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apresentação

O texto não é um objeto, sendo por esta 
razão impossível eliminar ou neutralizar nele 
a segunda consciência, a consciência de quem 

toma conhecimento dele.

Mikhail Bakhtin

O programa de Mestrado em Linguística da Universidade 
de Franca (Unifran) apresenta ao público o volume de número 
11 da sua Coleção Mestrado em Linguística, com o título de: 
O texto: processos, práticas e abordagens teóricas, organizado por 
três de seus professores da área de estudos do texto e composto 
por onze capítulos produzidos por pesquisadores de diferentes 
universidades do Brasil. Os diferentes capítulos enveredarão pelos 
caminhos das práticas textuais, das abordagens teóricas as mais 
diversas e dos processos que cercam a organização e a produção de 
um texto. O essencial é apontar como ideia central do conjunto 
dos capítulos a reflexão de que o homem textualiza e que essa sua 
faculdade é decisiva para a sua atuação social e sua sobrevivência. 
A visão de mundo que qualquer ser humano possa ter deságua 
inescapavelmente em um texto. As ideias totais de uma sociedade 
manifestam-se nos mais diferentes textos que nela se produzem em 
um diálogo fértil com a história e com o tempo vividos.

Nos diferentes capítulos deste livro, o leitor poderá encontrar-
se com textos que tratam do dialogismo bakhtiniano, do moderno 
romance brasileiro, da retórica e argumentação e do letramento.
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A abertura acontece com o capítulo Das múltiplas facetas do 
dialogismo bakhtiniano: reflexões teóricas e um percurso analítico 
de estudo, de autoria de José Cezinaldo Rocha Bessa, da UERN. 
Nele, o autor fixa como proposta central o estudo do conceito de 
dialogismo nas mais diversas formulações de Bakhtin, em busca 
de colaborar com o trabalho de analistas que assumem os estudos 
bakhtinianos como sua principal orientação teórico-metodológica 
e também daqueles que o citam em suas pesquisas. Ao longo do 
capítulo, o autor apresenta um percurso de análise de uma das 
facetas do dialogismo, pautando-se pela exploração de enunciados 
recortados de um texto do gênero discursivo prototípico da esfera 
científica: o artigo científico.

Marina Célia Mendonça (Unesp-Araraquara), no capítulo 
O discurso sobre a escrita criativa: conflito de valores em entrevistas 
pingue-pongue, toma como tema o discurso sobre a prática da escrita 
criativa e inicia seu texto afirmando que as práticas de escrita, na 
sociedade brasileira contemporânea, ganham maior espaço com as 
novas mídias, em consonância com uma suposta “democratização” 
da palavra que se advoga com o advento dessas novas mídias, 
possibilitadas em especial pela internet. Com fundamento teórico 
nas reflexões bakhtinianas a autora analisa 73 exemplares da 
Revista Língua Portuguesa, de 2006 a 2015, e mostra a relevância 
que o periódico dá à problemática de escrita e à criação artística. 
Essa questão ganha destaque em diversos gêneros discursivos 
que compõem a revista, desde as capas até as colunas assinadas e 
entrevistas pingue-pongue. A forma composicional e estilística é, 
segundo a autora, constituída pela potencialidade desse gênero do 
discurso em explicitar diferentes vozes sociais.

Juscelino Pernambuco (Unifran) e Renata Marchezan (Unesp-
Araraquara) escreveram o capítulo O potencial do moderno romance 
brasileiro de autoria feminina com o objetivo de analisar o moderno 
romance brasileiro de autoria feminina com o fundamento teórico 
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da noção de potencial defendido por Bakhtin. Os dois autores 
consideram como moderno romance brasileiro o que se estende de 
1922, ano da Semana de Arte Moderna, até os dias atuais. Foram 
escolhidos como corpus dois romances e duas autoras: O Quinze, 
de Rachel de Queiroz e A hora da estrela, de Clarice Lispector. O 
objetivo geral foi discutir o papel da crítica literária na avaliação 
do potencial significativo dos romances brasileiros e o específico 
foi aplicar à leitura destes romances o conceito de potencial de 
significação de acordo com o pensamento do filósofo da linguagem, 
Bakhtin. A metodologia foi de cunho exploratório, descritivo e 
qualitativo na busca de alcançar o romance brasileiro de autoria 
feminina desde a Semana de Arte Moderna e descobrir o papel que 
a crítica literária brasileira tem exercido na avaliação do potencial 
do romance com base na análise dos romances constituintes do 
corpus na visão bakhtiniana.

Maria Alzira Leite, da Unincor, escreveu o capítulo “O 
professor do futuro é você”: representações docentes, o qual traz como 
objetivo o mapeamento e análise das representações sociais sobre 
o professor, que surgiu a partir, segundo a própria autora, do 
incômodo com os diferentes discursos produzidos pelo Governo 
Federal Brasileiro, mídia e outros segmentos sociais que acabavam 
reproduzindo ecos ora positivos, ora negativos da profissão 
professor, iniciou, assim, a reflexão sobre as representações sociais 
que são mobilizadas para a (re)construção de figuras docentes. 
Segundo a professora, o interesse maior deste estudo pauta-se na 
concepção sobre a imagem docente, mais especificamente, das 
representações postas nos dizeres e nos discursos que perpassam 
o profissional do ensino. A motivação para essa pesquisa surge a 
partir da experiência como professora no Brasil e da manifestação 
constante na rotina escolar de declarações recorrentes e avaliativas 
vindas da escola, da mídia e da família, manifestando-se acerca do 
que “o professor é”, “o professor tem” e “o professor deve”.
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Camila de Araújo Beraldo Ludovice (Unifran) escreveu o 
capítulo intitulado Relações dialógicas e autoria em uma análise de 
dissertação de mestrado. O trabalho da professora tem como proposta 
investigar como se dá a autoria na escrita científica da dissertação 
de alunos do Mestrado, com o objetivo de verificar a construção 
e o gerenciamento da autoria nesse gênero. Suas análises deixam-
se guiar por uma metodologia qualitativa de revisão bibliográfica, 
acompanhada pela aplicação teórica. Desse modo, a pesquisa lidará 
com as subjetividades e/ou perspectivas dos sujeitos envolvidos, 
possui como dinâmica a reflexão interpretativa, admite que as 
discussões apresentadas fazem parte do processo investigativo e, 
também, do contexto em que foi possível a realização da pesquisa, 
além de admitir a própria influência da pesquisa sobre a situação 
selecionada para estudo.

Texto e argumentação nas redes sociais para as práticas de escrita 
na escola: planos de texto, sequências textuais e estratégias linguísticas 
é o titulo do capítulo de Ana Lúcia Tinoco Cabral (Unicsul). Em 
sua investigação envolvendo as relações entre texto e argumentação, 
a professora discorre sobre aspectos que correspondem aos 
seus interesses enquanto pesquisadora e docente, a saber: a 
argumentação, as escolhas linguísticas, as estruturas textuais e 
os aspectos contextuais enunciativos – em especial os ligados aos 
contextos digitais. A título de exemplificação e aplicação de seus 
estudos, a professora analisa um texto extraído do Facebook, de 
um coletivo criado por estudantes.

Os professores pesquisadores Maria Sílvia Rodrigues-Alves 
(Uni-Facef ) e Fernando Aparecido Ferreira (Unifran) são os 
autores do capítulo A construção da vilania em Branca de Neve e os 
Sete Anões: uma análise prosódica do ethos retórico da Rainha Má e 
da Bruxa, que propõe uma análise de uma sequência do clássico 
desenho animado de longa-metragem dos estúdios Disney. Tendo 
por propósito investigar, a partir das vozes, como se constrói a 
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imagem das vilãs da animação, os pesquisadores promovem um 
encontro de noções teóricas da Prosódia e da Retórica. Nesse 
sentido, analisam categorias acústicas para verificar como aspectos 
como entoação, tessitura, variação melódica, volume, acento frasal 
e duração colaboram para a construção ethica das personagens.

Maria Flávia Figueiredo (Unifran) é a autora do capítulo 
que tem por título A retórica, a linguística e os mecanismos de 
subversão da linguagem: a ironia como exemplo. Numa investigação 
envolvendo os mecanismos de subversão da linguagem, tendo 
como corpus uma pregação religiosa, a professora perfaz um estudo 
argumentativo que discorre sobre o emprego da figura retórica da 
ironia. Em sua empreitada, orienta-se por um axioma, proposição 
sua: “Um enunciador, disposto a transformar a ordem estabelecida, 
dissimula-se na IRONIA”. No decorrer do seu texto, busca 
“testar a validade dessa máxima”, dissecando, inclusive em termos 
prosódicos, uma irreverente pregação que ganhou notoriedade no 
YouTube. 

Em seu capítulo, que tem por título Pragmática e retórica: 
as infiltrações do medo nos discursos institucionais, Luiz Antonio 
Ferreira (PUC-SP) convida os leitores a uma aprofundada reflexão 
sobre o discurso do medo numa perspectiva retórica. A investigação 
do professor abarca textos do universo midiático-cultural da 
atualidade e, a partir daí, tematiza os recursos retórico-discursivos 
de “infiltrações do medo das e nas instituições”. Nesse processo, 
sua pesquisa revela que, resultante da natureza das instituições 
e da doxa que as permeia, uma retórica pragmática, líquida e 
efervescente se impõe.

Ivo José Dittrich (Unioeste – Foz do Iguaçu) é autor do capítulo 
Expressões referenciais: no limite das descrições, o potencial retórico, 
no qual propõe uma aproximação interdisciplinar entre os estudos 
da semântica e da retórica. Em sua investigação, o professor se 
concentra no processo de significação das expressões referenciais, 
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revelando como a escolha por uma expressão não só descreve um 
certo referente, mas também revela as representações do autor sobre 
esse referente. Sendo assim, Dittrich demonstra que esse processo 
de referenciação é retórico, pois gera efeitos persuasivos, podendo 
ser explorado pelo orador hábil para conseguir, na sociedade em 
que se insere, a produção de sentidos que pretende.

Soraya Maria Romano Pacífico (FFCLRP-USP) escreveu o 
capítulo intitulado Letramento e autoria em perspectiva discursiva: 
processos de constituição do sujeito no qual reflete sobre as questões 
de letramento e autoria no Brasil atualmente; propõe também uma 
reflexão sobre a contraditória relação dos sujeitos-alunos com a 
leitura e a escrita, especialmente, hoje, em tempos da cibercultura. 
A professora discorre sobre o fato de, no cenário brasileiro atual 
ainda circular um discurso dominante que defende a urgência e 
a necessidade de alfabetizar todos os brasileiros. A pesquisadora 
afirma que programas governamentais são elaborados, professores 
se veem pressionados a alfabetizar seus alunos, as avaliações externas 
funcionam para controlar escolas e professores em relação a suas 
práticas de alfabetização e o resultado ainda não é satisfatório. 
Para traçar o percurso teórico o artigo traz como fundamentação 
a Análise do Discurso edificada por Michel Pêcheux, na França, 
no final da década de 1960 e, também, as teorias do letramento, 
especialmente, a elaborada por Leda Tfouni, a partir de meados da 
década de 1990.

Buscamos apresentar nesta obra, desse modo, alguns dos 
possíveis processos, práticas e abordagens teóricas em torno do 
“Texto”. Esperamos que esta publicação incite novas pesquisas, 
novas descobertas e novos diálogos.

Fernando Aparecido Ferreira
Camila de Araújo Beraldo Ludovice

Juscelino Pernambuco
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O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

das múltiplas faCetas do dialogismo bakhtiniano: 
reflexões teóriCas e um perCurso

analítiCo de estudo 

José Cezinaldo Rocha Bessa (UERN)

INTRODUÇÃO

Muito já se produziu, na literatura de nossa área (mas não 
só nela e não apenas aqui no Brasil), sobre conceitos, noções e 
categorias de análise que compõem o que se convencionou 
denominar de arquitetônica do pensamento bakhtiniano, de tal 
modo que tratar de um termo fundante e essencial como é o 
caso da noção de dialogismo, principalmente para quem estuda a 
linguagem e a cultura, pode parecer, à primeira vista, um exercício 
meramente repetitivo ou até mesmo desnecessário. 

Pode, por outro lado, parecer também um exercício sempre 
oportuno e necessário, sobretudo quando consideramos que 
muitos daqueles que, em seus trabalhos de pesquisa e/ou reflexões, 
declaram assumir os estudos bakhtinianos tocam (uns mais 
extensamente e em profundidade, outros de forma mais sucinta e 
tímida) na discussão mais ampla sobre o princípio do dialogismo 
ou em uma discussão mais centrada na concepção dialógica da 
linguagem, porém, muitas das vezes, desconsiderando nuanças 
fundamentais presentes nas reflexões bakhtinianas. 

Como conceber, então, o dialogismo a partir das formulações 
bakhtinianas? Como se dão as relações dialógicas na comunicação 
discursiva? De que natureza são as relações dialógicas que se 
instauram nessa comunicação? Que nuanças as caracterizam? 
Embora importantes estudiosos da linguagem aqui no Brasil, tais 
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como Brait (2001, 2006), Fiorin (2008), Faraco (2009) e Sobral 
(2009), já tenham discutido com bastante propriedade e em 
profundidade sobre o dialogismo bakhtiniano, o que segue é uma 
tentativa de nossa parte de construir uma compreensão sobre as 
perguntas aqui formuladas percorrendo alguns textos do pensador 
Bakhtin, partindo do entendimento segundo o qual, no conjunto 
dos textos desse pensador, são diversas as indicações quanto às 
maneiras de concebermos o dialogismo, que compreendem desde 
as relações dialógicas que se dão entre e no interior de enunciados 
até um dialogismo não intencional. 

Queremos crer que é muito provável, inclusive, que essa 
diversidade de indicações do termo dialogismo nos textos 
bakhtinianos, sobre as quais é sempre bom ter consciência em 
nossas reflexões e estudos, tenha levado autores como Todorov 
(1981, p.95) a declararem que veem o dialogismo como “um 
termo carregado de uma pluralidade de sentidos, muitas vezes, 
embaraçante”, e Bres (2013) e Bres & Mellet (2009) a sustentarem 
a dificuldade de se encontrar, nos trabalhos de Bakhtin, uma 
definição explícita, pronta para emprego, dessa noção. Não é 
difícil supor que isso possa, somadas a outras questões – como, por 
exemplo, a da tradução e formas de recepção das obras do Círculo – 
ter motivado numerosas interpretações, nem sempre convergentes, 
quando não apropriações equivocadas, ainda hoje, das concepções 
bakhtinianas, sinalizando, assim, que continua sendo pertinente 
retomar a discussão sobre um conceito tão produtivo e sedutor 
entre nós.

Nossa contribuição, com este texto, assume, portanto, 
como proposta central abordar algumas (talvez, as principais) 
das múltiplas facetas do conceito de dialogismo em formulações 
de Bakhtin1, tentando, assim, colaborar com o trabalho tanto de 

1 O nosso foco aqui é em textos cuja autoria é declaradamente atribuída 
à figura de Bakhtin. Não nos reportamos, portanto, a textos nem de 
Volochínov, nem de Medviédev, que, conjuntamente com outros pensadores, 
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analistas que assumem os estudos bakhtinianos como sua principal 
orientação teórico-metodológica, quanto daqueles que o citam 
em suas pesquisas. Como parte desse exercício, procuraremos 
apresentar um percurso de análise de uma das facetas do dialogismo 
abordadas, pautando-nos na exploração de enunciados recortados 
de um texto do gênero discursivo prototípico da esfera científica: 
o artigo científico2.

Na organização do presente texto, procuramos, inicialmente, 
apontar algumas possibilidades de compreensão da noção de 
dialogismo de Bakhtin segundo nossa leitura de textos desse 
pensador, e, em seguida, apresentar um percurso de análise 
ancorado nessa leitura.

O DIALOGISMO BAKHTINIANO: ALARGANDO OS HO-
RIZONTES DE COMPREENSÃO

Para melhor nos situarmos quanto às formulações bakhtinianas 
sobre o dialogismo, concebido como “um princípio unificador” da 
obra de Bakhtin (FIORIN, 2008), pensamos que um bom começo 
é ressaltar que esse se trata de um conceito fundante dentro da 
proposta do Círculo de Bakhtin de constituir um modo diferente 
de apreender a linguagem, orientado, pois, pela preocupação de 
compreender a natureza geral complexa dos enunciados produzidos 
nas mais diversas esferas da atividade humana. 

De antemão, é preciso também explicitar que o dialogismo, 
tal como pensado em textos de Bakhtin, pode ser entendido 
como “um princípio que governa toda prática humana” (BRES 
& ROSIER, 2007, p. 439; BRES & MELLET, 2009, p. 4; 

compreendem o que se convencionou denominar de Círculo de Bakhtin ou 
Bakhtin e o Círculo.
2 A escolha por textos da esfera científica, e não de outras, se dá em virtude 
de nosso interesse já de longa data por pesquisas com tais textos, que nem 
sempre costumam ser tomados para exame em pesquisas com ancoragem nos 
estudos bakhtinianos. 
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BRES, 2013, p. 4), assumindo que, nos escritos bakhtinianos, é 
possível depreendermos não apenas uma concepção dialógica da 
linguagem, mas uma visão bem mais ampla, que comporta a ideia 
de consciência, de pensar, de sentir, de agir do sujeito, e de vida 
como constituídos por atos dialógicos:

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria 
vida humana. A única forma adequada de expressão verbal 
da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. A vida é 
dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o 
homem participa inteiro e com a toda a vida: com os olhos, 
os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. 
Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido 
dialógico da vida humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 
2003, p. 348, grifos do autor).

A força e atualidade de um enunciado como esse, aqui 
recortado, está na valoração do ser humano como ser dialógico; do 
primado do diálogo sobre o monólogo – para usar uma expressão 
de Clark e Holquist (2008) – como condição de linguagem e do 
existir humano. Essa ordem de valor coloca a vida do homem, 
em todos os seus momentos, constituída de atos dialógicos. Ele, 
o homem, como ser de ação, ação/ato responsável, é dialógico 
sempre, em todo espaço-tempo. 

São muitas as linguagens, manifestações dialógicas, formas 
humanas de interagir com o outro, de se constituir como sujeito 
da existência na relação eu/outro. “Ser significa ser para outro 
e, através dele, para si.” (BAKHTIN, 2003, p. 341). Esse ser é 
um sujeito responsável e responsivo, porque cada ato seu é em 
função de uma interação com o outro, de sua condição de ser/
estar no mundo. Esse outro, que baliza a visão bakhtiniana sobre 
o existir do homem, ocupa um lugar central no seu pensamento 
sobre a linguagem. A palavra do locutor existe para ser ouvida e 
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respondida por um outro. Nesse sentido, ao se expressar, o ser-
sujeito se coloca, a todo instante, na escuta; ele responde, interage 
com seu outro. No embate de ideias e vozes, se transforma em 
outro e transforma o outro. São sempre outros, portanto, que, 
por meio da linguagem e no território das relações dialógicas, se 
constituem no espaço-tempo da existência. 

Conceber o dialogismo como condição primeira da linguagem, 
como se encontra no pensamento bakhtiniano, implica tomar 
o dialogismo como uma noção central do projeto de elaboração 
de uma disciplina denominada metalinguística (para alguns 
estudiosos, translinguística). Nas formulações bakhtinianas, como 
sabemos, a metalinguística se constitui como um campo de estudo 
com foco na compreensão da linguagem em seu uso concreto e 
que tem nas relações dialógicas entre enunciados, unidade real da 
comunicação discursiva, seu objeto de estudo. Implica também 
partir da compreensão de que as relações dialógicas são, antes de 
tudo, relações de sentidos entre enunciados, enquanto manifestação 
de diferentes vozes no jogo da comunicação discursiva. Implica 
ainda assumir o signo como fenômeno de natureza ideológica, 
admitindo-se que o tom valorativo, o componente axiológico 
que imprimimos aos nossos enunciados não pertence à palavra, 
independe, pois, do significado dela; é sempre de índole individual-
contextual, constrói-se no processo de interação social, na relação 
eu/outro.

Dessa perspectiva, Bakhtin (2010a) trata de demarcar, no seu 
percurso de observações metodológicas no capítulo “O discurso 
em Dostoiévski”, de Problemas da Poética de Dostoiévski, em que 
circunstâncias se pode falar de relações dialógicas. Não é apenas 
entre os elementos do sistema da língua que elas são impossíveis, 
como possamos supor. Ele afirma também que não pode haver 
relações dialógicas entre unidades de um nível (entre as unidades 
sintáticas, por exemplo), nem mesmo entre unidades de diversos 
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níveis, tampouco entre textos, quando essas são concebidas em 
uma perspectiva estritamente linguística. 

Bakhtin (2010a) afirma ainda, no referido capítulo, que as 
relações dialógicas são irredutíveis às relações lógico-semânticas, 
esclarecendo que “as relações dialógicas são absolutamente 
impossíveis sem relações lógicas e concreto-semânticas mas são 
irredutíveis a estas e têm especificidade própria.” (BAKHTIN, 
2010a, p. 210). E, logo em seguida, complementa: “para se 
tornarem dialógicas, as relações lógicas e concreto-semânticas 
devem, como já dissemos, materializar-se, ou seja, passar a outro 
campo da existência, devem tornar-se discurso, ou seja, enunciado 
e ganhar autor, criador de dado enunciado cuja posição ela 
expressa.” (BAKHTIN, 2010a, p. 210, grifos do autor). Pode-se 
depreender daí que a especificidade própria das relações dialógicas 
de que fala o autor reside no fato de elas se situarem no campo do 
discurso, da língua entendida como fenômeno integral concreto 
e vivo (tomando o enunciado como unidade de estudo/análise), 
afastando-se, portanto, do que preconiza uma linguística da 
imanência, que centra sua atenção nas relações linguísticas dos 
elementos no interior do sistema da língua, naquilo basicamente 
que “torna possível a comunicação dialógica” (BAKHTIN, 2010a, 
p. 209). 

Quando diz, portanto, que a linguagem é um fenômeno 
integral concreto, que só vive na comunicação dialógica daqueles 
que a usam, Bakhtin (2010a) constitui o fundamento para sustentar 
que as relações dialógicas são de natureza extralinguística, o que 
implica dizer que a construção da compreensão viva, que é sempre 
responsiva ativa, que amadurece na resposta, não se encontra na 
língua como um sistema de categorias gramaticais abstratas.

Nessa ordem de reflexão, ele destaca que o enunciado tem 
índole metalinguística, o que implica dizer que os significados 
abstratos (palavras, frases, orações) que compõem os enunciados 
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possuem, na verdade, potencialidades de significar (é material, 
meio para um fim), já que os seus sentidos passam a ser de ordem 
contextual, construídos no jogo interativo, não necessariamente 
face a face, em que estão implicados os parceiros da comunicação 
discursiva.

Sustentando que há relações dialógicas sempre que, num dado 
enunciado, se manifesta a voz de um outro ou uma pluralidade de 
vozes – quando, em um enunciado, se deixa penetrar a posição 
semântica de um outro – Bakhtin (2010a) trata de apontar as 
possibilidades do enfoque dialógico na comunicação discursiva. 
Nesse sentido, em “O discurso em Dostoiévski”, de Problemas da 
Poética de Dostoiévski, ele sustenta que as relações dialógicas não são 
possíveis apenas entre enunciados integrais, como, por exemplo, 
em um texto de uma página inteira ou de inúmeras páginas. Elas 
são possíveis, segundo ele, até mesmo em uma palavra isolada, se 
nela “se chocam dialogicamente duas vozes” (BAKHTIN, 2010a, 
p. 211). 

No referido texto, é possível encontrar a indicação de que 
as relações dialógicas são possíveis também entre os estilos de 
linguagem, os dialetos sociais, concebidos não numa abordagem 
meramente linguística, mas como expressão de certas posições 
semânticas. Bakhtin (2010a) mostra ainda que é possível falar de 
relações dialógicas entre enunciações como um todo, com partes 
isoladas desse todo e com uma palavra isolada nele, considerando 
a manifestação da fala “com ressalva interna”, com a qual se pode 
interagir, à qual se pode responder. Ele mostra, por fim, que, numa 
abordagem ampla das relações dialógicas e que foge ao âmbito do 
estudo da metalinguística que ele propõe, é possível concebê-las 
entre outros fenômenos conscientizados, desde que possam ser 
expressos numa matéria sígnica, como, por exemplo, as relações 
dialógicas entre imagens de outras artes. Fica claro aí, portanto, 
que, para o autor, as relações dialógicas são possíveis no âmbito da 
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diversidade de trocas comunicativas realizadas sob o uso do signo, 
não necessariamente a palavra3, ainda que ele centre suas reflexões 
mais especificamente na palavra literária. 

Se a partir do capítulo “O discurso em Dostoiévski”, de 
Problemas da Poética de Dostoiévski, já se pode ter um amplo 
espectro de como conceber as relações dialógicas nas formulações 
bakhtinianas, no capítulo “O discurso no romance”, na tradução 
brasileira do livro Questões de literatura e de estética: a teoria do 
romance, assim como em “Os gêneros do discurso”, “O problema 
do texto na linguística, na filosofia e em outras ciências humanas” 
e “Metodologia das ciências humanas”, que compõem o livro 
Estética da criação verbal em sua versão/tradução brasileira, 
podemos encontrar mais algumas facetas que nos ajudam a alargar 
nossa compreensão sobre o dialogismo bakhtiniano. 

Em “O discurso no romance”, Bakhtin (2010b) expressa que, 
tomada na cadeia da comunicação discursiva, a compreensão é por 
natureza dialógica. Em “O problema do texto na linguística, na 
filosofia e em outras ciências humanas”, ele ratifica essa posição, 
quando afirma: “[...] A compreensão dos enunciados integrais e das 
relações dialógicas entre eles é de índole inevitavelmente dialógica” 
(BAKHTIN, 2003, p. 332). Assim entendida, a compreensão é 
sempre uma resposta ativa, marcada pelo componente avaliativo, 
pelo elemento valorativo, a outros enunciados. A responsividade 
é, portanto, princípio básico de toda e qualquer compreensão, de 
todo e qualquer enunciado.

Esse princípio orienta o pressuposto segundo o qual todo 
enunciado tem uma índole dialógica e se produz orientado na 
atmosfera do já dito e na resposta antecipada do ouvinte, como 

3 O estudo da verbo-visualidade proposto, nos últimos anos, por Beth 
Brait (a conferir em BRAIT, 2013, 2011, 2009) pode ser tomado como 
um bom indicativo dessa perspectiva de investigação das relações dialógicas 
constitutivas da comunicação discursiva.
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fica bem mais evidente nessas palavras de Bakhtin (2010b), em 
que ele discute o discurso na poesia e no romance: 

Ao se constituir na atmosfera do “já dito”, o discurso é orientado 
ao mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi 
dito, discurso, porém, que foi solicitado a surgir e que era 
esperado. Assim é todo diálogo vivo. (p. 89, grifos do autor).

Essas palavras colocam em destaque, portanto, a dupla 
orientação das relações dialógicas que caracterizam os enunciados, 
segundo o pensamento bakhtiniano. Bres e Rosier (2007) afirmam 
que essa dupla orientação se manifesta, nos escritos de Bakhtin, 
por meio de diferentes metáforas que nos parecem interessante 
destacar, quais sejam: pluralidade de vozes, ressonâncias, ecos, 
harmônicas dialógicas, reflexos dos enunciados do outro em meu 
enunciado. 

Algumas leituras do pensamento bakhtiniano sugerem ainda 
uma terceira orientação do dialogismo, com a qual concordamos. 
Este é o caso da noção de autodialogismo, observada por Authier-
Revuz (2011), para se referir ao diálogo do sujeito com sua própria 
palavra, e da ideia, proposta por Bres (2013), de um discurso 
do falante que se reporta a sua própria fala. Nesse sentido, Bres 
(2013, p. 4) aponta a seguinte passagem da tradução francesa de 
Problemas da Poética de Dostoiévski: “as relações de diálogo entre o 
sujeito falante e sua própria fala.”4. 

Corroborando essa linha de entendimento, suscitamos se 
tratar de uma outra indicação dessa terceira orientação a ideia de 
relações dialógicas no interior de um texto, conforme consta na 
seguinte passagem do texto “O problema do texto na linguística, na 
filosofia e em outras ciências humanas”: “[...] As relações dialógicas 
entre os textos e no interior de um texto. Sua índole específica 

4 Tradução livre do original em francês sob nossa responsabilidade: “les 
reports de dialogue entre le sujet parlant et sa propre parole”
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(não linguística). Diálogo e dialética.” (BAKHTIN, 2013, p. 
309). Quer nos parecer que em gêneros do discurso como o artigo 
científico, essa terceira orientação se manifesta, por exemplo, no 
diálogo que se estabelece entre vozes do autor nas diferentes seções 
desse gênero. Podemos imaginar, pois, como exemplo as formas de 
retomada, na seção de análise, da voz que o autor assume na seção 
de discussão/fundamentação teórica.  

Como o pensamento bakhtiniano compreende que o falante 
não é um adão mítico, não é aquele que rompe o eterno silêncio 
do universo, cada enunciado é apenas um elo na cadeia de outros 
enunciados, de modo a se formar na mútua orientação dialógica 
do discurso de outrem no interior do objeto, constituindo-
se, portanto, na atmosfera do já-dito. Cada enunciado, de 
qualquer esfera da atividade humana, pressupõe a existência de 
enunciados que o antecederam, “que o determinam tanto de 
fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas ativas e 
ressonâncias dialógicas.” (BAKHTIN, 2003, p. 300). A natureza 
dessas relações pode ser bastante distinta: polêmica (aberta e/
ou velada), concordância, reverência, discussão, desacordo, entre 
outras, e é reflexo da posição ativa que todo falante assume no 
ato enunciativo.

A outra orientação das relações dialógicas, como preconiza 
o pensamento bakhtiniano, diz respeito ao direcionamento do 
enunciado. Nas reflexões do Círculo, essa orientação encontra 
respaldo na máxima a palavra dirige-se a um interlocutor. O lugar 
essencial e constitutivo dessa figura na produção discursiva é 
sumamente significativo e se reflete, por exemplo, desde as reações 
do ouvinte e da escolha do enunciado às opções estilísticas:

Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da 
percepção do meu discurso pelo destinatário: até que ponto ele 
está a par da situação, dispõe de conhecimentos especiais de um 
dado campo cultural da comunicação; levo em conta as suas 
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concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto 
de vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determinar 
a ativa compreensão responsiva do meu enunciado por ele. Essa 
consideração irá determinar também a escolha do gênero do 
enunciado e a escolha dos procedimentos composicionais e, por 
último, dos meios linguísticos, isto é, o estilo do enunciado. 
(BAKHTIN, 2003, p. 302)

Desse ponto de vista, o ouvinte é também um falante na 
troca comunicativa. O ouvinte é, pois, um respondente, mesmo 
quando ele não tem a palavra; ele responde ainda que fisicamente 
não compareça no espaço e no tempo ocupado por aquele que 
enuncia, ainda que ele faça silêncio, ainda que a sua resposta não 
seja imediata. Ele nunca é um ser mudo, a menos que pensado 
abstratamente, fora da cadeia real da comunicação discursiva. 
Como diz Bubnova (2011), mesmo o seu silêncio é significativo, 
é também uma resposta. Ocorre que, como a compreensão plena 
é sempre ativamente responsiva, o sujeito que fala antecipa uma 
resposta, que pode ser uma concordância, uma participação, uma 
objeção, uma execução, e que dependerá dos objetivos, do projeto 
de dizer que ele estabelece. 

As reflexões de Bakhtin (2003) sobre o interlocutor e que 
remetem a complexidade do dialogismo, porém, não se esgotam aí. 
No texto “Os gêneros do discurso” ele vai mais além e propõe que 
se pense em termos de modalidades e concepções de interlocutores/
destinatários:

Esse destinatário pode ser um participante direto do diálogo 
cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de 
especialistas de algum campo especial da comunicação cultural, 
pode ser um público mais ou menos diferenciado, um povo, 
os contemporâneos, os correligionários, os adversários e 
inimigos, o subordinado, o chefe, um inferior, um superior, 
uma pessoa íntima, um estranho, etc.; ele também pode ser um 
outro totalmente indefinido, não concretizado (em toda sorte 
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de enunciados monológicos de tipo emocional) (BAKHTIN, 
2003, p. 301).

Essas diferentes modalidades e concepções de destinatários 
apontam, pois, para a natureza responsiva que caracteriza o tipo 
de enunciado (e que o determina) que não se prende a uma 
compreensão imediata e a um interlocutor próximo. Por isso é 
que Bakhtin (2003) fala também de um supradestinatário, que 
não é algo nem mítico, nem metafísico, mas que pode ganhar 
diferentes expressões ideológicas concretas como, por exemplo, 
Deus, a verdade absoluta, o julgamento da consciência humana 
imparcial, o povo, o julgamento da história, etc. Entendendo tal 
como concebe Amorim (2002), para quem o supradestinatário 
(a autora usa o termo sobredestinatário) libera o texto das 
limitações de seu contexto, trata-se de pensar uma modalidade 
de interlocutor em sintonia plena com a ideia de que não existe 
sentido morto e de que não existem limites para o contexto 
dialógico. 

Em “O problema do texto na linguística, na filosofia e em 
outras ciências humanas”, Bakhtin (2003) nos aponta mais alguns 
aspectos da natureza complexa das relações dialógicas entre os 
enunciados que nos parece pertinente sublinhar. Nesse texto, ele 
sustenta que há relações dialógicas até mesmo entre enunciados 
que se desconhecem, sustentando que, nesses casos, o dialogismo 
se dá no plano do tema, da ideia, do sentido, da opinião, do ponto 
de vista, conforme atestam passagens como essas reproduzidas 
abaixo: 

Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem 
e toquem levemente o mesmo tema (ideia), entram 
inevitavelmente em relações dialógicas entre si. Eles se tocam 
no território do tema comum, do pensamento comum. 
(BAKHTIN, 2003, p. 320). 
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As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie 
de enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, 
quaisquer que sejam, se confrontados em um plano de sentido 
(não como objetos e não como exemplos linguísticos), acabam 
em relação dialógica. (BAKHTIN, 2003, p. 323).

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo 
quanto no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto 
de sentidos revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos 
alguma convergência de sentidos (ainda que seja uma identidade 
particular do tema, do ponto de vista, etc.). (BAKHTIN, 2003, 
p. 331)

Nas palavras do autor, trata-se de uma forma especial de 
dialogismo não intencional, que pode ocorrer, por exemplo, mediante 
a seleção de diferentes enunciados de vários cientistas sobre uma 
mesma questão, porque, nesses casos, é o aspecto comum da questão 
que possibilita as relações dialógicas. Dessa forma, há indicações aí, 
especialmente nessa última passagem, para se conceber, no tempo 
e num espaço, relações dialógicas com vozes mais próximas e com 
vozes mais distantes, que configuram o que Bakhtin (2003, p. 409) 
denomina de relações dialógicas no pequeno tempo e no grande 
tempo: “O pequeno tempo – a atualidade, o passado imediato e o 
futuro previsível [desejado] – e o grande tempo – o diálogo infinito e 
inacabável em que nenhum sentido morre”. 

Esse pequeno tempo e esse grande tempo são importantes 
nas reflexões bakhtinianas, porque são apontados como contextos 
de interpretação dos enunciados, razão pela qual Bakhtin (2003) 
postula que a compreensão dos enunciados, sobretudo enunciados 
artísticos (mas também tratados de filosofia, textos científicos, 
entre outros), não deva considerar apenas o pequeno tempo, mas 
também os contextos distantes, já que se entende que não há 
limites para o contexto dialógico e que os sentidos não são estáveis, 
acabados, como ele evidencia nesses dizeres:
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Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo 
existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, 
mas em determinados momentos do sucesso desenvolvimento 
do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e 
reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe 
nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 
renovação. A questão do grande tempo. (BAKHTIN, 2003, p. 
410).

Essas palavras, presentes no texto “O problema do texto na 
linguística, na filosofia e em outras ciências humanas”, nos fazem 
enxergar que, em determinados gêneros do discurso, as relações 
dialógicas não podem ser compreendidas apenas nas condições de 
uma comunicação discursiva em sentido restrito, num contexto 
mais imediato. Fica evidente, pois, que não há e não pode haver 
enunciados isolados; enunciados que, mesmo em cronotopos 
diferentes e mais distantes, não se toquem um com o outro, que não 
respondam um ao outro. Nessa acepção, cada enunciado entra em 
uma cadeia de relações dialógicas sem fim com outros enunciados, 
conhecidos ou não, porque, afinal, é da natureza da palavra querer 
ser sempre ouvida, procurar sempre uma compreensão responsiva 
e produzir sentidos que podem viver de forma renovada em novo 
tempo e espaço.

Tudo isso faz todo sentido em uma perspectiva que concebe a 
orientação dialógica como um fenômeno próprio da comunicação 
discursiva e que entende que a responsividade significa assumir 
um posicionamento, ou seja, expressar uma valoração, um ponto 
de vista que se constrói na mútua interação com os enunciados dos 
outros. Não se limita, assim, a uma compreensão de dialogismo 
como discussão, polêmica, desacordo, conflito, até porque, para o 
pensamento bakhtiniano:

A concordância é uma das formas mais importantes de relações 
dialógicas. A concordância é muito rica em variedades e matizes. 
Dois enunciados idênticos em todos os sentidos (“belo clima!” 
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– “belo clima!”), se realmente são dois enunciados pertencentes 
a diferentes vozes e não um só enunciado, estão ligados por uma 
relação dialógica de concordância. Trata-se de um determinado 
acontecimento dialógico nas relações mútuas entre os dois e 
não de um eco. (BAKHTIN, 2003, p. 331, grifos do autor).

Muito além da ideia de concordância como forma importante 
de relação dialógica, a citação acima reforça que a compreensão 
da índole dialógica que constitui a comunicação discursiva 
precisa levar em conta as condições concretas do aparecimento do 
enunciado, as quais determinam sua singularidade. Isso significa 
dizer que um dado enunciado nunca pode ser uma reprodução 
mecânica de um outro enunciado, quando ele é a expressão de um 
querer dizer/intenção de um sujeito, em condições sócio-históricas 
determinadas.

É precisamente sob essas condições que se pode falar de 
relações dialógicas, já que, no plano do que é repetível, há apenas 
o mecânico, o abstrato, onde, portanto, não há expressividade, 
falantes reais, sujeitos, pontos de vista, encontro de consciências, 
onde se perde, portanto, o elo na cadeia histórica da comunicação 
discursiva.

Um último aspecto que queremos destacar, e de suma 
importância nas reflexões bakhtinianas sobre dialogismo, diz 
respeito ao problema da oposição monologismo e dialogismo, 
que são tomados, não sem frequência, de forma dicotômica, o 
que, de acordo com Amorim (2004), retira do problema as suas 
diferentes dimensões, e, por que não dizer, que desconsidera um 
aspecto essencial do que caracteriza a constituição dialógica da 
comunicação discursiva. 

A autora argumenta que o monologismo pode, por um lado, 
ser concebido como forma de composição textual, compreendendo 
que um texto (enunciado) é “um todo acabado e conforme ele 
represente ou não a presença de outros discursos no interior do 
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seu, ele será monológico ou dialógico” (2004, p. 151). Monológico 
seria o discurso de uma só voz, geralmente associado ao discurso 
dogmático; enquanto dialógico seria o discurso de múltiplas vozes. 
Nesse sentido, monologismo está relacionado com ausência de 
representação de alteridade em um dado texto. Amorim (2004) 
observa, por outro lado, que o monologismo pode ser entendido 
como esquecimento da alteridade que está na origem do dizer e 
que, segundo ela, se trata também de uma etapa na vida criativa 
do autor. Quando lemos passagens como a que segue, presente 
no texto “Metodologia das ciências humanas”, somos levados 
a perceber o monologismo como parte e etapa importante do 
movimento dialógico que constitui os enunciados:

[...] O processo de esquecimento paulatino dos autores, 
depositórios das palavras do outro. A palavra do outro se 
torna anônima, apropriam-se dela (numa forma reelaborada, 
é claro); a consciência se monologiza. Esquecem-se também as 
relações dialógicas iniciais com a palavra do outro: como se elas 
fossem absorvidas, se infiltrassem nas palavras assimiladas do 
outro (tendo passado pela fase das “palavras próprias-alheias”). 
Ao monologizar-se, a consciência criadora é completada com 
palavras anônimas. Esse processo de monologização é muito 
importante. Depois, a consciência monologizada entra como 
um todo único e singular em um novo diálogo (já com novas 
vozes externas do outro). A consciência criadora monologizada 
une e personifica frequentemente as palavras do outro, tornadas 
alheias anônimas, em símbolos especiais: “voz da própria vida”, 
“voz da natureza”, “voz do povo”, “voz de Deus”, etc. (2003, p. 
403, grifos do autor)

Reportando-se a fragmentos desse trecho citado, Amorim 
(2004) enfatiza a ideia de processo progressivo de esquecimento das 
palavras de outrem que atravessam o dizer do sujeito falante, que, 
de reconhecidas, no início, se tornariam esquecidas e anônimas, no 
final, não se deixando mostrar na superfície textual. Nesse caso da 
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relação de monologismo/dialogismo, a autora concebe o dialogismo 
como uma espécie de vertigem da representação, sustentando que 
“muitas vezes, lá onde o autor não sabe, é que seu texto é mais 
dialógico. Outras vezes, de tanto acolher a palavra estrangeira, esta 
acaba falando em seu lugar e é o próprio autor que torna outro, à 
medida que o texto caminha.” (AMORIM, 2004, p.154). 

