo 

dentro da perspectiva das mutações anteriores 

da comunicação (LEVY, 1999, p. 15).

Assim, a hipótese que Levy (1999, p. 15) le-
vanta é que “a cibercultura leva a copresença das 
mensagens de volta ao seu contexto, como ocorria 
nas sociedades orais”.

Os conceitos criados por Levy e as discus-
sões de Jenkins sobre a convergência cultural e 
tecnológica caracterizam a era da informação e 
da tecnologia em que a sociedade está inserida e 
promovem modificações nas formas como essa 
sociedade utiliza as ferramentas ou os produtos 
oriundos dessa transformação, sobretudo, por 
exemplo, em relação às pesquisas sobre a internet, 
meio de comunicação que possibilita a interação e 
a participação das pessoas para que colaborem na 
geração de conteúdo promovendo, portanto, mo-
dificações na forma de produção textual, uma vez 
que o papel da sociedade em relação a produzir, 
criar e interpretar os sentidos dos textos, nestas fer-
ramentas, se torna mais participativo e colaborativo.

As pessoas que estavam acostumadas à pas-

sividade, passaram para o degrau mais alto da 

interatividade. Era preciso pensar em um modo 

de produção da mensagem baseada na forma 

de interpretação do receptor, uma vez que a 

internet possibilita a criação de comunidades 

virtuais específicas para discutir determinados 

assuntos. Ou seja, essa tecnologia “tirou as pes-

soas do sofá” e fez com que elas agissem de 

forma a contribuir para o processo de produção 

da mensagem (CASTELLS, 1999, p. 143).

Textos multissemióticos, letramento digital, no-
vas mídias, novos gêneros são alguns dos exemplos 
que surgem nesse contexto da revolução digital e 
tecnológica. Jenkins (2009) utiliza o conceito de 
“narrativa transmídia” como oriunda dessa era da 
convergência, e a define como:

Uma história transmídia desenrola-se através de 

múltiplas plataformas de mídia, com cada novo 

texto contribuindo de maneira distinta e valiosa 

para o todo. Na forma ideal de narrativa trans-

mídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim 

de que uma história possa ser introduzida num 

filme, ser expandida pela televisão, romance e 

quadrinhos; seu universo possa ser explorado 

em games ou experimentado como atração de 

um parque de diversão (JENKINS, 2009, p. 138).
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Narrativas transmídia são produtos da uma 
nova forma de produção textual. Por exemplo, a 
interação autor-texto-leitor quando colocada diante 
dessas narrativas para o processo de produção do 
sentido é de extrema importância e relevância uma 
vez que a colaboração, investigação, participação 
e interação por parte dos leitores são característi-
cas predominantes dessas narrativas. Desta forma 
deparamo-nos com o fato de que estamos diante 
de uma nova forma de produção textual que vai 
além do texto digital, ou seja, do hipertexto, pois 
utiliza não somente as plataformas digitais, mas 
também as impressas, eletrônicas, dentre outras 
formas que possam surgir no universo midiático. 
Assim a presente pesquisa se justifica pela razão 
de que a maioria dos estudos e pesquisas biblio-
gráficas referentes às transformações oriundas da 
era da tecnologia e da informação foram realizados 
tomando como base a caracterização e forma de 
produção e leitura do texto digital, o hipertexto, 
como já afirmamos. Diante deste contexto, vimos 
a necessidade de compreendermos e caracteri-
zarmos, predominantemente do ponto de vista da 
Linguística Textual, essa nova forma de produção 
textual, tanto do ponto de vista de sua produção 
quanto do ponto de vista de sua interação, pois 
uma das funções das narrativas transmídia é pos-
sibilitar um maior envolvimento do leitor.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivos:
(1) Apresentar uma análise de um novo gênero 

textual, produto do desenvolvimento tecnológico e 
cultural, caracterizada como narrativa transmídia.

(2) Analisar quais são as principais estratégias 
discursivo-textuais presentes nas narrativas trans-
mídia capazes de envolver a participação cada 
vez maior do leitor no processo de produção do 
sentido.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
A escolha do corpus da pesquisa ocorreu 

tomando como base uma narrativa transmídia do 
gênero publicitário, uma vez que a autora desta 
pesquisa tem graduação, especialização e atua-
ção profissional na área de comunicação social/
publicidade.

A narrativa transmídia em questão é uma cam-
panha publicitária da marca de whisky Johnnie 
Walker, marca conceituada e líder de mercado no 
Brasil nesta categoria de produto. A campanha 
publicitária traz como tema uma indagação à so-

ciedade de como seria sua vida daqui a cinco anos, 
isto é, em tom provocador a marca quer mostrar 
para os consumidores que todos estão sempre em 
transformação e que a evolução pessoal só depen-
de de cada um.

Conforme Jenkins nos coloca, para se caracte-
rizar em uma narrativa transmídia, a história deve se 
apropriar de no mínimo três plataformas de mídia. 
Desta forma, a narrativa transmídia da campanha 
da Johnnie Walker utiliza de uma narrativa base, 
com um comercial de TV de um minuto e fragmen-
ta essa história em vídeos para internet caracteri-
zados como minidocumentários, em média de um 
minuto e meio, desenvolvidos por pessoas comuns, 
as quais contam suas histórias de vida, utilizando 
como base o tema da campanha da marca, "daqui 
a cinco anos" e disponibilizam este vídeo no canal 
da marca na internet na página do Youtube. Outros 
fragmentos da história base são veiculados por 
anúncios impressos para jornais e anúncios digitais 
para rede social Facebook, fechando a narrativa 
transmídia da campanha publicitária da marca.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Para respondermos à questão levantada em 

nosso objetivo faz-se necessário, primeiramente, 
um estudo e pesquisa acerca de como as narrativas 
transmídia são construídas em cada plataforma 
midiática. Para isso é de extrema importância que 
façamos uma abordagem geral sobre o conceito 
inicial de gênero discursivo, proposto por Bakhtin 
(1992), para entender, em primeira instância, como 
eles são constituídos, em forma, composição e estilo 
e apresentar como estas práticas sociocomunicati-
vas “são dinâmicas e sofrem variações na sua consti-
tuição, que, em muitas ocasiões, resultam em outros 
gêneros, novos gêneros” (KOCH, 2006, p. 101).

Assim, vamos analisar como se estabelece a 
mistura dos gêneros dentro da narrativa transmídia, 
tomando como base as discussões utilizadas por 
Rojo (2012) sobre gêneros híbridos e assim, verifi-
carmos o que fica e o que muda das configurações 
textuais com a passagem dos textos de uma pla-
taforma para outra, utilizando do tripé bakhtiniano 
de tema, composição e estilo.

Se novas formas genéricas, novas práticas 
de leitura surgem a partir de transformações tex-
tuais consequência da convergência cultural e da 
revolução tecnológica e digital, esta pesquisa vai 
se dedicar ao estudo e caracterização dos textos 
multissemióticos, com especial atenção ao texto 
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transmidiático utilizando como base a definição de 
texto proposta por Marcuschi (2012) a qual define o 
texto como unidade comunicativa, um conjunto de 
processos e não um produto acabado.

Baseando-nos na crença de que o mais im-
portante, ao se estudar o texto, é entender seu 
funcionamento na interação humana, vamos partir, 
primeiramente, de um estudo geral sobre os textos, 
utilizando da sua definição inicial, conforme nos 
coloca Koch como:

[...] textos são resultados da atividade verbal de 

indivíduos socialmente atuantes, na qual estes 

coordenam suas ações no intuito de alcançar 

um fim social, de conformidade com as condi-

ções sob as quais a atividade verbal se realiza 

(KOCH, 2009, p. 26).

Assim, a mesma autora parte de um pressu-
posto básico de que:

o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, 

os quais, dialogicamente, nele se constituem e 

são constituídos; e que, por meio de ações lin-

guísticas e sociocognitivas, constroem objetos 

de discurso e propostas de sentido, ao opera-

rem escolhas significativas entre as múltiplas 

formas de organização textual e as diversas 

possibilidades de seleção lexical que a língua 

lhes põe à disposição (KOCH, 2006, p. 7).

Com base nesses pressupostos, apresentados 
por Koch, esta pesquisa analisará os textos em fun-
ção de seus aspectos linguísticos e socioculturais 
para verificar quais as formas de organização e 
produção textual são utilizadas para criar uma nar-
rativa transmídia, uma vez que a construção de um 
texto exige a realização de uma série de atividades 
cognitivo-discursivas que vão dotá-los de certos 
elementos, propriedades ou marcas, os quais, em 
seu inter-relacionamento, serão responsáveis pela 
produção do sentido. (KOCH, 2009).

Conceituando texto como “uma ocorrência 
comunicativa”, a obra de Beaugrande e Dressler, In-
troduction to text linguistics (1981), traz um conceito 
que se tornou fundamental para a compreensão da 
funcionalidade de um texto: o critério da textualida-
de. Com base nestes estudos, estes autores colo-
cam que para se configurar em um texto, o mesmo 
deve atender a sete critérios responsáveis por sua 

textualidade: coesão, coerência, intencionalidade, 
aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e 
intertextualidade.

Para análise da construção textual de uma nar-
rativa transmídia, vamos nos apegar a três desses 
critérios, isto é, coesão, coerência e intertextuali-
dade, sendo que este último terá espaço especial 
neste trabalho com uma abordagem teórica e 
prática de todas as suas características e formas 
de utilização para verificarmos como se estabelece 
a relação de intertextualidade nestas narrativas, 
uma vez que as mesmas utilizam de uma história 
"matriz" que se apresenta, em partes, em cada uma 
das plataformas utilizadas. De início, utilizaremos 
um conceito mais geral de intertextualidade como 
sendo um critério de textualidade que se baseia 
no pressuposto de que todo o texto se constitui a 
partir de formas e conteúdos de outros textos já 
existentes.

Acreditamos, portanto, que esta pesquisa vai 
contribuir para que se compreendam as novas for-
mas de produção textual que estes novos gêneros 
transmidiáticos comportam, a fim de contribuir 
para melhoria do processo de produção do sentido.