Como podemos perceber, a questão do dialogismo comparece, 
nos textos de Bakhtin, com facetas que vão além da ideia de 
um duplo dialogismo da linguagem pensado de modo mais 
genérico, como muitas vezes ela é interpretada e apropriada em 
estudos/pesquisas. Não que, a nosso ver, isso deva ser visto como 
um problema, a considerar os objetivos do estudo e a natureza 
do gênero pesquisado, mas entendemos que se faz essencial e 
enriquecedor conhecer a questão nos termos que Bakhtin a concebe, 
considerando suas múltiplas facetas e tendo sempre em mente que 
as relações dialógicas são permeadas por níveis, graus, nem sempre 
nitidamente perceptíveis em nossas práticas comunicativas. Afinal, 
conforme o pensamento de Bakhtin (2003), a responsividade 
que caracteriza o enunciado pode se manifestar na tonalidade do 
sentido, na tonalidade da expressão, na tonalidade do estilo e até 
nos matizes mais sutis da composição, o que reforça, portanto, 
o quão complexas e sutis são as maneiras como a dialogicidade 
penetra em nossas práticas comunicativas. 

EXPRESSÕES DO DIALOGISMO NA LINGUAGEM: O 
CASO DA AUTORIA NO TEXTO CIENTÍFICO

O recorte do percurso analítico que trazemos a seguir faz parte 
de uma pesquisa na qual procuramos investigar manifestações 
do dialogismo e a construção da autoria em artigos científicos 
produzidos por jovens pesquisadores (no caso, estudantes de 
mestrado) da grande área de Letras e Linguística e publicados nos 
anais de um dos eventos da Associação Brasileira de Linguística 
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(ABRALIN). O percurso da investigação foi se delineando 
enquanto busca de respostas para as nossas inquietações relativas 
à necessidade de melhor compreender as dificuldades que o 
estudante de mestrado, em seu processo de formação inicial como 
pesquisador, enfrenta quanto ao gerenciamento de vozes na escrita 
de textos científicos, mais precisamente de artigos científicos.

No referido trabalho, a parte dedicada ao exame da construção 
da autoria, que tomamos aqui para ilustração, foi realizada seguindo 
duas direções: uma primeira, centrada no exame das posições 
responsivas assumidas pelo jovem pesquisador entendidas como 
indícios de autoria; uma segunda, voltada ao exame do todo do 
enunciado concreto, entendendo a voz autoral como a experiência 
discursiva individual do produtor que a unidade significativa do 
todo acabado do enunciado expressa. Assim entendida, a autoria 
não se encontra apenas na maneira como o sujeito cita e se relaciona 
com as outras vozes, posto que “o autor de uma obra só está 
presente no todo da obra, não se encontra em nenhum elemento 
destacado desse todo, e menos ainda no conteúdo separado do 
todo” (BAKHTIN, 2003, p. 399). 

Dadas as limitações de espaço, optamos por apresentar, nesta 
proposta, um dos casos de manifestação de relações dialógicas que 
entendemos caracterizar indícios da construção da autoria no texto 
científico do jovem pesquisador. 

Tomando o artigo científico em seu todo concreto e acabado, 
a análise da construção da voz autoral do jovem pesquisador 
focalizou as dimensões extraverbal e verbal, buscando, assim, 
articular materialidade textual e suas condições concretas de 
realização (compreendendo aspectos como os sujeitos envolvidos, a 
esfera da comunicação discursiva, a especificidade do gênero artigo 
científico e sua organização macroestrutural e o uso do discurso 
citado em função dessa organização, o tempo-espaço do evento, as 
normas de publicação dos trabalhos no evento). 
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Na perspectiva de relacionar contexto de produção, circulação 
e recepção do texto e os acabamentos temático e composicional do 
gênero do discurso como pontos de orientação para compreender 
a construção da voz autoral do jovem pesquisador, nosso 
percurso analítico foi delineando as escolhas lexicais, as formas 
de organização sintática e macroestrutural, as opções teórico-
metodológicas, as formas de citar e de se relacionar com as vozes, 
as posições responsivas assumidas no diálogo com as vozes citadas, 
o tipo de profundidade de abordagem e contribuição da reflexão, 
que compõem o todo que o projeto de dizer expressa e que 
apontam para a forma de autoria do jovem pesquisador em textos 
dessa natureza. 

Optamos por apresentar aqui apenas o aspecto das posições 
responsivas assumidas pelo jovem pesquisador no diálogo 
com as vozes citadas, aspecto esse que, a nosso ver, já indica de 
modo produtivo a natureza complexa das relações dialógicas na 
comunicação discursiva da esfera científica. 

Dentre as formas de posições responsivas constatadas e 
examinadas em nossa pesquisa, selecionamos o caso específico 
das relações dialógicas de concordância e de discordância. No que 
concerne ao texto científico, pode-se pensar, de um lado, a ideia 
de concordar como compartilhar da posição ou do dizer de um 
estudioso, pesquisador ou pensador; e, de outro, discordar como 
refutar, ser contra o dizer ou posição de um estudioso, pesquisador 
ou pensador. Essa categoria pode agregar outras nuanças que 
caracterizam as relações dialógicas na atividade comunicativa, que 
não exploraremos aqui, tais como concordar ou discordar total ou 
parcialmente, e outras gradações que não deixam de ser possíveis, 
conforme uma visão bakhtiniana. 

Como já afirma Bakhtin (2003, p.331), de cuja posição 
compartilhamos, que a “concordância é uma das formas mais 
importantes de relações dialógicas”, não deve ser surpresa que, via 
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de regra, no texto científico do jovem pesquisador, dado o nível 
de formação intelectual e a maturidade teórica em que esse sujeito 
se encontra, essa forma de relação dialógica tenha um lugar de 
destaque ainda mais acentuado do que, por exemplo, no texto de 
um pesquisador considerado mais experiente. 

É preciso observar, neste momento, que se pode pensar 
concordância e discordância como forças engendradoras da escrita 
científica, na medida em que o pesquisador expressa um desses tipos 
de relações dialógicas ou ambos, ao longo do seu texto, sempre que 
se reporta ao dizer do outro. Na maioria das vezes, essas relações 
aparecem sinalizadas, textualmente, por meio de expressões como 
concordamos com fulano, discordamos de X, compartilhamos da 
posição de X, aceitamos a visão de Y, refutamos o entendimento de 
fulano, estamos de acordo com X. Vejamos o excerto que segue:

Além dos aspectos sócio-comunicativos e funcionais, o 
próprio suporte textual pode caracterizar o gênero presente. 
Um exemplo disso é o conjunto de gêneros textuais que estão 
imergindo com a Internet, mesmo a maioria deles tendo outros 
similares em outros ambientes comunicativos, tanto orais como 
escritos. Nesse sentido, pode-se concordar com Marcuschi que 
“[...] os ambientes virtuais são extremamente versáteis e hoje 
competem, em importância, entre as atividades comunicativas 
ao lado do papel e do som (...) a Internet é uma espécie de 
protótipo de novas formas de comportamento comunicativo” 
(MARCUSCHI, 2002, p. 13). (AC04, p. 4309)5.

5 Para assegurar a preservação da identidade dos autores em nossa pesquisa, os 
artigos científicos foram codificados observando-se a seguinte identificação: 
AC01, AC02, AC03 e assim por diante, em que AC corresponde a Artigo 
Científico e os numerais cardinais 01, 02, 03 ... correspondem a ordem 
numérica, estabelecida aleatoriamente, dos textos em nosso corpus. Ao longo 
das análises, procuramos nos referir aos autores dos artigos como produtores, 
jovens pesquisadores, para evitar qualquer conflito com a designação das 
vozes que eles citam em seus textos, as quais são referidas como autores, 
estudiosos, teóricos. Acompanhando a identificação do artigo, encontra-se 
ainda a indicação da(s) página(s) do artigo da qual foi recortado o excerto. 
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O excerto acima se insere em um contexto em que o produtor 
discute o surgimento de novos gêneros textuais no universo das 
novas tecnologias, mais precisamente da internet. Com vistas a 
sustentar a afirmação de que a internet possibilita emergir um 
conjunto de gêneros textuais, o produtor busca respaldo na voz 
de uma autoridade do assunto, o linguista Marcuschi, explicitando 
textualmente sua posição de concordância com a visão desse 
estudioso (como destacado em negrito no excerto), para quem 
a “internet é uma espécie de protótipo de novas formas de 
comportamento comunicativo”. 

Conforme pudemos observar na análise do corpus de nossa 
pesquisa, concordar com o dizer do outro é uma forma de posição 
responsiva cuja regularidade é notadamente marcante, sobretudo 
quando comparamos com a manifestação da discordância e de 
outras formas de posição responsiva. Isso tem a ver com o estágio 
de formação do pesquisador, logo, na condição de iniciante na 
atividade científica, o estudante de mestrado tende, via de regra, 
a não revelar ainda uma maturidade intelectual e teórica que lhe 
permita entrar em confronto com a posição de um trabalho de um 
pesquisador mais experiente e com produções já estabelecidas e 
reconhecidas pelos pares, como é o caso da posição do reconhecido 
linguista Marcuschi. 

Além do mais, não se pode perder de vista que concordar 
com a posição do outro pode significar uma abertura à renúncia de 
pontos de vista e posições já prontos, como aponta Bakhtin (2003), 
o que não necessariamente representa um problema na construção 
do dizer na escrita científica. Nesse sentido, é pertinente recuperar 
as próprias palavras de Bakhtin (2003), que são bastantes 
elucidativas quanto à maneira de concebermos a concordância 
e a discordância nas práticas comunicativas de um modo geral, 

Assim, AC04, p. 4309 indica que o fragmento em análise se trata do artigo 
científico do produtor 04 e foi recortado da página 4309 do referido artigo 
nos anais da ABRALIN.
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incluindo aí, evidentemente, a escrita científica, e o seu potencial 
de enriquecimento na compreensão do sujeito:

A concordância-discordância ativa (quando não resolvida 
dogmaticamente de antemão) estimula e aprofunda a 
compreensão, torna a palavra do outro mais elástica e 
mais pessoal, não admite dissolução mútua e mescla. 
Separação precisa de duas consciências, da sua contraposição 
e da sua inter-relação. (BAKHTIN, 2003, p. 378, grifos 
nossos)Assim, tanto quanto a postura da discordância, a 
concordância deve ser altamente valorizada em práticas 
comunicativas do universo acadêmico, sem que se leve a 
pensar que tal postura represente induzir a cessar o espírito 
do questionamento, da interrogação, afinal, concordar 
pode representar também fazer descobertas, ampliar os 
horizontes de compreensão de um dado objeto/fenômeno, 
assumir postura crítico-reflexiva, construir conhecimentos.

A concordância como forma de relação dialógica na escrita do 
jovem pesquisador é tão marcante e parece ser tão constitutiva do 
dizer nesse estágio de formação que a nossa análise revelou que apenas 
um único produtor estabeleceu uma relação dialógica que podemos 
entender como uma forma de colocar sob questão as palavras de um 
pesquisador já estabelecido. Ilustremos, pois, esse caso:

Se dissermos, com Cavalcante (2007), que o intertexto é um 
elemento que permite fazer uma remissão não importa de que 
natureza – inclusive a gêneros – estaremos reduzindo gênero a 
texto.

O que queremos dizer é que, para que se mantenha operante 
a expressão intertextualidade intergenérica é necessário o 
alargamento do conceito de texto e, por conseguinte, o de 
intertexto, que pode ser entendido como qualquer elemento 
que possibilite fazer referência a outro texto ou a outro 
gênero, e não somente à materialidade verbal. Numa relação 
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intergenérica, o intertexto pode ser a estrutura composicional, 
o conteúdo temático ou até mesmo o estilo.  (A3, p. 4356-
4357). 

No excerto, observamos o posicionamento de discordância 
em relação à posição da estudiosa do domínio da Linguística do 
texto, Cavalcante (2007), quando o produtor assume que a visão 
da referida estudiosa acerca do intertexto implica uma redução 
de gênero a texto. Está indicado aí que o produtor não concorda 
plenamente com a posição de Cavalcante, razão pela qual, logo em 
seguida, ele sugere o alargamento do conceito de texto assumido 
pela estudiosa, para que, dessa forma, a expressão intertextualidade 
intergenérica continue, no seu modo de entender (do produtor), 
operante. 

Esse é um tipo de posicionamento importante para o trabalho 
desse produtor, porque ilumina a forma como ele realiza a análise 
do fenômeno das “relações intergenéricas constitutivas do scrap 
do Orkut”, mais precisamente do tipo mescla por intergenericidade 
prototípica. Nesse caso, mais do que uma simples discordância 
bem pontual de uma declaração ou de um ponto de vista de um 
estudioso X, é uma discordância que tem implicação direta no tipo 
de contribuição que o trabalho se propõe a apresentar, como se 
denota mais claramente quando observamos a seguinte afirmação, 
a qual faz parte do fechamento da análise que o produtor 
realiza do tipo de mistura intergenérica denominado mescla por 
intergenericidade prototípica: 

Queremos mostrar com isso que o conceito de intergenericidade 
defendido hoje na Linguística de Texto restringe o fenômeno a 
uma relação genérica que contenha, num enunciado híbrido, 
a forma de um gênero e a função de outro. Os dados de nossa 
pesquisa nos mostram que nem sempre a forma aparece nesse 
tipo de mescla, mas, sim, outra característica qualquer, como o 
estilo, por exemplo, como é o caso. (AC03, p. 4358)
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Isso posto, nosso entendimento é que, se emitir posicionamento 
de discordância é uma prática pouco frequente e possa estar, 
certamente, relacionado ao estágio de formação do pesquisador, 
tal postura não deve ser condenada em detrimento da exigência de 
o pesquisador confrontar posicionamentos, criticá-los, questioná-
los. Tanto porque o modo com o jovem pesquisador se relaciona 
dialogicamente com o dizer do outro tende a evoluir natural e 
sensivelmente, à medida que ele vai se familiarizando melhor 
com os debates de seu domínio do saber e vai participando mais 
ativamente das práticas comunicativas do universo acadêmico-
científico, quanto porque, assim como é o discordar, o concordar 
não deixa de ser uma forma produtiva de diálogo com a palavra 
alheia, de construção de uma voz autoral, sobretudo quando se 
considera o estatuto do sujeito que fala e em que condições, espaço 
e tempo, ele enuncia.

Nos aspectos ilustrados, focalizamos tão somente uma dentre 
as possibilidades de perceber o funcionamento das relações 
dialógicas em textos, em particular no texto científico do gênero 
artigo. Tratamos de explorar as relações dialógicas contemplando 
exclusivamente a dimensão do diálogo com o já-dito, com aquilo 
que Bakhtin denomina de modos de representação do discurso do 
outro. Tomá-la para análise nesses termos não significa acreditar 
que a dimensão interlocutiva do dizer não esteja operante na 
maneira como o sujeito pesquisador constrói sua voz. Apenas por 
uma opção metodológica essas duas dimensões foram separadas 
aqui, porque, em seu funcionamento real e concreto, elas se 
interagem, e precisam ser consideradas (ou, pelo menos, delas 
está consciente) pelo analista que assume, em seus trabalhos, a 
perspectiva dos estudos bakhtinianos. 

É preciso ainda ressaltar que o foco no aspecto específico 
das relações de concordância e de discordância centrado mais 
num determinado ponto do texto não implica desconsiderar a 
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unidade do todo do enunciado. Nossa preocupação com o indício 
da construção da voz autoral não significa dizer que tenhamos 
ignorado as relações complexas e constitutivas do dizer expresso na 
materialidade do artigo científico com as condições concretas de 
sua realização. Ao contrário, considerá-las foi imprescindível para 
uma melhor compreensão sobre como o sujeito jovem pesquisador 
se expressa no artigo científico (como cita nas diferentes seções 
desse gênero), sobre como ele dialoga com outros autores e como 
ele constrói sua voz autoral, possibilitando-nos, assim, reconhecer 
as dificuldades do sujeito jovem/pesquisador no processo de 
familiarização com convenções da esfera acadêmico-científica e 
com o discurso disciplinar. 

Trata-se, portanto, de, a partir dos indícios investigados, 
percebermos uma voz autoral que, à medida que o sujeito jovem 
pesquisador vai se engajando na esfera e participando dos diálogos 
dessa esfera e se familiarizando com o discurso disciplinar e 
convenções próprias da esfera acadêmico-científica, tende a se 
desenvolver paulatinamente, porque, afinal, estamos falando 
de uma voz que está em evolução, já que produzida por um 
pesquisador em formação pela e para a pesquisa científica e pela e 
para a escrita do texto científico. 

CONSIDERAÇÃO FINAIS

Neste texto, tivemos como propósito central abordar o 
dialogismo bakhtiniano, procurando pontuar, a partir de diferentes 
textos do pensador russo, facetas dessa noção que são importantes 
em suas reflexões e de necessário conhecimento para o analista que 
enfrenta o estudo de textos e discursos ancorado em tal perspectiva 
teórico-metodológica. Complementarmente, trouxemos um 
percurso de análise que focalizasse uma das facetas apontadas e 
que revelasse sua produtividade no estudo de um texto, no nosso 
caso a opção foi pelo artigo científico.
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Estamos conscientes de que esses apontamentos e reflexões 
não dão conta de todas as possibilidades de apreensão da concepção 
de dialogismo bakhtiniana, posto que, explorá-la até as últimas 
consequências, em todas as suas nuanças, tal como pensada por 
Bakhtin, se trata de empreendimento desafiador e extremamente 
difícil para os limites e propósitos de um texto ensaístico como 
este. Basta imaginarmos que, em Bakhtin, a noção de polifonia, 
enquanto forma de manifestação do dialogismo, mereceu um 
longo e complexo estudo, e, não por acaso, tem sido apropriada 
por leituras que nem sempre estão de acordo com o pensamento 
de Bakhtin. Poderíamos arriscar dizer que até mesmo entre 
os estudiosos do Círculo, especialmente falando do contexto 
brasileiro, a polifonia parece ser ainda um conceito muito caro, 
que, certamente, deva merecer um enfrentamento e um tratamento 
mais acalentado. 

Dito isso, queremos finalizar reafirmando a relevância de 
identificarmos e de compreendermos as múltiplas facetas desse 
conceito no conjunto dos textos bakhtinianos, sobretudo quando 
se tem em conta a farta apropriação e produtividade de tal conceito 
em trabalhos, em especial no domínio dos estudos do texto e 
do discurso, aqui no Brasil, fundamentados no pensamento de 
Bakhtin.

Não menos importante e necessário, a nosso ver, é ainda 
enfatizarmos a relevância de continuarmos explorando facetas 
do dialogismo em conformidade com a teoria bakhtiniana – e 
com adequação e coerência teórico-metodológica – em nossos 
trabalhos sobre o funcionamento discursivo de gêneros de 
esferas comunicativas diversas. Neste texto, procuramos trazer 
uma contribuição apresentando um recorte de um percurso 
de análise da construção da autoria em enunciados da esfera 
científica. Nesse percurso, procuramos considerar a voz do 
sujeito jovem pesquisador no diálogo com o já-dito, observando 
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como ele se posiciona nos diálogos com a palavra alheia e como 
ele vai, nesses diálogos, construindo uma voz autoral em seu 
processo de desenvolvimento e aprimoramento na escrita de 
textos científicos.
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o disCurso sobre a esCrita Criativa:
Conflito de valores em entrevistas pingue-pongue 

Marina Célia Mendonça (UNESP)

INTRODUÇÃO

As práticas de escrita, na sociedade brasileira contemporânea, 
ganham maior espaço com as novas mídias, em consonância com 
uma suposta “democratização” da palavra que se advoga com 
o advento dessas novas mídias, possibilitadas em especial pela 
internet. O processo é irreversível e tem sido objeto de estudos na 
Linguística e Linguística Aplicada, em diversas linhas de pesquisa, 
tendo como foco, entre outros, o estudo dos gêneros do discurso, 
das identidades dos sujeitos, da interação discursiva, das novas 
linguagens, de formas de letramento. Este texto insere-se nesse 
contexto e toma como tema o discurso sobre a prática da escrita 
criativa.

Assis Brasil faz um sumário histórico de cursos que enfocam 
essa prática na história recente, que reproduzimos a seguir na 
íntegra. Chama atenção o fato de essas oficinas serem recentes 
no país (iniciadas há pouco mais de cinquenta anos) e atreladas a 
universidades e órgãos públicos.

O escritor Cyro dos Anjos, em 1962, deu início, na Universidade 
de Brasília, ao ciclo nacional das oficinas literárias, tendo o 
grande mérito - entre outros - de trazer à pauta a conveniência 
dessa classe de laboratórios. Entenda-se: como toda tentativa 
pioneira, encontrou resistências explícitas e veladas e, no caso, 
e compreensivelmente, entre os escritores. Em 1966 Judith 
Grossmann criou uma experiência congênere na Universidade 
Federal da Bahia, também com resultados entusiasmantes. Em 
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1975 aconteceu no Rio uma oficina importante, que foi regida 
por Silviano Santiago e Affonso Romano de Sant´Anna. A 
partir daí, as oficinas brasileiras encontraram grande acolhida, 
concentrando-se em geral nas instituições acadêmicas e em 
órgãos públicos; cito a título exemplar, o laboratório da 
poeta e professora Maria da Graça Cretton, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, autora da tese de doutorado Oficina 
literária: o artesanato do texto (1992). Há outras a nomear, e 
entre elas lembro as coordenadas por Suzana Vargas e Esdras do 
Nascimento, ambas no Rio de Janeiro. No Recife encontra-se a 
do excelente romancista Raimundo Carrero. Funcionam, ainda 
no Brasil, algumas oficinas on-line, como a de João Silvério 
Trevisan, denominada Oficina virtual de texto, e hospedada no 
site do SESC de São Paulo. (ASSIS BRASIL, s/d)

A mídia de referência, no país, tem chamado atenção para o 
crescimento dessa prática de escrita criativa nos últimos anos. Esse 
crescimento mede-se, paralelamente, pela ampliação do público 
interessado nas chamadas “oficinas da escrita criativa”. Em 2009, 
a Folha de S. Paulo veicula matéria intitulada “A Ascensão das 
oficinas literárias” que anuncia: 

O Brasil vive a emergência de um movimento literário: o 
dos escritores com diploma de autor. Centros culturais com 
lotação esgotada e professores particulares com fila de espera 
caracterizam a vicejante versão brasileira da disciplina “creative 
writing” (escrita criativa) das universidades norte-americanas. 
Os resultados são semelhantes: escritores reconhecidos pela 
crítica e premiados nos concursos de literatura. (GUIMARÃES 
NETO, 2009)

Matéria veiculada pela revista Exame em 2014, intitulada 
“Cursos de formação de escritor se espalham pelo País”, toma 
por base dados desse crescimento veiculados por O Estado de São 
Paulo e cita exemplos de oficinas bem-sucedidas no país: a do 
gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil, iniciada em 1985 e ligada 
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ao âmbito da graduação e pós-graduação da PUC/RS; a de João 
Silvério Trevisan, que funciona há cerca de 30 anos em São Paulo 
(RODRIGUES, 2014). Outro exemplo de matéria em mídia de 
referência foi veiculada em 2015 em www.terra.com.br, sob o 
título “Quer escrever melhor? Cursos de escrita podem ajudar”, 
com subtítulo “Cursos de escrita criativa se proliferam pelo País 
e atraem público diversificado”; a matéria aponta a ampliação da 
oferta de oficinas de escrita no Brasil, com procura por um público 
não especializado na área de Letras.

A Revista Língua Portuguesa, editada pela Segmento (São 
Paulo) desde 2006, também coloca foco nas práticas de escrita, 
incluindo a escrita criativa. Neste texto, meu objetivo é discutir, 
considerando o contexto exposto, como o discurso sobre essas 
práticas é materializado no periódico. Especificamente, selecionei 
para análise um conjunto de 13 entrevistas pingue-pongue, 
veiculadas em 2006 e 2007, em que se materializam conflitos de 
valores sobre essa prática. A seguir, inicialmente, contextualizarei 
esse discurso nas capas do periódico e em crônicas assinadas por 
Geraldo Galvão Ferraz. Passarei, então, às análises das entrevistas, 
tendo como suporte teórico-metodógico os estudos bakhtinianos 
do discurso. 

O DISCURSO SOBRE AS PRÁTICAS DE ESCRITA NA   
REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA

Um levantamento preliminar feito em 73 exemplares da 
Revista Língua Portuguesa, de 2006 a 2015, mostra a relevância 
que o periódico dá à problemática de escrita e à criação artística. 
A questão ganha destaque em diversos gêneros discursivos que 
compõem a revista, desde nas capas até em colunas assinadas e 
entrevistas pingue-pongue.

Veja-se como se manifesta esse discurso nas capas do 
periódico. Elas, nos números de 2006 a 2008, têm estabilidade 
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composicional e estilística (neste texto, tomamos as capas como 
gêneros do discurso segundo a concepção de Bakhtin, 2000). 
Dá-se, nesses enunciados verbo-visuais, destaque à foto de uma 
“figura” intelectual no país, em especial um profissional do campo 
artístico (com especialidade na música, na literatura, no teatro, 
no cinema, na TV). Em relação à linguagem verbal, grande parte 
das chamadas de capa relacionadas a essa foto chamam atenção 
para as “técnicas” de criação do artista em questão; destaque-se 
que essas chamadas são recuperadas no interior do número do 
periódico em entrevista pingue-pongue com esse artista. Vejam-
se exemplos abaixo, em capas que trazem como plano de fundo 
fotos, respectivamente, de Ziraldo, Chico Buarque de Holanda, 
João Ubaldo Ribeiro e Marcelo Tas: 

(1) Ziraldo. Como narrar histórias infantis. Pai de Menino Malu-
quinho lança livro em que inventa um tempo verbal e conta 
segredos dos textos para crianças. (REVISTA LÍNGUA POR-
TUGUESA, 2006a)

(2) O estilo Chico. Compositor descreve seu processo de criação e 
diz que personagens de seus romances são como temas de sua 
música. (REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA, 2006b)

(3) O barroco enxuto. O romancista João Ubaldo Ribeiro conta 
como chegou a um texto refinado sem cair nas armadilhas do 
rebuscamento. (REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA, 2006c)

(4) Receita de bom humor. Marcelo Tas revive nos palcos a irreve-
rência dos anos 80 e mostra qual o segredo para provocar risos 
por escrito. (REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA, 2006e)

Outra evidência, nas capas desses três anos iniciais da revista, 
do enfoque nas práticas de escrita e na criação artística, são as 
chamadas na lateral esquerda que remetem a uma coluna da 
revista em que se toma por tema a escrita criativa. Nelas, também 
se atualiza o discurso da “técnica” aplicada à escrita. Vejamos as 
chamadas de algumas capas:
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(1) INVENTE SEU PERSONAGEM – As técnicas de romances 
para descrever as pessoas imaginárias. (REVISTA LÍNGUA 
PORTUGUESA, 2006d)

(2) A TÉCNICA DA POESIA – Como criar ritmos em forma de 
versos. (REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA, 2008)

Nos números mais recentes do periódico (2009-2015), as 
capas adotam outra disposição gráfica/composicional, sem destaque 
para a foto de uma “figura” do campo da arte em plano de fundo. 
No entanto, esses enunciados continuam a remeter às práticas de 
escrita ora na chamada principal, ora nas laterais, ora no cabeçalho. 
É importante ainda destacar que, quando esse discurso aparece no 
cabeçalho, ele assume os seguintes termos/expressões : “técnicas de 
escrita”, “técnica(s) de texto”, “narrativa”, “criatividade”, “redação”, 
“escrita”, “como melhorar textos”, “técnica”, “técnicas de estilo”, 
“escrita criativa” (nessa ordem, da expressão mais frequente para a 
menos frequente).

Como supracitado, o periódico apresenta uma coluna que 
tem por tema a escrita criativa. Esses textos, presentes em quase 
todos os números da revista pesquisados, foram assinados, em sua 
maioria, por Geraldo Galvão Ferraz (nos primeiros números da 
revista) e Bráulio Tavares (a partir do número 31). No Sumário 
do periódico, ao longo do período pesquisado, essa coluna sobre 
escrita criativa é assim intitulada: “Técnica”, “Técnica narrativa”, 
“Técnica literária”, “Técnica criativa”, “Técnica de escrita”, 
“Criativa”. 

As chamadas citadas indiciam o quanto a prática da escrita 
está relacionada ao discurso da “técnica” no periódico: ele se repete 
de um número do periódico a outro nesse espaço de tempo, ao 
longo de uma década; ele se sobrepõe no mesmo número do 
periódico, em lugares diferentes da capa (chamada principal, 
chamada secundária, cabeçalho) e em outros gêneros do discurso 
dentro da revista (sumário, coluna). O tema foi discutido por mim 
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em outros textos, remeto o leitor a eles já que a discussão não está 
no escopo do presente capítulo (MENDONÇA, 2009; 2013). 

Cabem aqui comentários sobre as colunas em que se 
propõem técnicas para a escrita criativa: nelas, encontra-se o 
entrelaçamento do discurso didático-pedagógico sobre a produção 
textual com o discurso que circula na esfera artística, um espaço 
para a “didatização” da produção textual/artística. A seguir, alguns 
aspectos a se destacar no discurso sobre a escrita criativa nessas 
colunas: 1. Os escritores consagrados de textos literários, tomados 
em sua prática de produção escrita, sacramentam técnicas, truques, 
segredos sobre a escrita, e como tal são considerados modelos a se 
seguir e são mitificados; 2. Como é comum nos discursos didáticos, 
há nos enunciados uma apropriação do discurso da ciência (no 
caso, a crítica literária), mas um apagamento da história de sua 
produção; 3. Na coluna, encontramos uma “funcionalidade do 
texto literário” (o estilo a se adotar na prática de escrita atual 
deve considerar o leitor contemporâneo – nesse sentido, temos 
um valor do literário que se desloca considerando outras posições 
valorativas);  4. Aparecem, nos enunciados, características típicas do 
discurso pedagógico (determinados estilos literários são colocados 
como “modelos” de escrita - eles são apresentados como técnicas, 
truques); 5. Nos enunciados, ora o leitor (escritor iniciante) é 
tomado como sujeito capaz de produzir de forma autônoma um 
texto literário, ora é construída uma imagem dele como “aspirante 
a autor”, mas ainda não capaz – oscila-se entre a democratização 
da produção da palavra artística e sua atribuição a um sujeito 
“sacralizado”. (MENDONÇA, 2013)

Esse conflito de valores acerca da apropriação da prática de 
escrita criativa atravessa o discurso sobre as oficinas literárias, 
segundo relata e discute Assis Brasil (citamos um fragmento longo 
tendo em vista que o autor destaca conflitos de valores que serão 
retomados a seguir, na análise do corpus):
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Apesar de todo esse inequívoco acúmulo de realizações nacionais 
e internacionais, temos de convir que meio século de existência 
é pouco; será preciso que passe uma geração para que as oficinas 
sejam aceitas de modo natural e integradas sem restrições ao 
sistema cultural. Dessa forma, os atuais laboratórios pagam o 
preço da novidade, gerando um sem-número de mal-entendidos.  
Uma idéia recorrente é atribuir às oficinas uma espécie de 
uniformização dos textos dos alunos. Trata-se, este, de um 
pensamento simplificador, e todas as simplificações são 
vistosas. (...)

Uma segunda objeção, sedutora pelo charme de seu 
enunciado, é a de que nem Flaubert nem Eça (nem Dante, 
nem Cervantes, acrescento eu) freqüentaram oficinas 
literárias. É rigorosa e solar verdade; a conclusão de que 
um autor faz-se ex nihilo, porém, é falaz. Tanto Eça quanto 
Flaubert pensaram sobre suas composições; o autor de Os Maias 
submetia seus textos a colegas (Ramalho Ortigão foi um deles) 
e, em função disso, refazia a escrita, acertava a forma e refletia 
muito sobre o que escrevera. Flaubert possuía suas vítimas 
preferidas (...).

Essas trocas de juízos e de conselhos são conhecidas de todos. 
Qualquer escritor com carreira antiga recebe originais para 
parecer (...). Outrossim, o escritor recebe cartas (ou e-mails) 
comentando seu livro. Às vezes até ocorre um encontro pessoal. 
Ora, tudo isso é atividade típica de uma oficina: a diferença 
é que esta não possui o método das outras, as regulares. (...) 
Relembro aqui, a título de paralelismo, os estúdios dos 
artistas plásticos antigos e modernos: cercados de alunos, 
esses profissionais eram e são também mestres, ensinando ao 
noviço os artifícios de sua arte. Ora, essas atitudes de convívio 
configuraram laboratórios informais que, entretanto, não 
impediram o surgimento das academias de artes que vieram, 
por assim dizer, disciplinar o estudo, no intento de torná-lo 
mais eficiente. Por que haveria de ser diverso com a literatura 
que, salvo melhor juízo, é uma arte como as outras?  (...) 
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Preciso é então dizer, como corolário, que as oficinas não 
se constituem em fábricas de escritores (...). São lugares de 
criação, troca de idéias e aconselhamento. Tal como acontece 
na vida. 

Ademais, o momento estético em que vivemos já não 
contempla espaço para o ignorante-iluminado, aquele 
escritor que desconhece seus métodos de composição e 
não consegue pensar sobre eles; hoje o escritor é versado não 
apenas naquilo que se denomina de cultura geral, mas é alguém 
que sabe discorrer sobre suas obras. 

Se é possível pensarmos a existência de pintores primitivos, não 
há escritores primitivos. Todos resultam de muito suor, muita 
leitura, muita informação, cultura e conhecimento técnico. 
A propósito, um número expressivo dos escritores atuais vêm 
do meio universitário, e essa é uma tendência universal. O 
espaço privilegiado de gênese e vivência dessa nova categoria de 
escritores é a oficina literária, e de forma crescente os escritores 
provirão de oficinas. (...)

Pensado na raiz dos preconceitos e equívocos, percebe-se, 
subjacente, uma atitude algo elitista, algo reacionária, algo 
romântica (...) que leva alguns autores a acreditarem apenas na 
inspiração - palavra fluida e confusa, de viés esotérico - e no 
talento, que se nos afigura mais problemático, por dividir as 
pessoas entre talentosas e não-talentosas, partição inaceitável 
num mundo que se esforça para, sem discriminações, assimilar 
e a integrar as diferenças e as minorias. (...)

Atividade mundialmente consagrada, as oficinas são uma 
característica do momento literário contemporâneo, que assim 
se renova e amplia no plano experimental. As oficinas sempre 
existiram, e apenas agora se institucionalizam sob a forma de 
um curso - passe a palavra - organizado por um escritor que é, 
ao mesmo tempo, seu professor.
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As oficinas evidenciam, pela produção comprovável de seus 
alunos, que não são tolhidas as formas individuais de expressão 
literária; muito ao contrário: a discussão coletiva dos textos 
propicia diversidades estilísticas e de conteúdo, fazendo com 
que o aluno se aventure pela inovação estética.

O fato de freqüentar uma oficina não transforma ninguém em 
escritor (...). 

É possível realizar uma carreira ou uma brilhante obra literária 
- e até ganhar o Nobel - sem que se passe por uma oficina, 
e a história está aí para confirmar de modo esmagador; 
contudo, numa oficina os caminhos tornam-se mais breves, e a 
possibilidade de erros de percurso é bem menor.

Não sendo o fim e nem o começo de nada, as oficinas 
demonstram ser uma passagem, e de reconhecido proveito. É 
só perguntar a quem já cruzou por elas. (ASSIS BRASIL, S/D, 
negrito adicionado)

Considerando o que foi exposto sobre a escrita criativa no 
periódico e os valores em conflito, nosso interesse é analisar o 
discurso sobre essa prática no gênero de discurso entrevista pingue-
pongue.

O CONFLITO DE VALORES EM ENTREVISTAS PINGUE-
-PONGUE

Antes de iniciar a análise das entrevistas selecionadas no 
corpus, faço algumas considerações sobre esse gênero do discurso.

Sherwood (1981), em obra direcionada aos profissionais do 
campo jornalístico, destaca que, entre as tarefas do jornalista na 
preparação de uma entrevista, este deveria selecionar questões de 
forma a direcionar a entrevista para o ponto mais importante que 
se deseja conhecer do entrevistado ou para o assunto de interesse 
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do consumidor do discurso das mídias. Considerando ser esse um 
procedimento valorizado na comunidade de jornalistas, uma 
análise das entrevistas, com o objetivo de observar/descrever 
valores ideológicos materializados nesse gênero, pode tomar 
como ponto de partida as questões formuladas pelo jornalista, 
pois essas questões materializam valores ideológicos que o 
jornalista crê serem compartilhados pelos leitores do periódico. 
Esse foi o ponto de partida desta análise. 

A revista Língua Portuguesa possui uma seção intitulada 
“Figura da Linguagem”, em que são veiculadas entrevistas 
com diversas personalidades, em especial artistas (escritores, 
compositores, cineastas). Essas matérias são assinadas por 
jornalistas e ocupam várias páginas do veículo impresso. 
Compõem o material de análise deste capítulo 13 entrevistas, 
veiculadas pela revista em 2006 e 2007. Os entrevistados são: 
Ziraldo, Chico Buarque de Holanda, João Ubaldo Ribeiro, 
Paulinho da Viola, Marcelo Tas, Fernando Morais, Gabriel O 
Pensador, Rubem Alves, Nelson Pereira dos Santos, José Simão, 
Paulo Tatit e Sandra Perez, Glauco Mattoso, Marcelo Coelho. 
Considerando as perguntas que abordam a relação do artista com 
sua criação, há estabilidade temática no corpus: são frequentes 
as questões que indagam sobre a importância da escola para o 
desenvolvimento da relação do artista com a linguagem, sobre 
a rotina da criação, sobre a possibilidade de haver fórmulas/
regras/modelos para a criação, sobre o que caracteriza uma 
boa produção artística (na área da música, da literatura, da 
produção cinematográfica). A pesquisa enfocou esses trechos dos 
enunciados, em que o entrevistado, frente ao questionamento 
citado, discorre sobre sua relação com a escrita criativa.

Lage (2006) classifica as entrevistas jornalísticas considerando 
vários aspectos, destaco aqui a classificação segundo as 
circunstâncias de realização. Nesse caso, segundo o autor, elas 
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podem ser ocasionais (sem combinação prévia), de confronto, 
coletiva e dialogal. O autor afirma sobre esse último tipo o que se 
segue: 

Marcada com antecedência, reúne entrevistado e entrevistador 
em ambiente controlado – sentados, em geral, e, de preferência, 
sem a interveniência de uma aparato (como uma mesa de 
escritório) capaz de estabelecer hierarquia (quem se senta diante 
de gavetas da mesa assume, de certa forma, posição de mando). 
Entrevistador e entrevistado constroem o tom de sua conversa, 
que evolui a partir de questões propostas pelo primeiro, mas 
não se limitam a esses tópicos; permite-se o aprofundamento e 
detalhamento dos pontos abordados. (LAGE, 2006, p. 77)

Da perspectiva teórica assumida neste trabalho, embasada nos 
estudos bakhtinianos do discurso, algumas observações podem ser 
feitas acerca dessa visão sobre a entrevista pingue-pongue - em 
Mendonça (2008), discuto com mais detalhes as posições do campo 
jornalístico sobre esse gênero do discurso. Contraditoriamente a 
uma representação comum, nesse campo, do jornalista como um 
sujeito que controla o discurso do entrevistado, encontramos na 
definição da entrevista dialogal, citada acima, a ilusão de que a 
conversa entre entrevistador/entrevistado possa ocorrer de forma 
simétrica, transcorrer de modo independente das constrições 
sócio-históricas, sem conflitos ideológicos. Na perspectiva teórica 
assumida aqui, essa simetria não é possível.

A palavra, concebida como signo ideológico, materializa 
conflitos e contradições ideológicas presentes na vida social e nos 
discursos constituídos na história. Bakhtin/Volochínov (2006, p. 
66) apresenta, para caracterizar o jogo de poder que se materializa 
na linguagem, a metáfora da “arena”: “Sabemos que cada palavra 
se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e 
lutam os valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-
se, no momento de sua expressão, como o produto da interação 



- 56 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa

viva das forças sociais.” Nessa perspectiva, é preciso descartar a 
possibilidade de não encontrar, nas atividades de linguagem, 
o conflito ideológico. Uma entrevista dialógica, como qualquer 
atividade linguística, está prenhe de conflito. Aliás, dialógico, na 
perspectiva do círculo de Bakhtin, é como é entendido qualquer 
enunciado, pois todo enunciado é necessariamente concebido 
nessa arena e numa rede de discursos na memória. Aqui, o autor faz 
uso de outra metáfora, a da “corrente”: “Qualquer enunciação, por 
mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração 
de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente 
à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc.).” 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 126)

Nessa concepção de linguagem, os enunciados são 
materializações, reflexão/refração ideológica, dos valores em 
conflito em uma sociedade. Destaco também, para a reflexão sobre 
a entrevista, a importância do conceito de gênero do discurso. 
Bakhtin (2000) entende o gênero discursivo como evento sócio-
histórico de linguagem, com características relacionadas não 
somente à sua forma composicional, temática e estilo verbal, 
mas também à sua interação com outros gêneros no interior 
de um campo e com sujeitos (interlocutores imediatos e outros 
interlocutores no horizonte social). 

Consideremos o gênero entrevista jornalística em sua 
formatação escrita. A estrutura composicional das perguntas-
respostas, em que aquele que pergunta é sempre o entrevistador, 
dá ao jornalista um papel de enunciador privilegiado, o que 
lhe permite colocar em cena o projeto de dizer de direcionar o 
discurso do outro. Além disso, ele ocupa um lugar de enunciador 
privilegiado porque prepara as questões e interpreta/edita a 
entrevista oral (no seu aspecto composicional, a entrevista 
jornalística escrita manifesta-se com uma introdução mais ou 
menos longa que apresenta o entrevistado, introdução seguida de 
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perguntas e respostas que são uma interpretação da entrevista oral 
que costuma antecedê-la).

(...) a entrevista jornalística escrita é uma resposta, uma 
contrapalavra do entrevistador ao discurso do entrevistado, e 
nesse sentido ela apresenta uma perspectiva daquele sobre este. 
É um discurso que, pela forma de composição e pela relação 
institucionalizada entre entrevistador e entrevistado (...), 
constitui-se ressignificando o discurso do entrevistado. Assim, 
esse gênero explicita diferentes vozes sociais, pondo em cena uma 
face do interdiscurso, e é uma prática discursiva que mantém 
o poder do discurso do jornalista no social. (MENDONÇA, 
2008)

Essa potencialidade do gênero entrevista pingue-pongue 
em explicitar diferentes vozes sociais é constitutiva da sua forma 
composicional e estilística. No periódico, pelas questões formuladas 
e pelo tom intimista e de compartilhamento de opiniões/
experiências, as entrevistas instigam os entrevistados a discorrer 
sobre a sua prática de criação, ligada quase sempre à escrita. Seu 
discurso materializa conflitos acerca da escrita criativa citados 
na seção anterior em enunciado de Assis Brasil, os quais podem 
ser assim resumidos: o escritor (não) necessita de formação para 
tal; (não) existe uma técnica/um modelo para ser bom escritor; o 
escritor (não) é diferente das pessoas comuns - (não) tem talento/
dom.

O entrevistador, nos enunciados analisados, pergunta ao 
entrevistado acerca do papel da escola no desenvolvimento da 
relação dele com a linguagem. Coloca-se assim em questão o 
valor da educação/formação do artista, em discussão na sociedade 
brasileira contemporânea. Citamos fragmentos das entrevistas:

Revista Língua Portuguesa - Nos tempos de escola, você já 
desenvolvia essa curiosidade [pela linguagem]? Interessava-se 
muito pelo idioma? Estudava além das obrigações escolares?
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Chico Buarque de Holanda – Sim. Mas nunca estudei além das 
obrigações escolares. Sempre tive bons professores e não fui 
péssimo aluno. (MACHADO, 2006a, p. 14)

Revista Língua Portuguesa - Nos tempos de escola, interessava-se 
pelo idioma? 

João Ubaldo Ribeiro – Tive uma formação dura. Meu pai era 
muito rigoroso, obsedado por mim, para eu estudar. E sempre 
gostei do idioma. Aprendi a ler em um dia. Meu pai tinha livros 
pela casa inteira. Estava em contato constante com eles. (...). 
(MACHADO, 2006b, p. 13)

Revista Língua Portuguesa – A escola o ajudou a ser o escritor 
que é?

Fernando Morais – No fundo, o que faço, qualquer pessoa bem 
alfabetizada é capaz. (...) (PEREIRA JR., 2006d, p. 15)

Revista Língua Portuguesa – E a memória dos tempos de escola? 
Interessava-se pelo idioma? Estudava além das obrigações?

Rubem Alves – Minhas leituras nada tinham a ver com 
obrigações escolares. Eram prazeres. A princípio frequentei o 
grupo escolar. Depois passei a uma escola americana. Nela havia 
aulas de leitura: a professora lia para a gente, por puro prazer. 
Não ia cair na prova... (MACHADO, 2007a, p. 12)

Revista Língua Portuguesa – O português que você aprendeu na 
escola o ajudou a fazer cinema?

Nelson Pereira dos Santos – Quando me perguntam por que eu 
gosto de fazer filmes baseados em obras literárias, eu digo que 
é porque eu tive um bom professor de português. Ele era bom 
porque não forçava ninguém a estudar gramática, dizia que a 
gente ia estudar gramática depois. O que ele fazia era seduzir a 
nós todos a ler livros, especialmente, de literatura brasileira. (...) 
(HANSEN, 2007, p. 15)
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Revista Língua Portuguesa – Você foi um bom aluno?

José Simão – Quando eu fiz vestibular pra Direito eu tirei nota 
máxima em redação. Mas sempre fui péssimo em matemática, 
não sabia a letra do hino nacional, essas coisas. Eu fugia da 
escola, pulava muro. Eu não gosto de estudar, eu não gosto da 
escola. (ARAÚJO, 2007, p. 13)

De forma geral, o valor da formação, colocado em discussão 
pelo periódico nas entrevistas, é positivo, considerando não 
necessariamente a “formação escolar”, “disciplina/obrigações” ou 
“análise gramatical”, mas a presença de professores que são capazes 
de fazer os alunos criarem o prazer pela leitura ou a presença de 
alguém que estimulou essa prática de leitura. José Simão, que na 
resposta citada anteriormente diz que não gosta da escola, inicia a 
entrevista concedida com a seguinte afirmação:

José Simão – A minha relação com a língua portuguesa começou 
quando eu era bem menino, porque meu pai tinha uma 
biblioteca imensa. Sem ter o que fazer, eu lia Proust e aqueles 
parágrafos imensos, aquelas espirais loucas. (ARAÚJO, 2007, 
p. 13)

A criação artística, no discurso dos entrevistados, de forma 
geral, não pode ser reduzida a fórmulas ou modelos estruturais; 
dessa maneira, apesar de, nos discursos analisados, a formação 
ter um lugar importante na construção do artista, essa formação 
não parece seguir “modelos prontos”. Em resposta às perguntas 
sobre “fórmulas para escrever/criar”, os entrevistados sugerem 
caminhos/dicas/truques. Como autoridades, falam de recursos 
usados em seu trabalho, mas não os impõem como modelares ao 
leitor supostamente interessado em seguir a profissão de escritor/
roteirista/compositor/colunista de jornal.

Revista Língua Portuguesa – Existe uma fórmula para uma boa 
história infantil?
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Ziraldo – Não sei se tenho uma fórmula, mas alguns truques. 
(...) (PEREIRA JR., 2006a, p. 14)

Revista Língua Portuguesa – Há técnica para fazer rir?

Marcelo Tas – O que acontece com meu texto, por exemplo, é 
enxugar. (...) (PEREIRA JR., 2006c, p. 12)

Revista Língua Portuguesa – Em suas músicas, você segue algum 
método ao compor?

Gabriel O Pensador – Não. (...) (BRYAN, 2007, p. 15)

Revista Língua Portuguesa – Conseguiria treinar alguém para 
escrever como você? Daria algum caminho?

José Simão – Como eu escrevo instintivamente, não tenho 
método. Eu posso dar algumas dicas. (...) (ARAÚJO, 2007, p. 
17)

Revista Língua Portuguesa – Há algum segredo para compor a 
música visando o público infantil?

Sandra Perez – É o olho no olho. E é ter o elemento poético e 
lúdico como ênfase. (...)

Paulo Tatit – É preciso pensar a voz e em como se vai cantar. (...) 
(PEREIRA JR., 2007, p. 16)

Revista Língua Portuguesa – Há um modo eficiente de escrita 
para a massa?
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Marcelo Coelho – Num jornal, o que atrai mesmo é sangue. Se 
um texto chama o papa de estuprador, todos leem. O resto é na 
base do “penso que pode ser isso e também pode ser aquilo”, que 
é o meu jeito; é bom, mas as pessoas não morrem de vontade de 
ler esse tipo de coisa. (PEREIRA JR.; BONINO, 2007, p. 16)

Os enunciados analisados materializam um conflito de valores 
entre a possibilidade ou não de se colocar a prática bem-sucedida 
de escrita criativa em um modelo uniforme e fácil de ser seguido. 
Nas perguntas, estão presumidos os dois valores em conflito; nas 
respostas, o movimento dos entrevistados é em direção ao valor 
“não possibilidade de produção de moldes criativos”, mas, talvez 
de maneira contraditória, eles não abrem mão da possibilidade 
de serem tomados como modelos para a criação, pois dão dicas, 
truques, exemplos de procedimentos. Assim, ao mesmo tempo em 
que se advoga para a atividade de escrita um espaço de abertura, 
liberdade (guiada pelo prazer), ela pode ser encaminhada por 
aqueles que conseguem sucesso na atividade. 

Entretanto, não se trata de um “professor comum” aquele que 
pode dar a dica, indicar o segredo: como no discurso pedagógico 
aplicado ao ensino/aprendizagem do texto literário, no periódico 
são os “bons” autores que são “bons” modelos. A ideologia do dom, 
do talento, ainda subjaz a esse discurso, no movimento de abertura 
democrática da prática de escrita criativa para outros sujeitos. Essa 
ideologia materializa-se em várias outras passagens das entrevistas, no 
discurso de si dos entrevistados: quando destacam feitos “inéditos” 
em sua relação com a linguagem (“José Simão – A minha relação 
com a língua portuguesa começou quando eu era bem menino 
(...). Sem ter o que fazer, eu lia Proust e aqueles parágrafos imensos, 
aquelas espirais loucas” (ARAÚJO, 2007, p. 13); “João Ubaldo 
Ribeiro – (...) E sempre gostei do idioma. Aprendi a ler em um dia. 
(...)”(MACHADO, 2006b, p. 13)); quando, a despeito do trabalho 
disciplinado de correção e esmero que a maioria dos entrevistados 
imprime à atividade de escrita, retratam a criação como um ato que 



- 62 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa

segue rumos próprios, inesperados (“Chico Buarque de Holanda 
– Quando começo a escrever sei exatamente o que vai acontecer 
depois. Só que depois acontece outra coisa.” (MACHADO, 2006a, 
p. 15); “Paulinho da Viola - (...) Foi aí que percebi que o texto era 
contraponto ao que li sobre João Cabral. Não foi intencional. Foi 
algo que só percebi depois que fiz.” (PEREIRA JR., 2006b, p. 17); 
“Rubem Alves – Olha, quando vou escrever, coloco as ideias no 
papel, como se fossem um mapa a ser seguido. Mas sei que é inútil. 
Porque na viagem eu vejo cenários imprevistos e me embrenho por 
eles. (...)”(MACHADO, 2007a, p. 15)).

Nas entrevistas, em suma, os valores sobre a escrita criativa 
oscilam entre o que pode ser influenciado (pelos formadores, pelos 
livros), burilado (pela disciplina do trabalho diário e cuidadoso 
com a escrita) e aquilo sobre o que não se tem domínio/controle. 
Oscilam entre o que pode ser ensinado e o que acontece à revelia 
da racionalidade, movido pela emoção, pela sensibilidade e pelo 
prazer de criar. No nosso horizonte social, o discurso sobre a prática 
de escrita criativa ainda faz ressoar o discurso romântico da fonte 
iluminada e pura da inspiração e o discurso da qualidade superior 
do artista, expressos, por exemplo, no prefácio do texto inaugural 
do Romantismo brasileiro, de 1836, de Gonçalves de Magalhães: 

A poesia, este aroma d’alma, deve de contínuo subir ao 
Senhor; som acorde da inteligência deve santificar as virtudes 
e amaldiçoar os vícios. O poeta, empunhando a lira da razão, 
cumpre-lhe vibrar as cordas eternas do santo, do justo e do belo. 
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o potenCial do moderno romanCe 
brasileiro de autoria feminina
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Os fenômenos de sentido podem existir 
de uma forma latente, potencial, e revelar-se so-

mente num contexto de sentido que lhes favoreça 
a descoberta, na cultura das épocas posteriores. 

Bakhtin.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho tem como objetivo analisar o moderno romance 
brasileiro de autoria feminina com o fundamento teórico da noção 
de potencial defendido por Bakhtin. Vamos considerar como 
moderno romance brasileiro o que se estende de 1922, ano da 
Semana de Arte Moderna, até os dias atuais. Mas para representar 
um corpus como esse temos de fazer escolha e recorte. Escolhemos 
como corpus dois romances e duas autoras: O Quinze, de Rachel de 
Queiroz e A hora da estrela, de Clarice Lispector. O objetivo geral 
será discutir o papel da crítica literária na avaliação do potencial 
significativo dos romances brasileiros e o específico será aplicar à 
leitura destes romances o conceito de potencial de significação de 
acordo com o pensamento do filósofo da linguagem, Bakhtin. A 
metodologia será exploratória, descritiva e qualitativa com busca 
do romance brasileiro de autoria feminina desde a Semana de Arte 
Moderna. Espera-se com este trabalho descobrir o papel que a 
crítica literária brasileira tem exercido na avaliação do potencial do 
romance e analisar os romances constituintes do corpus na visão 
bakhtiniana.
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As contribuições de Bakhtin para os estudos do romance 
são inestimáveis e podem ainda continuar a ser aproveitadas pela 
crítica literária brasileira e pelos pesquisadores acadêmicos nas 
análises que fazem dos romances do passado e do presente da 
nossa literatura. Para Bakhtin, os gêneros do discurso – neles 
incluído, com especial destaque, o romance – vão acumulando, 
sem cessar, formas de visão de mundo, cujos olhares e sentidos 
explicitam o caráter de uma sociedade e de uma época e seu devir, 
ou vir-a-ser.

Bakhtin (2010) afirma que o romance é um gênero aberto 
a inovações temáticas e composicionais. Esse gênero discursivo 
abarca as representações culturais de todos os tempos e é também o 
embrião de composições que ainda haverão de surgir no horizonte 
da criação literária. É um gênero que não se esgota e não tem 
fim previsível, uma vez que o inacabamento de sua estrutura 
composicional sempre permitirá o surgimento de novas formas o 
que lhe garante permanente renovação.

O romance como um gênero discursivo aberto à multiplicidade 
linguística e estilística é capaz de conter em sua trama muitos outros 
gêneros, o que lhe dá um caráter de novidade e instabilidade que 
atrai e prende a atenção do seu leitor. Bakhtin (2010) definiu-o 
como um fenômeno pluriestilístico, plurilinguístico e plurivocal, 
o que significa dizer que o romance é um gênero que se define 
exatamente por ser plural quanto às possibilidades estilísticas e de 
linguagem e por ter um caráter de inconclusibilidade marcante. 
Nas palavras de Bakhtin, a estilística do romance merece destaque, 
porque

A linguagem literária é  um sistema dinâmico e complexo 
de estilos de linguagem; o peso específico e sua inter-relação 
no sistema da linguagem estão em mudança permanente. 
A linguagem da literatura cuja composição é integrada pelos 
estilos da linguagem não-literária, é um sistema ainda mais 
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complexo e organizado em outras bases. (BAKHTIN, 2003, 
p. 267).

Para Bakhtin, o conteúdo é o elemento ético cognitivo que 
patenteia a relação entre a ação do homem e o mundo circundante. O 
conhecimento é que permite que o homem responda à relação com 
o meio. É a atitude responsiva do homem que o faz viver e evoluir. 
Essa reflexão aparece pela primeira vez no seu texto de juventude 
no ano de 1919: Arte e Responsabilidade. A ideia central do texto 
é que a arte é resposta, já que ela estabelece uma relação de valores 
com o que já se tornara realidade para o ato e para o conhecimento. 
Na análise estética, isso tem de ser levado em conta, o que significa 
dizer que para ele a forma é um atributo do conteúdo, e só a forma 
esteticamente significante pode ser expressão da relação do mundo 
do conhecimento e do ato. Quando ele fala de forma arquitetônica, 
está-se referindo àquela que é capaz de organizar os valores cognitivos 
e éticos. Para a análise do gênero romanesco, tal como estamos 
fazendo neste capítulo, a reflexão bakhtiniana encaminha-nos para 
a dimensão arquitetônica que governa cada evento cultural, muito 
mais do que para a análise do material linguístico. 

BAKHTIN, O ROMANCE E O POTENCIAL

No artigo “Os estudos literários hoje”, escrito em resposta a 
uma pergunta da revista Novi Mir, publicada em 1979, Bakhtin 
(1997a) delineou uma de suas mais instigantes noções a qual é 
ainda pouco explorado pela crítica literária: o potencial de sentido. 
Segundo ele, os escritores não são capazes de prever com segurança 
a sobrevivência de suas criações no grande tempo. Isso por que, 
as obras realmente grandiosas, só são o que são porque exploram 
os efeitos dos recursos de linguagem usados na  construção e 
organização das obras  que foram sendo criadas durante séculos e 
que contêm potencial para crescer em significado nos séculos que 
haverão de vir.
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De acordo com o pensamento e a observação do filósofo 
russo pode ocorrer que os fenômenos do sentido existam de forma 
latente, potencial, e se revelem apenas em um contexto de que lhes 
favoreça a descoberta, na cultura das épocas posteriores.

As grandes obras da literatura levam séculos para nascer, e, 
no momento em que aparecem, colhemos apenas o fruto 
maduro, oriundo do processo de uma lenta e complexa 
gestação. Contentar-se em compreender e explicar uma obra 
a partir das condições de sua época, a partir das condições que 
lhe proporcionou o período contíguo é condenar-se a jamais 
penetrar as suas profundezas de sentido. Encerrar uma obra 
na sua época também não permite compreender a vida futura 
que lhe é prometida nos séculos vindouros, e esta vida fica 
parecendo um paradoxo. As obras rompem as fronteiras de seu 
tempo, vivem nos séculos, ou seja, na grande temporalidade, e, 
assim, não é raro que essa vida (o que sempre sucede com uma 
grande obra) seja mais intensa e mais plena do que nos tempos 
de sua contemporaneidade. (BAKHTIN, 1997a, p. 364).

A originalidade de sua descoberta está no apontamento de que a 
literatura de alta qualidade tem potencial para significar no presente 
de sua produção e no futuro de sua sobrevivência. Mesmo que não 
descoberto o seu potencial artístico e ético na época em que foi 
produzida, no grande tempo, esse potencial se mostrará.

E Bakhtin (1997a) insiste em um aspecto quase nunca lembrado 
nos estudos literários de ontem e de hoje: o vínculo indissolúvel entre 
literatura e cultura. A reflexão dele é a seguinte:

A ciência literária deve, acima de tudo, estreitar seu vínculo 
com a história da cultura, A literatura é uma parte inalienável 
da cultura, sendo impossível compreendê-la fora do contexto 
global da cultura numa dada época. Não se pode separar a 
literatura do resto da cultura e, passando por cima da cultura, 
relacioná-la diretamente com os fatores socioeconômicos, como 
é prática corrente. (BAKHTIN, 1997a, p. 362).
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Sem um profundo mergulho na cultura, o artista não criaria o 
mundo que ele cria, transfigurando-o, criando uma realidade nova 
que paira sobre a que temos de recortar e compreender.

Nossa pesquisa costuma operar com base nas características 
da época a que pertencem os fatos literários em estudo sem 
distingui-las, na maioria das vezes, daquelas que se aplicam à 
história em geral e sem introduzir a menor análise diferencial 
do campo cultural, nem de sua interação com a literatura. Tais 
análises demonstram, aliás, uma total ausência de metodologia. 
(BAKHTIN, 1997a, p. 363).

Não que seja condenável estudar uma obra vinculando-a à 
época de sua produção, pelo contrário, é inevitável e indispensável 
que se faça essa vinculação. O que não se pode e não deve é encerrar 
a análise da obra na sua época e mais ainda desvinculá-la da cultura 
reinante no período de sua produção. E Bakhtin vem reforçar 
esse ponto de vista: “Não é muito desejável estudar a literatura 
independentemente da totalidade cultural de uma época, mas é 
ainda mais perigoso encerrar a literatura apenas na época em que 
foi criada, no que se poderia chamar sua contemporaneidade”. 
(BAKHTIN, 1997a, p. 364).

Para chegar à noção do potencial de sentido, Bakhtin partiu 
de uma reflexão que não pode ser desconhecida por quem se dedica 
a produzir arte literária ou a ler, a analisar e a fazer avaliação crítica: 
uma obra de valor literário duradouro tem suas raízes em todo o 
passado de sua área de produção. Nas reflexões de Bakhtin,

Uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu 
dos séculos passados. Se ela nascesse por inteiro hoje (em sua 
contemporaneidade), se não mergulhasse no passado e não 
fosse consubstancialmente ligada a ele, não poderia viver no 
futuro. Tudo quanto pertence somente ao presente morre junto 
com ele. (BAKHTIN, 1997a, p. 364).
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De algum modo, os grandes autores tornam-se prisioneiros 
de seu tempo presente e tão somente os tempos que lhes sucedem 
os libertam de suas amarras, se suas criações tiverem o tesouro 
semântico acumulado pelos tempos passados na gênese e 
desenvolvimento de sua obra.

Os fenômenos semânticos podem existir em forma latente, em 
forma potencial, e revelar-se apenas nos contextos dos sentidos 
culturais das épocas posteriores favoráveis a tais descobertas. 
Os tesouros dos sentidos, introduzidos por Shakespeare em 
sua obra, foram criados e reunidos por séculos e até milênios: 
estavam escondidos na linguagem, e não só na literária como 
também em camadas da linguagem popular que antes de 
Shakespeare ainda não haviam penetrado na literatura, nos 
diversos gêneros de formas de comunicação verbalizada, nas 
formas da poderosa cultura popular (predominantemente nas 
formas carnavalescas) que se formaram ao longo de milênios, 
nos gêneros do espetáculo teatral (dos mistérios, farsas, etc.), 
nos enredos que remontam com suas raízes à Antiguidade pré-
histórica e, por último, nas formas de pensamento. (BAKHTIN, 
1997a, p. 365).

Ainda é digna de nota a dificuldade da crítica literária 
especializada escrita e falada no Brasil em analisar de modo 
adequado o potencial de significação de uma obra literária sem 
que se seja com os critérios já conhecidos, quais sejam os de 
sucesso de venda, de premiação, de transposição para o cinema ou 
para a televisão, de camaradagem com o crítico e, quando muito, 
de algum grau de originalidade da trama narrativa. No artigo 
de Bakhtin que estamos tomando como ponto de partida para 
a análise do moderno romance feminino brasileiro ganha nitidez 
a ausência de articulação dos estudos literários com os problemas 
gerais da sociedade também o parco empenho na descoberta de 
novas áreas de estudos significativos no vasto campo da produção 
literária. É de se lamentar a falta de interdisciplinaridade entre as 
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diferentes e produtivas áreas da cultura não existindo entre elas um 
diálogo fecundo em que uma área possa servir-se da outra para a 
busca de novos caminhos de sua criação. A crítica literária ou das 
artes em geral não se pode fazer sem que se busque nas demais 
áreas da arte a razão de cada uma ser ou que é e significar o que 
significa.

Um dos caminhos mais viáveis para dar mais sustentação ao 
que se faz habitualmente nos estudos literários e nos trabalhos de 
crítica de arte e literatura em especial é a consideração dos gêneros 
do discurso e do texto literários.

Os gêneros, principalmente, têm uma importância especial. 
Os gêneros (tanto da literatura como da língua), ao longo dos 
séculos de sua existência, acumulam as formas de uma visão do 
mundo e de um pensamento. Se o escritor-artesão serve-se do 
gênero como clichê externo, o grande artista, por sua vez, revela 
as virtualidades do sentido latentes no gênero. Shakespeare 
explorou e passou à sua obra os imensos tesouros de um sentido 
potencial que, em sua época, não podia ser descoberto nem 
compreendido em sua plenitude. (BAKHTIN, 1997a, p. 366).

De algum modo, os grandes autores tornam-se prisioneiros 
de seu tempo presente e tão somente os tempos que lhes sucedem 
os libertam de suas amarras, se suas criações tiverem o tesouro 
semântico acumulado pelos tempos passados na gênese e 
desenvolvimento de sua obra. Os gêneros vão acumulando formas 
de ver e de pensar a vida e o mundo e os artistas geniais são aqueles 
hábeis na exploração de todas as virtualidades de um gênero, 
conforme refletiu Bakhtin (1997a). 

Os artistas considerados de menor expressão não conseguem 
alcançar toda a potencialidade do gênero e o utilizam tão só como 
um formato, sem perceber que em cada gênero repousa uma 
imensidão de tesouros de sentidos que se acumulam na história 
dos homens. Bakhtin descobre essa riqueza dos gêneros e antecipa 
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os caminhos que podem ser trilhados pelos estudos literários e pela 
crítica literária. Na interpretação de uma obra literária, existem, 
de acordo com a reflexão bakhtiniana, três modos. O primeiro é 
o enquadramento dela dentro da época de sua produção, com a 
tentativa de perceber o significado que o autor pode ter tido em 
mente ao produzir o que produziu ou o que o  leitor podem ter 
interpretado sobre o querer dizer do autor. Ainda acontece esse 
modo de trabalho de interpretação e de ensino de literatura em 
nosso ensino, o que é empobrecedor com relação ao que a obra 
pode vir a crescer de sentido ao longo dos anos futuros. Entre 
nós, no Brasil, é digno de nota, a consideração que se passou a ter, 
por exemplo, da obra de Lima Barreto, muito tempo depois do 
período que se intitulou de pré-modernismo. Também na Rússia, 
é sabido que a obra de Dostoiévski só cresceu em consideração de 
alto valor literário após os estudos de Bakhtin. Um segundo modo 
de interpretar uma obra é o que entrega ao leitor toda a tarefa de 
fazer a obra significar o que ele quer que signifique ou o que a 
teoria que ele abraça permite ou o orienta a fazer. Bakhtin chama 
a isso “modernizar ou distorcer” (......) a obra, já que não chega a 
descobrir o potencial de sentido da obra, mas enquadra-a em uma 
teoria e a interpreta de acordo com as chaves de um modelo. Desse 
modo, a obra acaba se convertendo em uma espécie de versão do 
próprio leitor, o que tem acontecido, inadvertidamente, ao longo 
dos anos na escola e fora dela.

Um terceiro caminho para a interpretação de uma obra é 
levar em conta que se trata de um diálogo de culturas o encontro 
do leitor com o texto. Ao dialogar com o texto, quem lê leva sua 
cultura para se encontrar com outra cultura e é nesse diálogo que 
pode acontecer uma compreensão criadora: “O encontro dialógico 
de duas culturas não lhes acarreta a fusão, a confusão; cada uma 
delas conserva sua própria unidade e sua totalidade aberta, mas se 
enriquecem mutuamente”. (BAKHTIN, 1997a, p. 368).
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Essa reflexão de Bakhtin vem desde Para uma filosofia do ato 
responsável (2010) e fixa a ideia de que não há fusão de pensamentos 
quando duas culturas entram em contato. Ambas se modificam 
e se enriquecem, de algum modo, porém não se aglutinam em 
um único pensamento. Na leitura de um texto, dá-se que o leitor 
leva consigo sua cultura e sua experiência de vida e no contato da 
cultura alheia no texto, ele colabora para o desenvolvimento do 
potencial da obra que lê e traz à sua própria cultura algum traço 
que a enriquece.

Neste capítulo do livro, interessa-nos tratar do moderno 
romance brasileiro de autoria feminina e seu potencial para crescer 
em significado em séculos posteriores.

Comecemos por uma reflexão sobre a presença da mulher no 
cenário literário da literatura brasileira. Foi há bem pouco tempo 
que a literatura de autoria feminina tornou-se objeto de pesquisa 
acadêmica. Em encontros promovidos pela Associação Nacional de 
Professores de Pós-Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL) 
e pela Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), 
a incidência de apresentações e comunicações sobre a mulher tem 
aumentado significativamente nas últimas décadas, com destaque 
especial para a produção do Grupo de Trabalho da (GT) Mulher 
na Literatura, em funcionamento desde 1986.

RACHEL DE QUEIROZ

Rachel de Queiroz produziu milhares de crônicas, sete 
romances, numerosas  traduções de autores clássicos, peças de 
teatro, livros infanto-juvenis e memorialistas. Muitos de seus 
romances foram adaptados para o cinema e a televisão. Destaque-
se também que ele foi a primeira mulher a ser aceita pela Academia 
Brasileira de Letras. Dizia ser antes de mais nada uma jornalista 
o que garantia a sua subsistência. Com apenas 17 anos tornou-
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se colaboradora do jornal O Ceará, e foi nele que publicou sua 
primeira obra literária, um romance em folhetim intitulado 
História de Um Nome. Ao longo da vida, foi colaboradora regular 
em inúmeros jornais e periódicos como Diário de Notícias, O 
Jornal, Última Hora, Jornal do Comércio, O Estado de São Paulo 
e a revista O Cruzeiro.

Foi na crônica que concentrou a maior parte de sua atividade 
de escritora. Foi nesse gênero do discurso que ela exprimiu sua 
visão política e social do país, suas lembranças, afetos, apegos e 
indignações.  Fez do gênero crônica um diário que a acompanhou 
ao longo de quase 80 anos. Não nos deteremos nas crônicas 
rachelianas porque nosso objetivo é chegar ao potencial de seus 
romances. 

Pelo fato de sua produção romanesca haver passado por 
uma interrupção entre os anos de 1939 e 1975, isto é, desde a 
publicação de As três Marias até o romance Dôra, Doralina, o que 
se destacou foi a sua vasta produção cronística. 

Para o nosso estudo e para o desenvolvimento deste capítulo 
do livro, interessa-nos o romance O quinze. Esse romance lançado 
em 1930, tem como conteúdo temático o drama dos flagelados e 
as agudas questões sociais nordestinas brasileiras. Seu surgimento 
provocou tal impacto nos meios literários que houve até quem 
duvidasse da identidade da escritora, como confessou o escritor 
Graciliano Ramos: 

O quinze  caiu de repente ali por meados de 1930 e fez nos 
espíritos estragos maiores que o romance de José Américo, por 
ser livro de mulher e, o que na verdade causava assombro, de 
mulher nova. Seria realmente de mulher? Não acreditei. Lido 
o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça: Não há 
ninguém com esse nome. É pilhéria. Uma garota assim fazer 
romance! Deve ser pseudônimo de sujeito barbado. Depois, 
conheci João Miguel e conheci Raquel de Queirós, mas ficou-
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me durante muito tempo a idéia idiota de que ela era homem, 
tão forte estava em mim o preconceito que excluía as mulheres 
da literatura. Se a moça fizesse discursos e sonetos, muito bem. 
Mas escrever João Miguel  e O quinze não me parecia natural. 
(RAMOS, 2003, p., grifos do autor).

Pela manifestação estranha e sem razão de ser proferida 
por Graciliano Ramos, vê-se o espanto que causava a fato de 
as mulheres poderem tornar-se grandes escritoras e terem, 
pelo menos, a liberdade de publicar tal como os homens. Esse 
preconceito contra a mulher na seara da produção de literatura é 
ainda forte e sentido entre nós, embora se perceba com facilidade 
o despropósito de tamanha aberração. A chegada de Rachel de 
Queiroz causou mesmo estranhamento, espanto, incredulidade, e 
expôs a baixeza do machismo também na literatura. Sorte foi que 
o talento da escritora se fez notar logo de início o que aplacou de 
algum modo a ira dos preconceituosos escritores.

O romance O quinze que foi escrito quando a autora tinha 
apenas 19 anos mostra uma axiologia concentrada em uma visão 
de mundo que tem a mulher nordestina perfeitamente integrada 
ao seu meio. O eu-criador da obra posiciona-se como defensor 
do sofrido povo nordestino diante das intempéries climáticas e da 
falta de assistência governamental. O romance acontece durante a 
seca terrível do ano de 1915 no nordeste brasileiro. Logo no início 
da trama narrativa, Mãe Nácia mostra preocupação com as ideias 
da neta, Conceição, leitora de obras socialistas, e que já defendia a 
não obrigatoriedade do casamento para mulheres. E assim ela vai 
até o final da trama na defesa da livre escolha pela mulher dos seus 
caminhos pela vida sem a ingerência do homem.

Rachel  de Queiróz, produz o romance de olhos voltados para 
a realidade do seu povo nordestino  massacrado pelas agruras das 
secas. A arquitetônica da obra é criada em torno da necessidade 
de um grito geral de alerta contra o abandono em que se encontra 
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essa parte do país. Há dois planos de construção da narrativa, 
colocando-se no primeiro o amor entre Conceição e Vicente e as 
diferenças intransponíveis dos dois centros de valor em contato 
amoroso. Conceição é jovem educada e inteligente apaixonada por 
romances e por outras obras  a respeito da emancipação feminina 
na sociedade e a luta inconstante pelos seus direitos e igualdade 
de gênero. Vicente é um sertanejo sem estudo, forte e dedicado 
apenas à criação de gado na fazenda do Logradouro em Quixadá. 
O segundo plano da obra destaca o sofrimento da família de Chico 
Bento que, desolada pela seca devastadora, é obrigada a migrar 
para a capital Fortaleza em busca de sobrevivência. Chico Bento, 
os filhos e a esposa Cordulina trabalhavam para Dona Maroca que 
teve de mandar soltar o gado devido ao longo período de estiagem. 
Assim, Chico Bento, desempregado  tenta ir para a capital do 
estado, mas não consegue comprar as passagens de trem e, com a 
família, vai a pé de Quixadá até Fortaleza. O sofrimento é terrível 
nesta viagem forçada. Passam fome, sentem frio, dormem ao 
relento e ainda se veem na contingência de doar o pouco de comida 
que lhes restavam para outros retirantes. Para maior tristeza, ainda 
morre um dos filhos, o Josias, vítima de envenenamento por uma 
raiz comida para saciar a fome. 

Conceição, depois de muito tentar, convence, Inácia, sua 
vó, a mudar-se para Fortaleza, depois de morar a vida inteira em 
Quixadá Em Fortaleza Conceição passou a ser professora e ajudava, 
voluntariamente, no campo de concentração onde os flagelados da seca 
eram acolhidos. A família de Vicente acaba sendo um dia recebida 
no campo de concentração em Fortaleza e lá, Conceição os ajuda a 
comprar passagem para São Paulo. Duquinha, o filho mais novo de 
Vicente é afilhado de Conceição e esta pede aos compadres que lhe 
deem o filho para criar como seu e para torná-lo “alguém na vida”. 

Ao chegar o mês de dezembro, as primeiras chuvas começam a 
cair trazendo consigo a alegria e a esperança de uma vida melhor ao 
povo nordestino. Dona Inácia volta para Logradouro, sua terra natal, 
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mas Conceição fica em Fortaleza aborrecida com Vicente depois de  
ouvir boatos de que ele estava de namorico com Mariinha.

Ao estruturar suas personagens femininas, Conceição de O 
quinze, especialmente, Rachel de Queiroz aproveita-se da lição 
de Machado de Assis e cria uma personagem não idealizada, uma 
mulher com ideias e valores  à frente do seu tempo; uma mulher 
que mora distante da família, é leitora , o que não é  costume das 
moças desta época. 

Foi à estante. Procurou, bocejando, um livro. Escolheu uns 
quatro ou cinco, que pôs na mesa, junto ao farol. Aqueles livros 
– uns cem no máximo – eram velhos companheiros que ela 
escolhia ao acaso, para lhes saborear um pedaço aqui, outro 
além, no decorrer da noite. Deitou-se vestida, desapertando a 
roupa para estar à vontade. Pegou o primeiro livro que a mão 
alcançou, fez um monte de travesseiros ao canto da cama, perto 
da luz, e, fincando o cotovelo neles, abriu à toa o volume. 
Era uma velha história polaca, um romance de Sienkiewicz, 
contando casos de heroísmos, rebeliões, e guerrilhas. Conceição 
o folheou devagar, relendo trechos conhecidos, cenas amorosas, 
duelos, episódios de campanha. Largou-o, tomou os outros – 
um volume de versos, um romance francês de Coulevain. E ao 
repô-lo na mesa, lastimava-se: Está muito pobre, esta estante! 
Já sei quase tudo decorado! Levantou-se, foi novamente ao 
armário. E voltou com um grosso volume encadernado que 
tinha na lombada, em letras de ouro, o nome do seu finado 
avô, livre-pensador, maçom e herói do Paraguai. Era um tratado 
em francês, sobre religiões. Bocejando, começou a folheá-lo. 
Mas, pouco a pouco, qualquer coisa a interessou. E, deitada, 
à luz vermelha do farol, que ia enegrecendo o alto da manga 
com a fumaça preta, na calma da noite sertaneja, enquanto no 
quarto vizinho a avó, insone como sempre, mexia as contas do 
rosário, Conceição ia se embebendo nas descrições de ritos e 
na descritiva mística, e soletrava os ásperos nomes com que se 
invocava Deus, pelas terras do mundo. (QUEIROZ, 1968, p. 
30).
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Está aí uma apresentação de Conceição e sua paixão pelos 
livros. Heroína da obra, ela tem cultura fermentada pela leitura 
exaustiva dos quase cem livros da pobre estante, mas isso lhe 
garantia uma visão de mundo ampla o suficiente para diferenciá-la 
das demais à sua volta. 

Rachel de Queiroz traz para a sua obra todo o potencial do 
gênero do discurso romanesco como um fenômeno plurilinguístico, 
plurivocal e pluriestilístico, conforme as descobertas bakhtinianas, 
e organizado por uma pluralidade dramática, caracterizada pela 
simultaneidade de acontecimentos em torno do drama central, 
pluralidade de  personagens e de ambientes. O que a escritora 
coloca na sua obra como tesouro semântico que torna a sua criação 
capaz de sobreviver em tempos futuros como verdadeiro operador 
simbólico de resolução de conflitos humanos é dado a ela pelo 
amplo conhecimento do passado literário de sua língua e de outras 
da literatura universal.

Em O quinze há elevado potencial de sentido, porque a 
autora tem amplo domínio das possibilidades de construção de 
enunciados por meio de uma língua que usa com um procedimento 
de elaboração de um conteúdo social que supera o simples 
procedimento de elaboração do material verbal. Rachel de Queiroz 
sabe ir além do que Bakhtin (2003, p. 178) chama de “desígnio 
semasiológico, fonético, sintático, etc.” da língua. Além da beleza 
do tratamento e do aproveitamento do material verbal, o que se 
nota em O Quinze é que a língua é tratada como material do mundo 
apenas e é superado pela “consciência criadora do autor-artista”, 
segundo a expressão de Bakhtin (2013, p. 179). Selecionamos 
alguns trechos do romance O quinze para acompanharmos o 
procedimento artístico da autora que consiste muito mais na busca 
de subordinar a materialidade linguística ao seu desígnio artístico, 
ou seja, à busca de conclusão de uma determinada “tensão ético-
cognitiva”, usando aqui uma expressão de Bakhtin (2003, p.177). 
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As descrições que aparecem no romance são bem elaboradas 
e exploram ao máximo os recursos linguísticos, mas  o que fica 
evidente é a busca de colocar todo esse material verbalizado a 
serviço de um desígnio artístico devidamente colocado em seu 
mundo axiológico. Uma descrição bem elaborada, como a que se 
segue, não aparece como um mero ornamento, mas deixa entrever 
que a natureza nordestina castigada pela seca só faz aumentar a 
miséria do homem do sertão do nordeste:

Verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro 
ainda escapo à devastação da rama; mas em geral as árvores 
apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como 
membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas 
brancas. (QUEIROZ, 1968, p. 34). 