METODOLOGIA
O trabalho adotará como metodologia a pes-

quisa bibliográfica e o estudo de caso de uma 
narrativa, já descrita no corpus deste resumo. O 
objetivo é fundamentar, do ponto de vista concei-
tual, a aplicação de alguns conceitos das narrativas 
transmídia na linguagem e principalmente na me-
lhoria da produção do processo de sentido,

RESULTADOS PRELIMINARES
A análise do corpus desta pesquisa se encon-

tra em fase inicial, porém é importante ressaltar um 
resultado preliminar identificado de uma relação de 
intertextualidade implícita presente nos fragmentos 
de textos apresentados em cada plataforma midiá-
tica da referida narrativa transmídia da campanha 
publicitária da marca Johnnie Walker, a qual se 
utiliza do conceito referente ao tema da campanha, 
“daqui a cinco anos”, apresentado inicialmente na 
narrativa base, isto é, no comercial de TV de um 
minuto, para reproduzir o sentido incorporado nas 
outras plataformas midiáticas como os documentá-
rios produzidos na Internet para veiculação no canal 
da marca no site Youtube.com dos quais são pro-
duzidos por relatos de pessoas que contam como 
era e como está sua vida depois de cinco anos, bem 
como a reprodução deste conceito temáticos nos 
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anúncios para a rede social Facebook que utilizam 
de imagens de locais que sofreram algumas trans-
formações no período de cinco anos. Desta forma, 
podemos verificar, inicialmente, o quanto a inter-
textualidade se encontra presente nesta narrativa 
transmídia e se faz fundamental para o processo do 
sentido em relação ao tema da campanha.

PALAVRAS-CHAVE:

 narrativa transmídia,
 gêneros discursivos,
 intertextualidade,
 Linguística Textual,
 textualidade.
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INTRODUÇÃO

O hábito da leitura pode influenciar na com-
preensão de textos, sendo assim, cabe 
destacar o avanço tecnológico que renova 

e proporciona uma explosão de gêneros textuais, 
por meio da internet, por sites de informação, de 
histórias em quadrinhos, de artigos científicos, 
redes sociais, entre outros. Mesmo assim, essa 
variedade de fontes de informação não consegue 
sanar o déficit de leitura e interpretação, porque há 
também, por parte de uma parcela de leitores, um 
desinteresse pela leitura, principalmente por textos 
literários ou textos mais longos.

A leitura e a compreensão de textos são fun-
damentais para o desenvolvimento do ser huma-
no, independente da profissão que escolha. Por 
isso, apesar de vários estudiosos afirmarem que 
as pessoas estão lendo mais do que antigamente, 
as diferentes avaliações efetuadas com alunos do 
ensino médio na atual sociedade brasileira têm 
demonstrado a deficiência de parte desse alunado 
no que concerne à capacidade de leitura e de com-
preensão de textos.

Muitos discentes veem a leitura como sacrifício 
e obrigação, sendo cobrada apenas para adquirir 
notas e como um prazer que leva à imaginação ou à 
informação, desenvolvendo o senso crítico e a refle-
xão sobre diversos assuntos, seja para crescimento 
pessoal ou profissional.

Atualmente, os alunos se veem muitas vezes 
obrigados a ler para se manterem informados e não 
por entretenimento e muitos afirmam ter medo de 
atividades de interpretação, porque não se sentem 
competentes. O que se percebe é que geralmente 
esses alunos conseguem interpretar, mas não da 
forma que as escolas e a maioria dos livros didáticos 
ensinam, isto é, fazer a reprodução ou reescrita do 

que foi escrito no texto, e esse aluno consequen-
temente levará essa sensação de incompetência 
para o ensino superior ou até mesmo para a sua 
vida profissional.

Para Lajolo (2006, p.42-43), os textos selecio-
nados para o trabalho em sala de aula são pobres 
e de baixa qualidade e são responsáveis pela crise 
da leitura. Para ela, a quantidade de livros que cir-
culam no meio de estudantes é bem pequena, e o 
modo com que a leitura é desenvolvida na escola é 
inadequada. Enfatiza ainda, que a interação entre 
leitor e texto é capaz de distanciar a individualidade, 
que são caracterizadas pelas teorias da literatura.

Na interação autor-texto-leitor, a leitura é con-
siderada como uma atividade de produção de sen-
tido, que além de despertar as intenções do autor, 
desenvolve uma interação do leitor com o texto, 
que destaca as experiências e os conhecimentos 
do leitor, além de acrescentar o conhecimento lin-
guístico (KOCH; ELIAS, 2012, p. 11).

De acordo com as autoras supracitadas, o 
texto pode exigir mais ou menos conhecimentos 
prévios ou de mundo do leitor, o que vai determinar 
é a forma de como o texto foi produzido. Dessa 
forma, para que aconteça uma verdadeira compre-
ensão, não se pode ficar somente preso nas leituras 
do autor ou do leitor, mas também nos aspectos 
do texto, aspectos esses que podem ser materiais, 
que abrangem desde a formatação do texto até a 
extensão de parágrafos, e fatores linguísticos que 
englobam os aspectos gramaticais, podendo ou 
não comprometer a compreensão da leitura.

Por isso, pode-se dizer que os gêneros textu-
ais trazem em si uma forma de ensinar. Eles visam 
a atingir propósitos diferentes fazendo com que 
o aluno desenvolva e reflita. Segundo Kleiman e 
Morais (1999, p. 62), se um indivíduo é capaz de en-

O HÁBITO DA LEITURA E A COMPREENSÃO 
DE GÊNEROS NO ENSINO SUPERIOR

Raquel Cristina de Souza MELO

Prof.a Dr.a Maria Flávia FIGUEIREDO
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tender um texto, é porque ele consegue reconhecer 
traços e vestígios que influenciam a leitura.

Dessa forma, a leitura e a compreensão de 
gêneros não se limitam a reescritas e reproduções, 
principalmente no meio acadêmico, que exige uma 
postura crítica e reflexiva, como por exemplo, per-
ceber a visão de mundo, os aspectos ou linguísticos 
ou as marcas linguísticas, o estilo, a composição, o 
tema, ou seja, exercer a competência metagenérica.

A consequência disso tudo é que, quando 
esses mesmos alunos são inseridos no ensino supe-
rior, tendem a apresentar dificuldades relacionadas 
à leitura, à produção e, principalmente, à interpre-
tação de gêneros diversos, isso reflete também nas 
avaliações de desempenho dos alunos da educa-
ção superior.

Diante desse quadro é que se escolheu o en-
sino superior como palco de nossas investigações. 
Os objetivos da pesquisa estão listados abaixo.

 OBJETIVO(S)
•	 Verificar os hábitos de leitura e sua relação 

com a capacidade de compreensão de 
gêneros textuais no ensino superior.

•	 Identificar quais os maiores problemas que 
estão relacionados ao hábito da leitura.

•	 Analisar as dificuldades de compreensão 
relacionadas nos gêneros charge, resenha 
e artigo.

•	 Avaliar o nível de compreensão dos gêne-
ros escolhidos.

DESCRIÇÃO DO CORPUS
A população para a análise de leitura e com-

preensão de gêneros será por amostra, ou seja, 
um subconjunto da população em geral. Assim, o 
presente trabalho se desenvolverá no ensino su-
perior, nas áreas de ciências humanas, exatas e da 
saúde. Serão escolhidos quinze alunos ingressantes 
e quinze alunos concluintes de cada área, respecti-
vamente dos cursos de Psicologia, Administração 
e Odontologia.

De acordo com o Ministério da Educação 
(2013), alunos ingressantes são aqueles que fize-
ram a matrícula no referente ano e que concluíram 
até 25% da carga horária. Já alunos concluintes são 
aqueles que já cumpriram 80% da carga horária e 
que têm a probabilidade de colarem grau de se-
tembro do referido ano até julho do ano seguinte.

Serão aplicados questionários relacionados à 
leitura e a compreensão dos gêneros textuais esco-
lhidos, quais sejam: um mais simples e encontrado 

no cotidiano, a charge, e outros dois relacionados 
ao meio acadêmico, a resenha e o artigo.

A charge será trabalhada porque, além de 
ser um gênero encontrado no cotidiano, é muito 
abordado no ensino superior e também nas avalia-
ções de desempenho do ensino médio e superior. 
O artigo científico está presente no meio acadê-
mico desde o primeiro semestre dos cursos até o 
final, e por ser um texto mais complexo apresenta 
dificuldades de interpretação e análise. Também 
a resenha é muito confundida com resumo e está 
sempre presente na educação superior.

Assim, os três gêneros textuais serão aborda-
dos através da interação autor-texto-leitor, tanto 
pela competência metagenérica, quanto pelas 
estratégias de conhecimentos linguísticos, enci-
clopédicos e interacionais, assim como por suas 
características de estilo, composição e tema.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Esta pesquisa será baseada nos estudos de 

Lajolo (2006), que trata da leitura como uma leitura 
de mundo, e não como obrigação sugerindo estra-
tégias para os professores que trabalham na área 
de leitura; assim como Geraldi (2004), que aborda o 
texto na sala de aula, desde as práticas de leitura até 
os critérios de escolhas do mesmo, proporcionando 
uma visão de leitura e compreensão não superficial.

Dessa forma, cabe ressaltar ainda os trabalhos 
de Kato (1985), com suas abordagens em aquisição 
da leitura e estratégias de interpretação e compre-
ensão de textos; também Foucambert (1994), que 
discute abordagens mediáticas, teóricas e sócio-
-políticas da leitura; além de Chartier (1996), que 
enfatiza as dificuldades na leitura, bem como a 
produção de sentidos, o livro como magia e a leitura 
como prática cultural.

Acerca dos estudos de gêneros, Bakhtin (2011) 
denomina gêneros do discurso, em cada campo 
do uso da língua, os “tipos relativamente estáveis” 
de enunciados. Dessa forma, pode-se dizer que 
todos os textos que são produzidos (orais e escri-
tos) apresentam um conjunto de características 
relativamente estáveis, que podem ser conscien-
temente ou não. Essas características configuram 
diferentes gêneros textuais ou do discurso, que 
são identificados através de três aspectos básicos: 
tema, composição e estilo. Nessa linha de raciocínio, 
os gêneros textuais são considerados como formas 
verbais relativamente estáveis realizadas em textos 
de práticas sociais e de domínios discursivos es-
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pecíficos. Esses aspectos são os que caracterizam 
basicamente os gêneros textuais orais e escritos.

A discussão sobre análise e compreensão dos 
gêneros fica ainda mais séria na visão de Marcuschi 
(2008), que vincula os resultados das avaliações do 
Inep ao trabalho com os gêneros na sala de aula.