Não podemos deixar de observar ainda, nesta descrição, a 
semelhança com a descrição inicial de outra obra que viria a ser 
publicada em 1938: Vidas secas, de Graciliano Ramos, que anos 
antes havia feito aquela manifestação estranha sobre Rachel de 
Queiroz e seu O quinze.

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 
verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam 
cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas 
como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem 
progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma 
sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através 5 dos 
galhos pelados da catinga rala. (RAMOS, 2003, p. 3).

Mais /à frente, em O quinze, o narrador apresenta o desânimo 
de Vicente diante da vida sofrida: “Recordando a labuta do dia, o que 
o dominava agora era uma infinita preguiça da vida, da eterna luta 
com o sol, com a fome, com a natureza”. (QUEIROZ, 1968, p. 56).

E na retirada, já sem nenhum alimento, só resta aos retirantes 
comer das raízes que encontravam pelas estradas. A natureza que 
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mata é a mesma que vez por outra ainda os socorre. E o texto vai-se 
fazendo não somente como um todo de palavras, mas também,e 
principalmente, como um tudo de sentido e potencial de sentido:

E se não fosse uma raiz de mucunã arrancada aqui e além, ou 
alguma batata-brava que a seca ensina a comer, teriam ficado 
todos pelo caminho, nessas estradas de barro ruivo, semeado 
de pedras, por onde eles trotavam trôpegos, se arrastando e 
gemendo. (QUEIROZ, 1968, p. 71).

Já no final, o herói, Conceição, descrente do amor e do 
casamento, faz a sua derradeira confissão resignada e de despedida:

Ora o amor!... Essa história de amor, absoluto e incoerente, é 
muito difícil de achar... eu, pelo menos, nunca o vi... o que vejo, 
por aí, é um instinto de aproximação muito obscuro e tímido, 
a que a gente obedece conforme as conveniências... Aliás, não 
falo por mim... que eu, nem esse instinto... Tenho a certeza de 
que nasci para viver só.... (QUEIROZ, 1968, p. 136).

No meio de toda a tragédia da seca, um valor se afirma: a mulher 
se levanta contra a regra social que impõe à mulher um destino único 
de casar e ter filhos. Conceição recusa-se a se submeter aos valores 
de uma sociedade patriarcal e o seu comportamento pode funcionar 
como um modelo de resolução de conflitos vividos pelas mulheres em 
um mundo entregue ao poderio do homem.

CLARICE LISPECTOR EM A HORA DA ESTRELA.

A obra Problemas da poética de Dostoievski, que é decisiva 
para a compreensão do pensamento de Bakhtin sobre o romance e 
mesmo sobre os demais temas de sua obra geral, traz uma notável 
distinção entre o romance, chamado de polifônico e o romance 
mais comum nomeado de monológico.
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Por essa diferenciação é que nosso trabalho caminhará para 
estudar o romance A hora da estrela, de Clarice Lispector.

Citando textualmente o intelectual russo:

Aqui é oportuno enfatizar mais uma vez o caráter positivamente 
ativo da nova posição do autor no romance polifônico. Seria 
absurdo pensar que nos romances de Dostoiévski a consciência 
do autor não estivesse absolutamente expressa. A consciência do 
criador do romance polifônico está constantemente presente em 
todo esse romance, onde é ativa ao extremo. Mas a função dessa 
consciência e a forma de seu caráter ativo são diferentes daquelas 
do romance monológico: a consciência do autor não transforma 
as consciências dos outros (ou seja, as consciências dos heróis) 
em objetos nem faz destas definições acabadas à revelia. Ela 
sente ao seu lado e diante de si as consciências equipolentes 
dos outros, tão infinitas e inconclusas quanto ela mesma. Ela 
reflete e recria não um mundo de objetos mas precisamente 
essas consciências dos outros com os seus mundos, recriando-as 
na sua autêntica inconclusibilidade (pois a essência delas reside 
precisamente nessa inconclusibilidade). (BAKHTIN, 1997b, p. 
68, grifo do autor).

Antes de tudo, é preciso que se esclareça que não há juízo 
de valor literário na distinção entre o romance polifônico e o 
romance monológico. Trata-se de procedimentos que se colocam 
à disposição do autor-pessoa na composição de sua narrativa 
romanesca. Quando Bakhtin fala do monologismo dos romances 
de Tolstoi, não afirma que eles são inferiores artisticamente em 
relação aos romances polifônicos de Dostoievski. Um romancista 
não é mais ou menos genial por escrever romances que não sejam 
polifônicos e mesmo Bakhtin não citou muitos outros romances 
que seriam polifônicos.

Na análise que fizemos de A Hora da Estrela, não encontramos 
traços de polifonia, tal como foi concebida por Bakhtin. No 
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caso especial de A hora da estrela, a autora valeu-se de uma 
estratégia que lhe permitisse travar um diálogo com o contexto 
sócio-histórico em que se deu a criação de objeto estético e fez 
predominar na narrativa uma forma monológica, com uma voz 
autoral predominante. Então podemos afirmar que a forma do 
romance é monológica, uma vez que não há relacionamento de 
consciências, equipolência de vozes, mas, sim, uma onipresença do 
autor-criador a controlar as ações dos personagens.

Com relação à trama, há em A hora da estrela, três histórias 
que se interpenetram: a de Rodrigo S. M.; a da heroína Macabéa; e 
a do próprio ato de escrever. Assim,  A hora da estrela é um romance 
sobre uma imigrante nordestina, sobre um escritor no ato de criação 
e também sobre o processo de escrever. Mas o importante é que se 
veja que Clarice toma uma atitude clara, nesse seu romance, que é 
o último de sua carreira de escritora: dá uma resposta aos críticos 
literários que afirmavam que ela não tinha um olhar para o social. 
Em A hora da estrela, a romancista constrói um objeto estético que 
privilegia o contexto social e reflete sobre o ato de escrever e sobre 
a sua finalidade. Esse é o conteúdo temático de A hora da estrela. 
Percebe-se que a romancista conseguiu sintetizar nele todas as suas 
ânsias e preocupações como criadora artística e como cidadã atenta 
ao drama do homem marginalizado socialmente. 

A estrutura composicional do romance de Clarice pode ser 
vista com os apontamentos de Bakhtin e mostra um jogo de vozes 
nitidamente controlado pela voz da autora.

A voz autoral se faz presente como estratégia do autor-pessoa, 
Clarice Lispector. O autor-pessoa, com a máscara de Rodrigo S. 
M. explica sua presença como saída para evitar uma narradora 
feminina sujeita a pieguice e emoções.

Já na dedicatória, percebe-se a intenção do autor-pessoa em 
não esconder do autor-contemplador seu plano de composição. A 
autora não oculta que Rodrigo S. M., construído como narrador, 
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não se faz autor-criador, já que este perpassa a obra inteira. O 
narrador é que estabelece ora a aproximação entre autor -pessoa 
e autor-criador ora um certo distanciamento entre ambos, 
conveniente para a construção do romance. O que ela busca é 
uma capacidade de “ser o outro”, de despersonalizar-se para captar 
a existência do outro pelo exercício da linguagem. Clarice assume: 
“Esse eu que é vós pois não aguento ser apenas mim, preciso dos 
outros para me manter de pé, tão tonto que sou eu enviesado” 
(LISPECTOR, 1990, p. 21). De acordo com Bakhtin (2003, p. 
307), não é preciso esforço para eu ser outro; sozinho não me 
acho, o outro é que me dá vida. Se eu não vejo o outro que há em 
mim, serei um eu enviesado. Para sentir-me eu, tenho de passar 
pela consciência do outro.

Com fundamento no dialogismo que destaca as relações entre 
valores e consciências sociais na constituição e no funcionamento 
de todo ato de linguagem, Bakhtin vai elaborando uma teoria 
do discurso que alcança todos os elementos da operação textual 
em estreito vínculo, de tal forma que não se pode conceber 
separadamente nenhum deles.

Amparados por essa visão bakhtiniana do fenômeno textual e 
discursivo, lemos a obra de Clarice Lispector como criação literária 
consciente de que a sua literariedade repousa num laço estreito 
entre texto e contexto, mesmo sem apelar a provas de reflexos de 
traços extraliterários, morais ou de engajamento político. No caso 
específico de A hora da estrela, se a leitura se fizer tão somente 
atenta ao processo criador e à elaboração textual, nela se descobrirá 
uma narrativa tecida numa interação dialógica que lhe permite 
escapar de uma função meramente representativa. Não faz parte 
do projeto clariciano de composição, submissão a paradigmas, mas 
apego a ideias do que seja escrever literatura. 

Quem lê A hora da estrela depara-se com um romance que 
flui numa cadência própria de quem tenta desvendar os perigos da 
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instabilidade da vida, escolhendo como modelo o viver simples de 
personagens sem expressão social, porém talhadas para o propósito 
da elaboração de um objeto cultural que possa servir de choque de 
reconhecimento para o leitor. 

Para Bakhtin a natureza de todo discurso é dialógica, pois 
que na cultura há um entrecruzamento textual incessante, sendo 
um texto sempre memória de outros. A relação dialógica pode-se 
dar tanto no objeto do discurso, metalinguisticamente, quanto no 
leitor por meio da estreita relação entre leitura e escrita, como face 
e interface de um mesmo processo, garantindo assim a correlação 
entre os discursos do narrador e do outro.

O leitor atento ao texto de A hora da estrela perceberá uma 
elaboração autoral em direção a justificativas para o ato e para o 
modo de escrever. “Por que escrevo? Antes de tudo porque captei 
o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz o conteúdo.” 
(LISPECTOR, 1990, p. 32). A atitude responsiva do autor-criador 
manifesta-se com vigor:

Mas quando escrevo não minto. Que mais? Sim, não tenho 
classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem 
como um monstro esquisito, a média com desconfiança de 
que eu possa desequilibrá-la, a classe baixa nunca vem  a mim. 
(LISPECTOR, 1990, p. 33). 

O autor-criador, Rodrigo S. M., falado por Clarice, dialoga 
com o que Bakhtin chama de autor-contemplador, para falar da 
consciência diante do papel que a obra representa socialmente. Em 
outra passagem, o mesmo Rodrigo S. M. alerta: 

Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá 
de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me 
lendo porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome 
permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da 
vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador 
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sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. (LISPECTOR, 
1990, p. 46). 

O autor-pessoa constrói sua narrativa com atravessamentos 
constantes do outro, do leitor, da imagem mutante do leitor, sempre 
presente, a modificar, a questionar os rumos e humores da história. 
A voz autoral apresenta-se, assim, atenta, ritmada, modificada 
pela voz implícita do outro, e, dessa forma, acaba por ironizar os 
modos de narrar consagrados e por provocar leituras sempre novas 
e diferentes umas das outras. O seu modo de elaborar o romance, 
corrobora a reflexão bakhtiniana de que ele é um gênero discursivo 
plural quanto ao estilo, quanto à linguagem e quanto às vozes que 
nele ressoam. Bakhtin reafirma a sua visão sobre a importância do 
contexto social na construção do objeto estético:

A dialogicidade interna do gênero romanesco exige a revelação do 
contexto social concreto, o qual determina toda a sua estrutura 
estilística, sua ‘forma’ e seu ‘conteúdo’, sendo que os determina 
não a partir de fora, mas de dentro; pois o diálogo social ressoa 
no seu próprio discurso em todos os seus elementos, sejam eles 
de “conteúdo”, ou de “forma”. (BAKHTIN, 2010, p. 106).

Nesta sua obra, quase final, Clarice recorre a estratégias que 
correspondem às relações dialógicas de que trata Bakhtin, seja na 
convocação de outras manifestações artísticas como a música e 
a pintura; seja na desmistificação do modo de narrar realista ou 
naturalista, seja na ironia aberta contra uma literatura machista 
reinante entre nós. Mostra-se a ubiquidade clariciana, numa 
espécie de quatro em um, visto que a voz autoral se compõe com 
a voz de Rodrigo S. M, com a de Macabéa, com a de Olímpico 
e por que não dizer, com a da própria Clarice de outros livros. 
Nenhuma obra consegue ser o tempo todo monológica, porque o 
dialogismo, de uma forma ou de outra, acaba por marcar presença 
dando direcionalidade aos enunciados. 
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A obra bakhtiniana enfatiza a importância da linguagem como 
fenômeno socioideológico, aprendida dialogicamente no correr 
da história. Para o filósofo, o diálogo integra o funcionamento 
concreto da linguagem e da consciência e o monólogo é um 
processo inaugural de um novo diálogo. Isso se dá plenamente 
em A hora da estrela. O monologismo aparente de uma só voz, 
ela-mesma, Clarice Lispector, é uma estratégia de imposição a um 
dialogismo mais amplo. 

A leitura que fazemos de A Hora da Estrela descobre com 
o leitor e para o leitor os aspectos de preocupação da autora 
com dados de sua própria biografia, a consciência de que esta 
poderia ser sua última composição literária, a exploração de 
um veio regionalista, porém sem concessões a críticas de cunho 
sociológico, a utilização de uma linguagem enxuta e, sobretudo, 
o questionamento profundo do próprio ato de narrar. Clarice 
não tem certezas, tem desconfianças: “Este livro é uma pergunta” 
(LISPECTOR, 1990, p. 31). Sabe que sua luta é com a palavra: 
“Sim, mas não esquecer que para escrever não-importa-o-quê o 
meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita 
de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido 
secreto que ultrapassa palavras e frases.” (LISPECTOR, 1990, p. 
28-29). Esse sentido secreto não foge ao que Bakhtin assegura:

A palavra não pode ser entregue apenas ao falante. O autor 
(falante) tem os seus direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o 
ouvinte também tem os seus direitos; têm também os seus direitos 
aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo 
autor (não há palavra sem dono). A palavra é um drama do qual 
participam três personagens(não é um dueto, mas um trio). Ele 
não é representado pelo autor e é inadmissível que seja introjetado 
(introjeção) no autor (BAKHTIN, 2003, p. 328). 

Clarice elabora um texto metaficcional que faz o leitor 
incursionar pelos seus meandros acompanhando pari-passu a sua 



- 89 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

arquitetônica bem projetada desde a fachada até o seu interior. 
Desde a dedicatória, em forma de oração e testamento, que 
remete de algum modo a Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
passando pelo índice dos capítulos, homenageando a literatura de 
cordel, a autora vai tecendo um texto intrigante pelo jogo entre 
subjetividade e alteridade. O processo autoral fica evidente desde 
a dedicatória  até  a invenção de um narrador masculino, Rodrigo 
S. M., transfiguração de Clarice para colocar em  cena Macabéa e 
Olímpico. O que a autora quer é descobrir como sair de si mesma 
para ser o outro, para falar do outro e pelo outro. Assim podemos 
dizer: “Esse eu que é vós pois não aguento ser apenas mim, preciso 
dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou eu enviesado.” 
(LISPECTOR, 1990, p. 21). 

A aproximação, mesmo que passageira, entre Macabéa e 
Olímpico, nordestinos marginalizados, mostra a capacidade de 
invenção clariciana que faz dialogar objetividade e subjetividade, 
mostrando que  esta  também se constrói em um diálogo inescapável 
com o outro e com o mundo.

A forma monológica do romance leva o autor-criador a falar 
não com, mas da personagem:

Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte: ela como 
uma cadela vadia era teleguiada exclusivamente por si mesma. 
Pois reduziria-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me 
reduzi a mim mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu 
Deus (LISPECTOR, 1990, p. 32)

Vejo a nordestina se olhando ao espelho e – um ruflar de 
tambor – no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. 
(LISPECTOR, 1990, p. 37).

Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever 
todo através dela, por entre espantos meus. (LISPECTOR, 
1990, p. 24). 
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O que eu narrarei será meloso? Tem tendência mas agora mesmo 
seco e endureço tudo. (LISPECTOR, 1990, p. 17).

Agora não é confortável: para falar da moça tenho que não 
fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir 
pouco, só cochilar de pura exaustão, sou um trabalhador 
manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso 
para me pôr no nível da nordestina. (LISPECTOR, 1990, p. 
19).

O autor-pessoa vale-se de um procedimento interessante para 
criar uma voz social para falar em seu nome e com ela se misturar. 
O narrador do romance é Rodrigo S. M. que tem sua existência 
para colada à de Macabéa. Ele existe para mostrar Macabéa e esta é 
que lhe dá vida. De tal modo isso ocorre que quando a nordestina 
morre, ele também deixa de existir: “Macabéa me matou. Ela estava 
livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa 
logo, eu sei porque acabo de morrer com a moça”. (LISPECTOR, 
1990, p.105).

Há mesmo uma simbiose entre autor-criador e herói:

(É paixão minha ser o outro. No caso a outra. Estremeço 
esquálido igual a ela.). (LISPECTOR, 1990, p. 29). 

Agora não é confortável: para falar da moça tenho que não 
fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir 
pouco, só cochilar de pura exaustão, sou um trabalhador 
manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso 
para me pôr no nível da nordestina. (LISPECTOR, 1990, p. 
19).

A instância autor-contemplador na teoria de Bakhtin sobre o 
romance é o leitor o qual participa do objeto artístico como alvo 
do autor-real e do autor-criador.
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A ironia de Clarice Lispector é cortante desde o título do 
romance até a morte da nordestina Macabéa estrela de sua própria 
morte: “a hora de estrela de cinema Macabéa/Marylin Monroe 
morrer”. (LISPECTOR, 1990, p. 83).

Há a preocupação com o ato de escrever e com a posição do 
escritor no contexto sócio-histórico. Clarice, como autor-pessoa, 
dá um recado aos críticos de plantão e se explica com relação ao 
seu modo de ver a literatura e a função da escrita para o escritor 
e para a sociedade. Por isso seu romance de quase-despedida: A 
hora da estrela, ora faz plena ficção, ora simula fazer ficção, para 
dissimular que constrói um testamento.  

A história – determino com falso livre-arbítrio – vai ter uns 
sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é 
claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo, este, pois não quero ser 
modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim 
é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com 
começo, meio e “gran finale” seguido de silêncio e de chuva 
caindo. (LISPECTOR, 1990, p. 26, grifo da autora).

De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma 
coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na certa está 
tão viva quanto eu. Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-
la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa 
da esvoaçada magreza. (LISPECTOR, 1990, p. 33).

A autora cuida de explicar seu procedimento artístico por 
meio de seu outro-eu, Rodrigo S.M, que faz da metadiscursidade o 
seu modo de dialogar com o leitor, sobretudo, aquele leitor a quem 
Clarice Lispector deseja prestar contas de sua atividade literária. O 
potencial de sentido deste romance clariciano constrói-se voltado 
para uma época , mas com tesouros de sentido potencial que a 
fazem crescer sempre mais ao longo dos tempos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A noção de potencial de sentido erigida por Bakhtin, em sua 
resposta ao questionamento da revista Novi Mir, serviu de fundo 
teórico à análise de O quinze,  de Rachel de Queiroz e de A hora 
da estrela, de Clarice Lispector. Mais do que uma noção, o que 
buscamos neste capítulo foi mostrar uma alternativa ao que se faz 
no campo da compreensão de uma obra de literatura e da crítica 
literária. A análise de uma obra artística deve levar em conta o seu 
potencial de crescimento e permanência no campo de que faz parte 
à medida que o tempo avança. Compreender uma obra de modo 
criador já é um caminho para descobrir o seu grau de potencial de 
sentido. O autor coloca em sua obra, no ato de transfiguração do 
real que ele o faz, toda a sua capacidade de trabalho com os recursos 
da língua, em harmonia com o desígnio artístico do seu objeto 
estético. Quanto mais domínio ele tem do potencial do gênero do 
discurso e do texto com o qual está trabalhando maior será a sua 
capacidade de fazer de tal gênero o que se pode considerar uma 
ideologia modeladora de forma, assim concebida por Bakhtin, ou 
seja, uma atividade que engloba uma percepção da experiência 
humana. Na análise que fizemos do romance O quinze , de Rachel 
de Queiroz, buscamos descobrir o que o procedimento artístico da 
autora trouxe de riqueza ao gênero romanesco. Constatamos que 
mais do que elaborar literariamente a narrativa com os elementos 
que a caracterizam teoricamente, a prosadora partiu de uma 
arquitetônica presidida por um universo axiológico que coloca a 
tragédia do nordestino que se retira para outras paragens por causa 
do castigo da seca, mas, sobretudo, põe como herói uma mulher 
que escolhe romper com o mundo patriarcal e se recusa a cumprir 
um destino de esposa e mãe traçado pelos homens para todas as 
mulheres.

Com relação à análise de A hora da estrela, de Clarice Lispector, 
levamos em consideração a teoria de Bakhtin sobre o gênero do 



- 93 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

discurso romance e sobre a polifonia literária. Mostramos que 
neste seu romance a escritora, sempre moderna, no modo de 
escrever, construiu um objeto estético digno de ser analisado à 
luz da visão bakhtiniana como uma criação literária consciente 
de que a sua literariedade repousa num laço estreito entre texto e 
contexto, mesmo sem apelar a provas de pretenso reflexo de traços 
extraliterários, morais ou de engajamento político. Em A hora da 
estrela, descobrimos uma narrativa tecida numa interação dialógica 
que lhe permite escapar de uma função meramente representativa. 
Percebemos na leitura deste romance que seu valor mais alto é 
desvendar os perigos da instabilidade da vida, escolhendo como 
modelo o viver simples de personagens sem expressão social.

Na análise que fizemos do romance clariciano, buscamos 
mostrar o seu processo original de criação no qual ficou patente 
essa integração dos domínios ético e cognitivo que fizeram da sua 
obra um legítimo exemplar da criação literária brasileira.
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“o professor do futuro é voCê”:
representações doCentes 

Maria Alzira Leite (UninCOR)

INTRODUÇÃO

O discurso materializa formas de vida numa sociedade: entendê-
lo, nas circunstâncias mais diversas, significa compreender o 
que somos, isto é, conhecer um pouco sobre aquele que é objeto 
dessa produção; significa também, compreendermos como nos 
conduzimos na sociedade e como a percebemos. (MARI, 2000, 
p. 17).

O enunciado que abre o título deste artigo – Manchete da 
Revista Nova Escola1 – convida o interlocutor a ativar um conjunto 
de representações do que é ser professor, bem como, retoma outras 
referências cristalizadas e predicativas a fim de acionar um processo 
de identificação diante da composição da asserção: “o professor do 
futuro é você”.

Diante dessa exposição, assinalo que o interesse maior deste 
estudo gira em torno da concepção sobre a imagem docente, 
mais especificamente, das representações postas nos dizeres e nos 
discursos que perpassam o profissional do ensino. A motivação para 
uma pesquisa que contemple essa temática advém, primeiramente, 
da minha experiência como professora no Brasil. Na rotina escolar 
do dia a dia, deparo-me com declarações recorrentes e avaliativas 
vindas da escola, da mídia e da família, manifestando-se acerca 
do que “o professor é”; “o professor tem” e “o professor deve”. Nesses 
discursos, noto que as modalidades2 elucidadas nos verbos “ser, ter 

1 Revista Nova Escola de outubro – semana do professor – 2010.
2 A modalidade é uma categoria linguística mais ampla que “codifica a 
atitude do falante em relação à proposição” (GIVÓN, 2001, p. 300). Ela 
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e dever” tendem a nos reportar a uma determinada crença do que 
é ser professor. 

Outro ponto que me instiga são os debates sobre a profissão 
docente no Brasil, que, ao longo dos anos, têm se intensificado. 
De um lado, há uma pauta de discussões que gira, principalmente, 
em torno da situação de desprestígio e da desvalorização desse 
profissional, juntamente com a baixa expectativa3 dos jovens 
em relação ao ingresso aos cursos de licenciatura, que se reflete, 
hoje, nas salas de aula. De outro, um discurso do Governo 
Federal, acentuado no segundo semestre de 2009, preconizando 
as vantagens de se ser um docente por meio de campanhas “Seja 
um Professor”; “A profissão que pode mudar um país”; “Curiosidades 
sobre a profissão”4. 

Incomodada com os diferentes discursos produzidos pelo 
Governo Federal Brasileiro, mídia e outros segmentos sociais 
que acabavam reproduzindo ecos ora positivos, ora negativos da 
profissão professor, comecei a refletir sobre as representações sociais 

envolve o contexto semântico pragmático, já que considera a atitude do 
falante em relação ao conteúdo daquilo que é enunciado. Numa perspectiva 
funcional, alguns estudiosos como Sweetser (1990), Coates (1995), Givón 
(2001) e Traugott & Dasher (2005) destacam-se na análise da interpretação 
da modalidade em seus aspectos deôntico/avaliativo – que envolve valores 
como desejo, preferência, intenção, obrigação, manipulação, habilidade; e/
ou epistêmico – que envolve valores como verdade, probabilidade, certeza, 
crença, evidência (GIVÓN, 2001, p. 300).
3 De acordo com o relatório preliminar de uma pesquisa da Fundação Carlos 
Chagas, em outubro de 2009, a profissão docente é considerada pouco 
atraente devido ao seu desprestígio social e financeiro.  
4 No Portal do MEC http://sejaumprofessor.mec.gov.br,  podemos encontrar 
links esclarecedores: Como se tornar um professor (Perfil do Professor, 
Requisitos, Formação, Seleção, Principais Licenciaturas e Programas de 
Incentivo); Mercado de Trabalho (Onde trabalhar, Oportunidades na 
Rede Federal, Carreira e Remuneração, Legislação); Serviços ao Professor 
(Ferramentas de Trabalho, Concursos e Prêmios, Pesquisa e Formação, 
Tecnologia); Curiosidades (Como surgiu a profissão, Fatos interessantes, 
Educadores). 
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que são mobilizadas para a (re)construção de figuras docentes. E 
assim, consolidou-se objetivo para este estudo: mapear e analisar 
representações sociais sobre o professor.

Cabe destacar, ainda, que neste estudo, procuro empreender 
um diálogo envolvendo os campos das ciências da linguagem, da 
educação e da psicologia, para o exame da (re)construção da(s) 
representações docentes, o que,  segundo o ponto de vista aqui 
assumido, pode afetar a forma de o sujeito conceber a si mesmo e 
a sua relação com o mundo. 

O PROFESSOR É ... MISSIONÁRIO, FACILITADOR DE 
APRENDIZAGEM, EDUCADOR

Como assinalado na seção anterior, desde o início da minha 
carreira, sinto-me incomodada com as reiterações negativas de 
docentes acerca da sua profissão. Como professora, não queria ser 
passiva e permanecer, também, no espaço de um não; ao contrário, 
pensava em compreender como os educadores construíam um 
“lugar” para eles mesmos e se assentavam como profissionais. E, 
ainda, onde os professores ancoravam as suas representações e 
como estas estão se movimentando, (re)definindo identidades5.

Segundo Nóvoa (1999, p.10), “É verdade que os professores 
estão presentes em todos os discursos sobre a educação. Por uma 
ou por outra razão, fala-se sempre deles. Muitas vezes, verdade 
seja dita, o “lugar do morto” lhes está reservado, no sentido de 
que lhes é negado o direito de defesa, quando alguns meios de 
comunicação criticam sua atitude como docente e denigrem sua 
imagem. O que se percebe é que esse profissional precisa estar 
constantemente buscando sua identidade como professor, na 
tentativa de se adequar aos novos tempos.

5 Assume-se a identidade, aqui, como “um fenômeno subjetivo e dinâmico, 
que resulta de uma dupla constatação tanto de semelhanças quanto de 
diferenças entre o si próprio, os outros e certos grupos.” (SÁ, 2009, p. 9).
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No entanto, nem sempre a figura docente se mostrou negativa. 
Há indícios de que, em outros tempos, o ser professor desfrutava 
de mais prestígio. Pensar esse tema, demanda a retomada de alguns 
pontos das tendências pedagógicas da educação, pois as mudanças 
históricas e sociais podem influenciar a construção da  imagem 
docente. 

Há na história, no século XVI, um momento no qual 
a profissão de professor era associada ao sacerdócio. Esse 
momento, inclusive, marca a chegada dos Jesuítas ao Brasil. 
(ROMANELLI, 1991). A escola clássica privilegiava o ensino 
tradicional no qual o professor era o “agente”. Acreditava-se 
que o sujeito nascia para ser professor, então, sua imagem e 
seu agir estavam ligados a uma missão e/ou a um dom. Assim, 
surge a figura do professor missionário. Com isso, havia um 
determinado “status” para essa profissão e uma valorização 
desse profissional.

Em 1932, no governo Getúlio Vargas, surge um movimento 
com intenções declaradas de mudar as tendências do ensino do 
Brasil. (FILHO, 1967). O professor não deixa de ser o transmissor 
ativo, e se torna um “facilitador de aprendizagem”. Temos, assim, 
uma escola democrática, ou melhor, a Escola Nova, cujo discurso 
pregava o lema: escola para todos. Nasce, assim, a Escola Nova, 
uma escola democrática cujo lema era: escola para todos.

 Em 1964, durante a Ditadura Militar, uma nova imagem 
docente se configura: o professor técnico, especialista do ensino. 
(SAVIANI, 1993). Sua função era transmitir os conteúdos por 
meio de métodos e técnicas instrumentais para a resolução de 
problemas específicos. 

Já em 1983, surge a escola crítica na qual o professor é 
o “educador” que direciona a forma de aprendizagem com 
participação do aluno. 
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Hoje, em meio a tantas tendências, temos oscilações na imagem 
do professor e na sua identidade. Essas oscilações talvez estejam 
atreladas aos novos perfis profissionais e, também, as inúmeras 
demandas exigidas no mercado de trabalho. Geralmente, podemos 
flagrar em diferentes instâncias – mídia, escola, família, política – 
um conjunto de discursos que nos remetem às representações de 
outrora: “professor autoritário”; “professor psicólogo”; “professor 
palhaço”; “professor criativo”; “professor mediador”, dentre tantos 
outros.

Pensando, então, nesse interdiscurso, atrelado a uma 
memória discursiva, algumas questões me instigam: afinal, há 
uma desestabilização na identidade docente? Mas se a própria 
identidade se pauta no instável e no fragmentado (HALL, 2006), 
por que a cristalização de imagem docente de outrora?  O que é ser 
professor hoje? Qual é o perfil desse profissional? Essas questões nos 
remetem a uma questão maior: as representações podem demarcar 
uma identidade? 

Para mapear as Representaçoes Sociais, faremos uma análise 
linguístico-discursiva mapeando as estratégias do dizer. Esse tipo 
de análise se justifica pela importância de se considerar a utilização 
da língua em contextos interacionais6, efetivos e diversificados, 
pois, segundo Koch (1981), é na prática interativa da linguagem, 
entre locutor/interlocutor, que se percebe como determinadas 
marcas, verbais ou não-verbais, definem os objetivos pretendidos 
pelos falantes. 

REPRESENTAÇÕES: MUITO ALÉM DE UMA IMAGEM

Inspirada no conceito de representação coletiva de Émile 
Durkheim (1898), a Teoria das Representações Sociais foi 
apresentada por Serge Moscovici, em 1961. Durkehim propôs a 

6 Interação enunciador e co-enunciador.
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noção de representações coletivas, definidas como categorias de 
pensamento através das quais determinada sociedade elabora e 
expressa sua realidade. Essas categorias não são universais nem são 
dadas à priori, surgem a partir de fatos sociais. Assim, é a sociedade 
que pensa e não os indivíduos isoladamente. 

Moscovici (1978) defende a ideia de que o conceito 
durkheimiano se refere a muitos fenômenos psíquicos e sociais 
por englobar referências à ciência, aos mitos e à ideologia. Então, 
não havia uma preocupação em explicar os processos que dariam 
origem a essa pluralidade de modos de organização do pensamento. 
Além disso, a noção de representação coletiva foi considerada por 
Moscovici, como estática, ou seja, não correspondia à plasticidade 
dos fenômenos emergentes da sociedade contemporânea. 

O conceito de Representação Social para Moscovici gira em 
torno de uma especificidade dos fenômenos sociais representativos.  
Jodelet (2001, p. 22) complementa esse conceito, ao explicar que 
as representações sociais são “[...] uma forma de conhecimento, 
socialmente elaborada e partilhada que têm um objetivo prático 
e concorre para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social”.  

É o que defende, também, Marková (2006, p. 243) ao 
pontuar que as Representações Sociais “[...] são organizadas num 
corpo estruturado de informações, crenças, atitudes e opiniões, 
consistindo do núcleo central e dos elementos periféricos”. E 
que “[...] tais elementos periféricos constituem a interface entre 
o núcleo e uma situação concreta, na qual a representação se 
manifesta, isto é, no discurso”.

Wolfgang (2000, p. 3), pontua que, se, por um lado, a 
Representação Social é “um processo social de comunicação e 
discurso”, por outro, “são vistas como atributos individuais, como 
estruturas de conhecimento individualmente acessíveis, embora 
compartilhadas.”
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As Representações Sociais, então, são como um fenômeno 
cognitivo, avaliativo e social, podendo ser criadas dentro de um 
grupo, toma forma de imagens e sentidos, e ainda são compartilhadas 
e difundidas com outros membros de um grupo social.

Assim, ao defendermos que as representações são concebidas 
como elementos históricos e sociais – manifestadas de maneira 
dialógica nos discursos – pensamos, ainda, no seu valor semântico 
por meio, por meio, por exemplo, de escolhas lexicais, que podem 
orientar certas imagens e sentidos. Como ressalta Bakhtin (1979, 
p.66) “cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura 
onde se cruzam e lutam valores sociais (...) revela-se, no momento 
de sua expressão, como o produto da interação viva das forças 
sociais”. O exemplo abaixo pode ilustrar o raciocínio anterior:

Imagem 1 - Professor do futuro

Revista Nova Escola, edição 210, 20/10/2010.
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Ao refletir sobre os enunciados, “O professor do futuro é 
você” e “Conheça as seis características de um bom profissional 
do século 21”, que emergem das diferentes esferas imbricadas 
nessa capa, uma questão vem à tona: quem fala o quê e para 
quem?

O locutor assume alguns posicionamentos em relação aos 
enunciadores apresentados por ele no evento comunicativo. Esses 
posicionamentos consistem no próprio sentido do enunciado, 
revelados pelos pontos de vista pelo lugar que ocupa o locutor em 
relação aos enunciadores. (DUCROT, 1988).

Os dizeres do locutor/enunciador, embasados em desejos, 
crenças e valores, são construídos pelas escolhas discursivas e 
lexicais. Nesse processo da produção do discurso e do sentido, as 
representações sociais se desenham, e vários papéis são engendrados 
pelo discurso da mídia.

Mas não é somente a linguagem, tida como verbal ou 
não-verbal, que delineia uma representação. O fenômeno 
representacional vai além de uma figura que denota  image(ns) e 
conceito.Isso quer dizer que eu não tenho somente a imagem do 
professor construída nessa capa, mas, também, de alguma forma, 
um sistema de valores referendados pela coletividade (leitor, pais, 
escola, família, revista, sociedade), centrados no verbo “SER”.  
Nessa capa, as representações do que é ser um bom professor são 
partilhadas, atuando como elemento de mediação social que leva 
os membros de um grupo a (re)construir uma consciência de si e 
uma identidade. 

Cabe destacar que para Jodelet (2001, p. 17) o fenômeno 
Representações Sociais é algo natural em diferentes contextos, 
pois essas representações “circulam nos discursos, são traduzidas 
pelas palavras e em organizações materiais e espaciais”. Isso é fato. 
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Porém, o que nos instiga é: como as representações se propagam e 
se modificam.

A Teoria das Representações Sociais defende que não existe 
separação entre o universo externo e o universo interno do 
sujeito, “em sua atividade representativa, o sujeito não reproduz 
passivamente um objeto dado, mas de certa forma, o reconstrói 
constituindo-se como sujeito, situando-se no universo social 
e material” (ROCHA, 1995, p. 23). Nesse sentido, a atividade 
representativa constitui um processo psíquico através do qual 
torna familiar e presente em nosso universo interior um objeto 
que está distante e, de certa forma, ausente. No propósito de 
tornar familiar algo não-familiar residem dois mecanismos de um 
processo de pensamento baseado na memória e em conclusões 
passadas: a ancoragem e a objetivação que, no dizer de Moscovici 
(2003, p. 78), significam classificar, dar nome a alguma coisa e 
reportar um conceito em uma dada imagem, respectivamente. O 
autor acrescenta ainda que

O primeiro mecanismo tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-
las a categorias e imagens comuns, colocá-las em um contexto 
familiar. [...] O objetivo do segundo mecanismo é objetivá-
los, isto é, transformar algo abstrato em algo quase concreto, 
transferir o que está na mente em algo que exista no mundo 
físico [...] (MOSCOVICI, 2003, p. 61)

Cabe enfatizar que esses mecanismos lidam com a memória. 
A ancoragem mantém a memória em movimento, inserindo e 
retirando objetos, pessoas, acontecimentos; classificando-os de 
acordo com o tipo e os rotulando com um nome. 

Para ilustrar essa concepção, observe a figura abaixo:
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Imagem 2 - Ser professor

Fonte: http://www.saogabriel.pucminas.br/letras/concurso/anexo/Charges/
Professor.pdf, acesso em 12/11/2010.

Note-se que, no texto acima, os enunciados “... capacidade 
para leccionar dez disciplinas diferentes”, “botões para diferentes opções: 
psicologia, assistência social”  podem orientar os membros de um grupo 
a classificar a imagem robótica com o ser docente. Essa classificação 
parte dos discursos sociais, dos julgamentos de uma dada realidade de 
sujeitos que testemunham uma visão de mundo do que é ser professor, 
“os indivíduos terão a tendência de perceber, nessas pessoas, traços 
comuns. São esses traços comuns que vamos chamar de estereótipos.” 
(LIPPMANN, 1922). Nessa linha, o grupo pode se identificar com 
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tais enunciados, fornecendo um nome e classificando um objeto, 
levando em consideração as vivências, as crenças, as interações com 
o(s) outro(s) e o contexto sócio-histórico cultural. 

Cabe destacar que uma rede de vozes perpassa o cartum. 
Primeiramente, um discurso capitalista no qual pode se inferir: 
dispense determinados números de professores e compre um, uma 
vez que este “um” possui inúmeras capacidades. Em seguida, um 
discurso num viés das novas tecnologias, cuja ênfase se encontra 
nas inúmeras praticidades e funções. Seguindo, o discurso da 
mídia, que reitera a necessidade de um “novo profissional”. E, 
ainda, um discurso, pautado na modernidade, evidenciando o 
“mundo novo”. 

Nesses ditos que atravessam todo o dizer do cartum, existe a 
crítica central que aponta para a apresentação de um novo perfil 
de profissional: aquele robotizado. Nessa linha, abre-se um espaço 
de reflexão em que o ato mecânico pode substituir o pensamento, 
isto é, quando subtraímos a atribuição do pensamento para repetir 
automaticamente ações, podemos retirar do sujeito a capacidade 
de reflexão.

Pode-se perceber que se representa algo situado no universo 
material e no intercâmbio das comunicações sociais. Nesse processo 
emergem os estereótipos, que, neste caso, podem reforçar a ideia 
de que o professor possui múltiplas funções.

Observem que as imagens reproduzidas do professor estão 
atreladas ao percurso através do qual tais imagens adquiriram 
materialidade e se tornaram expressões de uma realidade pensada 
(VALA, 2007). Por isso, quando deparamo-nos com imagens 
acerca do professor, retomamos as experiências anteriores para 
concordar ou não com aquela representação. O papel da memória 
está aqui na medida em que “nossa experiência e ideias atuais 
continuam a ser invadidas pelas nossas experiências e ideias 
passadas.” (MOSCOVICI, 2003, p. 38).
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IDENTIDADES E DISCURSOS: A (RE)CONSTRUÇÃO DO 
ETHOS

Por que pensar em identidade hoje? E, principalmente, por 
que pensar a imagem docente?

Porque “(...) a identidade só se torna uma questão quando 
está em crise, quando algo entendido como fixo, coerente, estável é 
deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza.” (MERCER, 
1990, p. 4)

Podemos observar que nos dias de hoje a identidade do 
professor encontra-se fragmentada. É claro que essa afirmação 
só é válida se levarmos em consideração as imagens docentes de 
outrora.

Um sujeito, previamente vivido, com uma identidade unificada 
e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma 
única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias 
ou não-resolvidas. Esse processo produz o sujeito pós-moderno, 
conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial 
ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: 
formada e transformada continuamente em relação às formas 
pelas quais somos representados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam. (HALL, 2006, p. 12)

Essa mudança estrutural na forma do sujeito conceber a si 
mesmo e a sua relação com o mundo, traz questões importantes: 
quem eu sou? Que professor eu sou? Como os outros me veem? 
Como eu me vejo? Quais são minhas atribuições?

Diferentes instâncias nos apresentam um professor “sofredor”, 
“desvalorizado” e “desorientado”.  
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Imagem 3 - Ecos da profissão docente

Fonte: Publicação Facebook 2012.

Sujeito 1: Verdade...
Sujeito 2: É isso mesmo!
Sujeito 3: Ainda bem que eu saí dessa vida!
Sujeito 4: KKKKK

Fonte: Publicação de pessoas da rede social em 18 de maio de 2012

Em uma breve análise, observe que a ilustração, como um 
todo, retoma a imagem da coruja cujo significado popular remete-
nos à sabedoria. O cartum, dividido em dois quadros, ilustra o 
que nos é apresentado em termos de uma possível representação 
de professor na “segunda-feira” e na “sexta-feira”. Os enunciados 
retomam traços cuja significação ilustra uma metamorfose na 
aparência do professor. Os “saberes partilhados” acerca de objetos, 
tais como “coruja”, “sabedoria”, “trabalho do professor”, “dias da 
semana”, incluem elementos afetivos e racionais numa simbolização 
do mundo e das relações que fazem parte desse mundo: “professor 
idealizado”, “condições do trabalho docente”, “sobrecarga do 
trabalho”, “desvalorização” etc. 
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Os comentários abaixo do cartum aparecem de forma 
espontânea e livre, em um momento em que boa parte da classe 
docente no Brasil encontrava-se em greve, empenhada em 
reivindicações, dentre elas, por melhor remuneração e condições de 
trabalho. Os discursos e as imagens compõem a cena enunciativa, 
e os sujeitos que se pronunciam nesse perfil identificam-se com a 
cena. Provavelmente, eles estejam inseridos em um determinado 
grupo que compartilha de um pensamento comum. A primeira 
afirmação “Verdade” com a pontuação reticências “...” proporciona 
efeitos de concordância e, ainda, de continuidade desse 
pensamento. As reticências legitimam o efeito dessa aceitação. 
O segundo pronunciamento “É isso mesmo!” dialoga com o 
primeiro. O verbo “ser” mais o pronome demonstrativo “isso”, 
o modalizador de intensidade “mesmo” e o realce do ponto de 
exclamação orientam a identificação desse sujeito. O terceiro leitor 
também se reconhece na cena. Além disso, as expressões “Ainda 
bem”, “sair dessa vida” compõem uma sequência significativa de 
“alívio”. O último pronunciamento onomatopeico finaliza em 
tom irônico os comentários.

Veja-se que as possíveis identificações e concordâncias 
podem sinalizar um determinado aspecto da profissão docente. 
Esse aspecto é pautado num reconhecimento com a possível 
“realidade” que a sociedade pode representar do professor. Essa 
realidade relaciona-se com o sentido que se dá a ela.  

Dessa perspectiva, Charaudeau (2006, p. 41) ressalta que 
o sentido é “construído pela ação linguageira do homem em 
situação de troca social”. Nessa abordagem, os imaginários são 
(re)criados e veiculados pelos discursos circulantes na sociedade 
com uma dupla função: criação dos valores que serão difundidos 
na sociedade e justificativa das ações de indivíduos e grupos 
sociais. 
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É certo que Morin (2003) ressalta que biologicamente o ser 
humano nasce e se desenvolve como um ser que não está pronto 
e é a cultura que o molda  enquanto indivíduo e membro de uma 
espécie e de uma sociedade. 

A identidade é, então, constituída, ao longo do tempo, de 
acordo com as experiências, com a formação e a estrutura familiar, 
o que faculta ao homem  se conhecer melhor e  se identificar, isto 
é, ter uma referência de quem realmente é.

Morin (2003) pontua que nossa identidade humana é 
constituída numa relação dialógica da tríade indivíduo/espécie/
sociedade. Por natureza e por definição, o ser humano é algo 
muito complexo e, para compreendê-lo em profundidade é 
necessário não apenas inseri-lo numa cultura, numa história, mas,  
incorporá-lo numa trindade humana na qual “o indivíduo não é 
noção primeira nem última, mas uma noção central da trindade 
humana” (MORIN, 2003, p. 54). Mesmo nessa multiplicidade, 
o sujeito é único, porém, continua o autor (p. 95) “os outros 
moram em nós; nós moramos nos outros [...]”. Somos únicos em 
meio à dualidade e à multiplicidade. Comportamos o diferente. 
Nossa identidade agrega múltiplas dimensões e características. 
Nesse sentido,  nossa personalidade revela uma identidade 
polimorfa, ou seja, cada indivíduo é singular e, contudo, duplo, 
plural e diverso.  

Nessa linha, cada indivíduo tem uma referência que o considera 
principal, ou melhor, uma posição singular dentro da sociedade. 
Nós absorvemos o “todo”, de acordo com nossas interações, mas, 
em um determinado momento, marcamos  nossa identidade social 
que perpassa a individual. Então, dois pólos tendem a se encontrar: 
social e o individual. 

Leia o exemplo abaixo:
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Imagem 4 – Produto final de um professor após 25 anos de                 
serviços prestados

http://apeoespmogi.blogspot.com/2007/04/produto-final-de-um-professor-
aps-25.html

A caricatura acima, publicada em 2007, no Brasil, revela pistas 
de uma possível identidade docente que emerge dos discursos e 
está imbricada nas representações daqueles que se identificam com 
a imagem. 

Essa imagem circulou na internet há cerca de 6 anos e a 
que analiso, especificamente, está, ainda, postada em um blog no 
qual se incentiva a participação em um movimento de defesa aos 
trabalhadores em educação. Esse blog é parte integrante do Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. 
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O comentário, logo acima do título, revela o posicionamento 
avaliativo de um enunciador, marcado, também, pela voz de uma 
categoria, a sindical: “E depois tem gente que não quer participar 
de paralisações...”. 

No discurso do título “Produto final de um Professor após 25 
anos de serviços prestados”, emerge o interdiscurso de “professor 
como produto”.

O interdiscurso, conceito originário da proposta de Michel 
Pêcheux (1988), relaciona-se à memória discursiva, ou seja, aos vários 
discursos anteriores e exteriores ao dizer, construído no momento da 
enunciação. O dizer é constituído no momento da enunciação, mas os 
dizeres anteriores o constituem enquanto interdiscurso. As diferentes 
vozes, como a do Sindicato, que incita o interlocutor a refletir sobre 
a caricatura e os seus dizeres; da Previdência, pontuando o tempo do 
trabalho desse Profissional, o trabalho (de escravo) na visão marxista, 
o professor como produto final de uma empresa ou fábrica, o título e 
a imagem configuram, assim, o resultado de 25 anos de trabalho. 

Essas diferentes vozes pontuam o tempo do trabalho desse 
Profissional, o trabalho (de escravo) na visão marxista, o professor 
como produto final de uma empresa ou fábrica, construindo um 
estereótipo da figura docente. E, ainda, os adjetivos axiológicos 
(CATHERINE KERBRAT-ORECCHIONI, 1980) apontam 
para um caráter  avaliativo e orientam o discurso, por meio de 
uma apreciação do enunciador, construindo-se, assim, um ethos 
positivo, ou não, da figura docente.

Quadro 1 – Orientação de causa e efeito
Substantivo Adjetivo

Rugas Permanentes
Sorrisos Forçados
Cabelos Espalhados
Dentes Perdidos
Postura Má
Sapatos Surrados

Fonte: Elaborado pela autora
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Além disso, o título e a imagem configuram, numa orientação 
de causa e efeito, o resultado de 25 anos de trabalho, legitimando 
a representação construída.

Observe-se:

Quadro 2 – Orientação de causa e efeito
Causa Efeito

Sorriso forçado Rugas permanentes
Gritaria constante dos alunos Dificuldade de audição
Reprimir o impulso de socar de alguém Úlcera
Correr atrás de aluno ou correr dele Sapatos surrados

Fonte: Elaborado pela autora

Na construção dessa dimensão de representação docente, 
destaco, ainda, no quadro abaixo, os sintagmas nominais avaliativos 
conduzem o discurso e orientam o leitor a uma determinada 
conclusão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciar uma pesquisa num viés linguístico e ter, como parte 
dela, o aporte teórico a Teoria das Representações Sociais, é 
sempre um desafio. Quando iniciei esta investigação, imaginei, 
a princípio, que o estudo fosse ser complexo, o que realmente 
se deu. Os conceitos, em torno das representações, soavam tão 
distantes daqueles que eu estudara que aproximá-los constituía e 
ainda constitui o meu grande desafio. No decorrer do caminho, 
notava que as dificuldades eram superadas na medida em que os 
diálogos entre as duas áreas começaram a ganhar corpo, fazendo 
sentido para mim e para os meus interlocutores. 

Prosseguindo na tarefa investigativa, destaco o protagonista: 
o professor. Apesar de esta pesquisa não focar esse objeto, não há 
como desconsiderar a sua centralidade em termos de significância. 
Direcionado a ele, estão o(s) olhar(es) que apontam e falam. 
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Interpretar essa visão instituiu o meu foco, nesses últimos anos. 
Uma visão arrolada nos discursos. 

Pautando-me nos modos de enunciar de educadores, encontrei 
nos aportes teóricos e metodológicos da Análise do Discurso e das 
Teorias da Enunciação amparo para fortalecer a estrutura desta 
pesquisa. Para o estudo dos modos de dizer, optei pelos mecanismos 
enunciativos, as manifestações de metadiscursividade, os recursos 
de construção de referentes e, ainda, levando em conta as pistas 
das formações discursivas orientadoras dos discursos dos sujeitos. 
Quanto às modalizações, estas foram examinadas de modo a 
explicitar as posições do enunciador frente ao interlocutor, levando 
em consideração o seu propósito comunicativo. Tomando esse 
quadro, levei em consideração que o uso da linguagem possibilita 
aos indivíduos mecanismos para uma (re)construção simbólica da 
realidade, dando sentido aos fatos que os cerceiam (MARKOVÁ, 
2006).

Este estudo ainda nos possibilitou refletir sobre as 
representações da figura docente, ratificando o papel determinante 
que têm os discursos na significação das ações coletivas e individuais, 
constitutivas do processo de construção da identidade(s) do 
profissional do ensino. 

Os exemplos discutidos parecem indicar oscilações na 
demarcação da identidade do professor. Os modos de enunciar 
revelam que as representações refletem um “modelo” elaborado e 
partilhado de professor, dentro de uma determinada realidade, ou 
melhor, de um contexto-sócio cultural. 

Nesse sentido, pode-se vislumbrar um ethos de professor 
cuja imagem está centrada na “atitude”.  Atitude que pode estar 
explícita como no discurso da Nova Escola: ser o “professor do 
futuro” e subentendida como no texto: “Produto final de um 
professor após 25 anos de serviços prestados”. Isso significa que 
a identidade pessoal e social do professor podem se aproximar, na 
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medida em que  se interaja com o meio, representando a parte do 
pensamento de um todo.  
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relações dialógiCas e autoria em uma

análise de dissertação de mestrado

Camila de Araújo Beraldo Ludovice (Unifran)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na comunicação humana, os enunciados se formam em 
acontecimentos históricos e sociais, a partir da relação entre 
sujeitos. Estes, por sua vez, constroem sua enunciação a partir 
do campo axiológico que defendem, o que desencadeia uma 
permanente tensão entre essas relações. Na ótica do pensador 
russo Bakhtin, a investigação de um enunciado deve pautar-se 
em sua relação com a vida, com as forças do meio em que toma 
corpo e é concebido. 

Deste modo, uma análise adequada das enunciações somente 
é eficaz a partir de uma observação que não leve em conta somente 
o material linguístico. Ancorados nessa concepção, pretendemos 
analisar os enunciados de dissertações de mestrado para verificar a 
evidência dos objetivos propostos.

A proposta deste trabalho é investigar como se dá a autoria 
na escrita científica de alunos do Mestrado, mais especificamente, 
na dissertação, com o objetivo de verificar a construção e o 
gerenciamento da autoria nesse gênero.

O repertório de análise apoia-se fundamentalmente na 
metodologia qualitativa de revisão bibliográfica, acompanhada 
pela aplicação teórica às análises. Assim, a pesquisa vai lidar 
com as subjetividades e/ou perspectivas dos sujeitos envolvidos, 
possui como dinâmica a reflexão interpretativa, admite que as 
discussões apresentadas fazem parte do processo investigativo e, 
também, do contexto em que foi possível a realização da pesquisa, 
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além de admitir a própria influência da pesquisa sobre a situação 
selecionada para estudo.

Ludke & André (1986) defendem ser decisivo considerar, 
na própria organização e andamento da pesquisa, o papel que o 
pesquisador assume no contato com o contexto a ser pesquisado. 
Elas apontam o participante completo (aquele que não revela, 
no contexto da pesquisa, quem ele é e o que objetiva fazer), o 
participante como observador (aquele que, ao contrário, revela 
que é um pesquisador e o que pode pretender desenvolver com 
esta pesquisa), o observador como participante (aquele que revela 
seus objetivos, mas não pretende estabelecer uma interação com os 
sujeitos pesquisados) e o observador total ou completo (aquele que 
pretende somente observar, sem revelar seu objetivo e sem interagir 
com os sujeitos). As subdivisões dos papeis de um pesquisador 
distinguidos pelas autoras auxiliaram na compreensão do papel 
assumido neste trabalho: o observador como participante.

Para o suporte teórico utilizam-se as reflexões de Bakhtin e de 
estudiosos de sua obra, sobre conceitos tais como: autor e autoria, 
enunciado, gênero e relações dialógicas. Para esse filósofo da 
linguagem, as relações dialógicas são próprias da linguagem. Por 
extensão, nenhum discurso pode ser considerado monológico, livre 
de relações com outros discursos. O dialogismo é um fenômeno 
interativo da dimensão da linguagem. A língua falada, a dimensão 
da escrita, todas as manifestações discursivas são perpassadas por 
relações dialógicas.

De acordo com Bakhtin (1997), todo enunciado, tanto o 
cotidiano e o literário quanto o das demais esferas culturais, nunca 
é a repetição de outro já existente; mas também não é inteiramente 
novo; se o fosse, a comunicação seria impossível. Como integrantes 
que são da cadeia da comunicação verbal, dos processos sócio 
históricos, os enunciados reiteram valores, reafirmam sentimentos, 
repetem estruturas linguísticas.
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ALGUMAS REFLEXÕES BAKHTINIANAS E SOBRE O 
TEXTO CIENTÍFICO

Nossa proposta, neste trabalho, como já explicitamos, é 
discutir como podemos conceber e verificar a autoria na escrita da 
dissertação de mestrado à luz dos conceitos bakhtinianos. Partimos 
da compreensão de que a autoria é uma questão central e rica em 
complexidade, no conjunto da reflexão de Bakhtin e seu Círculo.

De acordo com Clark e Holquist, 

a autoria é extensível a categorias extraliterárias por ser uma 
arquitetônica da consciência. A autoria é a atividade primária 
de todos os selves em um mundo dominado pela distinção self 
e o outro. O self e o outro estão por trás de outras dicotomias 
características, tais como acabado/inacabado, oficial/não-
oficial, monológico/dialógico, épica/romance, interno/externo 
(2008, p. 116).

Entendemos a partir disso que é possível conceber a autoria 
sempre ligada às formas típicas de enunciados que são os 
gêneros do discurso. Em uma das possibilidades de apreensão da 
autoria nos escritos de Bakhtin, Brait (2006, p. 62) aponta esse 
entendimento quando diz que a questão da autoria “está ligada às 
especificidades do gênero e da interação em que se dá o texto e seus 
entrecruzamentos discursivos”.

No próprio texto de Bakhtin (2003, p. 389) essa questão fica 
bem evidente, quando ele afirma que “a forma de autoria depende 
do gênero do enunciado. Por sua vez, o gênero é determinado 
pelo objeto, pelo fim e pela situação do enunciado.” Dependem 
das diversas formas de autoria e lugares enunciativos (posições) 
ocupados, tais como presidente, juiz, aluno, professor. O sujeito 
que fala e para quem se fala também são responsáveis por 
determinar o tom, o estilo, o gênero e, por consequência, a forma 
da autoria. Nota-se nas reflexões bakhtinianas que o sujeito autor é 
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um criador do enunciado e, na literatura ou não, é responsável por 
construir-se enquanto sujeito histórico, social, moral, que reflete 
valores e produz sentidos, o chamado sujeito responsável. 

Inclusive, é possível dizer que a forma da autoria de um 
mesmo sujeito falante em um determinado tipo de enunciado 
sofre as determinações das condições de produção, circulação e 
recepção, de tal modo que, se hoje ele assume uma dada forma de 
autoria em determinado gênero, num futuro, a forma de autoria 
nesse gênero será outra, tanto porque o contexto de produção, 
circulação e recepção é outro, como pelo fato de que esse sujeito se 
modifica e modifica a sua compreensão a partir da rede de diálogos 
que estabelece no espaço-tempo. Bakhtin (2003, p. 390) diz que: 
“A mesma pessoa real pode manifestar-se em diversas formas de 
autoria.” 

Podemos dizer, então, que citar o dizer do outro é, de alguma 
forma, se responsabilizar e apresentar uma atitude responsiva 
ativa, mesmo se o pesquisador não marca explicitamente um 
posicionamento axiológico mais crítico em relação aos autores que 
cita. Entendemos que assumir uma posição mais crítico-reflexiva 
é uma condição desejável e, por um lado, deve ser incentivada e 
mais bem explorada, mas, por outro lado, não deve ser entendida 
como a única forma possível e produtiva de diálogo com os autores 
na escrita desse pesquisador.

Partimos do pressuposto de que o mestrado é um lugar de 
transição na formação do pesquisador ao considerar que, nesse 
estágio, o estudante se encontra ainda, em uma fase de aprendizagem 
da pesquisa e de formação como pesquisador. Segundo Severino 
(2011, p. 221), a dissertação de mestrado “trata-se da comunicação 
dos resultados de uma pesquisa e de uma reflexão, que versa sobre 
um tema igualmente único e delimitado. Deve ser elaborada de 
acordo com as mesmas diretrizes metodológicas, técnicas e lógicas 
do trabalho científico, como na tese de doutoramento.”
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Ainda nessa mesma linha, podemos afirmar que é difícil 
eliminar o caráter demonstrativo da dissertação de mestrado, mas 
ela deve apresentar uma proposta e não apenas explanar sobre 
determinado assunto. Essa é uma exigência lógica dos trabalhos 
desde que tenha características e objetivos científicos bem definidos. 

Sobre o fenômeno do discurso citado, é preciso relembrar 
sempre que, na abordagem dialógica bakhtiniana, é central a 
reflexão sobre a palavra do outro na constituição do enunciado. 
Faraco (2009), sobre essa questão, afirma que o discurso citado, 
ou seja, a palavra do outro no enunciado, é o fenômeno linguístico 
concreto mais discutido nos textos de Bakhtin. Nessa mesma 
direção, Ponzio (2010, p. 37) comenta que “cada palavra própria 
se realiza numa relação dialógica e recupera os sentidos da palavra 
alheia; é sempre réplica de um diálogo explícito ou implícito, e não 
pertence nunca a uma só consciência, a uma só voz”. Importante 
frisar que recobre tanto as formas do diálogo explícito quanto a 
forma do diálogo implícito.

Bakhtin discorre sobre o assunto em vários momentos de sua 
obra:

[...] a orientação de palavras entre palavras, as diferentes 
sensações da palavra outra e os diversos meios de reagir diante 
dela são provavelmente os problemas mais candentes do 
estudo metalinguístico de toda palavra, inclusive da palavra 
artisticamente empregada. [Problemas da Poética de Dostoiévsky] 
(BAKHTIN, 2010, p. 232)

[...] a palavra entra no enunciado não a partir do dicionário, mas 
a partir da vida, passando de um enunciado a outros. A palavra 
passa de uma totalidade para outra sem esquecer o seu caminho. 
Ela entra no enunciado como uma palavra da comunicação [...]. 
[O método formal nos estudos literários:  introdução crítica a uma 
poética sociológica] (MEDVIÉDEV, 2012, p. 185)
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Por palavra do outro (enunciado, produção de discurso) eu 
entendo qualquer  outra língua, ou seja, é qualquer outra 
palavra não minha. Nesse sentido, todas as palavras (enunciados, 
produções de discurso e literárias), além das minhas próprias, 
são palavras do outro. Eu vivo em mundo de palavras do outro. 
E toda a minha vida é uma orientação nesse mundo; é reação 
às palavras do outro (uma reação infinitamente diversificada), 
a começar pela assimilação delas (no processo do domínio 
inicial do discurso) e terminando na assimilação das riquezas da 
cultura humana (expressas em palavras ou em outros materiais 
semióticos). [Apontamentos de 1970-1971] (BAKHTIN, 2003, 
p. 379)

[...] qualquer discurso da prosa extra-artística – de costumes, 
da retórica, da ciência - não pode deixar de se orientar para 
o “já dito”, para o “conhecido”, para a “opinião pública”, etc. 
A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio 
a todo o discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer 
discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas 
as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e 
não pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva 
e tensa. [Questões de literatura e estética] (BAKHTIN, 2010, p. 
88,) 

Para Bakhtin, todo enunciado, tanto o cotidiano como o 
literário ou o das demais esferas culturais, nunca é a repetição 
de outro já existente; mas também não é inteiramente novo, se o 
fosse a comunicação seria impossível. Como integrantes que são 
da cadeia da comunicação verbal, dos processos sócio-históricos, 
os enunciados reiteram valores, reafirmam sentimentos, repetem 
estruturas linguísticas.

Em materiais específicos de metodologia merece ressalva o 
aspecto das finalidades do uso da citação. Medeiros (2006) diz que 
se cita para esclarecer, comentar ou dar prova de uma autoridade no 
assunto, outros autores de manuais ressaltam, além dessas, outras 
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finalidades que se complementam, como reforçar argumentos, 
ilustrar, exemplificar, confirmar domínio teórico, sustentar um 
dizer, fundamentar ideias e análises, dar maior consistência ao 
assunto. 

Para Andrade, (2009, p. 91, grifos da autora) “As finalidades 
das citações são: exemplificar, esclarecer, confirmar ou documentar 
a interpretação de ideias contidas no texto; por isso, são também 
denominadas “testemunho de autoridade”. As citações são 
elementos de extrema importância em um trabalho científico 
pois são elas que revelam o domínio teórico do autor em relação 
ao assunto abordado e também conferem sustentação ao que 
ele diz. Além disso, as citações quando bem escolhidas ancoram 
conceitualmente o trabalho, razão pela qual sua utilização é 
recomendada. (TACHIZAWA e MENDES, 1999).

Nessa mesma linha, Charoux (2004, p. 78) afirma que as 
“citações não podem substituir as análises, mas ajudam a reforçar 
ou dar maior consistência à discussão do assunto”. Seu emprego 
deve ser equilibrado, mantendo-se coerência entre o que é citado e 
a ideia que é desenvolvida a partir dessa citação.

Umberto Eco (2001), no livro Como se faz uma tese, traz uma 
importante contribuição para a discussão sobre citações vistas a 
partir de uma interpretação mais técnica, quando o autor aborda 
paráfrases e plágio no contexto de uso de citações. O autor tenta 
problematizar sobre o uso de citações sob a forma de paráfrase (na 
qual o pesquisador reproduz com suas próprias palavras as ideias 
de um “texto original”) não é apenas uma cópia sem aspas. 

Nessa direção, ele propõe uma divisão de três casos distintos 
de paráfrase relacionados ao uso das citações, quais sejam: paráfrase 
honesta, falsa paráfrase e paráfrase quase-textual (a fim de evitar o 
plágio). Na perspectiva de Eco, a paráfrase honesta está relacionada 
à forma de citação indireta, na qual o pesquisador efetivamente 
reformula as palavras dos autores que cita; a falsa paráfrase relaciona-
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se ao caso em que o autor usa a configuração de uma citação 
indireta, no entanto reproduz, na íntegra, as “próprias” palavras do 
autor citado, sem utilizar-se das aspas, caracterizando um plágio; e 
a paráfrase quase-textual que ajuda a evitar o plágio corresponde ao 
caso em que o pesquisador usa uma configuração de citação indireta, 
mas, no lugar de elaborar uma paráfrase, transcreve como citação 
direta o trecho completo de um texto que ele cita.

Nossa escolha pelo gênero dissertação de mestrado se orientou 
pelo interesse de examinarmos o texto científico que o pesquisador 
redige em um momento de transição no seu processo de formação 
na atividade de pesquisa, compreendendo que, de um lado, a 
graduação representa um estágio mais inicial de formação em 
pesquisa e, de outro lado, o doutorado representa um estágio de 
consolidação do exercício investigativo do pesquisador.

Concebemos o curso de mestrado como um lugar de transição 
na formação do pesquisador considerando que, nesse estágio, o 
estudante se encontra ainda, como assevera Severino (2009), 
em uma fase de aprendizagem da pesquisa e de formação como 
pesquisador. Corrobora também a nossa posição de conceber o 
mestrado como um lugar de transição na formação do pesquisador 
o nível de exigência dos textos e trabalhos produzidos durante 
esse estágio no que concerne, por exemplo, ao tipo de reflexão 
empreendida, tendo em conta que a escrita da dissertação de 
mestrado se apresenta ainda para muitos como a “[...] primeira 
manifestação de trabalho pessoal sistemático de pesquisa [...]” 
(SEVERINO, 2009, p. 24).

Segundo Severino (2011, p. 221), a dissertação de mestrado 
“trata-se da comunicação dos resultados de uma pesquisa e de 
uma reflexão, que versa sobre um tema igualmente único e 
delimitado. Deve ser elaborada de acordo com as mesmas diretrizes 
metodológicas, técnicas e lógicas do trabalho científico, como na 
tese de doutoramento.”
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Nessa direção, podemos complementar que é difícil eliminar 
da dissertação de mestrado o seu caráter demonstrativo. Pois 
ela deve demonstrar uma proposição e não apenas explanar um 
assunto. Esta parece ser uma exigência lógica de todo trabalho 
desde que tenha objetivos de natureza científica bem definidos. 
(SEVERINO, 2011). Na concepção deste autor, “tanto a tese de 
doutorado como a dissertação de mestrado são, pois, monografias 
científicas que abordam temas únicos delimitados, servindo-se 
de um raciocínio rigoroso, de acordo com as diretrizes lógicas de 
conhecimento humano, em que há lugar tanto para a argumentação 
puramente dedutiva, como para o raciocínio indutivo baseado na 
observação e na experimentação.” (SEVERINO, 2011, p. 222).

Aproveitando-nos do dizer de Amorim (2009, p. 2), que se 
encontra baseado no pensamento bakhtiniano, segundo o qual 
“quando se está escrevendo, ouvem-se vozes, faz-se falar algumas 
delas e, a elas respondendo, consegue-se chegar (ou não) a fazer 
ouvir sua própria voz.”, o que nos interessa aqui é examinar os 
diálogos que constituem o dizer do jovem pesquisador, para tentar 
entender como esse pesquisador, na relação com os seus outros, 
constrói uma voz autoral na escrita do texto científico e como ele 
se constitui como sujeito/pesquisador em seu campo do saber.

Assim, podemos dizer que o texto científico é um tecido no 
qual várias vozes se relacionam, se cruzam, num contínuo diálogo 
entre textos, discursos, sendo que seu produtor é aquele sujeito 
responsável por articulá-las na construção de um projeto de dizer. 
Por vezes, essas vozes que o produtor convoca, em seu texto, estão 
lá explicitadas, devidamente creditadas a uma fonte do dizer; outras 
tantas vezes, essas vozes são assimiladas como palavras próprias, 
sem qualquer menção de uma fonte, configurando aquilo que 
Amorim (2004) denomina, quando faz referência ao pensamento 
bakhtiniano, de esquecimento da alteridade. O esquecimento da 
alteridade remete à noção de monologização da consciência, que 
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está diretamente relacionada ao dialogismo como concebido pelo 
pensamento bakhtiniano.

AUTORIA E RELAÇÕES DIALÓGICAS NA DISSERTAÇÃO 
DE MESTRADO

Tal como já foi dito, nosso objetivo neste trabalho é investigar 
o estabelecimento de relações dialógicas no dizer dos mestrandos 
em dissertações de mestrado em busca de descobrir como tais 
relações colaboram na construção da voz autoral no discurso 
acadêmico. Para isso, selecionamos trechos de uma dissertação de 
mestrado em linguística concluída. 

O primeiro trecho a ser apresentado, introduz o tema da 
pesquisa e a orientação teórico-metodológica que será utilizada:

Com base nisto, o tema deste trabalho é o estudo de contos 
eróticos brasileiros do século XXI, à luz do dialogismo 
bakhtiniano. Para Bakhtin, o dialogismo é o fundamento de toda 
a discursividade, pois se faz presente em todos os enunciados, 
no jogo de vozes sociais e históricas. Os contos eróticos, como 
enunciados literários, são marcados pelo entrecruzamento 
de vozes que dialogam com outros textos e discursos, sendo 
também ecos de vozes do seu tempo, as quais evidenciam 
os valores e as crenças de uma determinada formação social. 
(Dissertação de mestrado em Linguística defendida em 2014)

Após a apresentação, o pesquisador já introduz com suas 
próprias palavras, um termo das reflexões bakhtinianas, o 
dialogismo, e o explica brevemente, fundamentado em leituras, 
logicamente, mas com indício de autoria, já que parafraseia com 
certa voz de autoridade o conceito e sem citação, mesmo que 
indireta. O que demonstra que, de certa forma, o termo já foi 
compreendido e internalizado pelo pesquisador, ou seja, começa a 
fazer parte de seu repertório. E já antecipa um dado a ser explorado 
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no corpus, pois afirma que os contos a serem analisados possuem 
as características levantadas anteriormente acerca do conceito, ou 
seja, afirma que os contos revelam as relações dialógicas em sua 
constituição. O pesquisador, nesse momento, revela que conhece 
o objeto de pesquisa bem como o conceito teórico fundante a ser 
utilizado como base da pesquisa.

No primeiro parágrafo do capítulo teórico o pesquisador faz 
uso de uma voz de autoridade para dar início às reflexões propostas, 
cita logo no início, um pesquisador renomado na área de linguística 
e autor de livros e capítulos que apresentam releituras e estudos 
acerca das reflexões bakhtinianas:

Fiorin (2006b, p. 17) vislumbra três eixos básicos do pensamento 
bakhtiniano: “unicidade do ser e do evento; relação eu/outro; 
dimensão axiológica”. Essas orientações estão na essência da 
concepção dialógica da linguagem. No caso do trabalho aqui 
apresentado, faz-se importante compreender a concepção 
dialógica da linguagem à luz das descobertas bakhtinianas. 
(Dissertação de mestrado em Linguística defendida em 2014)

E afirma, em seguida, que a proposta apresentada requer 
uma compreensão dos fundamentos dialógicos da linguagem 
na perspectiva bakhtiniana. Esse esclarecimento por parte do 
pesquisador, embora sirva como justificativa também revela 
uma voz de autoria que afirma a necessidade para si, enquanto 
pesquisador e para o outro, enquanto leitor, de conhecer o 
embasamento teórico que será utilizado, ou seja, esclarece que o 
caminho a ser percorrido não é empírico mas embasado em uma 
voz de autoridade superior responsável pelas reflexões.

Quando o pesquisador começa a tratar especificamente 
do “conceito fundante” de Bakhtin, conforme suas próprias 
palavras, recorre mais frequentemente às citações para consolidar 
e comprovar as explicações que dá acerca das reflexões apontadas e 
mescla o texto de sua autoria com paráfrases e citações diretas que 
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reforçam suas paráfrases, pois esse conceito fundante é de autoria 
de Bakhtin e precisa ser citado e reafirmado para que seja válido na 
esfera acadêmica:

Antes de tudo, é preciso que um conceito fundante de Bakhtin 
fique esclarecido: as relações dialógicas são extralinguísticas, 
o que significa que não podem ser separadas do discurso. 
Por isso, não podem ser encaradas como algo distante da 
língua enquanto fenômeno integral concreto, “pois este é 
por natureza dialógico e, por isto, tais relações devem ser 
estudadas pela metalinguística, que ultrapassa os limites 
da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias.” 
(BAKHTIN, 1997, p. 183). Para se tornarem dialógicas, 
as relações lógicas e concreto-semânticas estabelecidas no 
discurso devem materializar-se, ou seja, devem ganhar um 
autor (BAKHTIN, 1997, p. 184) (Dissertação de mestrado 
em Linguística defendida em 2014).

Em seguida, o pesquisador faz uso de uma citação direta 
intercalada com paráfrase para esclarecer o conceito fundante nas 
reflexões bakhtinianas: a questão das relações dialógicas, tal explicação 
é essencial para que alguns termos e conceitos fiquem esclarecidos e 
não provoquem dúvidas no decorrer do trabalho. Notamos aqui a 
presença de uma paráfrase quase-textual, é como Eco (2001) chama a 
citação direta que aparece no meio de uma paráfrase do pesquisador, 
alguns termos são difíceis de serem explicados sem recorrer ao texto 
original, por isso essa técnica é importante para evitar plágio e 
ao mesmo tempo mostrar que o pesquisador, enquanto autor de 
seu texto, está ciente dos conceitos utilizados e da importância de 
atribuir autoria a quem é autor de direito.

Na continuidade, o pesquisador segue fazendo uso da 
paráfrase quase-textual para fundamentar seu texto e apresentar os 
conceitos bakhtinianos, após uma citação longa, segue a paráfrase 
que comenta sobre o termo enunciado:
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Bakhtin (1998, p. 153) assegura que na constituição de quase 
todo enunciado – “desde a curta réplica do diálogo familiar 
até as grandes obras verbo-ideológicas” – existe, implícita ou 
explicitamente, uma quantidade bastante razoável de palavras 
de outrem. Na formação de quase todo enunciado acontece 
um diálogo tenso entre a palavra de um e a palavra do outro, 
“num processo de delimitação ou de esclarecimento dialógico 
mútuo” (BAKHTIN, 1998, p. 153) (Dissertação de mestrado 
em Linguística defendida em 2014).

Interessante notar que podemos aproveitar a própria citação 
da dissertação analisada para pensar sobre a questão da autoria no 
trecho acima, pois, de acordo com Bakhtin, os enunciados, em 
sua grande maioria, são constituídos por diálogos com outros, ou 
seja, há vozes e palavras de outro que compõem o nosso próprio 
enunciado e é assim, também, que o enunciado da dissertação 
se constrói, com vozes e palavras mescladas de pesquisador e do 
filósofo responsável por suscitar essas reflexões. 

E à medida que o pesquisador vai, em seu texto, apresentando 
os conceitos fundamentais da obra de Bakhtin vai, inevitavelmente, 
comprovando suas descobertas com as citações retiradas 
diretamente da obra original, como é o caso da citação a seguir, 
que na dissertação aparece em forma de citação longa e explica, 
mas com as palavras de outro, de comentadores e estudiosos das 
reflexões bakhtinianas, o conceito de diálogo:

para qualquer indivíduo ou entidade social, não podemos 
propriamente separar a existência do processo contínuo de 
comunicação. “Ser significa comunicar-se”. É, pois, inexato 
falar de encetar um diálogo, como se os componentes que 
o fazem existissem de algum outro modo. Na verdade, os 
diálogos particulares podem interromper-se (eles nunca 
terminam realmente), mas o próprio diálogo está sempre em 
andamento. Na sua obra linguística, Bakhtin empenha-se em 
descrever a linguagem de modo que o diálogo não seja um ato 
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subsequente de combinação, mas seja ele próprio o ponto de 
partida (MORSON; EMERSON, 2008, p. 68-69, grifo dos 
autores) (Dissertação de mestrado em Linguística defendida 
em 2014). 

Tal fato corrobora com as reflexões bakhtinianas sobre a 
constituição dialógica dos enunciados e da presença de vozes e de 
palavras de outrem nos nossos enunciados. Nós nos cercamos e 
nos “apropriamos” de outras vozes para o nosso discurso produzir 
sentido e ao mesmo tempo dialogar com outros discursos e 
essa relação entre vozes arquiteta a autoria nos nossos textos, a 
associação de várias citações que reafirmam e dialogam sobre 
uma mesma questão, demonstra justamente a presença de autoria 
do pesquisador, pois assim, ele justifica e comprova seu próprio 
aprendizado e sua posição responsiva diante do que foi aprendido.

E o pesquisador, em sua dissertação de mestrado, continua 
recorrendo a palavras de outros para dar força e credibilidade aos 
conceitos apresentados:

Também sobre o diálogo, Marchezan (2006, p. 116-118, 
grifos da autora) atesta que: “por sua clareza e simplicidade, é a 
forma clássica da comunicação verbal. Cada réplica [...] possui 
um acabamento específico que expressa a posição do locutor, 
sendo possível tomar uma posição responsiva”. Assim, a palavra 
diálogo, no contexto bakhtiniano, é entendida como “reação 
do eu ao outro, uma reação da palavra à palavra de outrem”, 
é um ponto de tensão “entre círculos de valores, entre forças 
sociais” (MARCHEZAN, 2006, p. 123), isto é, uma forma de 
“reconhecimento da reciprocidade entre o eu e o outro o que 
determina o diálogo real, concreto” (MARCHEZAN, 2006, 
p. 123). Logo, para a autora, quaisquer desempenhos verbais 
constituem-se em relações de alternância de vozes. Como 
resultado dessa alternância de vozes, é entendido que os diálogos 
sociais não são fechados ou completamente novos, pois eles 
reafirmam acontecimentos históricos e sociais, que determinam 
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as características de uma cultura ou de uma dada sociedade. 
(Dissertação de mestrado em Linguística defendida em 2014)

Agora, o pesquisador apresenta uma segunda autora, também 
estudiosa e comentadora de Bakhtin para dar continuidade à 
explicação do termo diálogo nas reflexões do filósofo e, ao mesmo 
tempo, para também reforçar a constituição fundante desse 
conceito na concepção da linguagem nessa perspectiva. Mais 
uma vez podemos observar que essa prática na redação do texto 
científico não descaracteriza ou compromete a presença da autoria 
do pesquisador, pelo contrário, na perspectiva bakhtiniana, 
essa conduta serve para reafirmar a presença do autor na busca, 
na relação, na associação e na reflexão de diferentes vozes na 
constituição de sua própria voz enquanto pesquisador. 

Na sequência, comprovamos o uso dessa prática por parte do 
pesquisador para consolidar a sua voz no texto:

Portanto, enquanto linguagem usada por uma sociedade, a 
palavra é viva. Por isso, nenhuma palavra viva relaciona-se com 
o seu objeto de um modo particular: “entre a palavra e o seu 
objeto, entre a palavra e o sujeito falante, existe um ambiente 
elástico de outras palavras, de palavras estranhas sobre o mesmo 
objeto” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 70). É exatamente 
em meio à interação social com esse ambiente que a palavra 
pode ser individualizada e receber um tratamento estético, o 
que torna as relações lógicas e concretosemânticas dialógicas, 
pois “ganham autor, criador de dado enunciado cuja posição 
ela expressa” (BAKHTIN, 1997, p. 184, grifo do autor) 
(Dissertação de mestrado em Linguística defendida em 2014).

Novamente o pesquisador faz uso da citação quase-textual, 
valendo-se das palavras de Morson e Emerson (2008) e de Bakhtin 
(1997) para, junto com suas próprias palavras, explicar o conceito 
de palavra viva na perspectiva estudada. E juntamente com as 
citações diretas desses autores, o pesquisador constrói o seu texto 
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que ganha autoria revelando-se como resposta às associações de 
vozes e conceitos pesquisados e apresentados no trabalho.