Marcuschi (2011) relata ainda que os gêneros 
textuais não se caracterizam e nem se definem por 
aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguís-
ticos, mas sim, por aspectos sociocomunicativos e 
funcionais, sendo que, em muitos casos, eles são 
determinados pela forma e em outros tantos casos 
são determinados pelas funções, havendo casos 
em que o gênero é determinado pelos suportes ou 
ambientes que aparecem nos textos. Diante disso, 
vale ressaltar o que foi dito sobre a função que o 
gênero exerce na interação da sociedade.

Koch e Elias (2012) prosseguem com os estu-
dos abordando estratégias de leitura e compreen-
são dos gêneros a partir da reflexão dos conheci-
mentos linguísticos, enciclopédicos, interacionais 
e intertextualidade. Além desses, Dionisio et al. 
(2010) vislumbram o trabalho relacionado à pro-
dução de sentidos dos gêneros, estendendo esse 
pensamento à formação do professor e levando-o 
para a sala de aula.

METODOLOGIA
Esta pesquisa será realizada por meio de revi-

são de literatura e uma pesquisa de campo quali-
tativa e quantitativa. A revisão de literatura propor-
cionará a elaboração de dois tipos de questionários 

com perguntas fechadas, o primeiro relacionado 
ao hábito de leitura e o segundo relacionado à 
compreensão de gêneros textuais. Para o segun-
do questionário serão selecionados três gêneros 
distintos: a resenha, o artigo científico e a charge. 
Os referidos questionários serão aplicados a quin-
ze alunos ingressantes e quinze concluintes das 
áreas de exatas, humanas e saúde (nos cursos de 
Administração, Psicologia e Odontologia, respec-
tivamente) em uma instituição de ensino superior 
privada, no município de Patos de Minas.  Serão 
respondidos de forma voluntária trinta questio-
nários em cada curso, no total de noventa, sendo 
quarenta e cinco específicos para os ingressantes 
e o restante para os concluintes. Após a aplicação, 
os dados serão levantados através de tabulação e 
que se transformarão em gráficos, podendo apre-
sentar respostas se o hábito ou não da leitura está 
relacionado às dificuldades na compreensão ou 
não, repercutindo no ensino.

RESULTADOS PRELIMINARES
Espera-se que o levantamento proposto nos 

leve a um melhor entendimento da relação entre 
as fragilidades existentes nos hábitos de leitura e 
as dificuldades de compreensão.

PALAVRAS-CHAVE:

 gêneros textuais;
 ensino superior;
 leitura;
 competência metagenérica.

REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

CHARTIER, R. Práticas de leitura. Tradução de Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.

FOUCAMBERT, J. A leitura em questão. Tradução de Bruno Charles Magne. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

GERALDI, J. W. O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004.

KATO, M. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

KLEIMANN, Â.; MORAES, S. Leitura e interdisciplinariedade. Campinas: Mercado de Letras, 1999.

KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006.

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: BEZERRA, M. A.; DIONÍSIO, Â. P.; MACHADO, A. R. (Org). 

Gêneros textuais & ensino. 2. ed. São Paulo: Parábola, 2010. p.19-38.

_____. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Manual Enade 2013.



IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
S

E
L

IN
F

R
A

N PRIMEIRA PARTE • RESUMOS EXPANDIDOS

110

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na análise, 
por meio da teoria semiótica de origem 
greimasiana, de uma seleção de contos 

publicados nos anos 1980, reunidos no livro Os cem 
melhores contos brasileiros do século, de organiza-
ção de Ítalo Moriconi (2001). A temática dos textos 
é voltada para os “roteiros do corpo”, expressão 
utilizada pelo organizador, porquanto as narrativas 
tratam de temas relativos à revolução sexual, à ero-
tização feminina, à homossexualidade. Dezenove 
contos compõem o quinto capítulo do livro – tex-
tos dos anos 80, com o tema indicado –, escritos 
por autores renomados, a exemplo de Ignácio de 
Loyola Brandão, Caio Fernando Abreu, Ivan Ân-
gelo, João Ubaldo Ribeiro e Sérgio Sant’Anna. Por 
afinidade do pesquisador e por necessidade de 
delimitação da pesquisa, até o presente momento 
foram selecionados dois contos para análise, um 
de Ignácio de Loyola Brandão e outro de Caio 
Fernando Abreu, quais sejam: “Obscenidades para 
uma dona de casa” e “Aqueles dois”. Justifica-se, 
pois, a escolha dos textos em razão da literariedade 
dos textos e de seu caráter pluri-isotópico, o que 
autoriza nova leitura dos contos por meio das hi-
póteses metodológicas construídas pela Semiótica, 
sobretudo o percurso gerativo que representa a 
produção do sentido.

OBJETIVOS E DESCRIÇÃO DO CORPUS
O objetivo deste trabalho é analisar os contos 

“Obscenidades para uma dona de casa”, de Igná-
cio de Loyola Brandão, e “Aqueles dois”, de Caio 
Fernando Abreu, por meio do referencial teórico 
da Semiótica francesa. Os textos, dos anos 1980, 
se voltam para temas relativos à revolução sexual, 
que se iniciou nos anos 1960 e, no caso dos textos 
selecionados para compor o nosso corpus, tratam 

do erotismo feminino e da homossexualidade. O 
primeiro tema se manifesta em “Obscenidades para 
uma dona de casa” (BRANDÃO, 2001) enquanto a 
temática homossexual foi explorada em “Aqueles 
dois”(ABREU, 2001). Nosso objetivo é descrever 
a construção da identidade atores-protagonistas 
dos dois textos, observando seus papéis actanciais, 
temáticos e patêmicos. Analisamos, assim, em “Obs-
cenidades para uma dona de casa”, a construção e 
o desdobramento do ator protagonista, no papel 
temático de “dona de casa” que assume outro papel, 
o de seu correspondente epistolar masculino, e pas-
sa a relacionar-se com ele por meio de cartas, como 
se dois sujeitos distintos fosse, isto é, o ator “Dona 
de casa”, não dotado de um antropônimo que a 
identifique, e o ator masculino, seu correspondente 
epistolar, que o enunciatário identifica como sendo 
ela mesma apenas no desenlace da história. O cor-
respondente parece desejar transformar o estado 
de “tranquilidade pudica” do ator “Dona de casa” 
em um estado de “intranquilidade”, propondo-lhe 
objetos-valores relacionados ao prazer sexual que 
ela encara como devassidão. No entanto, ao longo 
da história nota-se que ela anseia por receber tais 
cartas. Nesse sentido, pretendemos analisar o tu-
multo modal do ator, dividido entre o querer viver o 
prazer sexual e o não dever-fazer. Analisamos ainda 
o monólogo interior da mulher, que por meio de em-
breagem enunciativa, revela-se dividida, encarando 
a vivência da sexualidade ora como devassidão ora 
como prazer de que ela não pode fugir. Dessa pers-
pectiva, descrevemos, em termos de nível narrativo, 
seu papel actancial de sujeito de estado feminino 
que se desdobra, no nível do seu imaginário,  em 
um sujeito do fazer masculino, o seu correspon-
dente epistolar, que lhe propõe obscenidades que 
ela simula não querer-viver, mas que anseia por 

ROTEIROS DO CORPO EM CONTOS BRASILEIROS 
CONTEMPORÂNEOS – UMA ANÁLISE SEMIÓTICA

William Vinícius Machado TRISTÃO

Prof.a Dr.a Vera Lucia Rodella ABRIATA
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viver. Quanto ao nível discursivo, descrevemos os 
percursos figurativos que se concretizam no texto 
relacionados ao tema da sexualidade, manifestada 
paradoxalmente como prazer e como devassidão, 
concretizando a oposição semântica do nível fun-
damental repressão vs. liberdade.

No segundo texto, “Aqueles dois”, procuramos 
também analisar a construção dos atores Raul e 
Saul, descrevendo seus papéis actanciais, temáticos 
e patêmicos. Os atores, conquanto provenientes 
de pontos extremos – norte e sul –, aproximam-se 
durante a narrativa até que são sancionados, no 
desenlace da história, pelo “Guardião da moral”. 
Trata-se de conto que narra um ambiente buro-
crático de trabalho, no qual os dois atores, recém-
-contratados em uma repartição, desenvolvem vín-
culos de cumplicidade desde o primeiro momento 
em que se conhecem. Assim, temos por objetivos 
específicos analisar o modo como se dá o processo 
de aquisição do saber dos dois sujeitos a respeito 
de seu envolvimento afetivo, enquanto atores que 
gradativamente vão se envolvendo passionalmente, 
descrevendo o tumulto modal com que se deparam 
quando se dão conta da atração mútua, divididos 
também como ocorre no texto de Brandão, entre 
o querer e o não poder-fazer, ou seja, assumir a ho-
mossexualidade. Analisamos ainda o modo como 
recebem a sanção do Outro, figurativizado pelos 
colegas da repartição, que revela o preconceito 
perante tal envolvimento.  Nesse contexto, ao anali-
sarmos os contos, apoiados na semiótica greimasia-
na, pretendemos também apreender os percursos 
temático-figurativos que se concretizam nos dois 
textos, depreendendo ainda por que se enquadram 
na coletânea denominada “roteiros do corpo” , sen-
do textos contextualizados nos anos 1980.

ARCABOUÇO TEÓRICO
Em busca da apreensão do sentido, a Semió-

tica formulou uma hipótese metodológica a fim de 
representar, por meio de um percurso, a produção 
de sentidos dos textos, o denominado percurso 
gerativo de sentido. Na verdade, a Semiótica se 
preocupa com o “parecer de sentido”, apreendido 
por meio das formas de linguagem. Com isso, a pre-
ocupação é nos atermos ao texto propriamente dito, 
tomando como base esse percurso metodológico 
para a análise dos textos literários, com base princi-
palmente na obra de Denis Bertrand, em Caminhos 
da Semiótica literária (2003), em razão do corpus 
selecionado. Dessa maneira, convém observar que 

o percurso é sistematizado por meio de estruturas 
elementares que se desdobram das mais simples às 
mais complexas e que procuram apreender a gera-
ção do sentido de um nível mais abstrato ao mais 
concreto. No primeiro, o nível fundamental, procura-
mos depreender as oposições semânticas que estão 
na base do texto e suas determinações tensivo-
-fóricas (BARROS, 2003, p. 191). No próximo pata-
mar, o das estruturas semionarrativas, verificamos 
a organização canônica da narrativa, examinando 
especialmente o percurso narrativo dos atores e os 
estados de alma que manifestam.   No terceiro nível, 
o das estruturas discursivas, a narrativa é assumida 
pelo sujeito da enunciação e concretizada por meio 
de temas e figuras. Nesse nível examinamos ainda 
as projeções temporais, actoriais e espaciais e os 
efeitos de sentido que criam nos textos.