E na condução da pesquisa, o pesquisador continua dando 
respostas ao seu estudo e às suas pesquisas, revelando sua posição 
responsiva diante das reflexões do filósofo russo, depois de uma 
citação direta dos comentadores Morson e Emerson (2008), o 
texto apresenta um comentário a partir das contribuições dos dois 
autores mas com a associação da voz autoral de Bakhtin: 

Acerca disso, Bakhtin (1998, p. 140) assegura que toda interação 
social é repleta de marcas de transmissões e de interpretações 
das palavras de outrem, ou seja, é possível, em todo momento, 
encontrar nos diálogos uma citação ou uma referência a algo que 
disse uma pessoa, ao que se diz ou àquilo que todos dizem, podendo 
ser também palavras referentes a conteúdos de “um jornal, um 
decreto, um documento, um livro, etc.” (BAKHTIN, 1998, p. 
140). Grande parte das informações e, como decorrência, das 
opiniões das pessoas não é transmitida, normalmente, em forma 
direta ou originária do próprio falante, “mas referem-se a uma 
fonte geral indeterminada: ‘ouvi dizer’, ‘consideram’, ‘pensam’, 
etc.” (BAKHTIN, 1998, p. 140, grifos do autor) (Dissertação de 
mestrado em Linguística defendida em 2014).

Logicamente, a voz de autoria do sujeito pesquisador também 
se encontra aqui presente quando ele interpreta as várias vozes 
e os conceitos e comentários de Bakhtin e dos comentadores e 
estudiosos e com isso forma o seu enunciado, que embora seja a 
partir de outros enunciados, é novo, é único e irrepetível de acordo 
com as reflexões bakhtinianas.

É importante considerar que o gênero dissertação de mestrado 
tem um contexto de produção definido, é um texto produzido por 
sujeitos que desempenham o papel de alunos de pós-graduação 
stricto sensu que cursam mestrado na Universidade. Há um 
enunciador que se coloca no texto de, pelo menos, duas formas: 
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fazendo uso da primeira pessoa do plural (nós), característico de 
modéstia ou de majestade e, de outro modo, fazendo uso da forma 
impessoal (espera-se).

O gênero dissertação é destinado primeiramente aos professores 
da banca, tanto de qualificação quanto de defesa e, posteriormente, 
a professores e pesquisadores em geral, interessados pelo tema, 
alunos de graduação e pós-graduação. Pois a dissertação circula na 
esfera acadêmica, universidades e instituições de pesquisa e pode 
ser disponibilizada por meio impresso ou digital.

No aspecto composicional, ou seja, o modo de organizar o texto, 
de estruturá-lo, o componente responsável pelo o acabamento da 
unidade de comunicação verbal do gênero dissertação, destaca-se 
pelo rigor metodológico, normativo e por uma sequência estrutural 
de elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, ficha catalográfica, 
folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, 
abstract, sumário), textuais (introdução, desenvolvimento dividido 
em capítulos e conclusão) e pós-textuais (referências, apêndices e 
anexos) que são fixos. 

O conteúdo temático relaciona-se à finalidade discursiva do 
gênero dissertação que é relacionada a um assunto de interesse na 
comunidade acadêmica e que atende aos objetivos do programa 
no qual o mestrando está inserido.

Outro elemento presente na caracterização do gênero 
dissertação é o estilo que permite certa mobilidade ao gênero, 
mas que, no gênero em questão, por ser mais estável, é marcado 
apenas por certa intencionalidade argumentativa, pela seleção dos 
meios linguísticos e também determinado pela forma como se 
divide, organiza e agrega as partes do trabalho. Na dissertação de 
mestrado, objeto de análise proposto para a pesquisa, foi possível 
analisar o modo de citação de discursos alheios e o modo como o 
autor se posiciona nos debates de sua esfera de pesquisa.
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Esses três elementos acima citados caracterizam o gênero 
e definem a sua forma, assim os enunciados (orais ou escritos) 
possuem propósitos comunicativos determinados e atuam com 
uma função sociocomunicativa em esferas da sociedade. Assim 
sendo, os gêneros representam e estruturam a forma como os 
sujeitos atuam e se comunicam na sociedade.

Cabe lembrar, também, que os gêneros discursivos não são 
fixos e podem se complementar e se modificar, de acordo com 
as necessidades e condições enunciativas. Como, para Bakhtin, 
existe um vínculo muito estreito entre discurso e enunciado, 
faz-se necessário analisar o discurso no contexto enunciativo da 
comunicação. Ou seja, é preciso que se analise o gênero dissertação 
de mestrado em sua esfera real de comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para todo pesquisador, do mais inexperiente ao mais experiente 
e até profissional, citar a voz do outro, no texto científico, é um 
procedimento natural, faz parte da esfera acadêmica e de qualquer 
gênero científico, pois, como aponta Bakhtin,  não se concebe um 
dizer sem relação com outro dizer, isso funciona também como 
uma condição para construir um posicionamento no seu campo 
de saber e ter comprovação no meio científico, pois a construção 
do conhecimento acontece ao considerar também o saber já 
construído, ou seja, outras vozes dizem ou já disseram algo sobre 
determinado objeto. 

A citação explícita da voz do outro também é uma evidência 
de que a construção do conhecimento acontece em resposta a 
outro conhecimento e em colaboração com outras vozes. Ao tratar 
de pesquisa de mestrado, o pesquisador apresenta uma necessidade 
ainda maior de utilizar a voz do outro para dar respaldo e sustentação 
à própria voz, pois ele se encontra em estágio de formação.
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A Dissertação de Mestrado constitui um gênero do discurso 
e do texto, com características muito próprias e estrutura 
composicional definida as quais exigem do autor adequado 
domínio do gerenciamento de vozes e dos modos de citação do 
discurso alheio e posicionamento responsivo vinculado à natureza 
dialógica do dizer na construção do discurso acadêmico científico. 

Assim, a proposta da pesquisa foi investigar como se dá a escrita 
e autoria de alunos do Mestrado, mais especificamente, verificar o 
significado da escrita científica na perspectiva dialógica, as vozes 
e autoria na redação da dissertação, por meio da análise de uma 
dissertação concluída e verificar a construção e o gerenciamento da 
autoria em tal gênero. 

O estudo buscou compreender como a possibilidade de 
realizarem interpretações, paráfrases e citações poderia chegar à 
assunção de autoria, visto que é um gênero que não silencia os 
direitos de interpretação  e não nega a possibilidade de dizeres 
acerca do estudo desenvolvido. A escrita acadêmica é um gênero 
de caráter objetivo e que representa o processo de produção da 
ciência. 

Trabalho acadêmico é o texto resultado de algum dos diversos 
processos ligados à produção e transmissão de conhecimento 
executados no âmbito das instituições de ensino, pesquisa e 
extensão universitária, formalmente reconhecidas para o exercício 
dessas atividades.
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texto e argumentação nas redes soCiais para

as prátiCas de esCrita na esCola: planos de texto, 
sequênCias textuais e estratégias linguístiCas 

Ana Lúcia Tinoco Cabral (Universidade Cruzeiro do Sul)

INTRODUÇÃO 

A temática “estudos do texto”, que orienta esta publicação, 
nos conduz necessariamente a reflexões de diversas ordens e nos 
impõe muitas perguntas, várias delas sem resposta. Como cidadãos 
do século XXI, como pesquisadores da argumentação e como 
professores de Língua Portuguesa,  muitos questionamentos em 
torno do texto nos acompanham e nos movem. Em primeiro 
lugar, como cidadãos inseridos num mundo tecnológico, “texto” 
nos faz refletir sobre o que caracteriza um texto no contexto do 
século XXI, marcado pelas infinitas possibilidades que os recursos 
digitais oferecem especialmente para as interações nas redes 
sociais; em segundo lugar, como pesquisadores da linguagem, 
“texto” nos leva a pensar nas inúmeras correntes teóricas que se 
dedicam aos estudos do discurso e, consequentemente, do texto, 
como conceito teórico e, diante de tantos caminhos possíveis, 
qual seguir; finalmente, embora não esgotando as possibilidades 
que o objeto nos permite explorar nem os questionamentos que 
nos abre, a temática nos obriga, como educadores, a refletir sobre 
como os estudos textuais podem contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes, engajados e ativos numa sociedade em 
constantes e violentas transformações promovidas por avanços 
tecnológicos. Nesse contexto, considerando as questões aqui 
postas, acreditamos que encontram lugar privilegiado as relações 
entre texto e argumentação, foco de nossas pesquisas. 
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Não há dúvida de que o texto é objeto de estudo de diversas 
correntes teóricas, cada uma delas enfocando determinados 
fenômenos, todos eles pertinentes à compreensão de seu 
funcionamento e de suas aplicações. Devemos, entretanto, 
considerar, fazendo uma analogia com a linguagem em geral e 
recorrendo a Saussure (2002, p.23), para quem, da mesma forma 
como “celui qui se place devant l’objet complexe qu’est le langage 
pour en faire son étude abordera nécessairement cet objet par 
tel ou tel côté, qui ne sera jamais tout le langage”, aquele que 
se debruça sobre o texto para estudá-lo, o fará de determinado 
ponto de vista, observando certos fenômenos. Assim, diante deste 
objeto complexo que é o texto, abordaremos alguns aspectos 
que correspondem aos nossos interesses de pesquisa e de ensino: 
a argumentação, as escolhas linguísticas, as estruturas textuais, 
os aspectos contextuais enunciativos, em especial os ligados aos 
contextos digitais. 

Temos defendido (Cabral, 2016a) que o estudo do texto, 
em particular do texto de função argumentativa, estabelece 
necessariamente o diálogo entre conceitos ligados a questões 
relativas à textualidade e sua organização estrutural e aquelas 
concernentes à língua. Entre as questões relativas à textualidade, 
diante da necessidade de delimitar a abordagem, elegemos a 
estrutura composicional, abarcando os conceitos de plano de texto 
e de sequência textual, e a orientação argumentativa, considerando 
as escolhas linguísticas. No que diz respeito às questões relativas à 
língua especificamente, destacamos a centralidade da argumentação, 
ou seja, a ideia de que a argumentação está presente na língua, 
que oferece os meios e impõe limites para a própria argumentação 
(Ducrot, 1980). Entendemos que o sujeito opera escolhas na 
composição de seus textos, em função de seus objetivos frente a 
determinada situação, isto é, em função do contexto de interação 
(Koch, 2004) e, portanto, numa relação intersubjetiva e inserido 
em um quadro enunciativo (Kerbrat-Orecchini, [1980] 1997). O 
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fato é que produzimos textos o tempo todo para nos relacionarmos 
com os outros e com o mundo e, atualmente, com a disseminação 
da redes sociais, isso é cada vez mais usual; nessa ação, temos 
objetivos, intenções, operamos escolhas, ativamos conhecimentos, 
organizamos a materialidade linguística,  construímos mundos, 
agimos, interagimos. Esse é o ponto de vista dos estudos do texto 
de base sócio interacional cognitiva que orienta nossas pesquisas e 
nossa atuação no ensino. Dito isso, nosso objetivo neste capítulo é 
apresentar alguns conceitos que julgamos pertinentes ao estudo do 
texto a saber: planos de texto, sequência textual argumentativa e 
escolhas linguísticas, e refletir sobre a extensão desses conceitos nas 
práticas de escrita na escola. Assim, considerando a delimitação 
estabelecida, quatro perguntas orientam nossas reflexões e a 
elaboração do presente capítulo: 

1. Como devemos compreender a escrita e o texto na 
atualidade? 

2. Como se organiza um texto de visada argumentativa? 

3. Como os fenômenos de língua corroboram a 
organização textual argumentativa? 

4. Como os conceitos de planos de texto e de sequência 
argumentativa podem contribuir, numa sociedade digital, 
para o ensino de produção textual considerada como um 
processo de escolhas linguísticas.

Embora tenhamos claro que as respostas a essas perguntas não 
se limitam à extensão deste texto, no intuito de respondê-las, ao 
menos parcialmente, o capítulo se organiza em quatro partes. Na 
primeira, situamos o conceito de texto na atualidade; na segunda, 
apresentamos breves reflexões sobre o texto no contexto digital; na 
terceira, abordamos os conceitos de plano de texto e de sequência 
argumentativa em confluência com alguns conceitos ligados à Teoria 
da Argumentação na língua, destacando a importância das escolhas 
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linguísticas na construção argumentativa; na quarta, analisamos 
um pequeno texto extraído de um “Coletivo” do Facebook, a título 
de exemplificação. Para concluir, apresentamos algumas reflexões 
sobre as contribuições que os conceitos desenvolvidos nas demais 
partes do trabalho podem oferecer para o ensino de escrita. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE “TEXTO”

Acompanhando as mudanças socioculturais e históricas do 
século XX, a noção de texto sofreu grandes transformações desde 
quando os pesquisadores propuseram as análises transfrásticas, 
buscando já algo que fosse além da frase simplesmente, ou 
posteriormente, com as gramáticas de texto, que buscavam 
compreender a competência textual. Finalmente, considerou-se o 
texto como um processo de construção de sentidos que ocorre em 
contextos de interação entre sujeitos que agem em função de um 
querer dizer. 

Atualmente, não há mais, como acontecia nos trabalhos de 
análise transfrástica de gramáticas textuais, a preocupação em 
definir o que são “textos (sequências linguísticas coerentes entre 
si) e não textos (sequências linguísticas incoerentes entre si)” 
(BENTES, 2012, p. 269). O foco está nos aspectos pragmáticos, 
como objetivos, convicções, e operações cognitivas, ligadas 
aos conhecimentos dos usuários da língua, estes, por sua vez, 
inseridos em determinado contexto, numa situação de interação, 
intersubjetiva, portanto, na qual cada produtor procura agir sobre 
seu interlocutor. Assim, com base nessa perspectiva, o texto se 
define como 

uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos 
selecionados e ordenados pelos falantes durante a atividade 
verbal, de modo a permitir aos parceiros, na interação, não 
apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência 
da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, 
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como também a interação (ou atuação) de acordo com práticas 
socioculturais (KOCH, 1997, p. 22).

Essa visão norteia a concepção de Cavalcante et al. (2010, 
p.228), para quem

[...] o texto é a unidade funcional que não somente permite a 
interação, como também viabiliza diversas formas de representar 
o mundo, de transformá-lo e de, a um só tempo, reconstruir-se 
a partir dessa dinâmica emergência dos sentidos, que envolve 
toda espécie de heterogeneidades enunciativas, dentre elas as 
relações intertextuais e interdiscursivas. 

Corroborando as considerações de Cavalcante, recorremos 
a Sandig (2009, p.57) para complementá-las; para essa autora, 
“os textos, sendo geralmente unidades complexas, são usados em 
situações (situacionalidade) para resolver problemas na sociedade 
(intencionalidade/função textual)”. A postura de Sandig que 
nos coloca frente à  argumentação como característica presente 
nos textos em geral. Com efeito,  por meio de textos, falados ou 
escritos, realizamos nossas intenções de levar o interlocutor a crer 
ou a agir.  Dessa perspectiva, juntamente com Cabral (2013a), 
encaramos que o texto é um fenômeno prático, social; um objeto 
que apresenta uma estrutura composicional a qual retrata um 
projeto enunciativo argumentativamente orientado. Entendemos, 
igualmente com Cabral (2013a),  que as escolhas linguísticas 
são realizadas em função do projeto enunciativo que motiva a 
produção textual. 

Atualmente, conforme lembra Cabral (2016a), os avanços 
tecnológicos nos obrigam a repensar o texto e a considerar que ele 
pode ultrapassar os limites de sua materialidade, estendendo seu 
escopo a outros textos, que se incorporam a ele. Esse é um fenômeno 
corriqueiro nos contextos digitais, como as redes sociais, que são 
marcadas pela interação e pelo diálogo, que se torna constitutivo 
do texto (Cabral, 2016a). Nesse contexto, podemos defender que  
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[...] o texto é um evento sociocognitivamente situado em 
contextos de interação; ele se dá num quadro enunciativo, numa 
relação intersubjetiva entre produtores de textos que operam 
escolhas linguísticas e organizam a materialidade textual em 
função de um propósito enunciativo, o que implica uma visada 
argumentativa. (CABRAL, 2016a, p.39)

Essa visão sobre o texto se torna pertinente especialmente se 
levarmos em conta as possibilidades que os meios digitais oferecem 
para a interação e a comunicação, para a produção de textos enfim. 
Como afirma Cabral, (2013a, p.94), “a compreensão do material 
que o leitor tem à sua frente depende de todos os elementos 
que o compõem” e muitas vezes vai além dos limites do próprio 
texto tal como era compreendido até o surgimento da Web; ele é 
“atravessado pelo diálogo, que lhe é constitutivo; desse ponto de 
vista, seu escopo se estende, extravasa limites antes bem definidos” 
(CABRAL, 2016ba, p.39).

A ESCRITA E O TEXTO NO CONTEXTO DIGITAL DAS 
REDES SOCIAIS

Conforme lembra Cabral (2013b, p.90), os “avanços 
tecnológicos do fim do século passado e início do atual, e a 
consequente disseminação do uso da Internet, instituíram novas 
formas de atuar no mundo, novas formas interagir”; como 
consequência desse movimento, surgem novas formas de escrita, 
respondendo aos postulados de Sandig (2009), pesquisadora 
para quem   os textos devem adaptar-se às situações concretas em 
que são utilizados, atendendo às finalidades específicas de cada 
situação. Podemos afirmar, com Lion (2006), que as tecnologias 
digitais invadiram nossas vidas; as redes sociais, em especial, são 
atualmente constituintes e constitutivas da participação cidadã; de 
acordo com Caron e Caronia (2005), os jovens constituem grandes 
usuários da comunicação digital e das redes sociais. 
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Metton-Gayon (2009) ressaltam que a Internet proporcionou 
liberdade e expansão aos usuários em geral, e especialmente aos 
jovens, que têm acesso a conteúdos incontrolados, comunicam-
se livremente por meio das redes sociais, associam-se a grupos, 
constroem identidades. Nesse contexto, a Internet constitui, como 
define Diodato (2011), um espaço comunicativo, conectivo. 
Devemos ter em mente que essas conexões se dão, muitas vezes, 
por meio da escrita, ou seja, por meio de textos variados. 

De fato, com a disseminação das redes sociais, muitos 
ambientes proporcionam espaço para a discussão de fatos do 
cotidiano, questões que envolvem a vivência em comunidade. 
Somos, assim, constantemente confrontados com situações nas 
quais somos levados a assumir um posicionamento e manifestar 
um ponto de vista e defendê-lo. E isso se faz com textos. Não 
podemos deixar de considerar que, no mundo marcado pelas 
tecnologias digitais,  a escrita assume um espaço importante no 
dia-a-dia dos cidadãos, e o texto adquire importância social, na 
medida em que é por meio dele primordialmente que as pessoas se 
expressam nos meios digitais, nas redes sociais. Vivemos em uma 
sociedade na qual saber manifestar posicionamentos por escrito 
nas redes sociais constitui uma forma de tornar-se um ser público, 
fazer-se visível a seus pares, pertencer ao grupo.  

Os textos que circulam nas redes sociais como o Facebook 
apresentam-se na ordem cronológica de postagem; isso quer dizer 
que as informações e manifestações ali dispostas encontram-se 
justapostas e sua compreensão pode ficar fragmentada. Estudiosos 
como Fayol e Gaonac’h (2003), cujas pesquisas se voltam para 
leitura em ambientes virtuais, afirmam, no entano, que a 
compreensão exige uma organização que confira unidade para a 
construção das representações, que não podem ser fragmentárias. 
Acreditamos que, no que diz respeito à unidade dos textos que 
circulam em ambientes como o Facebook, o que confere a unidade, 
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muitas vezes, é o reconhecimento do pertencimento a um grupo 
cuja interação se dá em determinado contexto, com determinada 
finalidade. O fato é que os ambientes das redes sociais propiciam 
a construção de uma identidade e exige que usuário negocie essa 
identidade com os demais usuários (Georges, 2010). Conforme 
afirmamos anteriormente neste texto, nas redes sociais, o texto é 
lugar de diálogo. 

Relativamente ao estatuto de diálogo do texto nas redes 
sociais, Marty (2005),  ao refletir sobre o uso de tecnologia nas 
práticas de escrita na escola,  observa que o aspecto que mais 
motiva os jovens a escrever é a possibilidade de comunicar-se com 
outros jovens; o Facebook constitui um lugar privilegiado para a 
comunicação. A autora destaca que os textos produzidos com uso 
de tecnologia, mesmo aqueles produzidos na escola, se distanciam 
dos modelos tradicionais, por inscreverem-se numa perspectiva 
comunicativa, isto é, consideram os interlocutores e a finalidade 
para a qual se escreve.  As reflexões da autora a levam a definir a 
escrita tecnológica como menos solitária e mais interacional. Desse 
ponto de vista, a escrita assume outros contornos, pois o usuário se 
confronta necessariamente com o leitor e é obrigado a levá-lo em 
conta na produção de seu texto, o que normalmente só ocorre com 
produtores ultra expertos (cf. Kellogg, 2008). 

Apesar de menos solitária, a escrita na Internet é, segundo 
Marty (2005), mais complexa, porque demanda muitas tarefas. 
Além de ter de lidar com o teclado, o usuário tem de selecionar 
ícones, abreviações, ler e responder rapidamente. A rapidez de 
comunicação, o sentimento de pertencimento a um grupo, a 
participação tornam, entretanto, a escrita nas redes sociais mais 
motivadora, e o produtor, mais ativo, mais atento. Nesse mesmo 
sentido, Aubert (2016) afirma que os usuários de mídias digitais 
são públicos ativos e poderosos em recursos pessoais para engajar 
ações cidadãs, especialmente aquela mais ligadas às problemáticas 
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do cotidiano. Essas possibilidades nos permitem admitir que 
as redes sociais podem constituir um espaço pertinente para as 
práticas de escrita com jovens adolescentes. 

Com base nas breves reflexões que apresentamos nesta 
sessão, podemos afirmar que, atualmente, em uma sociedade 
marcada pelas tecnologias digitais e pelas redes socias, a escrita 
pode ser compreendida, antes de tudo, como lugar de diálogo e de 
construção de identidade. Trata-se de um processo mais complexo, 
mas também mais motivador, no qual a unidade textual se dá 
pela sua função do texto, elemento agregador, construtor de 
identidades, promotor de interações. E, como tal, é também lugar 
de subjetividade e argumentação. 

TEXTO E ARGUMENTAÇÃO: PLANOS DE TEXTO, 
SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA E ESCOLHAS 
LINGUÍSTICAS

Van Dijk (1983), já na época das gramáticas de texto, defendia 
que as estruturas textuais permitem aos produtores organizar a 
materialidade de forma a dar conta de seus propósitos. Essa ideia vai 
ao encontro do conceito de planos de texto, que, segundo Cabral 
(2013a e 2016a), permitem inferir os objetivos que orientaram a 
organização textual, porque explicitam a estrutura global do texto. 
O conceito de plano de texto nos conduz à ideia de que os textos 
apresentam uma organização composicional. É nesse sentido que 
Adam (2011, p.256) afirma que  “o reconhecimento do texto como 
um todo passa pela percepção de um plano de texto”. Os planos 
de texto podem orientar tanto a leitura quanto a escrita, por 
exporem a organização global do texto (Cabral, 2013a).

Nos que diz respeito aos textos de visada argumentativa, 
temos defendido que eles apresentam um plano geral cuja 
organização visa a atender o objetivo argumentativo, ideia que 
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vai ao encontro dos postulados de  Fayol, Foulin, Maggio e Lété 
(2012), autores para quem a escrita argumentativa envolve a (re)
organização de conceitos em função do objetivo argumentativo. 
O plano argumentativo, de acordo com Cabral (2016b), pode 
ser composto internamente de diversas sequências, no sentido 
postulado por Adam (2011), que, no seu conjunto, cumprem um 
propósito argumentativo, lembrando que os textos estruturam-se 
de maneira flexível. A importância do plano de texto, segundo 
Adam (2011, p. 258), reside no fato de ele ser “o principal 
unificador da estrutura composicional”. 

Desse ponto de vista, podemos afirmar que o plano 
funciona como “um princípio organizador que permite atender 
e materializar as intenções de produção e distribuir a informação 
no desenvolvimento da textualidade” (Cabral, 2013a, p 246.); 
ele dá acesso ao plano de ação do produtor que gerou o texto, 
expondo as partes do texto e as relações lógico argumentativas 
entre elas. Podemos, portanto, afirmar que o plano é um elemento 
importante para a construção da coerência textual. 

O plano textual normalmente apresenta diversas sequências, 
conceito que Adam (2011, p.205) define como “unidades textuais 
complexas, compostas de um número limitado de conjunto de 
proposições-enunciados”, hierarquicamente organizados na 
materialidade textual. Para Adam (2011), são cinco os tipos de 
sequências: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e 
dialogal. Temos defendido (Cabral, 2016b) que os textos em geral, 
em especial os da ordem do argumentativo, apresentam um plano 
geral cuja estrutura se compõe de diversas sequências textuais as 
quais concorrem em conjunto para o objetivo enunciativo do 
produtor. 

Apoiando-se nos postulados de Toulmin ([1958] 2001) e de 
Apothéloz e Miéville (1989), Adam ([1997] 2001  e 2011) afirma 
que podemos chamar de sequência argumentativa qualquer 
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situação em que um segmento de texto aparece como um 
argumento a favor da outro segmento do mesmo texto. Expressando 
a relação Dados (fatos)     Conclusão, a sequência argumentativa 
básica corresponde ao esquema a seguir: 

Adam (2011, p.233)

Esse esquema básico refere-se a um movimento enunciativo 
que consiste em apresentar elementos que permitem apoiar 
determinada conclusão ou tese, dando-lhe sustentação. É 
importante ter claro, no entanto, conforme afirma Ducrot (1980), 
que sempre defendemos uma tese contra uma tese contrária, 
afinal, como ensina Moeschler (1985), o discurso argumentativo 
se colocar frente a um contradiscurso, efetivo ou virtual. É nesse 
mesmo sentido que  Sparano et al (2013, p. 64) afirmam que 
“defender um ponto de vista, uma tese, é sempre defender contra 
outras conclusões, ou outras teses”. A existência do contradiscurso 
leva Adam  ([1997] 2001 e 2011) a propor um esquema mais 
complexo para a sequência argumentativa, conforme expomos a 
seguir: 

(Adam, 2011, p.234)

Dados
Premissas
Fatos(s)

Asserção
Conclusiva

(C)
APOIO

SUSTENTAÇÃO

Tese
Anterior    

+

Sustentação
(princípios base)

A menos que
Restrição (R)

logo provavelmente Conclusão (C)Dados
Fatos (F)
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Refirmamos nosso pensamento de que os textos de função 
argumentativa, conforme os objetivos do produtor, apresentam 
um plano que corresponde ao esquema proposto por Adam e dá 
conta de sua organização global, abrangendo o texto todo. Essa 
estrutura global pode conter vários tipos de sequências na sua 
organização linear, inclusive argumentativas propriamente ditas; 
todas elas contribuem para o propósito global do texto que orienta 
o plano.  Vale destacar que o plano se fortalece e se concretiza pelas 
escolhas linguísticas operadas pelo produtor do texto.

Tendo em vista os objetivos argumentativos do produtor é 
importante considerar as possibilidades de construção que a língua 
oferece para a que o texto, na sua linearidade, corresponda a tais 
objetivos, possibilitando uma mudança de opinião no leitor, ou 
levando-o a agir de determinada forma. O convencimento do 
leitor constitui uma ação que se realiza por meio do texto, com a 
língua em uso, portanto. Os postulados de Ducrot (1977) dizem 
respeito a esse do processo de escolhas que acontece na produção 
de discursos, focalizando o papel central que a língua ocupa nesse 
processo. O autor pensa a língua como possibilidade e encara o 
discurso como uso. O uso se dá por meio de textos, ou, como 
afirma Barbisan (2012, p.139),  uma “entidade empírica que 
pode ser observada”. Essa autora observa que “a teoria que Ducrot 
construiu parte do princípio de que o sentido é produzido pelas 
relações que se estabelecem no discurso” (BARBISAN, 2012, 
p.138).

Para Anscombre e Ducrot (1997), os encadeamentos 
argumentativos estão ligados à estrutura linguística da língua, isto 
é, não dizem respeito apenas às informações que veiculam. Ducrot 
(2004) defende que a argumentação linguística constitui um meio 
verbal direto para influenciar o outro. Vale lembrar que isso se 
faz com textos; afinal, a argumentação tem a ver com decisões do 
produtor as quais envolvem escolhas linguísticas para cumprir um 
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objetivo enunciativo, ou um querer dizer. A esse respeito, vale 
retomar os postulados de Ducrot (1984) e Anscombre e Ducrot 
(1997), para quem a produção de um enunciado diz respeito 
ao desejo de produzir algum efeito sobre o interlocutor. E nesse 
mesmo sentido que Kerbrat-Orecchioni ([1990]1998) postula 
haver no uso da linguagem uma troca de propósitos e como tal, 
uma troca subjetiva, na qual os sujeitos assumem posicionamentos 
frente aos conteúdos que enunciam, marcando seus enunciados 
subjetivamente (cf. Kerbrat-Orecchioni ([1980]1997).

Dentre as marcas de subjetividade que a língua oferece aos 
usuários para a construção de seus discursos argumentativos, 
podemos citar a expressão das emoções, que serve igualmente 
para marcar um posicionamento sobre os conteúdos sobre os 
quais argumentamos.  Trata-se, no dizer de Plantin (2011), 
da comunicação emotiva, que diz respeito ao uso intencional e 
estratégico das emoções, visando a um objetivo argumentativo. Os 
sujeitos respondem a desencadeadores de emoção, ou seja, a fatos 
vividos ou relatados que provocam reações emotivas e utilizam a 
expressão de sua emoção para defender uma tomada de posição 
frente a uma questão em discussão, na medida em que a emoção 
por si só, traz uma avaliação positiva ou negativa que se estende ao 
elemento desencadeador. Podemos, assim, afirmar que as emoções 
constituem também estratégias linguísticas postas à disposição dos 
usuários para a construção de suas argumentações. 

Devemos considerar, com Cabral (2013b, p. 184), que “o 
discurso se constrói por meio da linguagem verbal”; desse ponto 
de vista, mesmo estando as preocupações de Ducrot (2004) 
voltadas para os fenômenos internos à língua, seus postulados 
são pertinentes e importantes para a o estudo e compreensão 
dos textos de visada argumentativa, uma vez que ele considera 
que a gramática da língua oferece elementos para a orientação 
argumentativa dos enunciados. Não podemos perder de vista que, 
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no processo de produção textual, é importante manter consciência 
das possibilidades de construções que a língua oferece e de como 
podemos utilizar essas possiblidades para atingir nossos objetivos 
argumentativos. Nossas escolhas linguísticas marcam uma tomada 
de posição, e a atenção a elas pode propiciar maior eficácia 
argumentativa a nossos textos.  É importante também ter claro 
que, para Ducrot e seus seguidores, a escolha de cada palavra, na 
elaboração de um texto, exerce influência sobre as demais, o que 
nos permite afirmar que os elementos que compõem o texto se 
organizam e atuam juntos na composição da textualidade para a 
construção de sentidos, argumentativamente orientados. Desse 
ponto de vista, o estudo da argumentação na língua nos permite 
compreender a argumentação no texto; a análise da organização 
textual em conjunto com as marcas linguísticas nos permitem 
compreender o percurso argumentativo, conforme observamos no 
próximo item. 

PLANO DE TEXTO, SEQUÊNCIAS E MARCAS LINGUÍS-
TICAS PARA A ARGUMENTAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

A título de exemplificação, elegemos um texto produzido 
por estudantes adolescentes, considerando que essa escolha pode 
motivar e justificar a reflexão em torno do diálogo entre a pesquisa 
e o ensino. O texto em análise foi extraído do Coletivo intitulado  
“Eu não sou uma Gracinha”, que se encontra disponível de forma 
aberta no Facebook. Esse coletivo foi fundado por alunas da Escola 
Nossa Senhora das Graças, tendo como objetivo inserir o debate 
sobre temas femininos e feministas no contexto escolar, por meio 
de conversas, filmes, debates, palestras e intervenções no Facebook. 

O texto em análise constitui um post do coletivo no Facebook, 
por meio do qual a administradora líder do coletivo chama a 
atenção para a agressão física na escola, especificamente contra as 
meninas. 
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O texto apresenta, em seu desenvolvimento, um plano global 
organizado em cinco blocos de desenvolvimento com movimentos 
de passagem entre eles: 

BLOCO 1
Apresentação da temática da argumentação – constatação de fato - 
Constantemente ressaltamos a violência física, verbal, moral e psicológica 
à mulher dentro do ambiente escolar. 

Asserção de passagem de caráter generalizante - Ela ocorre de formas 
implícitas e explícitas.

BLOCO 2
DADOS
narrativa (particulariza o problema) - No dia 17 de junho de 2016, sexta-feira, 

ocorreu mais uma agressão 

enumeração de dados (reforça a narrativa) – um aluno puxou o cabelo e 

derrubou uma aluna no chão
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durante o recreio. 
Além de ter xingado meninas
que tentaram interferir na 
situação.

PASSAGEM – asserção de caráter generalizador. 

Sabemos que isso não é um caso isolado e ocorre diversas vezes em nosso 
dia a dia.

BLOCO 3
Assunção de um ponto de vista – asserções de caráter emocional

Declaramos repúdio a qualquer agressão contra a mulher independentemente 
do contexto e estamos aqui para apontar e denunciar esses acontecimentos 
dentro da instituição.

BLOCO 4
CONCLUSÃO – (implícita) 

Demonstração de engajamento e comprometimento com o problema

Oferecemos total apoio à menina e à qualquer menina que se sinta ameaçada 
nessa situação. 

PASSAGEM – asserção apelativa de acolhimento – incita à participação 
- Sintam-se a vontade de vir falar com a gente sobre isso!

BLOCO 5 - INCITAÇÃO
Incitação à luta, por meio de enunciados promissivos
Continuaremos na luta diária de conscientização e de resistência aos 
machismos do cotidiano. 
Machistas não passarão impunes. 
Meninas não ficarão sozinhas. 
Resistiremos!
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Observando os blocos de desenvolvimentos, podemos notar 
que o primeiro traz a apresentação inicial do problema em discussão, 
o segundo,  apresenta uma narrativa encaixada que expõe os dados 
concretos que permitem particularizar uma afirmação de caráter 
generalizante; trata-se de um recurso de presença que reforça a tese 
de que é preciso dar apoio às meninas agredidas. O terceiro bloco 
expõe o apelo às emoções, mais uma estratégia argumentativa eficaz, 
especialmente no caso de situações em que há vítimas, como é o 
caso de uma agressão. O quarto bloco traz a conclusão sob a forma 
de uma asserção de engajamento no problema posto, deixando 
implícita a tese do texto de que as meninas agredidas necessitam 
de proteção do coletivo. Reafirmam a tese as afirmações de caráter 
promissivo que se encontram no quinto bloco, fechando o texto. 

Com respeito às escolhas linguísticas, vale observar como 
elas corroboram o plano textual. O tema do post é, conforme 
o título, agressão no ambiente escolar. Esse tema é delimitado, 
logo na primeira linha, à mulher: Constantemente ressaltamos a 
violência (...) à mulher dentro do ambiente escolar. O produtor faz 
mais um recorte nessa temática, por meio de uma enumeração 
de adjetivos que categorizam a violência. Essa categorização, por 
sua vez, estabelece, pela ordem, uma escala que põe em destaque 
a violência psicológica: violência física, verbal, moral e psicológica. 
Essa escala é reafirmada no desenvolvimento do texto por meio 
de dados concretos que exemplificam a violência física - um aluno 
puxou o cabelo e derrubou uma aluna no chão – e verbal - ter xingado 
meninas; o conjunto dessas ações tem efeito moral e psicológico, 
sem dúvida, sobre a vítima sobre quem recai a violência. Podemos 
assim afirmar que os dados ligados a fatos estabelecem um paralelo 
com a afirmação inicial do texto, corroborando a constatação 
expressa. 

Podemos dizer igualmente que essa constatação se reafirma 
também por meio de uma asserção de caráter generalizante cujas 
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escolhas verbais conferem ao enunciado um tom de verdade, 
atribuído especialmente pelo verbo subjetivo factivo de valor 
epistêmico sabemos, que pressupõe a verdade do conteúdo expresso 
pelo complemento do verbo (Cabral, 2010). Destacamos ainda a 
reiteração da recorrência, para reafirmar que não é um caso isolado; 
o emprego de diversas, ao afirmar que ocorre diversas vezes em nosso 
dia a dia, deixa implícito que são muitas as vezes, pois diversas é 
maior que algumas, e é muito mais do que apenas negar ser um 
caso isolado. 

A evidência da agressão comprovada com um evento concreto, 
acrescida da certeza de sua amplitude expressa em Sabemos que isso 
não é um caso isolado e ocorre diversas vezes em nosso dia a dia, funciona 
como fator desencadeador de emoção e justifica a expressão de um 
estado emocional negativo expresso pelo substantivo repúdio. Esse 
comportamento discursivo corresponde ao uso argumentativo das 
emoções, tal como postula Plantin (2011). O substantivo repúdio 
estende seu valor negativo ao fato que desencadeia essa emoção, isto 
é, qualquer agressão contra a mulher. Mais uma vez, encontramos uma 
marca de generalização, com qualquer: o repúdio não se limita o fato 
narrado, pontualmente, ele é geral a toda agressão contra a mulher. 

A conclusão do texto pauta-se em marcas do discurso emotivo, 
de caráter generalizante, aliado ao discurso de luta, de enfrentamento, 
mantendo o caráter generalizante que perpassa o texto desde o seu 
início. Assim, o grupo oferece apoio, a qualquer menina que se sinta 
ameaçada. O fechamento do texto marca a luta com asserções de 
valor promissivo: Continuaremos na luta diária; resistiremos.  Trata-se 
de uma luta que opõe as meninas ao machistas: machistas não passarão 
impunes, porque as meninas não ficarão sozinhas. Pertencendo ao 
coletivo, fazendo parte do grupo e participando das redes sociais 
com denúncias conforme o próprio apelo do post - Sintam-se a 
vontade de vir falar com a gente sobre isso! – as jovens adolescentes 
não ficam solitárias; ao contrário, constituem-se pelo grupo a que 
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pertencem e com o qual se identificam; tornam-se assim poderosas 
e engajam-se em ações cidadãs. 

A análise das escolhas linguísticas presentes no texto do post nos 
indica que a linguagem funcionou como estratégia para corroborar 
o plano textual. Não se justifica nesse esquema uma tese anterior a 
ser contradita, dado o tema em discussão. Não há que se por em 
dúvida a tese de que a violência é negativa e deve ser combatida; 
assim sendo, não temos no post uma tese contrária anterior a qual se 
construa uma contra argumentação. Há, ao contrário, uma crença 
implícita a esse respeito que parece sustentar toda a argumentação, a 
qual conduz a uma conclusão também implícita, dando-lhe apoio e 
justificando as asserções de apelo à luta decorrentes da conclusão. 
Assim, com base na observação dos  blocos de desenvolvimento do 
texto em conjunto com das escolhas linguísticas, é possível elaborar 
um esquema textual que corresponde a uma estrutura sequencial 
argumentativa, como exposto a seguir: 

DADOS
FATOS
Puxou o cabelo
Derrubou no chão 
Xingou

CONCLUSÃO
(IMPLICITA)
meninas agredidas
necessitam de apoio

APOIO
(crença)

Agressão contra a mulher = negativo
repúdio e combate

Sintam-se à vontade de
vir falar com a gente

declaramos repúdio
oferecemos apoio
continuaremos a luta 
machista não impunes
mulheres não sozinhas
resistiremos
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O esquema elaborado permite afirmar que o texto do post, 
embora apresente uma organização linear aparentemente simples, 
apresenta um movimento argumentativo no qual, apesar de não 
haver contra argumentação, os percursos se fundam em implícitos, 
em crenças que conferem força aos apelos que tomam a força de 
conclusão evidente. Tal movimento evidencia que o texto estrutura 
um esquema argumentativo complexo.

PARA CONCLUIR: BREVES REFLEXÕES SOBRE O USO 
DAS REDES SOCIAIS NAS PRÁTICAS DE ESCRITA NA 
ESCOLA 

Ao iniciarmos este texto, apresentamos quatro perguntas; três 
delas, acreditamos, foram sendo respondidas no desenvolvimento 
do trabalho. Expusemos o ponto de vista do qual consideramos a 
escrita e o texto na atualidade, marcados pelos contextos digitais, 
especialmente pelas redes sociais; apresentamos conceitos teóricos 
que, a nosso ver, oferecem elementos para a compreensão de textos 
de visada argumentativa, do ponto de vista de sua organização e do 
ponto de vista dos fenômenos linguísticos que corroboram a defesa 
de uma tese; analisamos um pequeno texto extraído de ambiente 
digital a título de exemplificação. Resta-nos responder à quarta 
pergunta, expondo algumas reflexões sobre o ensino de produção 
textual e em articulação com o texto de visada argumentativa no 
contexto digital e, desse ponto de vista, como os conceitos de 
planos de texto e sequência argumentativa podem contribuir para 
o ensino de produção textual, considerada como um processo de 
escolhas linguísticas.

Partindo da ideia de que os ambientes digitais, em especial as 
redes sociais, oferecem aos jovens a possibilidade de construírem 
identidades e de manifestarem-se livremente, defendemos o uso das 
redes sociais como um contexto propício a estimular a produção 
escrita voltada para a participação cidadã, como no exemplo 
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analisado, em que jovens adolescentes se reúnem em torno de uma 
motivação: lutar pelos direitos da mulher. As escrita assim encarada 
torna-se significativa e motivadora, assumindo legitimidade, como 
assevera Marty (2005); para essa autora, nos ambientes digitais, 
alunos e professores ficam mais ativos. 

Se as redes sociais estão sempre presentes vida cotidiana dos 
jovens, inclusive na escola e se elas são lugar de interação por 
meio de textos, acreditamos ser pertinente recorrer a elas como 
aliadas para as práticas de escrita. As redes sociais são, conforme já 
expusemos neste trabalho, lugar de discussão de temas do cotidiano, 
o que pode propiciar a conscientização e efetivação em relação à 
participação cidadã dos problemas da sociedade em que vivemos. 
Dar aos jovens conhecimentos que lhes permitam participar de 
forma crítica como cidadãos na vida em sociedade constitui um 
dos objetivos a serem atingidos no fim da escolaridade básica; 
essa meta constitui mais justificava a utilização do espaço da redes 
sociais nas práticas escolares de escrita.  podemos, por exemplo, 
propor a criação um coletivo no Facebook no qual sejam discutidos 
temas da atualidade que tocam os estudantes. 

É, evidentemente, importante não perder de vista os objetivos 
pedagógicos; deve-se planejar o processo de escrita para que ele seja 
produtivo. Plane (2008) defende que o uso combinado de escrita 
em papel e escrita no computador traz bons resultados. Com base 
nas recomendações dessa autora, nossa sugestão é que a atividade 
de escrita envolva a discussão das temáticas de interesse dos alunos, 
permitindo o levantamento de ideias; o planejamento do texto, 
definindo a tese a ser defendida, selecionando os dados pertinentes 
à sua defesa, elegendo as estratégias linguísticas a serem utilizadas 
e elaborando um plano de texto; a escrita propriamente dita, cujo 
resultado poderá ser coletivo efetivamente; a revisão, não apenas 
para correção gramatical, mas especialmente para a retomada das 
escolhas linguísticas, refletindo sobre os objetivos do texto, a tese 
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em defesa, as palavras e expressões utilizadas, avaliando sua força 
argumentativa e operando trocas no sentido de tornar o texto mais 
convincente. 

O processo de escrita proposto passa pela reflexão e discussão 
sobre os destinatários do texto, que será publicado no coletivo 
criado no Facebook; a preocupação com o leitor certamente 
produzirá efeitos sobre o processo e os resultados da escrita e 
promove ganhos nos resultados finais da produção elaborada, pois, 
ao levar em conta os possíveis leitores, os produtores se tornam 
parceiros deles no processo de compreensão e buscarão afinar a 
construção de sentidos. Podemos afirmar, com Cabral (2013a) que 
a escrita realiza assim de fato um projeto enunciativo. Esse projeto 
recorre, conforme ficou explicitado, aos conceitos explorados 
neste trabalho: de plano de texto, sequência textual argumentativa 
e argumentação na língua.
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ANEXO A

AGRESSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR

Constantemente ressaltamos a violência física, verbal, moral e psicológica 
à mulher dentro do ambiente escolar. Ela ocorre de formas implícitas e 
explícitas. No dia 17 de junho de 2016, sexta feira, ocorreu mais uma 
agressão, de todos os âmbitos, nos corredores do Gracinha: um aluno 
puxou o cabelo e derrubou uma aluna no chão durante o recreio. Além 
de ter xingado meninas que tentaram interferir na situação.

Sabemos que isso não é um caso isolado e ocorre diversas vezes em nosso 
dia a dia. Declaramos repúdio a qualquer agressão contra a mulher 
independentemente do contexto e estamos aqui para apontar e denunciar 
esses acontecimentos dentro da instituição. Oferecemos total apoio 
à menina e à qualquer menina que se sinta ameaçada nessa situação. 
Sintam-se a vontade de vir falar com a gente sobre isso!

Continuaremos na luta diária de conscientização e de resistência aos 
machismos do cotidiano. 

Machistas não passarão impunes. Meninas não ficarão sozinhas. 
Resistiremos!

Coletivo Eu não sou uma Gracinha

https://www.facebook.com/eunaosouumagracinha/?fref=nf acesso 
em 25/08/2016
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a Construção da vilania em branca de neve

e os sete anões: uma análise prosódiCa do

ethos retóriCo da rainha má e da bruxa

Maria Sílvia Rodrigues-Alves (Uni-FACEF)
Fernando Aparecido Ferreira (Unifran)

INTRODUÇÃO

A vilania está sempre presente nas narrativas infantis. Os 
vilões se encontram na forma de personagens diversos, mas a bruxa 
é a mais recorrente quando se tratam dos clássicos da literatura 
infanto-juvenil. Em termos retóricos, pensando na imagem que 
o orador constrói de si e dos outros por meio do discurso, ou 
seja, no ethos, a presente pesquisa se propõe a verificar os recursos 
prosódicos que estão em jogo para engendrar a imagem da bruxa 
no clássico desenho animado de longa-metragem Branca de Neve 
e os sete anões (Snow White and the seven dwarfs), produção norte-
americana dos estúdios Walt Disney, lançada pela primeira vez em 
1937.

De praxe, a voz é o ponto de partida no processo de produção 
de um desenho animado, pois é a partir das falas que se constrói, 
pela técnica da animação, os trejeitos e a personalidade de um 
personagem. Muitas vezes, até o processo de criação do design 
e das características faciais do personagem tomam a voz como 
ponto de partida e fonte de inspiração. Instaura-se, nesse sentido, 
a hipótese de que, no universo das narrativas infantis, um quadro 
se delineia com imagens, cores e movimentos no embalo da voz 
do personagem. Assim, alicerçada nas teorias da Prosódia e da 
Retórica, este trabalho propõe um estudo de um trecho de Branca 
de Neve, mais especificamente da emblemática sequência em que a 
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Rainha Má (madrasta de Branca de Neve) se transforma na Bruxa1. 
No campo da Prosódia, atentamos para os estudos de Cagliari 
(2007), Scarpa (1999) e Figueiredo (2006). No que se refere à 
Retórica, consideramos como arcabouço teórico as asserções de 
Aristóteles (2012) e Ferreira (2010). Tais alicerces conduzem este 
estudo e propiciam o entrecruzamento teórico para a análise do 
trecho da animação, considerando o suporte da voz.

Os questionamentos para esta pesquisa se deram numa 
tentativa de analisar um texto que se produz na relação de 
interdependência entre o verbal, o visual e o sonoro – um texto 
sincrético2, portanto. Entretanto, aqui nos deteremos somente nos 
aspectos prosódicos3.

Para confirmar a hipótese de que os elementos prosódicos 
contribuem significativamente para o conjunto argumentativo, 
selecionamos as falas da Rainha Má e da Bruxa, presentes no 
trecho escolhido, para observar as categorias do som. Utilizamos o 
programa de análise acústica Praat, um software de análise acústica 
criado por pesquisadores da Universidade de Amsterdã. Através 

1 Na narrativa da animação, esse é o momento no qual a Rainha Má, após 
uma tentativa frustrada de matar Branca de Neve (de quem sente uma 
inveja mortal, por ela ser “a mais bela de todas”) se utiliza da magia negra 
para transformar-se em uma velha mulher e assim, disfarçar-se, para então, 
pessoalmente, dar fim à jovem princesa, algo que fará utilizando-se de uma 
maçã envenenada. Cabe aqui lembrar que a animação Disney parte do conto 
clássico (homônimo) dos Irmãos Grimm.
2 Sobre o texto sincrético, Fiorin (2012, p. 150) explica: “Existe uma 
primeira tipologia de textos: os não sincréticos, que são a manifestação de 
um discurso por uma só linguagem, ou mais precisamente, por uma só 
substância de expressão (um texto escrito, uma fotografia, uma pintura, etc.), 
e os sincréticos, que manifestam um discurso por várias linguagens, ou, mais 
tecnicamente, por diferentes substâncias de expressão (o cinema, a ópera, o 
jornal, etc.).”
3 Naturalmente que vários outros aspectos contribuem para a eficácia retórica 
na construção ethica de um personagem em um desenho animado, como o 
seu design, suas vestimentas, gestos e expressões, assim como o conteúdo de 
suas falas.
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do Praat, podemos utilizar das ferramentas do pitch (entoação, 
tessitura, variação melódica), intensity (volume e acento frasal) e 
duração. Tais ferramentas nos permitem um olhar empírico sobre 
os dados e colaboram para a comprovação de nossa hipótese, 
de que os elementos prosódicos podem servir de alicerce para a 
composição da vilania, como veremos em pormenores nas linhas 
subsequentes.

RETÓRICA E PROSÓDIA

O termo prosódia já era utilizado pelos gregos para designar os 
traços da fala não representados ortograficamente, isto é, o acento 
de tom ou melódico, os quais, posteriormente, foram introduzidos 
na escrita por meio de símbolos ortográficos. E, nos estudos atuais, 
segundo Scarpa:

Essa gama multifacetada de fenômenos tem feito dos estudos 
prosódicos um campo fascinante, pois o coloca “na encruzilhada 
entre prosa e poesia, entre linguística e engenharia do som, entre 
sintaxe e semântica, entre fonética e fonologia, entre língua e 
discurso” (SCARPA, 1999, p. 8).

Desse modo, podemos nos ater aos estudos retóricos e 
encontrarmos referências a respeito da prosódia e a estreita relação 
entre ambas as teorias: retórica e prosódia.

Trazendo os estudos pormenorizados de Vidal (2013), a 
origem da prosódia na retórica está desde o uso do termo hypókrisis 
(grego) que em latim chegou a actio, pronuntiatio, ou seja, ato 
ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, 
intenções; fingimento, falsidade. (cf: VIDAL, 2013)

Nos estudos gregos4, diversos autores já mencionavam sobre 
a hypókrisis, sendo eles Teofrasto, Hemágoras, Filodemo, Casio 

4 Aqui trazidos a partir de VIDAL (2013).
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Longino, Cícero, Quintiliano e Aristóteles. Cícero chega a afirmar 
que a eloquência não é nada sem a actio. Mas que a actio sem a 
eloquência é uma grande coisa, pois seu poder discursivo é muito 
grande. Já Quintiliano assevera que a pronuntiatio tem em si 
mesma uma eficácia e um poder extraordinários na oratória e que, 
um mal discurso confiado à força da actio tem mais eficácia que 
um bom discurso privado dela.

Aristóteles (1403 apud VIDAL, 2013, p. 6), por sua vez, ao 
falar sobre as partes da retórica, afirma que, “em primeiro lugar 
são os assuntos, em segundo o estilo e em terceiro, aquilo que tem 
maior poder de persuasão: os elementos da hypókrisis”. Observa-
se, então, que a hypókrisis (grego) ou actio, pronuntiatio (latim) foi 
considerada, na antiguidade clássica, como um dos elementos mais 
importantes da retórica, ou pelo menos, como o ponto culminante 
do discurso.

Para melhor entendermos o atual termo “prosódia”, nos 
estudos linguísticos, termo este também considerado nos estudos 
retóricos, evocamos diversas traduções históricas que circundam 
os estudos no campo da retórica. Desse modo: 

Grego: hypókrisis 

Latim: actio, pronuntiatio   

Español: actuación, pronunciación

Inglês: performance, delivery 

Talvez, devido a essas incongruências nas definições e 
traduções, a hypókrisis teve escassa importância do ponto de vista 
teórico, pois parece não ter sido sistematizada na retórica.

Aristóteles (1403 apud VIDAL, 2013), ainda que de maneira 
breve, chega a afirmar sobre uma série de práticas transmitidas no 
âmbito teatral como volume, tom e rapidez da voz. 
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E, ainda, no seu terceiro livro, Retórica, Aristóteles observa 
que a hypókrisis é um dom de natureza, portanto pouco suscetível 
de ser reduzido a regras. O grande pensador (1403 apud VIDAL, 
2013) também chega a afirmar que a hypókrisis:

Esta se consolida na voz: como deve ser usada para expressar 
cada paixão, quer seja forte, quer seja baixa ou média e como o 
tom (de voz), ou seja, agudo, grave ou médio e alguns ritmos 
para cada um. Com efeito, há três questões que devem ser 
observadas, a magnitude, a harmonia e o ritmo da voz.5

Dada à importância dos estudos prosódicos relacionados 
à teoria retórica e, havendo perpassado as origens históricas do 
termo, desde a antiguidade, passaremos, nas linhas seguintes, às 
caracterizações dos estudos de Prosódia, nos dias atuais. 

A VOZ COMO UM ELEMENTO DE PERSUASÃO

O termo prosódia, ou elementos suprassegmentais, é 
caracterizado da seguinte forma, segundo Figueiredo (2006, p. 
114):

Para a linguística atual, o termo prosódia refere-se ao conjunto 
de fenômenos fônicos que se localiza além ou acima da 
representação segmental linear dos fonemas.

Os elementos suprassegmentais se entrelaçam com os 
elementos linguísticos para contribuir no conjunto retórico. Na 
fonética tradicional, além dos segmentos que correspondem a 
sons definidos pelos alfabetos fonéticos, existem os elementos 

5 Tradução nossa. No original: “Ésta radica en la voz: cómo debe ésta ser usada 
para expresar cada pasión, ya sea fuerte, ya baja o ya mediana, y cómo los tonos 
(de la voz), es decir, agudo, grave y medio o circunflejo y algunos ritmos para 
cada cual. En efecto, tres son los temas que se deben observar, que son magnitud, 
armonía y ritmo de la voz.”  (ARISTÓTELES, 1403 apud VIDAL, 2013, p. 
6)
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suprassegmentais que podem ser, segundo Cagliari (1992, p. 137), 
de dois tipos:

Elementos que modificam segmentos, como a labialização, a 
palatalização, a nasalização, ou seja, elementos tidos como 
portadores de uma articulação secundária. Conhecidos como 
“elementos suprassegmentais”.
Elementos diferentes dos segmentos em natureza fonética e que 
caracterizam unidades maiores do que os segmentos, sendo pelo 
menos da extensão de uma sílaba. Conhecidos como elementos 
prosódicos.

Em linhas gerais, podemos definir os elementos 
suprassegmentais como os fatos prosódicos que se superpõem à 
cadeia de fonemas segmentais (HOUAISS, 2009), como tom, 
entoação, tessitura, duração, mora, pausa, tempo, acento, 
ritmo, ársis e tesis, volume, registro e qualidade de voz. Embora 
os elementos, aqui elencados, formem parte dos elementos 
prosódicos, não nos valeremos de todos eles para a análise que 
aqui apresentamos. 

Daremos especial destaque e passaremos a uma breve 
caracterização desses elementos os quais nos servirão de base nas 
análises de nosso corpus. 

Desse modo, valendo-nos das premissas de Figueiredo 
(2006):

Tessitura

Variações que deslocam a escala melódica da fala (mais alta/
aguda ou mais baixa/grave).

Entoação

Variação melódica ascendente ou descendente.
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Acento frasal

Ocorre quando há uma mudança significativa da direção do 
nível melódico em determinada sílaba. Essa sílaba (sílaba tônica 
saliente) trará consigo o acento frasal.

Ritmo

Caracteriza-se pela expectativa de uma repetição das saliências 
fônicas marcadas por durações estabelecidas. Depende de como 
são organizadas as unidades fonéticas da sílaba, do pé e do 
grupo tonal em função da duração que cada um deve ter. As 
línguas variam de acordo com o modo como organizam a forma 
do ritmo dentro dos grupos tonais. Algumas línguas tendem a 
produzir intervalos isocrônicos entre as sílabas tônicas, outras 
preferem controlar a duração individual das sílabas das palavras, 
sem procurar um tipo de isocronia.

Duração

Pronúncia, ou prolação, alongada de elementos da fala 
(segmentos). Pode se apresentar de duas maneiras:

a) com a função de determinar o ritmo através das durações das 
sílabas, dos pés e dos grupos tonais;

b) com a função de destacar unidades sintáticas e semânticas 
pela prolação alongada. 

Acento

Revela as ondulações rítmicas da fala.

Pausa

Silêncio na fala em meio a enunciados, com a função de 
segmentação da fala. Durante os momentos de silêncio na fala, 
o processo respiratório continua com seus pulsos torácicos 
gerando sílabas silenciosas. A falta de sonorização na fala é um 
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elemento de destaque e que contribui, de maneira significativa, 
para o movimento de ársis e tésis.

Velocidade da fala

Rapidez ou lentidão com que um mesmo enunciado pode ser 
pronunciado.

Volume

Refere-se à variação de intensidade da voz (alta ou baixa).

De acordo com Cagliari (1992), os elementos prosódicos 
podem exercer, no discurso, pelo menos onze funções linguísticas 
distintas:

1) fonológica (fonêmica);

2) fonológica (geradora de processos);

3) morfológica (lexicalização);

4) sintática (categorias e funções);

5) discursiva (coesiva);

6) dialógica (turnos conversacionais);

7) semântica (conotações, subentendidos);

8) pragmática (atitudes do falante);

9) identificação do falante ou da língua;

10) reestruturação da produção da fala;

11) fonética (fatos físicos).

Ainda versando sobre o termo prosódia, Scarpa (1999, p. 8), 
chega a defini-lo como:



- 179 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

uma gama variada de fenômenos que abarcam os parâmetros 
de altura, intensidade, duração, pausa, velocidade de fala, bem 
como o estudo dos sistemas de tom, entoação, acento e ritmos 
das línguas naturais.

Então, podemos afirmar que todos os elementos prosódicos, 
acima descritos, são integrados para que os efeitos de sentido sejam 
os desejados. Como por exemplo, em uma narrativa audiovisual, 
análise aqui proposta.

Nesse sentido, podemos ainda considerar que os elementos 
prosódicos estabelecem uma importância significativa aos 
elementos linguísticos propriamente ditos, e podem estabelecer 
interpretações que constituem as desejadas pelo orador. A esse 
respeito, Cagliari; Massini-Cagliari (2001), descrevem:

Os elementos prosódicos da linguagem têm estreita relação com 
a estrutura dos textos e vão além dos limites dos itens lexicais 
ou das palavras, referindo-se a funções sintáticas mais próximas 
da extensão das frases do que das categorias que integram as 
estruturas sintáticas. 

No que diz respeito aos ethe da Buxa e da Rainha Má, podemos 
mencionar que esses se constituem também na voz, como veremos 
ao longo de nossas análises.

A CONSTRUÇÃO DA VILANIA EM BRANCA DE NEVE E 
OS SETE ANÕES 

Branca de Neve e os Sete Anões (dirigido por: William Cottrell, 
Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce e Ben Sharpsteen) 
foi o primeiro filme de animação em longa-metragem produzido 
nos Estados Unidos e o primeiro dos considerados clássicos do 
estúdio Walt Disney. Seu grande sucesso pavimentou o caminho 
para que o estúdio se tornasse uma megacorporação do ramo 
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do entretenimento familiar, seguindo com outras produções 
animadas de longa-metragem que também conquistaram gerações, 
como Pinóquio (Pinocchio, 1940), Cinderela (Cinderella, 1950), 
Peter Pan (Peter Pan, 1953), A Bela Adormecida (Sleeping Beauty, 
1959), A Pequena Sereia (The Little Mermaid, 1989), A Bela e a 
Fera (Beauty and the Beast, 1991), etc.

Para corroborar a hipótese de que os elementos prosódicos 
contribuem significativamente para o conjunto argumentativo 
da construção do ethos da(s) vilã(s), selecionamos falas das 
personagens Rainha Má e Bruxa, respectivamente, para observar 
as categorias prosódicas. Segundo Ferreira (2010, p. 90), o ethos, 
para Aristóteles, “liga-se à imagem que o orador constrói de si em 
seu discurso, corresponde a uma instância subjetiva do próprio 
enunciador”, mas completa afirmando que, “modernamente, o 
termo sofreu ampliação de sua significação e hoje se aceita como 
ethos a imagem que orador constrói de si e dos outros no interior do 
discurso” (destaques do autor). Orientados por essa concepção que 
analisamos aqui os ethe das vilãs de Branca de Neve, construídos 
pelos oradores (os diretores e o produtor Walt Disney).

Como já comentado, utilizamos o programa de análise 
acústica Praat6, para nos valermos dos dados empíricos. Fez-se uso, 
também, de uma análise auditiva, prévia, pra seleção dos trechos e 
recorte dos dados.

Pelo programa, podemos utilizar das ferramentas do pitch 
(entoação, tessitura, variação melódica), intensity (volume e acento 
frasal), duração e velocidade. 

6 O Praat é um programa de Software Livre, gratuito, baixado na internet, 
com download a partir da página oficial http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. 
Possui versões para vários sistemas operacionais como o Windows, o Mac OS, 
ou o Linux. Foi criado e organizado por Paul Boersma e David Weenink no 
Instituto de Ciências Fonéticas da Universidade de Amsterdam. O programa 
passou por inúmeras revisões e modificações até se tornar um dos programas 
de análise acústica mais utilizados por pesquisadores.
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Em Branca de Neve, a sequência da transformação da bela e 
diabólica Rainha Má na grotesca e torpe Bruxa é uma das mais 
marcantes do filme. Todo o processo é revelado aos espectadores, 
da preparação da poção mágica pela Rainha, passando pela sua 
evocação das forças ocultas, à sua transformação em si, momentos 
que não só são representados em imagens, mas também descritos 
oralmente pela personagem que protagoniza a cena. Abaixo, segue 
a transcrição do diálogo original em inglês da Rainha Má no trecho 
que selecionamos para análise:

Now, a formula to transform my beauty into ugliness.
Change my queenly raiment to a peddler’s cloak.
Mummy dust to make me old.
To shroud my clothes, the black of night.
To age my voice, an old hag’s cackle. (risada)
To whiten my hair, a scream of fright.
A blast of wind... to fan my hate!
A thunderbolt... to mix it well.
Now... begin thy magic spell.
(Transformação)
Look! My hands!
My voice!
My voice! (risada)
A perfect disguise.
And now, a special... sort of death for one so fair.7

7 Agora, uma fórmula para transformar minha beleza em feiura. Mudar meu 
traje de rainha para o manto de uma mendiga. Poeira de múmia para me 
fazer velha. Para encobrir minhas roupas, o preto da noite. Para envelhecer a 
minha voz, um riso de uma velha bruxa. Para branquear meu cabelo, um grito 
de horror. Uma explosão de vento... Para ventilar o meu ódio! Um trovão... 
Para misturá-los bem. Agora... comece o seu feitiço mágico. (Transformação) 
Veja! Minhas mãos! Minha voz! Minha voz! Um disfarce perfeito. E agora, 
um tipo especial de morte para um ser tão justo. (tradução nossa)
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Para interpretar duplamente a voz da Rainha Má e da Bruxa 
(o alter ego da Rainha) em Branca de Neve, o estúdio convidou a 
atriz Lucille La Verne, então com 65 anos. Segundo relato descrito 
no livro The Disney Villain (JOHNSTON; THOMAS, 1993, p. 
56) o diretor William Cottrell e o roteirista Joe Grant estiveram no 
comando da sessão de gravação para a voz da Bruxa e, enquanto La 
Verne soava envelhecida e astuta com o timbre correto de sua voz, 
de alguma forma, estava tudo muito perfeito, muito suave – o som 
não era “bruto” o suficiente. Ela os ouviu discutindo esse problema 
e desculpou-se por um momento. Quando voltou, ela leu as falas 
mais uma vez e o resultado foi exatamente o que eles queriam. 
Joe lembrou, no relato que consta na obra supracitada: “Nós dois 
nos entreolhamos. ‘O que aconteceu aqui?’ E então ela (La Verne) 
nos disse, ‘Bem, eu só tirei os meus dentes.’” Veremos, na análise 
a seguir, como essa atitude de La Verne (retirando sua prótese 
dentária) foi prosodicamente significativa para a constituição do 
ethos da Bruxa, diferenciando-o da Rainha Má.

Figura 1: A Rainha Má elabora a poção mágica 
Fonte: Branca de Neve e os sete anões (1937) 
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Figura 2: A transformação 
Fonte: Branca de Neve e os sete anões (1937) 

Figura 3: A Rainha Má transformada na velha Bruxa 
Fonte: Branca de Neve e os sete anões (1937) 

Apresentamos, a seguir, os espectrogramas com os enunciados 
das personagens Rainha Má e Bruxa, seguidos das tabelas que 
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apresentam os valores e a interpretação dos aspectos prosódicos de 
acordo com as suas funções no discurso.

A voz da Raina Má

Figura 4: Espectrograma do enunciado “Now, a formula to transform my beauty 
into ugliness” proferido pela Rainha Má

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao observarmos o espectrograma do enunciado “Now, a 
formula to transform my beauty into ugliness” (“Agora, uma fórmula 
para transformar minha beleza em feiura”) proferido pela Rainha, 
é possível perceber a demarcação das curvas de pitch com tom 
ascendente, bem como a curva intensity, delineando o acento 
frasal, no elemento linguístico “now” (agora). 

Podemos nos atentar, ainda, para as marcas de segmentação 
(barras inseridas na vertical) que delimitam o começo e o fim do 
enunciado, bem como a segmentação individual de cada som 
das palavras. Essas barras de segmentação são inseridas de acordo 
com a análise auditiva, mas o espectrograma de banda larga nos 
dá pistas para o início e fim de cada um dos sons de acordo com 
suas articulações. A voz, com qualidade breathy (aspirada) pode ser 
identificada pela presença de porções claras na barra de sonoridade.
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Figura 5: Espectrograma do enunciado “Now, a formula to transform my beauty 
into ugliness” proferido pela Rainha Má (com marcação das pausas) 

Fonte: Dados da pesquisa 

O mesmo espectrograma foi figurado anteriormente, mas, 
dessa vez com as marcas das pausas, na barra denominada silences. 
Demarcam-se muitas pausas.

Apresentamos, a continuação, a tabela com os valores 
fornecidos pelo programa Praat para cada uma das categorias 
prosódicas.

Tabela 1 – Elementos prosódicos – Voz da Rainha 

Elemento Valor Interpretação 

Tessitura 442 Hz Função pragmática, nível 
agudo, indicando exaltação. 

Entoação Tom ascendente Função sintática, indicando 
exclamação. 

Intensidade 69 db – 71db 
Volume baixo. Função 
pragmática, indicando 
atitude de persuasão. 

Qualidade de voz Breathy (aspirada) Suspense 
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Velocidade de fala Articulação mais 
lenta 

Função pragmática, 
desaceleração, indicando 
mais valor ao que se diz, 
autoridade. 

Pausa Muitas pausas 

Função pragmática, 
demonstrando uma 
atitude do falante para 
impressionar o interlocutor. 
O destaque às palavras com 
pausas demonstra que o 
falante deseja reforçar sua 
autoridade. 

Fonte: Dados da pesquisa

A tessitura com 442 Hz, função pragmática, nível agudo, 
indica exaltação. A entoação, com tom ascendente manifesta 
a função sintática de exclamação. A intensidade com valor 
entre 69 db – 71db, acusa volume, relativamente, baixo com 
função pragmática, indicando atitude de persuasão, claramente 
explicitado no discurso da Rainha Má. A qualidade de voz, breathy 
(aspirada) que segundo Trask (1996, p.58) significa um tipo de 
fonação, envolvendo voz turbulenta, com menor fluxo de ar 
através da glote aberta. A qualidade de voz breathy marcada pelas 
porções claras do espectrograma, demanda o suspense na fala da 
rainha ao preparar a fórmula mágica que a transformará em Bruxa, 
gerando apreensão no auditório-espectador, ativando-lhe o pathos 
do medo, do temor8. A velocidade de fala, com articulação mais 

8 Aristóteles (2012, p. 100), ao falar da paixão (pathos) do temor, afirma 
que “as coisas temíveis são as que parecem ter um enorme poder de destruir 
ou de provocar danos que levem a grandes tristezas”. E também acrescenta 
(2012, p. 101) que “são temíveis todas as coisas que inspiram compaixão, 
quando acontecem ou estão para acontecer aos outros”. Na sequência que 
escolhemos para análise, o auditório-espectador se vê diante da elaboração 
do plano da Rainha Má para matar Branca de Neve. Empáticos da jovem 
princesa, os espectadores temem pelo mal que a Rainha irá lhe causar.
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lenta, prenuncia a autoridade, dando a função pragmática, com 
desaceleração, exprimindo mais valor ao que se diz. Isso condiz com 
o ethos aristocrático da Rainha Má, na sua posição de monarca. E, 
por fim, as pausas, como demarcadas no espectrograma (na barra 
silences) apresentam a função pragmática, demonstrando uma 
atitude do falante para impressionar o interlocutor. O destaque às 
palavras com pausas demonstra que o falante deseja reforçar a sua 
autoridade. No contexto da sequência, esses aspectos prosódicos 
constroem – além do citado caráter aristocrático – o ethos de uma 
mulher calculista e má (temível, portanto), assim como contribui, 
narrativamente, para reforçar a importância dramática da cena, 
dando-a um aspecto solene.

A voz da Bruxa

Figura 6 - Espectrograma do enunciado “My voyce, my voice” proferido pela 
Bruxa 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao considerarmos o espectrograma do enunciado “My voice, 
my voice” proferido pela Rainha Má no momento em que acaba 
de se transformar na Bruxa, é possível perceber a demarcação das 
curvas de pitch com tom descendente, bem como a curva intensity, 
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delineando o acento frasal, nos elementos linguísticos “my” e 
“voice” (primeira sílaba, primeiro vocábulo). 

Expressam-se, também, as marcas de segmentação (barras 
inseridas na vertical) que delimitam o começo e o fim do 
enunciado, bem como a segmentação individual de cada som das 
palavras. A voz, com qualidade harsh voice (crepitante), pode ser 
identificada pela presença de porções escuras na barra de 
sonoridade.

Figura 7 - Espectrograma do enunciado “And now a special sort of death for one 
so fair”, proferido pela Bruxa 

Fonte: Dados da pesquisa 

No espectrograma do enunciado “And now a special sort of death 
for one so fair”, proferido pela Bruxa é possível perceber porções 
escuras, nos elementos linguísticos pronunciados, caracterizando o 
fenômeno harsh voice e, também, a curva intensity, determinando 
o acento frasal no elemento “now”, por exemplo.

Apresentamos, a seguir, a tabela com os valores medidos pelas 
ferramentas do programa.



- 189 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

Tabela 2 - Elementos prosódicos - Voz da Bruxa

Elemento Valor Interpretação 

Tessitura Creaky voice (abaixo de 50 Hz) 
Função pragmática, 
nível grave, indicando 
autoridade. 

Entoação Descendente Afirmação, função 
sintática 

Intensidade 66 db - 74 db 

Mais alto em relação 
à Rainha. Função 
pragmática, atitude 
autoritária, indicando 
expressões de 
perturbação. 

Qualidade de 
voz Harsh voice (creaky + fricção) Vilania 

Velocidade de 
fala Articulação mais rápida 

Função dialógica, 
aceleração, indicando 
que o falante quer 
sobressair, dando mais 
ênfase ao que se diz. 

Fonte: Dados da pesquisa 

O valor da tessitura, abaixo de 50Hz, caracterizando um creaky 
voice, faz perceber uma função pragmática, de nível grave, indicando 
autoridade. A entoação, em tom descendente, demarca uma afirmação 
com função sintática. A intensidade, entre 66 db  - 74 db, volume 
mais alto em relação à Rainha Má, exibe a função pragmática de 
atitude autoritária, indicando expressões de perturbação. Podemos 
mencionar, também, a velocidade de fala, com articulação mais rápida, 
demarcando a função dialógica de aceleração, indicando que o falante 
quer sobressair, dando mais ênfase ao que se diz.
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A qualidade de voz, classificada como harsh voice (creaky + 
fricção), podendo ser entendida como voz crepitante, destaca a 
vilania, além da risada, caracterizada como um processo fonológico. 
Vale ressaltar que creaky voice caracteriza-se, segundo Trask (1996, 
p. 97), pela glote presa, lateralmente comprimida, mas distensa. 
A glote vibra lentamente de 20 a 30 Hz, som conhecido como 
“faringal”. E, harsh voice (qualidade de voz), de acordo com Trask 
(1996, p. 167), pode ser entendida como a hipertensão na laringe, 
resultando numa excessiva aproximação das cordas vocais e, 
algumas vezes, na vibração das pregas ventriculares. A vibração das 
cordas vocais é frequente tanto na frequência quanto na amplitude. 
Nesse sentido, podemos afirmar que o conjunto da qualidade de 
voz harsh voice, associada ao creaky voice + fricção, ocasionada 
pela retirada da prótese dentária, conforme o citado depoimento 
de Lucille La Verne, promovendo uma fricção pela obstrução da 
articulação, deixando, inclusive as vogais com fricção, perfaz a 
categoria prosódica para Bruxa Má. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os elementos prosódicos há a possibilidade de confirmar 
que a voz entra como um elemento argumentativo na eficácia 
retórica e na constituição dos ethe da Rainha Má e da Bruxa, no 
que diz respeito à constituição da vilania das personagens. Desse 
modo, ambas se apresentam como figuras ameaçadoras, que o 
auditório-espectador pode identificar como representantes do 
“lado mau” da narrativa. 

Espera-se, com este trabalho, poder contribuir para os estudos 
retóricos e confirmar aspectos relevantes para a área na composição 
argumentativa.
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a retóriCa, a linguístiCa e os meCanismos de

subversão da linguagem: a ironia Como exemplo

Maria Flávia Figueiredo (Unifran)

A ironia, além disso, é 
arma de polêmica, e não 

edificação e construção 
dogmática.

Aubé

A retórica, ao lado da dialética e da gramática, compunha, 
na Antiguidade e na Idade Média, o campo dos estudos 
da linguagem, das artes liberais. Nesse universo, a retórica 
dispunha-se a estudar os meios de persuasão criados pelo 
discurso e analisar os efeitos por eles produzidos nos ouvintes. 
Assim, era definida como a arte do bem falar (ars bene dicendi). 
Porém, de acordo com Quintiliano, em sua Instituição 
Oratória, a opinião mais difundida acerca da definição de 
retórica consistia em defini-la como o poder de persuadir (uis 
persuadendi).

Durante o século XIX e a primeira metade do século 
XX, no entanto, assistimos a um suposto declínio da retórica. 
Dizemos “suposto”, pois essa ideia não é compartilhada por 
todos os estudiosos da história da retórica. Laurent Pernot 
(2016), em La retórica en Grecia y Roma, por exemplo, defende 
que, ao longo de sua história, a retórica sofreu coerções dos 
contextos históricos e consequentes adaptações a eles. Nessa 
visão, a retórica e seu uso, sua práxis, foram sendo alterados 
através dos séculos. Portanto, não necessariamente passou por 
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um período de “declínio”, tal como tão amplamente difundido. 
Nas palavras do próprio autor: “não se deve falar nem de 
decadência, nem de renascimento, mas de reorganização.”1 
(PERNOT, 2016, p. 160-161, tradução nossa).

Paralelamente a essa fase, digamos, mais latente dos 
estudos retóricos, assistimos ao estabelecimento da Linguística 
como ciência. Assim, no início do século XX, por intermédio 
da publicação do Curso de linguística geral2, que expunha 
as proposições metodológicas de Ferdinand de Saussure, os 
estudos da linguagem passaram a contar com uma delimitação 
e uma caracterização de seu objeto de estudo, o que viabilizou 
a sua investigação, e a linguística passou não apenas a integrar 
o rol das ciências, mas ganhou o status de ciência piloto no 
campo das humanidades.

Devido à relevância teórico-metodológica de suas 
proposições, Saussure passou a ser considerado o pai da 
Linguística moderna. Ficou conhecido como o linguista 
e filósofo suíço cujas elaborações teóricas propiciaram o 
desenvolvimento da linguística como ciência e desencadearam 
o surgimento do estruturalismo. Suas contribuições para 
os estudos da linguagem foram de expressiva relevância e 
considera-se que o pensamento saussuriano estimulou muitos 
dos questionamentos que comparecem na linguística do 
século XX e também na linguística do século XXI.

A simultaneidade entre a latência dos estudos retóricos e 
o estabelecimento da linguística como ciência não se deu de 

1 “[...] no se debe hablar ni de decadência ni de renacimiento, sino de 
reorganización.” (PERNOT, 2016, p. 160-161)
2 Publicado postumamente em 1916, essa obra foi organizada pelos seus 
discípulos Charles Bally e Albert Sechehaye e contou com a colaboração 
de Albert Riedlinger.
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forma aleatória se considerarmos, na esteira de Fiorin (2014) 
e de Bender e Wellberry (1990), o fato de que o “declínio” da 
retórica é tributário da definição de um ideal de objetividade, 
transparência e neutralidade do discurso científico, em que 
impera a concepção de que a linguagem representa a realidade. 
Por outro lado, a linguística se pauta no princípio da antifonia, 
por meio do qual o discurso é o responsável pela maneira com 
que concebemos a realidade. Esse princípio da consonância 
de vozes estabelece que cada discurso corresponde a outro 
discurso, produzido por outro ponto de vista. 

Portanto, em termos cronológicos, vimos que, no início 
do século XX, com a publicação do Curso de linguística geral, 
a linguística moderna se estabeleceu e ganhou seu objeto de 
estudo. Contudo, em meados do século XX, assistimos a uma 
nítida revitalização da retórica, o que pode ser comprovado 
com a publicação de importantes obras. Surgiu em 1958, na 
Bélgica, o Tratado da argumentação: a nova retórica, publicado 
pelos filósofos Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. 
Concomitantemente, na Inglaterra, em 1958, foi publicada 
a obra Os usos do argumento, por Stephen Toulmin. Já, nos 
Estados Unidos, em 1959, o filósofo Henry W. Johnstone 
Jr. publicou Filosofia e argumentação. Dentre os fatores 
condicionadores desse contexto, a par do advento de novas 
mídias, encontramos o modelo de comunicação política por 
meio do qual se pretendia comover, persuadir e convencer 
a todo custo. Essa mudança de paradigma possibilitou uma 
aproximação entre a linguística e a retórica. Porém, essa 
retórica incorporada à linguística, como enfatiza Fiorin (2014), 
parte de um pressuposto distinto das retóricas tradicionais 
(tomadas como artes). A união desses dois campos do saber 
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permite, então, descrever o que escapa à intenção consciente 
do enunciador, mas se manifesta na configuração do discurso 
oral ou escrito.

Tomando essa nova configuração dos estudos retóricos, 
influenciada pelas ideias linguísticas da atualidade, o presente 
trabalho visa discorrer sobre mecanismos de subversão da 
linguagem. Para tanto, vejamos inicialmente em que consiste 
o termo ‘subversão’.

No dicionário Houaiss (2001), encontramos as seguintes 
acepções para esse verbete:

Subversão

• revolta, insubordinação contra a autoridade, as 
instituições, as leis, as regras aceitas pela maioria;

• transformação ou destruição da ordem estabelecida;

• ato ou efeito de transtornar o funcionamento normal 
ou o considerado bom de (alguma coisa); tumulto, 
perturbação.

Dentre essas definições, destacamos aquelas que servem 
para o propósito deste trabalho. Assim tomaremos ‘subversão’ 
como a capacidade de “transformação da ordem estabelecida” 
ou como “ato ou efeito de transtornar o funcionamento 
normal de alguma coisa”. É nesse sentido que acreditamos 
que a linguagem tem a capacidade de exercer o seu poder de 
subversão. 