É importante ressaltar que ao analisarmos 
os três níveis do percurso gerativo de sentido dos 
textos, enfatizamos a concepção de ator em Se-
miótica, relacionando-o com os investimentos dos 
papéis actanciais, temáticos e passionais, buscando, 
portanto, fundamentos também na semiótica das 
paixões, mais precisamente em relação aos estados 
de alma dos sujeitos. Com a introdução da dimen-
são patêmica nos estudos da Semiótica, passa-se 
a conceber a paixão não em relação aos sujeitos 
reais, mas também como efeito de sentido trazido 
pela linguagem. Por isso existe a necessidade, no 
presente trabalho, de realizar a leitura dos textos 
também com esse viés, posto que complementar 
das dimensões pragmática e cognitiva, visto que, a 
partir dos anos 1980, a Semiótica preocupa-se não 
só com os estados de coisas, mas também com os 
estados de alma dos sujeitos.

METODOLOGIA
A produção do trabalho teve início, por meio 

do método dedutivo-bibliográfico, com o exame 
dos textos publicados no livro Os cem melhores 
contos brasileiros do século, com a seleção das 
narrativas publicadas nos anos 1980 e, por fim, com 
a escolha, até o presente momento, por questão de 
necessidade de delimitação do corpus, dos contos 
“Obscenidades para uma dona de casa” e “Aqueles 
dois”, respectivamente de Ignácio de Loyola Bran-
dão e de Caio Fernando Abreu. Selecionados os 
textos-objetos, houve o levantamento de trabalhos 
– livros, teses, dissertações e artigos – voltados para 
a teoria semiótica de linha francesa, escolhida como 
suporte para a análise e voltados  para a análise 
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dos textos dos dois autores. Estamos esboçando, 
pois, o trabalho que será constituído de um capítulo 
teórico que tem por enfoque a teoria semiótica, 
principalmente com a focalização de elementos da 
semiótica da ação e da semiótica das paixões. Ou-
tro capítulo contextualiza os dois contos na obra de 
seus autores e na literatura brasileira dos anos 1980, 
e, por fim, dois capítulos analíticos relacionados aos 
dois contos constituintes do corpus.

RESULTADOS PRELIMINARES
Como ressaltado, nosso trabalho ainda está 

em andamento e, por enquanto, existe análise par-
cial de dois contos da coletânea do livro Os cem 
melhores contos brasileiros do século, de Ítalo Mo-
riconi (2001). No texto “Obscenidades para uma 
dona de casa”, com a utilização de elementos do 
percurso gerativo de sentido, analisamos o modo 
como o ator feminino é construído e quais os pro-
cedimentos utilizados para essa construção. Ob-
servamos como ocorreu o desdobramento do ator 
“Dona de casa” em seu correspondente epistolar. 
Nesse sentido, o ator “Dona de casa” mostra-se 
em estado de tumulto modal ao longo da história. 
Durante o desenrolar da história, esse estado é 
revelado pela espera, por parte do ator protagonis-
ta, de cartas que chegam três vezes por semana, 
repletas de “obscenidades” e aparentemente en-
viadas, até então, por um “sujeito desconhecido”, 
que se revelou, no final, ser o próprio ator “Dona 
de casa”. A figura das cartas compõe um percurso 
temático-figurativo do que se relaciona ao tema 
do erotismo, ora encarado como obscenidade, ora 
encarado como prazer. Desse modo, por meio do 
tumulto modal do ator, o enunciador representa o 
tema da repressão sexual feminina, e o ator “dona 
de casa”, ao se dividir num sujeito do fazer “escrever 
cartas devassas/ eróticas”, que é masculino, revela a 
ironia perante o papel submisso da mulher que não 
se permite viver a sexualidade de forma plena e por 
isso, ela mesma a encara como devassidão, devido 
à repressão social. Assim, no nível fundamental, 
verificamos a oposição entre /liberdade/ vs. /opres-
são/, manifestada, posteriormente, na narratividade 
e, por fim, concretizada no nível discursivo. O con-
flito mostra-se porque, conquanto o ator “Dona de 
casa” reaja com indignação com a chegada das 
cartas, por outro lado, espera ansiosamente a cor-
respondência. Trata-se, pois, da representação da 
mulher presa às regras sociais rígidas, como se nota 
no enunciado – “[...] se o marido, algum dia, tivesse 

proposto um décimo daquilo, teria pulado da cama, 
vestido a roupa e voltado para casa da mãe, que era 
o único lugar para onde poderia voltar, saíra de casa 
para se casar” (BRANDÃO, 2001, p. 472). Tal mulher, 
no entanto, revela-se ao mesmo tempo  atraída pelo 
conteúdo das cartas – “ [...] é dele mesmo, o meu 
querido correspondente. Confesso, o meu pavor é 
me sentir apaixonada por este homem que escreve 
cruamente. Querer sumir, fugir com ele. Se aparecer 
não vou aguentar, basta ele tocar este telefone e 
dizer: ‘Venha, te espero no supermercado, perto 
da gôndola do puropurê. Desço correndo, nem 
faço as malas, nem deixo bilhete” (BRANDÃO, 
2001, p. 476).  Ao final da história, quando se revela 
a escritora da cartas, permite-se, pois, liberar seus 
desejos inconscientes reprimidos: “adoro as segun-
das, quartas e sextas, ninguém em casa, nunca sei 
onde estão as crianças, nem me interessa. Porque 
assim me deito na cama (adolescente, escrevia o 
meu diário deitada) e posso escrever outra carta. 
Colocando amanhã, ela me será entregue segunda. 
O carteiro das cinco traz. Começo a ficar ansiosa 
de manhã, esperando o momento dele chegar e 
imaginando o que vai ser de minha vida se parar 
de receber as cartas” (BRANDÃO, 2001, p. 477).

Já no texto “Aqueles dois” (ABREU, 2001), veri-
ficamos o percurso narrativo dos atores Raul e Saul, 
os quais se identificam desde o início da história, 
“quando uma alma especial reconhece de imediato 
a outra”, mas, situados em um ambiente conside-
rado como “deserto de almas”, aproximam-se até 
que são sancionados, no desenlace da história, pelo 
“Guardião da moral”. Nesse sentido, apreende-se, no 
texto, a oposição semântica do nível fundamental /
opressão/ vs. /liberdade/, também constatada no 
conto anterior e verificada em textos da década 
de 1980, sobretudo naqueles encontrados no livro 
Os cem melhores contos brasileiros do século. O 
ambiente concretizado metaforicamente como 
“deserto de almas” é figurativizado no conto pelo 
local burocrático de trabalho, a repartição na qual os 
dois atores foram recém-contratados e onde criam 
vínculos de cumplicidade. Os vínculos, mesmo com 
o reconhecimento imediato, foram aumentando 
apenas gradativamente durante a narrativa – “[...] 
tentaram afastar-se quase imediatamente, delibe-
rando limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem 
ou, no máximo, às sextas, um cordial bom fim de 
semana, então. Mas desde o princípio alguma coisa 
— fados, astros, sinas, quem saberá? conspirava con-
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tra (ou a favor, por que não?) aqueles dois” (ABREU, 
2001, p. 439). Nota-se, assim, no texto, a passagem 
do estado de alma de solidão para o estado de co-
munhão entre os dois. Porém, ao mesmo tempo em 
que se aproximam, há mudança gradativa na forma 
como os outros colegas do departamento passam a 
encará-los – “[...] eram dois moços bonitos também, 
todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, 
solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram, 
tão altos e altivos, comentou, olhos arregalados, 
uma das secretárias” – (ABREU, 2001, p. 441).  São 
esses sujeitos, como representantes da sociedade 
dita mais conservadora que passam a marginalizar 
aqueles dois – “[...] dia seguinte, chegaram juntos à 
repartição, cabelos molhados do chuveiro. As mo-
ças não falaram com eles. Os funcionários barrigu-
dos e desalentados trocaram alguns olhares que os 
dois não saberiam compreender, se percebessem” 
(ABREU, 2001, p. 443). Com a marginalização, am-
bos acabam sancionados negativamente e expulsos 
do ambiente de trabalho – “[...] quando janeiro co-
meçou, quase na época de tirarem férias — e tinham 
planejado, juntos, quem sabe Parati, Ouro Preto, 
Porto Seguro — ficaram surpresos naquela manhã 
em que o chefe de seção os chamou, perto do meio-
-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao 
assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. 
Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, ouviram expres-
sões como "relação anormal e ostensiva", "desaver-

gonhada aberração", "comportamento doentio", 
"psicologia deformada", sempre assinadas por Um 
Atento Guardião da Moral. Saul baixou os olhos 
desmaiados, mas Raul colocou-se em pé. Parecia 
muito alto quando, com uma das mãos apoiadas 
no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida 
no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes 
que o chefe, entre coisas como a-reputação-de-
-nossa-firma, declarasse frio: os senhores estão 
despedidos” (ABREU, 2001, p. 445).

Nesse contexto, procuramos analisar  o forte o 
tumulto modal dos atores Raul e Saul, pois, ao mes-
mo tempo que   descobrem o desejo mútuo por 
causa da profunda afinidade  que tinham um em 
relação outro, parecem possuir a consciência, prin-
cipalmente em razão da repressão  que parecem se 
impor por conta   do preconceito social existente, 
de que querem, mas não podem, isto é, um deseja 
entrar em conjunção com o outro, tendo-o como 
seu objeto valor, mas temem a sanção negativa, 
como aliás sofreram com a demissão do trabalho, 
assim como a própria autossanção negativa.

PALAVRAS-CHAVE:

 Semiótica francesa;
 conto brasileiro contemporâneo,
 percurso gerativo de sentido;
 ator; 
 paixão.
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FANFICS: MODOS DE 
(RE)LER E DE (RE)ESCREVER

Adriana Figueiredo de OLIVEIRA

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO

As fanfics são entendidas como criações textu-
ais produzidas e circulantes nas redes sociais, 

as quais propõem uma produção escrita a partir 
de uma obra consagrada, tais como: livros, filmes, 
séries. Os autores são os fãs, que assumem papel 
de coautores das produções, responsabilizando-se 
por perpetuarem a saga, assumindo uma postura 
de comprometimento com os leitores de suas re-
criações. O presente trabalho pretende observar 
como se dão as práticas de “escrileitura” presentes 
nas fanfics e quais seus efeitos de sentido e impli-
cações na construção da autoria e/ou coautoria 
das narrativas ficcionais criadas ou recriadas por 
fãs. Para tanto, planeja-se investigar blogs e sites 
especializados nesse tipo de atividade de leitura 
e escrita, em especial os relacionados com a saga 
Crepúsculo. O suporte teórico-metodológico ado-
tado neste trabalho é a perspectiva discursiva de 
Michel Pêcheux e seguidores no Brasil (Orlandi, por 
exemplo), na interface com autores como Foucault 
(especialmente as noções de práticas discursivas e 
autoria) e Chartier (no que diz respeito às práticas 
de leitura e escrita). Os resultados preliminares da 
pesquisa apontam para uma coautoria presente nas 
histórias envolvendo os personagens da saga, com 
a ressalva de que ela se faz de forma parafrástica, 
uma vez que retoma os mesmos sentidos da obra. 
Os fãs ressignificam a saga, pois parecem construir 
suas identidades adolescentes por meio dessas 
recriações. As práticas discursivas e “escrileitoras” 
funcionam como estratégias das quais os sujeitos se 
apropriam para trabalhar o modo de pensar, dizer, 
agir, ser e sentir adolescente.

ANÁLISE RETÓRICO-
ARGUMENTATIVA DO ARTIGO 
DE OPINIÃO JORNALÍSTICO

Ana Cláudia Ferreira da SILVEIRA

Prof.a Dr.a Maria Flávia FIGUEIREDO

O artigo de opinião jornalístico é um gênero 
caracterizado pela exposição opinativa do 

articulista – que poderá ser um jornalista ou um 
especialista dos temas discutidos. O orador/escritor 
desenvolve sua ideia e procura, por meio de argu-
mentos, sustentar a tese principal. Ele expõe sua 
opinião acerca de um determinado tema e articula 
a linguagem a fim de convencer o auditório/leitor 
a aderir ao seu ponto de vista. Sendo assim, no 
presente trabalho, objetiva-se analisar como são 
construídas e orientadas as estratégias retóricas em 
artigos de opinião da mídia contemporânea. Além 
disso, procurar-se-á identificar os mecanismos 
linguísticos utilizados pelo orador na construção 
argumentativa visando convencer e/ou persuadir 
seu auditório. Selecionamos, como objeto de análi-
se, artigos opinativos publicados no jornal Folha de 
S. Paulo, na coluna Ilustrada, e escritos pelo filósofo, 
escritor e articulista Luiz Felipe Pondé – conhecido 
por seu estilo irônico e provocativo. A fim de orien-
tar a análise, serão adotados os seguintes referen-
ciais teóricos: a Retórica, o estudo dos gêneros 
e o tratamento do jornalismo opinativo no Brasil. 
Em relação aos estudos retóricos, utilizaremos as 
proposições de Aristóteles, Perelman e Olbrechts-
-Tyteca, Meyer, Reboul, Abreu e Ferreira. No que 
tange à caracterização do gênero, serão adotados 
os estudos de Bakhtin e Marcuschi. Quanto à abor-
dagem jornalística, contaremos com as contribui-
ções de Marques de Melo acerca do tema.
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CRÔNICAS DE RUBEM BRAGA À LUZ 
DO DIALOGISMO BAKHTINIANO

Creusa Maria Maia de QUEIROZ

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO

Este trabalho tem como objetivo o estudo e a 
análise de cinco crônicas de Rubem Braga, sob 

o olhar das reflexões de Mikhail Bakhtin. Para tan-
to, pretendemos fazer um estudo dos gêneros do 
discurso e analisar, em particular, as crônicas, como 
forma de mostrar suas peculiaridades em sua forma 
composicional e estilística e em seu conteúdo te-
mático. Este estudo se fundamentará nas reflexões 
de Bakhtin (1993; 2003; 2004) e nos estudos de 
pesquisadores da sua obra, tais como Brait (2005; 
2010) e Fiorin (2006). Na análise das crônicas se-
lecionadas, buscaremos discutir as relações dia-
lógicas que nelas existem, conforme os princípios 
bakhtinianos, em busca de verificar o jogo de vozes 
que há nas produções literárias do cronista Rubem 
Braga. Segundo Bakhtin, todo discurso é produzido 
conforme as diferentes atividades que o homem 
vivencia em cada esfera comunicativa. É dentro da 
linguagem que acontece a interação social, que se 
organiza por meio de estratégias do enunciador 
ao se fazer o ajustamento da fala, como forma de 
atingir o enunciatário que é o outro. Espera-se com 
a pesquisa caracterizar de forma adequada o gê-
nero do discurso crônica e mostrar que as relações 
dialógicas são decisivas para a constituição desse 
gênero situado entre o literário e o jornalístico.

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS 
MASCULINO NOS LIVROS 
DE AUTOAJUDA

Daniele Giacomo ELEUTÉRIO

Prof.a Dr.a Maria Flávia FIGUEIREDO

Este trabalho tem como objetivo analisar as di-
ferentes estratégias argumentativas presen-

tes em duas obras do gênero autoajuda, escritas 
por Sherry Argov, voltadas para a construção da 
imagem masculina em seu aspecto de relação 
interpessoal: Por que os homens se casam com 
as manipuladoras? e Por que os homens amam as 
mulheres poderosas? Esses livros tiveram grande 
prestígio por parte dos leitores, alcançaram recorde 
de vendas de seus exemplares e já foram traduzidos 
para mais de vinte idiomas. Sendo assim, o presente 
estudo propõe-se a revelar como o ethos masculino 
se manifesta na construção discursiva proposta 
pelo autor. Explorando principalmente o papel da 
comunicação masculina na relação homem-mulher, 
o escritor das obras apresenta um levantamento 
das formas que o homem utiliza para falar com a 
mulher e também das diferentes maneiras de que 
se vale para escutá-la. Para explicitar as estratégias 
argumentativas utilizadas pelo autor, a presente 
pesquisa tomou como suporte teórico os precei-
tos da Argumentação e da Retórica, sobretudo 
aqueles desenvolvidos na contemporaneidade 
pelos teóricos Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 
Reboul (2004) e Abreu (2006; 2008). Ao se fazer 
uma leitura apurada das obras, pode-se detectar as 
estratégias argumentativas utilizadas, bem como 
sua disposição ao longo de cada um dos textos. 
Os resultados obtidos até o momento evidenciam 
que o discurso da autoajuda veiculado em ambas as 
obras apresenta uma imagem masculina já encon-
trada na sociedade, e disponibiliza para o homem 
um leque de condutas que o levará aos mesmos 
conflitos já vivenciados por ele.



IV
 S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M
 L

IN
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
S

E
L

IN
F

R
A

N SEGUNDA PARTE • RESUMOS DE PAINÉIS

116

 “TEXTO E DISCURSO – LINGUAGENS EM FUNCIONAMENTO” 

UM ESTUDO SOBRE O DIALOGISMO 
DE BAKHTIN NA PARÁBOLA 
DO BOM SAMARITANO

Eduardo Pereira SANTOS

Prof.a Dr.a Camila de Araújo Beraldo LUDOVICE

Este trabalho propõe um estudo a partir do texto 
bíblico “A parábola do bom samaritano”, pre-

sente no Evangelho de Lucas 10:25-37. O interesse 
por esse objeto surge de inquietações suscitadas 
durante leituras e releituras, em que se revela um 
diálogo entre um doutor da lei e Jesus, a partir do 
enunciado “Mestre, que farei para herdar a vida 
eterna?”. Nele, nos chama a atenção a presença de 
outros enunciados e vozes e a possibilidade de ser 
tomada uma atitude responsiva pelo interlocutor. 
Ao examinar as escrituras bíblicas, observa-se que 
o questionamento sobre a vida eterna é constante 
em outros textos. Dentre eles, elege-se para uma 
análise reflexiva o diálogo entre Jesus e um príncipe, 
apresentado em Lucas 18:18-31 que, em alguns as-
pectos, muito se assemelha à narrativa encontrada 
em Lucas 10:25-37. A partir de tais enunciados é 
possível identificar vozes sociais que dialogam com 
outros enunciados e favorecem a produção de sen-
tido. A escolha consciente de gêneros de discurso, 
compreendendo o conteúdo temático, a organi-
zação composicional e o estilo, pode evidenciar a 
intenção discursiva neles presentes, ampliando sua 
compreensão. Bakhtin, em seu círculo de estudos, 
afirma o caráter dialógico da linguagem, tendo por 
princípio que os diálogos sociais não são repetidos 
de maneira absoluta nem são completamente no-
vos. O aprofundamento teórico no objeto de análise 
e a identificação das relações dialógicas com outros 
enunciados, numa perspectiva bakhtiniana, pode-
rão verificar a questão discursiva da doutrinação 
sobre o amor a Deus e ao próximo como manda-
mentos maiores para se possuir a vida eterna e a 
relevância de haver um ato humano para a posse 
dessa herança.

A CONSTRUÇÃO DO ATOR “FITA 
VERDE” EM “FITA VERDE NO 
CABELO” DE GUIMARÃES ROSA

Ellen Braune Reis SILVA

Prof.a Dr.a Vera Lúcia Rodella ABRIATA

Este trabalho analisa a construção do ator “Fita 
Verde” no conto “Fita Verde no Cabelo”, de 

João Guimarães Rosa, com base no referencial 
teórico da Semiótica francesa. Nosso objetivo é 
observar a construção da identidade do ator na 
sua relação com o ator “Lobo” e com o ator “Avó”.  
Busca-se, para tanto, analisar os percursos do ator 
“Fita Verde” ao longo da história, observando seus 
papéis como sujeito pragmático, cognitivo, assim 
como seus papéis patêmicos.  Para isso, utilizamos 
elementos do percurso gerativo de sentido e da 
semiótica das paixões. Ao analisar o percurso de 
Fita Verde, procuraremos descrever o modo como 
o enunciador rosiano projeta o ator no espaço e 
no tempo e os efeitos de sentido que se criam no 
texto por meio dos percursos temático-figurativos 
que nele se apreendem.  Outro objetivo é analisar 
a relação intertextual e interdiscursiva que se ob-
serva entre o texto rosiano e o texto “Chapeuzinho 
Vermelho”, de Charles Perrault.
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A CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
MATERIAIS ESCOLARES

Eneida das Graças MARQUETE

Prof.a Dr.a Fernanda Correa Silveira GALLI

Este trabalho objetiva descrever e analisar as 
condições de produção dos discursos que per-

meiam a comercialização de materiais escolares; 
compreender como os sujeitos – fabricante x con-
sumidor –, ideologicamente marcados, se consti-
tuem; bem como refletir sobre os procedimentos 
discursivos empregados como estratégias merca-
dológicas. O corpus de análise é constituído por 
materialidades verbal e não verbal que circulam no 
site da Tilibra (www.tilibra.com.br), especialmente, 
duas coleções: “Hi! Girls” e “Red Nose”. Para tal, ali-
nhavaremos os pressupostos teóricos e analíticos 
da Análise do Discurso francesa (AD) pecheuxtiana 
e conceitos de autores que abordam a temática 
do consumo, como Baudrillard.  Para esse soció-
logo e filósofo francês, a publicidade é, ao mesmo 
tempo, objeto e discurso. Ela é capaz de dar calor, 
encantamento aos objetos. O produto passa a 
nos servir de “álibi”: o que se compra é o signo 
e não o produto, possibilitando-nos mascarar o 
motivo da compra que vai além dos motivos racio-
nais (BAUDRILLARD, 2007). Assim, pretendemos 
compreender como as materialidades discursivas 
selecionadas para a pesquisa desencadeiam signi-
ficações ligadas ao consumo, a partir de formações 
imaginárias cristalizadas.

ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA NO 
DISCURSO DE MARCO FELICIANO

Guilherme Beraldo de ANDRADE

Prof. Dr. Fernando Aparecido FERREIRA

Este trabalho pretende analisar os aspectos re-
tórico-argumentativos presentes no discurso 

do deputado e pastor Marco Feliciano. O corpus 
se constitui na entrevista dada pelo mesmo ao 
Programa (on-line) “Poder e Política” do portal UOL 
e da Folha de S.Paulo, conduzido na ocasião pelo 
jornalista Fernando Rodrigues. O discurso produzi-
do pelo orador apresenta nuances argumentativas 
merecedoras de análise, objetivando a identifica-
ção do éthos, páthos e logos que lhe estruturam, 
manifestados pela linguagem e seus significados 
implícitos. As análises fundamentam-se na linha 
de pesquisa da argumentação e retórica, dos tra-
balhos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e 
Reboul (2000), os quais determinam e explicitam 
a questão do aspecto argumentativo apresentado 
em sua construção. Através de uma revisão biblio-
gráfica se apresentou as linhas argumentativas e de 
coerência produzidas, espelhadas em convicções 
religiosas do orador mesmo num cenário de dis-
cussão legislativa. Considerando o éthos do orador, 
apurou-se as técnicas argumentativas utilizadas no 
discurso, projetando ao espectador a possibilidade 
de independência hermenêutica e a utilização de 
instrumentos suficientes para uma crítica discursiva.

http://www.tilibra.com.br
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EMÍLIA E PIPIMEIALONGA: 
UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES 
DIÁLOGICAS À LUZ DE BAKHTIN

José Geraldo DUARTE

Prof.a Dr.a Camila de Araújo Beraldo LUDOVICE

Pretendemos com este trabalho analisar as re-
lações dialógicas presentes nos sujeitos Emília 

e Pipimeialonga, personagens de obras infantis 
criadas em uma época remota, em países dife-
rentes, porém com muitas semelhanças em suas 
falas e atitudes. O objetivo desta pesquisa é veri-
ficar as relações dialógicas e intertextuais de seus 
enunciados, já que as personagens vivem em con-
dições adversas à normalidade das crianças de 
sua idade.  Os autores Monteiro Lobato e Astrid 
Lindgren fazem uma leitura dialógica do cotidiano 
de suas personagens. Verificaremos os elementos 
constitutivos que contribuem para a produção de 
sentido, a partir de conceitos desenvolvidos nas 
reflexões de Bakhtin e seu círculo. As questões 
bakhtinianas mostram várias vozes dialógicas pre-
sentes no discurso empregado, favorecendo o uso 
dos gêneros, mostrando que podem ser recriados 
e pensados fora de uma realidade atual, presente 
dentro de uma dimensão de espaço e tempo. Os 
gêneros discursivos se adequam e se complemen-
tam de acordo com as necessidades e condições 
enunciativas. Para Bakhtin, discurso e enunciado 
caminham juntos e são fundamentais para o de-
senvolvimento das atitudes do enunciador e do 
enunciatário. Pretendemos, desta forma, alcançar a 
compreensão do sentido dos textos, considerando 
as posições assumidas pelos enunciadores e seus 
diálogos sociais.

REPRESENTAÇÕES DE 
PROFESSOR EM BEST-SELLER 
DA LITERATURA JUVENIL

Kele Rejane LIMA

Prof.a Dr.a Marília Giselda RODRIGUES

Muitas são as representações do que é “ser pro-
fessor” e do que é “o trabalho do professor” 

que circulam entre nós. Considerando que nos 
vemos, inevitavelmente, também pelo olhar do 
outro, esta pesquisa propõe realizar uma análise 
discursiva sobre as representações do que é “ser 
professor” encontradas no livro infanto-juvenil Fala 
sério, professor!, de Thalita Rebouças, autora consa-
grada pelo público adolescente que já vendeu mais 
de um milhão de exemplares de seus livros. Uma 
vez que a pesquisa se encontra em sua fase inicial, 
apresentaremos uma breve análise de algumas se-
quências discursivas do livro, que tem 160 páginas 
e reúne em 31 capítulos vários textos curtos, com 
média de duas a quatro páginas cada, nos quais 
a personagem-narradora Malu, uma jovem de 22 
anos, reconta historietas bem-humoradas de seu 
relacionamento com diversos professores, os quais 
teriam sido “os seus professores mais marcantes” 
(REBOUÇAS, 2006, quarta capa). Os pressupostos 
teóricos e metodológicos são os Análise de Discur-
so de matriz francesa, especialmente os estudos de 
Pêcheux, Orlandi e outros autores que possam con-
tribuir para a discussão acerca da temática. Confor-
me Coracini (2007, p. 17), “a imagem que constru-
ímos de nós mesmos provém do(s) outro(s), cujo 
discurso nos perpassa e nos constitui em sujeitos, 
construindo, no nosso imaginário, a verdade sobre 
nós mesmos, verdade com a qual nos identificamos 
e que assumimos como se não fosse transitória”. Os 
professores são avaliados direta e indiretamente 
através de mecanismos diversos, mas, sobretudo, 
através do olhar do outro, dos discursos sobre o 
sujeito-professor que circulam nas várias forma-
ções discursivas. Assim, tais avaliações colaboram 
para a manutenção de um tipo de identidade para 
o profissional. A análise que empreendemos busca 
desvelar os efeitos de sentido acerca do que é “ser 
professor” nesse livro que é sucesso de leitura na 
escola e entre os adolescentes de modo geral.
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TEMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS 
FIGURATIVIZADAS EM 
GAME OF THRONES

Kélica Andréa Campos de SOUZA

Prof.a Dr.a Naiá Sadi CÂMARA

A tradição das narrativas seriadas remonta de 
longa data. Inicialmente difundidas entre o 

público em forma de folhetins e radionovelas, seus 
formatos foram evoluindo conforme as transforma-
ções ocorreram na sociedade até chegar ao mo-
delo de serialização audiovisual que hoje domina a 
programação televisiva. Um dos exemplares desse 
gênero de maior sucesso nos dias atuais é o seriado 
Game of Thrones, narrativa ficcional exibida pelo 
canal HBO, adaptado da série literária “As crônicas 
de gelo e fogo”, do autor americano George R. R. 
Martin. A grande adesão do público, o sucesso de 
crítica e a complexidade narrativa da trama, justifi-
cam sua escolha como corpus de análise para este 
trabalho, cujo objetivo concentra-se em identificar 
os percursos temáticos figurativizados nesse se-
riado. Para a análise de nosso objeto de pesquisa 
utilizaremos como fundamentação teórica os pre-
ceitos da Semiótica francesa, de Greimas e Courtés 
(2008), acerca da tematização e figurativização, 
presentes no nível discursivo do percurso gerativo 
de sentidos. A metodologia consistirá numa breve 
análise da primeira temporada da série, que permita 
identificar os atores que se destacam dentro de 
cada arco narrativo e, com base no percurso nar-
rativo desses atores, analisar as figuras e os temas 
que são enfatizados. Embora muitos percursos te-
máticos possam ser identificados, alguns merecem 
destaque por se tratarem de temas polêmicos da 
contemporaneidade, tais como o empoderamento 
feminino, o preconceito em relação à homosse-
xualidade, os padrões estéticos, a corrupção e o 
desperdício do dinheiro público.

UMA ANÁLISE RETÓRICA 
E ARGUMENTATIVA DO 
MARKETING DAS HAVAIANAS

Lucas Ricci MAIA

Prof. Dr. Fernando FERREIRA

A proposta deste trabalho é analisar o reposicio-
namento da marca Havaianas, da Alpargatas, 

sob o foco da teoria da Argumentação e Retórica. 
O corpus escolhido para a pesquisa foram algu-
mas propagandas da marca Havaianas, veiculadas 
em meio eletrônico (TV) e em meios impressos, 
como revistas nacionais e internacionais, a partir 
da década de 1960 até a atualidade. Com isso, a 
pesquisa pretende verificar como a Alpargatas 
trabalhou seus anúncios, para mudar a trajetória da 
marca e suas estratégias de marketing adotadas, a 
fim de modificar sua imagem de produto popular 
para atingir a classe alta e o mercado internacional. 
Para tanto, no que tange à base teórica, adotare-
mos como referência os pressupostos de Abreu 
(2002), Citelli (1999) com suas noções referentes 
às modalidades discursivas; as teorias retóricas de 
Reboul (2004) e Perelman (1958); e Barthes (1990) 
para a análise dos aspectos visuais dos vídeos, para 
relacioná-los aos aspectos argumentativos.
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O PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
E O TRABALHO NO ENSINO DE 
LEITURA E COMPREENSÃO

Luzia Francisca dos Reis RODRIGUES

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o trabalho 
do professor de português no ensino da leitura 

e compreensão de textos, a partir do uso que faz 
do material didático de língua portuguesa para o 
ensino fundamental e médio da rede pública esta-
dual de São Paulo. O corpus da análise serão os ca-
dernos do aluno de 6º ano e do 1º do ensino médio 
de Língua Portuguesa, proposto pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. Interessa-nos 
compreender o trabalho do professor com o ensino 
da leitura e compreensão, verificar se há um distan-
ciamento entre o que é prescrito, o que é realizado 
e a representação que o professor faz. Para isso 
serão investigados o material didático proposto 
ao professor, o modo de uso desse material pelo 
professor e a manifestação apresentada de seu 
trabalho e dos resultados obtidos. Com vistas ao 
desenvolvimento da pesquisa, a metodologia con-
sistirá na análise do material didático proposto pela 
Secretaria da Educação de São Paulo, sob o ponto 
de vista das reflexões interacionistas bakhtinianas, 
do interacionismo sociodiscursivo de Bronckart; 
do acompanhamento do trabalho de professores 
em sala de aula, de entrevistas com professores 
a respeito do desenvolvimento de seu trabalho. 
A fundamentação teórica se dará nos estudos e 
reflexões de Bakhtin (2010) sobre o interacionis-
mo; nos estudos de Bronckart sobre o trabalho 
do professor como linguagem; e nos trabalhos de 
Marcuschi (2003), Kleiman (1995), Geraldi (1985), 
Koch e Elias (2012) a respeito da compreensão ativa 
e responsiva e do interacionismo em sala de aula. 
Espera-se com a pesquisa descobrir se o material 
com o qual o professor trabalha, possibilita-lhe am-
pliar a capacidade de compreensão ativa e respon-
siva dos alunos e também propor princípios para 
uma proposta de trabalho do professor com base 
no interacionismo e nos estudos de compreensão 
como trabalho ativo.

A RETEXTUALIZAÇÃO E 
INTERTEXTUALIDADE NAS 
ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 
DE ROMEU E JULIETA DE 
WILLIAM SHAKESPEARE

Mara Corrêa SENNA

Prof. Dr. Fernando Aparecido FERREIRA

O presente estudo se propõe a uma análise 
comparativa entre as principais adaptações 

de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, para o 
cinema, a saber: as que foram produzidas em 1936, 
1968 e 1996. Como recorte, definiu-se, especifica-
mente para a análise, a comparação das sequências 
que retratam o prólogo, a cena do baile (cena 5 do 
I Ato da obra original de Shakespeare) e a célebre 
cena do balcão (cena 2 do II Ato). Pretende-se ve-
rificar a fidelidade dessas adaptações no transitar 
do texto original para o cinema, buscando revelar 
como se dá a retextualização de acordo com a épo-
ca e os valores da sociedade e ampliar a aplicação 
da Linguística Textual na análise do audiovisual no 
sentido de compreender a construção de sentidos 
em textos sincréticos. As versões fílmicas selecio-
nadas para análise foram produzidas em diferentes 
momentos do século XX. Entre uma versão e outra, 
profundas mudanças ocorreram na sociedade e 
na linguagem cinematográfica, sendo que esta se 
aperfeiçoou e criou novas formas verbo-visuais 
para atingir os novos públicos. Os resultados pre-
liminares revelam que as adaptações apresentam 
significativas alterações no nível sintático (tanto do 
texto verbal quanto do texto visual), construindo 
diferentes sentidos, apresentando os personagens 
Romeu e Julieta até mesmo com novas identidades. 
O arcabouço teórico selecionado contempla os 
pressupostos teóricos da intertextualidade formula-
dos por Koch (2011) e da retextualização formulada 
por Marcuschi (2010, 2012), bem como os funda-
mentos da Linguagem Visual formulados por Donis 
A. Dondis em Sintaxe da linguagem visual (2007).
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A INCITAÇÃO DO PATHOS NO 
DISCURSO DO PRESIDENTE LULA

Marcos Roberto CÂNDIDO

Prof. Dr. Fernando Aparecido FERREIRA

O objetivo deste trabalho é explicar e entender 
as estratégias argumentativas presentes no 

discurso proferido pelo presidente Lula em 23 de 
dezembro de 2010 na TV, em rede nacional. O ora-
dor em análise faz parte da recente história política 
brasileira e o cenário é o fim do seu segundo man-
dato. Durante o tempo em que ocupou o cargo de 
presidente, Lula chamou a atenção por sua oratória 
carismática, empregando elementos retóricos para 
convencer a população sobre a necessidade do 
apoio à continuidade do seu projeto político. Con-
siderando o caráter audiovisual do corpus, a relação 
de interdependência entre o verbal e o visual será 
considerada no processo de produção de sentido. 
Sendo assim, o arcabouço teórico associará às con-
cepções de Retórica e Argumentação construídas 
por Perelman e Olbrecths-Tyteca (1996) e Reboul 
(2004), aos pressupostos formulados por Donis 
A. Dondis em Sintaxe da linguagem visual (2007), 
obra esta baseada nos fundamentos da Percepção 
Visual. O vídeo em questão apresenta um relatório 
sobre os anos de sua administração. No enredo da 
eficiência administrativa, temas como salvação, 
cuidado, esperança, amizade, ternura e até mesmo 
religiosidade estão presentes.  Tratando-se de um 
discurso quase didático, o vídeo em análise circula 
pela capacidade do orador em entender os valores 
do outro e se tornar sensível a eles. Nesse sentido, 
verificar-se-á também como as estratégias argu-
mentativas corroboram a incitação do pathos no 
auditório, fazendo de Lula um orador carismático.

LEITURA DAS MANCHETES 
DE JORNAL À LUZ DO 
DIALOGISMO BAKHTINIANO

Mariana Castaldi ZARDINI

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO

Tendo em vista que a leitura no século XXI tem se 
tornado cada vez mais concisa e fragmentada, 

provocando mudanças expressivas no uso da lin-
guagem e, consequentemente, no ensino da língua 
materna, o presente trabalho objetiva demonstrar 
como as práticas de leitura, na esfera pedagógica, 
podem ser ampliadas e aprofundadas. Nessa pers-
pectiva, justificamos o uso das manchetes de dois 
importantes jornais: Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo, como ferramenta pedagógica bastante 
promissora, partindo dos seguintes pressupostos: 
a) a riqueza da linguagem contida, a qual amplia as 
noções de leitura/escrita dos alunos; b) a manchete 
é um gênero de fácil acessibilidade para se traba-
lhar em sala de aula, bem como está cotidianamen-
te presente na vida das pessoas; c) é um gênero que 
sofre mudanças no decorrer do tempo; d) habilita 
o leitor a se inteirar não só com a notícia enunciada, 
como também o possibilita dialogar com as diferen-
tes vozes ideológicas, históricas e sociais das enun-
ciações, visando assim, um trabalho mais profundo 
acerca da leitura. Para fundamentar este estudo, 
tomamos por base os princípios do dialogismo e a 
noção de gêneros discursivos, tais como propostos 
por Bakhtin (2000), os estudos sobre práticas de 
leitura à luz dos estudos de Koch e Elias (2006), 
além de outros autores que enfatizam a gama de 
conhecimento obtido da junção positiva da leitura 
nas manchetes, contribuindo na qualificação e 
no desempenho cognitivo dos alunos do ensino 
fundamental e potencializando a compreensão do 
indivíduo como leitor de mundo.
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UMA “VIDA SAUDÁVEL”: DISCURSOS 
NA/DA CONTEMPORANEIDADE

Olga Amália da SILVA

Prof.a Dr.a Fernanda Correa Silveira GALLI

O objetivo deste trabalho é pensar sobre os 
deslocamentos dos discursos acerca de uma 

“vida saudável”, bem como refletir sobre o modo 
como eles têm afetado os sujeitos na contempo-
raneidade. A investigação será realizada a partir 
dos pressupostos teóricos e analíticos da Análise 
do Discurso de filiação francesa (AD) e também da 
literatura científica sobre a temática. Para cumprir 
os objetivos, o corpus da pesquisa será constituído 
por recortes de catálogos e revistas da Herbalife, 
impressos e digitais. A Herbalife é considerada, 
atualmente, uma empresa líder mundial no que diz 
respeito à “Indústria do bem-estar”, com mais de 
trinta anos de tradição e milhões de clientes satis-
feitos ao redor do mundo. Segundo seu Catálogo 
de Produtos (2005, p. 2), “a Herbalife oferece uma 
linha completa de produtos para controle de peso, 
suplementação nutricional e cuidados pessoais 
e são produtos que cuidam de você por dentro 
e por fora, em todas as fases da sua vida”. Diante 
do exposto, o presente trabalho pretende investi-
gar a circulação desses discursos sobre uma vida 
saudável, os quais se delineiam “na relação com 
outros: dizeres presentes e dizeres que se alojam na 
memória”, conforme coloca Orlandi (2001, p. 43). 
Esses discursos circulantes parecem funcionar de 
maneira a agenciar os sujeitos, o que, por sua vez, 
traz à tona possíveis formações imaginárias acerca 
daquilo que os produtos Herbalife podem ofere-
cer. Impelidos por tais inquietações, objetivamos 
entender os processos de significação deste “ser 
saudável” imerso na era fast food/workholic, o que 
é fundamental para compreensão dos modos de 
constituição do sujeito contemporâneo.

AS DIMENSÕES PRAGMÁTICA, 
COGNITIVA E PASSIONAL EM 
MORTE E VIDA SEVERINA

Raquel Facina Vendramini FANTUCCI

Prof.a Dr.a Vera Lucia Rodella ABRIATA

Este trabalho analisa a construção do ator Se-
verino da obra Morte e Vida Severina, de João 

Cabral de Melo Neto, com base na fundamentação 
teórica da semiótica francesa. Temos por objetivo 
analisar o percurso do ator Severino ao longo do 
texto, simulacro do sertanejo paraibano, observan-
do sua trajetória como sujeito pragmático, cognitivo 
e passional. Desse modo, na dimensão pragmática 
do texto, observaremos a relação de Severino com 
os objetos-valores que dão sentido a sua existên-
cia, as relações contratuais e polêmicas que ele 
estabelece ao longo de seu percurso. Tendo em 
vista a dimensão cognitiva do texto, observaremos 
o modo como se dá a aquisição da modalidade 
do saber pelo ator, a respeito da vida severina do 
sertanejo, que ele representa, na sua relação com 
os espaços em que ele se projeta. Descreveremos 
ainda os papéis patêmicos de Severino, que oscila 
entre estados de tristeza e de alegria. A teoria se-
miótica francesa, por meio da análise estrutural do 
texto, possibilitar-nos-á observar a construção de 
Severino, no papel temático de retirante, por meio 
da utilização de elementos do percurso gerativo 
de sentido e, descrevendo os percursos temático-
-figurativos que se associam ao percurso do ator, 
chegar aos valores inscritos no texto.
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DISCURSOS SOBRE A TECNOLOGIA

Renata Barcelos Rodrigues ALVES

Prof.a Dr.a Fernanda Correa Silveira GALLI

O discurso, de acordo com Orlandi (2001), é o 
lugar em que se pode observar a relação entre 

a língua e a ideologia, compreendendo-se como a 
língua produz sentidos por/para os sujeitos. A partir 
dos pressupostos teóricos e analíticos da Análise do 
Discurso de linha francesa (AD), buscaremos anali-
sar os processos de significação dos discursos em 
relação à tecnologia e compreender, via interpre-
tação, seus efeitos de sentido no contexto da Edu-
cação Continuada. Os discursos sobre a tecnologia 
nos ambientes escolares têm se intensificado dia a 
dia, e isso pode se justificar, em grande parte, pela 
popularização e pela utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs). Entendidas 
como um conjunto de recursos tecnológicos que 
pode mediar os processos informacionais e comu-
nicacionais, as TICs têm sido vistas como possibili-
dade de criação de novas condições de ensino e de 
aprendizagem. Diante desse contexto, o presente 
trabalho tem como proposta investigar, por meio de 
produções textuais em contexto de atividades de 
educação continuada, os discursos de professores 
do ensino  fundamental sobre o modo como a tec-
nologia tem afetado as práticas educativas.

VOZES DE EROS: LEITURA 
BAKHTINIANA DE CONTOS ERÓTICOS 
BRASILEIROS DO SÉCULO XXI

Rosana Letícia PUGINA

Prof. Dr. Juscelino PERNAMBUCO

O tema deste trabalho é o estudo de contos 
eróticos brasileiros do século XXI à luz do dia-

logismo bakhtiniano. Para Bakhtin, o dialogismo é o 
fundamento de toda a discursividade, pois abarca 
um universo de vozes sociais em inúmeras relações 
de harmonia e de conflito, de convergência e de di-
vergência. A partir desse conceito, os contos serão 
lidos e compreendidos, no cerne dos estudos literá-
rios, como um entrecruzamento de vozes que dia-
logam com outros textos, sendo também ecos de 
vozes do seu tempo, as quais evidenciam os valores 
e as crenças de uma determinada formação social. 
Assim, os objetivos da pesquisa são compreender o 
diálogo existente entre as vozes que compõem tais 
textos, o que colaborará essencialmente para o en-
tendimento da construção do conceito de erotismo 
na literatura atual; e caracterizar, nesses textos, o 
“eu” feminino em contraste com o “eu” masculino. A 
análise terá como fundamentação teórica o concei-
to de dialogismo de Bakhtin (1993; 2003; 2004) e 
os estudos de pesquisadores da sua obra, tais como 
Brait (2005; 2010) e Fiorin (2006).  Quanto aos 
estudos sobre o erotismo, serão utilizados Almei-
da (1980), Coelho (1993), Moraes e Lapeiz (1985), 
Alexandrian (1994) e Costa (2005). A metodologia 
da pesquisa consistirá primeiramente na leitura das 
obras de Bakhtin sobre dialogismo e literatura. A 
análise se dará com base nos conceitos de dialogis-
mo e das relações dialógicas que se estabelecem 
nos contos. Como corpus, foram escolhidos dois 
contos eróticos: No meio da palha (PAULA, 2006), 
de autoria feminina, e Palavras em busca de núpcias 
(ASSUNÇÃO, 2006), de autoria masculina. Espera-
-se alcançar como resultado a confirmação de que 
o conto erótico, tal como qualquer texto literário, é 
sempre memória e eco de outros textos, pelo seu 
caráter intertextual e interdiscursivo.
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ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS: 
UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES
DIALÓGICAS

Rosali Cabral GARCIA

Prof.a Dr.a Camila de Araujo Beraldo LUDOVICE

A presente pesquisa pretende analisar o filme 
“Alice no país das maravilhas”, mais especifi-

camente a adaptação da obra de Lewis Carroll por 
Tim Burton, com o objetivo de verificar as relações 
dialógicas e intertextuais observadas nos enuncia-
dos e compará-las àquelas localizadas no projeto 
No país das Maravilhas, um estudo que se encontra 
no livro Ensino de Arte nas Séries Iniciais - Ciclo I. 
Compartilhamos com essa proposta que compre-
ende a arte como linguagem e formadora de leito-
res de mundo, a partir dos códigos verbais e não 
verbais.  Nesse 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 nesse estudo relações dialógicas entre 
os dois textos, o questionamento de um ao outro 
e as possíveis interações, interrogações e respos-
tas relativas ao ensino de arte.  As reflexões feitas 
mostram que a partir dos estudos bakhtinianos, as 
diversas formas discursivas revelam as várias vozes 
dialógicas presentes no discurso. O pensamento 
de Bakhtin constituirá a base das reflexões sobre o 
processo de produção dos sentidos possíveis vistos 
nas diferentes manifestações discursivas presentes 
nestes objetos. Esperamos poder demonstrar as 
possíveis articulações entre a teoria do círculo de 
Bakhtin e o ensino de arte significativo nas séries 
iniciais do ensino fundamental.

A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO LEITOR 
NOS PARADIDÁTICOS: 
UMA REFLEXÃO
 À LUZ DE BAKHTIN E SEU CÍRCULO

Tarcila Faleiros CARRIJO 

Prof.a Dr.a Camila de Araújo Beraldo LUDOVICE

O presente trabalho tem por objetivo investigar 
e comparar a construção da relação de identi-

dade e alteridade do sujeito leitor em dois livros pa-
radidáticos de narrativas de aventuras A ilha perdi-
da, de Maria José Dupré, e As aparências enganam, 
de Tomas Brezina. A análise pretende verificar a im-
portância dos paradidáticos na construção ideoló-
gica do sujeito leitor, bem como apreender o modo 
como se processa a construção do texto de uma 
obra mais antiga de Dupré, apresentando o que a 
faz continuar a atingir o público, contrapondo com 
uma narrativa do cotidiano de Brezina, mostrando o 
que o autor apresenta de novo. Nessa perspectiva, 
investigaremos, com o embasamento teórico dos 
pensamentos do circulo de Mikhail Bakhtin, o estilo 
de cada autor, levando em consideração sua época, 
os direcionamentos ideológicos das vozes e como 
elas dialogam em cada obra. Assim, comparando 
duas obras paradidáticas, esta pesquisa ressaltará 
a questão temporal, as mudanças das vozes e suas 
relações dialógicas para alcançar a compreensão 
do sentido dos textos e, consequentemente, a cons-
trução do sujeito leitor nos referidos livros.
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O PERCURSO PATÊMICO DO ATOR 
“BENJAMIN” EM O PALHAÇO

Tatiana Barbosa de SOUSA

Prof.a Dr.a Vera Lucia Rodella ABRIATA

Este trabalho analisa, por meio dos pressupos-
tos teóricos da Semiótica francesa, criada por 

Greimas e posteriormente desenvolvida por seus 
seguidores, o percurso patêmico do ator Benja-
min, no papel temático do palhaço Pangaré em O 
palhaço, filme escrito e dirigido por Selton Mello, 
que é também o ator que faz o protagonista. O 
filme narra a história de um palhaço que, cansado 
da vida circense, passa por uma crise existencial 
quando percebe que não possui nem ao menos 
uma identidade. A vida de todos que convivem com 
Benjamin no Circo Esperança passa a ser afetada 
pela profunda tristeza que toma conta do ator até 
que seu pai, Valdemar, instiga-o a querer descobrir 
qual é seu verdadeiro lugar no mundo. Pangaré, en-
tão, em busca de sua identidade, abandona o circo 
deixando para trás toda a sua vida. Nosso objetivo 
é analisar o ator Benjamin, no papel temático do 
Palhaço Pangaré, descrevendo o percurso patê-
mico do ator. Para isso, serão analisadas algumas 
cenas do filme, nas quais Benjamin experimenta 
tal crise de identidade que se reflete em seu corpo. 
Observaremos também como ele é afetado pelos 
estados de alma que oscilam entre tristeza e alegria 
durante a trama.

MÍDIA SOCIAL “PROFESSOR POR 
VOCAÇÃO”: CONSTRUÇÃO VIRTUAL 
E A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO

Ythallo Vieira BORGES

Prof.a Dr.a Maria Regina MOMESSO

Entende-se que é por meio das práticas leitoras, 
escritoras e discursivas que se constrói o sujeito. 

No entanto, essa concepção tem sido afetada pelas 
novas práticas que surgiram nos últimos anos. Com 
o avanço da tecnologia, tem-se um sujeito imerso 
em um mundo no qual é representado através de 
um “clic”. Com isso as redes sociais se tornaram 
ferramenta indispensável para a representação do 
sujeito. Nesse sentido, este trabalho pretende veri-
ficar como o sujeito discursivo “professor” constitui-
-se em sua prática discursiva e de “escrileitura” no 
perfil virtual do Facebook intitulado: Professor por 
Vocação. O presente trabalho faz parte do projeto 
Observatório da Educação intitulado “Linguagens, 
Códigos e Tecnologias: práticas de ensino de lei-
tura e de escrita na educação básica”, realizado 
pelo Mestrado em Linguística da Universidade de 
Franca. Nesse perfil temos a representação de um 
contexto sócio-histórico, ideologicamente marcado 
pelas práticas discursivas, identitárias e escrileitoras 
que os professores desenvolvem e representações 
afloram nesse espaço, bem como os seus efeitos 
de sentido. O espaço torna-se um lugar no qual o 
sujeito professor expressa seu discurso e tem ideias 
e convicções representadas através de imagens e 
postagens diversas que evidenciam seus ideais. A 
reflexão ancora-se na Análise de Discurso francesa 
derivada de Pêcheux, nos estudos foucaultianos 
sobre práticas discursivas e as tecnologias de si, 
em Bauman na questão da contemporaneidade 
e identidade e outros que possam contribuir com 
o estudo. Os resultados preliminares apontam um 
discurso que ainda se pauta numa visão tradicional 
da representação do “professor por vocação” como 
aquele que transfere conhecimento, humilde, o res-
ponsável por criar pessoas que fazem coisas novas 
e pela formação integral do indivíduo.