Com o intuito de ilustrar essa potencialidade subversiva 
da linguagem, tomaremos, como conceito teórico para análise, 
a figura retórica da ironia. Esse tropo, cujo nome tem origem 
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grega (eironeia), pode ser entendido como um alargamento 
semântico, uma inversão, uma difusão sêmica, que ocorre, 
por exemplo, quando o enunciador simula dizer alguma 
coisa para significar exatamente o seu oposto. Na esteira 
de Meyer (1998, p. 127), entendemos que a ironia é mais 
do que uma mera figura verbal, ela é também uma atitude 
subjetiva. Considerando esse entrecruzamento de definições, 
no presente trabalho, a ironia será, pois, concebida aqui como 
“dissimulação do enunciador”.

Dessa junção entre o nosso entendimento do termo 
subversão e a acepção de ironia aqui considerada, para os fins 
da análise a ser empreendida, propomos a seguinte máxima: 
“Um enunciador, disposto a transformar a ordem estabelecida, 
dissimula-se na IRONIA”. Para testar a validade dessa máxima, 
vejamos o que ocorre em um vídeo que selecionamos para 
compor o nosso objeto de análise.

O corpus deste trabalho foi extraído de uma pregação 
intitulada “Reconstruindo as verdades de Deus”, proferida 
pelo pastor Cláudio Duarte. Esse religioso, membro da Igreja 
Batista Monte Horebe em Campo Grande e no Rio de Janeiro, 
atua como pastor evangélico, pregador e conferencista.3 É 

3 “O religioso Pastor Claudio Duarte conquistou seus fiéis evangélicos 
através de cultos simples e bem humorados. Utilizando-se de termos 
comuns e falando sempre de forma engraçada sobre temas bastante 
polêmicos, o pastor fidelizou seus seguidores e se destacou entre 
outros fortes nomes vinculados à religião.Atualmente, Pastor Claudio 
Duarte possui mais seguidores públicos e fiéis do que outros colegas, 
inclusive o Pastor Silas Malafaia, Marcos Feliciano e até mesmo o 
bispo Edir Macedo e a bispa Sônia Hernandes, sendo conhecido e 
ouvido por adeptos de outras religiões e público em geral. Entre todos 
os seus cultos, também chamados de palestras, o que culminou em sua 
popularização foi um vídeo publicado na internet que mostra a polêmica 
Oração do Divórcio.” Disponível em: http://www.claudioduarte.com.
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casado, e muitas de suas pregações são dirigidas a casais e 
exploram as temáticas do casamento, do relacionamento entre 
marido e mulher e da criação dos filhos. Vem se destacando 
na atualidade sobretudo pela sua maneira bem humorada de 
pregar e de interagir com seus seguidores. Muitos de seus 
vídeos estão disponíveis no YouTube e têm alcançado um 
número notável de visualizações.4

O excerto selecionado para análise, extraído da pregação 
supracitada, encontra-se disponível no YouTube e ficou 
conhecido como “Oração do Divórcio”. Esse vídeo, conforme 
o próprio site do autor (http://pastorclaudioduarte.com/a-
oracao-do-divorcio-pastor-claudio-duarte/), é descrito da 
seguinte maneira:

O vídeo da “a oração do divórcio” tornou-se viral em poucos 
dias, após ser postada por um fiel na internet. Segundo 
depoimentos posteriores do pastor, o mesmo afirma que não 
esperava essa reação e não sabia da intenção do seguidor.

Parte do público utilizou o bom humor do pastor para assumir 
o apoio à responsabilidade do matrimônio. Outros, agiram na 
oposição, criticando a postura do religioso.

A mensagem, contudo, é clara. Trata-se de responsabilizar-
se pelas escolhas. A própria oração em si, muitos de seus 
fiéis afirmam, demonstra isso. O fator decisivo é a atuação 
humorística do líder, que deixa bem exposto que trata-se de 
uma brincadeira com intenção reflexiva.

Por meio dessa descrição já podemos antever que se trata 

br/a-polemica-da-oracao-do-divorcio/. Acesso em: 10 dez. 2016.
4 Somente para o trecho que aborda a “oração do divórcio”, objeto de 
nossa análise, em 14/12/2016, computamos 1.980.834 visualizações 
no site do YouTube.
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de um vídeo polêmico e que, pela forma com que o conteúdo 
foi exposto, acaba por constituir um bom objeto para a 
análise daquilo que concebemos como ironia. A esse respeito 
e considerando a repercussão obtida pelo vídeo, vale lembrar 
uma citação de Alavarce (2009, p. 56): “a ironia se dá não 
apenas no momento em que é realizada a dissonância inerente 
a um discurso; ela permanece reverberando nos efeitos tão 
díspares que provoca naqueles que a desvendam.” 

Na pregação selecionada, Duarte discorre sobre a 
importância dos preceitos bíblicos na condução da vida dos 
cristãos e, no trecho que selecionamos para análise, narra um 
episódio com um de seus colegas, também pastor, que veio ao 
seu encontro com o intuito de desabafar sobre sua vontade de 
se divorciar de sua esposa. Frente a essa revelação, Duarte lhe 
propõe fazer uma oração, criada por ele mesmo e denominada 
“oração do divórcio”. Assim, esse trecho da pregação aborda 
um tema tabu, portanto bastante controverso, no mundo 
religioso em geral que é a separação de casais. A condução 
dessa oração é feita pelo pastor com um humor ácido e, como 
buscaremos demonstrar, com o uso da figura retórica “ironia”.

Para empreender a análise, baseamo-nos no vídeo, com 
duração de 1’40’’, que se encontra disponível no YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=WKFP-11Z9Js) e 
efetuamos sua transcrição com o auxílio das normas do 
NURC. O texto oriundo desse processo encontra-se a seguir:

“Oração do divórcio” (Pastor Cláudio Duarte)

Esses dias um pastor veio falar comigo assim... é... “eu quero 
largar minha mulher”... Eu falei assim... “não, rapaz... cê é 
doido?”... “Não... eu vou largar”... falei “que isso seu pastor? 
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Não”... e a mulher dele chorando... perto... falei “que isso 
pastor?... não faça isso não”... “não, tô decidido”... eu falei “o 
senhor tem certeza do que tá dizendo?”... ele disse “tenho, sim 
senhor”... eu falei “então vem aqui que eu vou orar pro senhor... 
a oração do divórcio” ((agitação da plateia)) ele disse “como 
é que é isso?”... Eu falei “fui eu memo que inventei” ((risos 
da plateia)) ele falou “como é que é?”... Eu falei “o senhor já 
vai ver”... fecha seus oi... segurei aqui nele assim ó... ((segura o 
próprio ombro como exemplo)) apertei ((risos))... fechei meus 
olhos e falei... “senhor, o senhor tava lá o dia esse dia que ele 
casou... não tava?”... “Então o senhor era testemunha, eu não”... 
o senhor lembra que ele falou sim?... Quando perguntaram 
pra ele... até que a morte os separe... eu sei que ele falou sim, 
porque ele casou ((risos))... e perguntaram a ele até que a morte 
os separe... e ele disse sim... então... senhor... ele quer separar-se 
((risos))... garrei ele... aí eu segurei com força ((risos))... falei... 
mata ele, pai... mata ele ago::ra ((risos))... dá um AVC nele... 
dá um AVC::... uma parada carDÍ::aca ((risos))... e ele... ele... 
presta atenÇÃO::... ((imitando o pastor se esquivar)) ele queria 
soltar ((risos))... e eu agarrei... falei “seNHOR:::::”... mata, pai... 
mata ele... aí ele abriu o olho... começou a olhá pra mulher... e 
falar assim ó “é melhor tu que a morte”... “é ou não é verdade?”. 
(DUARTE, 1’40’’)

Nossa análise partirá do título dado ao trecho da 
pregação: “Oração do Divórcio”. Esse título já apresenta uma 
inerente contradição uma vez que, em geral, de acordo com 
os preceitos religiosos, as orações são direcionadas a curas e 
a resoluções de problemas. Portanto, é incoerente que se crie 
uma oração rogando pelo divórcio, já que este vai de encontro 
com a doutrina das religiões em geral, mormente da religião 
evangélica, contexto em que está inserida. Nessa conjuntura, o 
normal seria encontrarmos uma oração para afastar o divórcio, 
ou para evitá-lo. Porém, a forma como foi proferida e como 
foi conduzida nos leva a crer que se trata de uma oração 
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para que o divórcio se efetive. Sendo assim, como ouvintes, 
somos lançados aos primeiros indícios de que se trata de uma 
brincadeira, ou de algo que se deve ser recebido com humor. 
Dessa maneira, começamos a rastrear os primeiros sinais na 
construção irônica do enunciado.

Como vimos, o título da oração causa, de antemão, um 
estranhamento, por remeter o ouvinte à ideia de que a graça 
a ser alcançada por meio dela é o divórcio, como mencionado 
anteriormente, um procedimento que contraria os preceitos 
da maioria das religiões. Assim, nessa construção linguística 
podemos detectar os primeiros sinais de utilização da ironia, 
uma vez que há a afirmação de algo que poderia remeter ao 
seu contrário. Essa “incoerência” em termos religiosos pode 
levar aquele auditório, composto por fiéis evangélicos, a 
um estado de confusão, que, como exposto na transcrição, 
manifesta-se como uma “((agitação da plateia))”. E, como 
forma de descarregar esse incômodo, vemos, logo em seguida, 
que a plateia se manifesta na forma de “((risos))”. Nesse caso, 
podemos inferir que o uso da ironia já começa a produzir no 
auditório seus primeiros efeitos de humor. A esse respeito, 
Alavarce (2009) traz uma interessante citação:

Salta aos olhos o caráter contraditório, ambíguo, incongruente 
do riso. Se fizermos uma análise dos discursos críticos em relação 
ao impulso cômico no homem constataremos com expressiva 
frequência a intensidade da referência ao dado ambivalente, 
duplo, conflitante, relativo à coexistência de feições opostas, no 
interior de uma mesma entidade. Por isso, talvez pudéssemos 
sugerir que a percepção da diferença, que o reconhecimento do 
plural, do turbulento, do desigual, implícitos numa espécie de 
instável conciliação, configuram o clima propício à instauração 
do humor. (DIAS, 1981, p. 38 apud ALAVARCE, 2009, p. 16)
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Essa citação nos fornece os elementos necessários para o 
entendimento da correlação entre ironia e humor, uma vez 
que a ironia deflagra dados ambivalentes e conflitantes e gera 
no ouvinte a necessidade de reconhecimento do turbulento, 
do plural que convoca uma conciliação, o que, de acordo com 
a autora, propicia a instauração do humor. Foi exatamente 
esse o processo que pudemos reconhecer no trecho analisado.

Para nos aprofundarmos no entendimento e alcance do 
fenômeno da ironia, valer-nos-emos da classificação proposta 
por Hutcheon (1985). A autora distingue as duas funções 
precípuas da ironia: a semântica, de natureza contrastante, e a 
pragmática, com características avaliadoras. Em suas palavras: 
“a função pragmática da ironia é, pois, a de sinalizar uma 
avaliação, muito frequentemente de natureza pejorativa.” 
(HUTCHEON, 1985, p. 73). Assim, se tomarmos em conta 
essa primeira classificação, vemos que a ironia que pode ser 
apreendida no título dado à oração, a par de sua natureza 
semântica, possui também uma natureza pragmática, isso é, 
revela uma postura avaliadora do enunciador. A esse respeito 
vale lembrar a própria origem da palavra ironia, que no grego, 
eironeia, designa dissimulação e interrogação. Essa definição 
nos leva a concluir que, nas construções irônicas, há uma 
conjunção entre o contraste de sentidos, por um lado, e o 
julgamento, ou questionamento, por outro. (cf. ALAVARCE, 
2009, p. 47)

Dando continuidade à análise do corpus, vejamos o trecho 
que segue com destaque para as palavras a serem analisadas:

fechei meus olhos e falei... “senhor, o senhor tava lá o dia 
esse dia que ele casou... não tava?”... “Então o senhor era 
testemunha, eu não”... o senhor lembra que ele falou sim?... 
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Quando perguntaram pra ele... até que a morte os separe... eu 
sei que ele falou sim, porque ele casou ((risos))... e perguntaram 
a ele até que a morte os separe... e ele disse sim... então... 
senhor... ele quer separar-se ((risos))... garrei ele... aí eu segurei 
com força ((risos))... falei... mata ele, pai... mata ele ago::ra 
((risos))... dá um AVC nele... dá um AVC::... uma parada 
carDÍ::aca ((risos))... e ele... ele... presta atenÇÃO... ((imitando 
o pastor se esquivar)) ele queria soltar ((risos))... e eu agarrei... 
falei “seNHOR:::::”... mata, pai... mata ele... aí ele abriu o 
olho... começou a olhá pra mulher... e falar assim ó “é melhor 
tu que a morte”... “é ou não é verdade?”

Nesse trecho, o orador faz uso da palavra “senhor” por 
seis vezes e da palavra “pai” por duas vezes. Essas duas palavras 
referem-se, de acordo com o contexto de enunciação, à palavra 
“Deus”. Porém, se levarmos em consideração os mandamentos 
presentes no texto bíblico, veremos que esse uso inadvertido 
do nome de Deus em meio à construção de uma brincadeira 
implicaria a violação deles. Vejamos:

Os dez mandamentos5

1) Amar a deus sobre todas as coisas 
2) Não tomar seu santo nome em vão 
3) Guardar domingos e festas de guarda 
4) Honrar pai e mãe 
5) Não matar 
6) Não pecar contra a castidade 
7 ) Não roubar 
8) Não levantar falso testemunho 
9) Não desejar a mulher do próximo 
l0) Não cobiçar as coisas alheias

5 Disponível em: <http://www.catequisar.com.br/texto/catequese/
crisma/apostila/01/imaculada/pfo/02.htm> . Acesso em: 17 dez. 2016.
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Frente ao exposto, se considerarmos que o pastor fez uso 
do nome de Deus com essa intenção semântica, ele estaria, 
então, violando o segundo mandamento (Não tomar seu santo 
nome em vão). Ademais, ao pedir insistentemente a Deus 
que matasse seu colega ou que lhe causasse algum dano fatal 
(mata ele, pai... mata ele agora... dá um AVC nele... dá um 
AVC... uma parada cardíaca... [...] mata, pai... mata ele), ele 
estaria deliberadamente violando o quinto mandamento (Não 
matar). Ao fazê-lo, o pastor estaria cometendo um sacrilégio, 
isto é, estaria agindo com desrespeito àquilo que é tido como 
sagrado, de acordo com o ponto de vista e doutrina da sua 
religião. Esse procedimento, vindo de um líder religioso, 
só pode ser entendido se considerarmos que, durante sua 
construção discursiva, ele se valeu de um mecanismo de 
subversão da linguagem: a ironia. Nesse mecanismo existe, 
segundo Meyer (1998, p.125), “uma menção de um discurso 
do qual nos dessolidarizamos”. Assim, no discurso irônico, é 
permitido ao ironista dizer o contrário do que quer sugerir. 
Ademais, como nos recorda Brait (1996, p. 55), esse discurso 
“sugere, também, que o receptor da mensagem não só está 
pronto para decodificar o contrário do que é dito, como 
extrai seu prazer justamente do fato de a ironia lhe inspirar 
um esforço de contradição, de cuja inutilidade ele logo se dá 
conta.” (BRAIT, 1996, p. 55). E esse esforço produz, segundo 
Freud (1969, p. 199), um “prazer cômico no ouvinte, 
provavelmente porque excita nele uma contraditória despesa 
de energia, reconhecida como desnecessária”.

Toda essa interpretação só se faz possível ao considerarmos 
que se trata de uma interação entre um orador e um auditório 
que comungam de princípios e valores comuns e, por essa 
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razão, apresentam maiores condições de intercompreensão. 
Fato que jamais exclui a opacidade da linguagem, sobretudo 
diante de um fenômeno tão complexo como o do uso da ironia. 
De qualquer maneira, estamos diante de uma duplicidade de 
sentidos característica do processo irônico e que só se realiza 
mediante o “cruzamento de discursos compartilhados entre 
enunciador e enunciatário”. (BRAIT, 1996, p.75)

Tomando esse contexto específico como ponto de partida, 
paralelamente à análise do fenômeno da ironia, gostaríamos 
de salientar o raciocínio sofístico elaborado pelo orador. Para 
entendê-lo, partamos do princípio de que toda argumentação 
se apoia sobre formas de raciocínio. Os principais deles são 
a dedução e a indução. Enquanto a dedução parte do geral 
para o particular, a indução efetua o caminho contrário. 
Portanto, no caso narrado pelo pastor, há a construção de 
um raciocínio dedutivo, isto é, que vai do geral ao particular. 
Para Aristóteles, o tipo perfeito de raciocínio dedutivo se dá 
por meio do silogismo, que pode ser entendido como “um 
discurso em que, enunciadas algumas coisas, outras seguem 
necessariamente”. (FIORIN, 2014, p. 49). Assim, o silogismo 
é composto por três proposições: duas premissas (uma maior 
e outra menor) e uma conclusão. Para que a conclusão seja 
validada, é necessário que ela decorra das premissas e obedeça 
a regras precisas de raciocínio lógico. Sem entrar em detalhes, 
mas seguindo os preceitos dos manuais de lógica formal, um 
raciocínio plausível decorrente do contexto analisado seria o 
seguinte:

Quem se casa se compromete a ficar casado até a morte 
(premissa maior)



- 206 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa

João se casou (premissa menor)

Logo, João se comprometeu a ficar casado até a morte 
(conclusão)

O silogismo proposto acima obedece às regras do raciocínio 
lógico. No entanto, o que vemos na “oração do divórcio” é algo 
bastante distinto. A inferência apresentada pelo orador não 
decorre das premissas apresentadas pelo contexto, mas sim 
de uma subversão dos elementos propostos tanto na premissa 
maior quanto na construção da premissa menor. Assim, o 
orador demonstra apresentar um raciocínio aparentemente 
lógico, porém constrói a seguinte argumentação:

Quem se casa se compromete a ficar casado até que a 
morte (premissa maior)

João quer se separar (premissa menor)

Logo, João deve morrer (conclusão)

Como podemos observar, a conclusão apresentada não 
decorre do encadeamento das premissas que a precedem, o 
que gera um raciocínio falacioso ou sofístico6, isto é, que viola 
as regras de construção do silogismo. Assim, do ponto de vista 
formal, esse raciocínio aparentemente “impecável”, constitui, 
na verdade, uma falácia, pois atrela o desejo de separação à 
necessidade de morte.

Para que a conclusão apresentada pelo orador (“Logo, João 
deve morrer”) fosse decorrente de um raciocínio plausível, a 

6 Sofisma (sophísma no grego) significa “artifício, astúcia” e falácia 
(fallacia no latim) significa “engodo”. (FIORIN, 2014, p. 56-57)
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estruturação do silogismo deveria apresentar, por exemplo, os 
seguintes elementos:

Quem se comprometeu a ficar casado até a morte e quiser 
se separar deve morrer (premissa maior)

João se comprometeu a ficar casado até a morte e quer se 
separar (premissa menor)

Logo, João deve morrer (conclusão)

A demonstração do tipo de raciocínio utilizado por 
Duarte amplia, por parte do auditório, a necessidade de um 
esforço de contradição, o que poderá lhe causar, como vimos, 
um prazer cômico.

Mediante a análise desse raciocínio e tomando-o como 
parte da construção de um discurso irônico, podemos inferir 
que o pastor, ao rogar a Deus que matasse seu amigo, estivesse, 
na verdade, buscando encontrar um caminho que pudesse 
levá-lo à vida. Isso pode ser explicado até mesmo em termos 
psicanalíticos, uma vez que, para Freud, a técnica principal da 
ironia é a “representação pelo contrário”.

Para reforçar nossa hipótese do uso da ironia no texto 
analisado, a par dos campos semântico e pragmático já 
contemplados, lançaremos mão da análise dos elementos 
prosódicos utilizados pelo orador. Para isso, contaremos com 
as proposições teóricas presentes do trabalho “A prosódia com 
instrumento de persuasão” (FIGUEIREDO, 2006).

Se compararmos a prosódia utilizada pelo orador antes do 
início do trecho analisado com aquela utilizada ao longo do 
excerto aqui investigado, podemos observar uma significativa 
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alteração da qualidade de voz do orador. Essa alteração nos leva 
a inferir a sinalização do início de um discurso marcado pelo 
humor e, como veremos, também pela ironia. Verificamos, 
no trecho em questão, a utilização de uma voz nasalada, com 
vibrato, construindo uma fala em staccato7. Esse efeito se dá 
com o uso da pausa não apenas entre as palavras, mas também 
entre algumas sílabas. De acordo com Figueiredo (2006, p. 
122), a “pausa”, a par das funções morfológica, sintática, 
fonética e de reestruturação da produção da fala, exerce a 
função pragmática, que expressa a atitude do falante. Assim, 
o uso de pausas inesperadas demonstra uma atitude do falante 
para impressionar o interlocutor. Ademais, a fala em staccato 
demonstra que o falante deseja reforçar sua autoridade e/
ou o valor do que diz. Esses dois procedimentos podem ser 
claramente observados no trecho analisado.

Além da variação na qualidade de voz e do uso da pausa, 
observamos também a utilização do elemento prosódico da  
“duração”, que se refere ao alongamento da duração de uma 
sílaba. A duração, conforme FIGUEIREDO (2006, p. 121), 
pode exercer a função semântica de construção de conotações 
e subentendidos. Assim, o alongamento da duração de uma 
sílaba pode indicar um aumento no sentido negativo de 
uma qualidade, expressando, dessa maneira, a ironia. Esse 
entendimento demanda necessariamente uma interpretação 
do contexto discursivo ou pragmático. É o que acontece, por 
exemplo, na frase “Você é tãããão legal!?”, que pode significar 
exatamente o seu contrário: “Você é chato” ou “Você não é 
nada legal”. Já, no excerto analisado, vemos o emprego do 

7 O staccato é uma técnica de execução instrumental ou vocal que designa 
um tipo de fraseio, ou de articulação, em que as palavras e também as 
sílabas são entremeadas por pausas (suspensões).
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elemento prosódico da duração nas palavras negritadas 
abaixo e que, de acordo com as normas do NURC, têm o 
prolongamento da vogal ou da consoante indicado pelo uso 
dos dois pontos:

... falei... mata ele, pai... mata ele ago::ra ((risos))... dá um AVC 
nele... dá um AVC::... uma parada carDÍ::aca ((risos))... e ele... 
ele... presta atenÇÃO:::... ((imitando o pastor se esquivar)) ele 
queria soltar ((risos))... e eu agarrei... falei “seNHOR:::::”... 
mata, pai... mata ele... 

O uso até mesmo de elementos prosódicos na construção 
desse discurso irônico, corrobora a ideia de que “para haver 
ironia deve haver a opacificação do discurso, ou seja, o 
enunciador deve produzir um enunciado de tal forma a 
chamar a atenção não apenas para o que está dito, mas para a 
forma de dizer e para as contradições existentes entre as duas 
dimensões”. (BRAIT, 1996, p. 106)

No trecho analisado, vemos que a ironia, além de revelar 
a atitude do falante e propiciar a dissimulação do enunciador, 
é também utilizada para gerar o humor, o que corrobora a 
asserção de Fiorin (2014, p. 70) acerca dessa figura retórica: 
“A ironia revela uma atitude do enunciador, pois é utilizada 
para criar sentidos que vão do gracejo ao sarcasmo, passando 
pelo escárnio, pela zombaria, pelo desprezo, etc.”

Por meio dessa análise, esperamos ter evidenciado que 
a interpretação de um discurso irônico só se faz possível 
se conhecermos o contexto no qual ele foi formulado 
(HUTCHEON, 2000). Nesse sentido, podemos retomar 
também os conceitos de língua/fala descritos, por Saussure, 
como partes constitutivas da linguagem humana, já que 
o trecho analisado vem nos mostrar que orador, fazendo 
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uso da “fala”, lança mão de mecanismos que dependem do 
conhecimento da “língua” para serem efetivados. Assim, 
podemos considerar que haja uma estreita relação entre a ironia 
e o contexto; e talvez seja essa a explicação para a polêmica 
causada pelo vídeo “Oração do divórcio”, que tão rapidamente 
viralizou pelas redes sociais. “Na ironia, está implicado não 
somente um sentido, mas um querer dizer, que denota essa 
intencionalidade do ironista, mas que também exige um certo 
repertório (semântico) do interlocutor.” (KÖENIG, 2016, p. 
7). Por essa razão, Meyer (1998, p. 126) afirma que a ironia se 
instala numa comunidade de inteligibilidade, que exige uma 
partilha de conotações entre produtor e destinatário.

De qualquer modo, podemos considerar que o pastor 
Cláudio Duarte foi ousado ao fazer uso da ironia. Talvez 
isso tenha se dado porque, como pregador experiente, tivesse 
consciência de que o uso desse “malcomportado tropo 
literário” (HUTCHEON, 2000, p. 25) o conduziria ao seu 
objetivo primeiro: angariar o apoio e a persuasão de seu 
auditório. E isso ele o fez. Por meio desse exemplo, fica, pois, 
o nosso convite a sondarmos, sempre que possível, os mais 
diversos e retoricamente profícuos mecanismos de subversão 
da linguagem.
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ANEXO A

Quadro de normas de transcrição

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO

Ocorrências Sinais Exemplificação*

Incompreensão de palavras 
ou segmentos

( ) do nível de renda... ( ) 
nível de renda nominal...

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado 
(com o gravador)

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 
indicativo da tônica e/ou 
timbre)

/ e comé/ e reinicia

Entoação enfática maiúscula porque as pessoas re-
TÊM moeda

Prolongamento de vogal e 
consoante (como s, r)

:: podendo au-
mentar para :::: ou 
mais

ao emprestarem os... 
éh::: ...o dinheiro

Silabação - por motivo tran-sa-ção

Interrogação ? eo Banco... Central... 
certo?

Qualquer pausa ... são três motivos... ou três 
razões... que fazem com 
que se retenha moeda... 
existe uma... retenção

Comentários descritivos 
do transcritor

((minúsculas)) ((tossiu))

Comentários que quebram 
a sequência temática da 
exposição; desvio temático

-- -- ... a demanda de moeda 
-- vamos dar essa nota-
ção -- demanda de moe-
da por motivo
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Superposição, simultanei-
dade de vozes

{ ligando as linhas A. na { casa da sua irmã 
B. sexta-feira? A. fizeram 
{ lá... B. cozinharam lá?

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida 
em determinado ponto. 
Não no seu início, por 
exemplo.

(...) (...) nós vimos que exis-
tem...

Citações literais ou leituras 
de textos, durante a gra-
vação

“” Pedro Lima... ah escreve 
na ocasião... “O cinema 
falado em língua estran-
geira não precisa de ne-
nhuma baRREIra entre 
nós”....

* Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP n. 338 EF e 
331 D2.

Observações

1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.)

2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, ta (não por está: tá? você está brava?)

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados.

4. Números: por extenso.

5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa).

6. Não se anota o cadenciamento da frase.

7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa).

8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-
vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer 
tipo de pausa, conforme referido na Introdução.
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pragmátiCa e retóriCa: as infiltrações do

medo nos disCursos instituCionais

Luiz Antonio Ferreira (PUC-SP)

INTRODUÇÃO

Um ato retórico caracteriza-se por sua eficácia: faz crer 
para provocar uma reação significativa no comportamento de 
um auditório. Nesse sentido, é também um ato pragmático, 
pois provoca uma resposta, de natureza avaliativa, que envolve 
percepções, paixões, valores e atitudes. Para atingir a resposta 
pretendida, o orador precisa ter consciência de que há elementos 
factuais – indissociáveis do ato em si – que interferem positiva 
ou negativamente no caminho para a conquista da adesão: a) 
uma natureza contextual que envolve e compromissa o ato de 
dizer e de receber uma mensagem; b) uma medida consciente ou 
inconsciente sobre a capacidade do orador de articular coerente e 
persuasivamente seu discurso (logos); c) um alicerce de credibilidade 
angariado pelo orador durante o ato de dizer (ethos); e, por 
fim, d) uma encantatória força argumentativa, capaz de mover 
emocionalmente o auditório (pathos). Nesse sentido, quando a 
adesão é o foco, o orador precisa valer-se dos recursos discursivos 
que conduzam ao verossímil, já que, em retórica, as “verdades” são 
crenças sociais criadas e validadas por um auditório específico. 

Atos retóricos competentes, pois, mobilizam paixões diversas 
e, dentre elas, podem disseminar o medo com o intuito claro de 
alterar comportamentos. O medo, seja ele qual for, é verossímil. 
De modo simples, figurativizamos o mundo de forma bastante 
razoável e, por isso, o corpo, do interior para o exterior, dá sinais 
claros de alteração nervosa, menos ou mais intensa, de acordo com 
os contornos criativos de nossa mente. Enfim, por mais que sejamos 
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racionais, vemos o mundo de forma apaixonada e, se algum discurso 
bem articulado faz vibrar nosso viver, tornamo-nos vítimas desse 
dizer. Há, portanto, um tipo de medo provocado que se ampara 
no discurso para consolidar uma postura amedrontadora diante 
do existir. Bons oradores elaboram pensamentos para explorar 
os intrincados caminhos do dizer e, de modo enfático e crível, 
deixam em nós uma emoção penosa que, poderosa e rapidíssima, 
suspende, desarma e, como efeito, desorienta a razão. Enfim, o 
medo nunca está no que conhecemos por zona de conforto e 
sempre atua nas entranhas humanas. Comumente, quando a 
normalidade e a segurança se acomodam nos vazios retóricos, um 
problema, de qualquer natureza, acelera os domínios dos discursos 
sociais e esforça-se por colocar o homem apaziguado diante de um 
precipício.

Vestido de palavras, aforismos, provérbios, louvores, alegorias, 
longas narrações, notícias, comentários isolados, opiniões 
presentes nas revistas, jornais e redes sociais e textos diversos com 
argumentações muito elaboradas, o medo é apresentado como 
o fio da navalha. Quando produto retórico, nasce no parto da 
problematologia e se fortalece do exterior para o interior com o 
intuito nítido de alterar os afetos para atingir, muito depois, a 
razão.

Neste texto, valemo-nos, a priori, de um conceito operacional 
de discurso do medo: aquele que se infiltra histórica, política, 
cultural e socialmente nos meios midiáticos para exacerbar o 
temor das e nas instituições. Evidentemente, no plano retórico, 
essa infiltração, se bem articulada, é sempre capaz de ocorrer nas 
interações sociais e democráticas. Preservado por sua natureza 
terrificante, o medo dissemina-se, como produto elaborado no 
seio do discurso, do exterior para o interior do homem e, de modo 
recíproco, mas não simétrico, do interior para o exterior. É possível 
reconhecê-lo quando ocupa um vazio retórico e o preenche com 
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argumentos de natureza histórica, filosófica, social, antropológica 
ou mesmo subjetiva. Essa concepção de medo, que intenta abolir o 
tempo da consciência, atua, sobretudo, no fluir do próprio tempo 
e , quando vencedor, quase sempre se mostra como uma afecção 
capaz de mudar o destino. É, enfim, a princípio, um fenômeno 
que, exteriorizado pela vestimenta da palavra, abala poderes, 
saberes e, até, deveres. 

De modo mais específico, quando articulamos atos retóricos e 
levamos em conta a pragmática dos discursos sociais, uma questão 
ampla se impõe inicialmente: em um mundo fluido e efervescente, 
inevitavelmente assolado por discursos de propagação massiva, 
como se pode delinear, no plano retórico, o temor das e nas 
instituições e suas dimensões nas próprias instituições? 

O PODER DA MÍDIA E AS INFILTRAÇÕES DO MEDO 

Um aspecto fundamental a ser levado em conta quando se 
tematiza o medo reside na crença de que todo ato de linguagem 
serve não apenas para informar, para comunicar algo, mas, sim 
e antes de tudo, para influenciar, para persuadir. Considera-
se que a linguagem se situa entre dois polos: o da influência e o 
da ação. Quem influencia tem em mente levar alguém a agir, a 
executar algo, a provocar uma transformação de um estado inicial. 
Esse é um conceito aceitável para o que se entende por ato de 
argumentar. Segundo Perelman & Olbrechts-Tyteca (1996, p. 
61), a “argumentação é uma ação que visa a modificar um estado 
de coisas preexistentes”. E essa transformação se dá pelo discurso, 
pelo manuseio dos recursos linguísticos que a língua nos oferece. 
Argumentar pelo discurso, então, é um exercício de convencer e 
de persuadir, e, por propriedade intrínseca, a persuasão se dá pelo 
bom gerenciamento dos recursos emotivos. O bom orador, pois, é 
aquele que sabe tocar as emoções de seu ouvinte.
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No cerne do processo comunicativo contemporâneo, temos 
a mídia – sobretudo a digital – que, com sua inegável influência e 
poder de acesso, a seu modo e com velocidade assombrosa, difunde 
visões de mundo que, de modo quase inevitável, chegam às casas 
das pessoas. A mídia é o meio retórico mais pragmático-persuasivo 
de nossos dias: o universo midiático-cultural contemporâneo 
exacerba as emoções, e um acontecimento qualquer transmuta-se 
em evento significativo, é anunciado no rádio, na televisão, nos 
jornais. Imediatamente, o conteúdo gera réplicas, tréplicas, adesão 
ou protestos veementes, sempre em consonância com a dimensão 
do sensível social. As emoções, enfim, pululam nervosamente 
nos meios midiáticos. Os movimentos interativos propiciados 
pela facilidade das redes sociais dão-se num espaço frenético, 
líquido e incomensurável. Nesse sentido, as redes de comunicação 
funcionam como um poderoso exercício da ação do homem sobre 
o homem. Argumentação e persuasão imbricam-se nos diversos 
tons discursivos, nas modulações ideológicas, na construção ou 
desconstrução de valores e crenças e, velocíssimas, desconhecem 
força capaz de refrear a difusão hiperbólica ou metonímica de um 
acontecimento do mundo. Desse modo, discursos geram discursos 
outros que, rapidamente, impregnados de opiniões coerentes ou 
impertinentes, movimentam o pathos.

 No universo do pathos, é sensível que, em tempos de 
Internet e de redes sociais, o apelo emocional funciona como um 
estopim tão ou mais poderoso do que a lógica e a demonstração. 
Um discurso, ligeiramente difundido pela Internet, pelos meios 
de comunicação digitais, pode promover a calma ou insuflar 
a cólera; pode promover o amor ou despertar o ódio; pode 
ressaltar a vergonha, mas alimentar a impudência. Enfim, todas 
essas paixões, assim como a inveja, a emulação, a compaixão e a 
indignação, são consagradas, em diferentes proporções, a partir de 
gatilhos retóricos que disseminam, rápida e incontrolavelmente, 
inumeráveis gêneros discursivos no emaranhado velocíssimo da 
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comunicação de nossos dias. Desse modo, os recursos midiáticos 
contemporâneos fazem ecoar uma ideia, um argumento, um 
ponto-de-vista que convence ou persuade, agregam, desagregam 
ou, até, manipulam nervosamente os menos atentos às artimanhas 
do discurso. Hoje, enfim, a notícia é veloz e pode mover a vontade 
do outro pela hábil manipulação dos recursos expressivos da 
linguagem. 

A despeito então do aspecto racional que move a criação e 
produção de uma notícia, uma dimensão patética, explícita ou 
disfarçada, a acompanha na tessitura do relato e insufla os ânimos. 
Há, pois, uma efervescência retórica que impulsiona o sentir em 
sociedade. A dinâmica avassaladora da expressão midiática, por sua 
vez, provoca um fenômeno muito contemporâneo, denominado 
interatividade: não basta conhecer e sentir, é preciso assumir um 
processo de autoria e expressar um fato, cada um à sua maneira, 
para outras pessoas, que, da mesma forma, transmitirão a outras 
pessoas e, ao final da cadeia comunicativa, o volume de divulgação 
assegurará a um fato, que procurava na origem transmitir o 
apenas crível, uma categoria outra, espetacularizada e altamente 
verossímil. Por meio de um conglomerado de atos retóricos, as 
telas de computadores e qualquer outro meio digital dramatizam 
os acontecimentos e, desse modo, oradores de todos os tipos e 
auditórios cada vez mais amplos se veem, interativamente, 
envolvidos num processo de persuasão generalizado numa retórica 
efervescentemente líquida. Em função disso, não é difícil entender 
o porquê de a Internet ser o maior veículo de disseminação da 
doxa. 

No contexto midiático, a constituição do verossímil é a mola 
para acirrar os ânimos. A visão da realidade, em seus diversos 
prismas de interpretação, é aquilatada não como uma verdade 
positiva ou realista dada, constatada, mas pela forma como se 
constrói discursivamente essa mesma realidade no jogo oscilante 
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de discursos que promulgam e asseguram, por meio de estratégias 
retóricas, os efeitos de verdade. De um lado, há o jornalismo 
profissional, que tem compromisso com a veridicção e, por isso, 
acentua o processo de averiguação de um acontecimento do mundo. 
Bons jornalistas sabem que a mola aglutinadora da sociedade e 
das instituições é a confiança. De outro lado, muitas outras vozes, 
sem necessariamente apresentar um distanciamento objetivo, 
maximizam ou minimizam um mesmo evento e o criticam em 
sites, blogs, twitters ao sabor de suas convicções interiores. Elogiar, 
depreciar, dar relevância ou escolher um aspecto parcial de uma 
notícia para exaltar interesses é um exercício muito comum na 
Internet. Criam-se amigos e inimigos instantaneamente e nem 
sempre com argumentos pertinentes. 

Os sentidos, em síntese, são articulados pelo oferecimento 
de pelo menos dois níveis de realidade: uma propriamente dita, 
quase impossível de ser apreendida devido à imensidade de fatores 
e dimensões possíveis de observação de um evento do mundo; 
outra, captada e exercida pelo discurso, produto de uma apreensão 
sensível e analítica, feita a partir do ângulo pelo qual se observa 
um evento. Os discursos, naturalmente plurissignificativos, 
esforçam-se sempre para camuflar que são uma representação, uma 
interpretação de um fato e buscam uma objetividade sustentada 
nas artimanhas da linguagem. 

Imersos num universo passional inevitável, muitos oradores, 
hoje e em todos os tempos, com conhecimento de causa ou prazer 
de invencionice, tornam-se especialistas na promulgação de 
sensações diferenciadas. Dentre todas as paixões, há uma quase 
inescondível: o medo. Nas artimanhas do discurso, o medo é uma 
paixão inalienável da construção argumentativa quando a questão 
imposta é a manutenção ou derrocada de valores tradicionais do 
discurso dominante. Esse, pois, é o caminho de reflexão pretendido 
e a seguir delineado: tematizar as formas retórico-discursivas de 
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infiltrações do medo das e nas instituições e como, em consequência, 
se impõe, por força do contexto e da natureza institucional, uma 
retórica líquida e efervescente, sobretudo pragmática, que oscila 
entre o desejo de manutenção e a intolerância indisfarçável. 

A RETÓRICA DO PODER

Um ato retórico, seja qual for o contexto em que atue, acentua, 
pelo discurso, as fragilidades e as potências, realça os valores de 
verdade ou falsidade, de segredo e de mentira e revela-se vigoroso 
pela construção do verossímil. Em busca da adesão, de eficácia 
discursiva, enreda-se num complexo movimento de persuasão, 
desvela-se ou procura-se esconder os mecanismos de sedução, 
de provocação, intimidação, afagos sinceros ou mentirosos, 
justamente porque atua numa zona discursiva que engloba o saber 
e o poder numa proporcionalidade direta ao grau de credibilidade 
do orador. 

Sob essa perspectiva, em qualquer lugar da escala entre o 
saber, o crer e o fazer social, reside o discurso, com seus tentáculos 
argumentativos e o poder controlador de um bom orador. Advindas 
de profissionais ou não da notícia, as informações que circulam 
velozmente nas redes sociais ou nas plataformas diversas da 
Internet pretendem, sobretudo, assegurar não apenas o fazer-saber, 
mas, principalmente, o fazer-crer. E as crenças sempre englobam 
um emaranhado de paixões. Quando efetivada a crença, o passo 
seguinte é a incorporação do “dever” inerente às orientações que 
geraram o crível. 

As instituições, por sua vez, são criadas por homens para 
regular e proteger os homens dos próprios homens. Regem-se 
e comandam por meio de leis, regras, regulamentos, dogmas, 
acordos, contratos, documentos necessariamente autoritários 
para cumprimento de acordos de todas as espécies. Quando o 



- 222 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa

universo das paixões ganha corpo, os discursos se inflamam, 
e, se uma paixão se ressalta significativamente, por qualquer 
motivo, no seio institucional, os discursos dos representantes 
assumem características singulares e podem fazer afluir mazelas 
sempre escondidas. Esse lado humano indissociável do nome 
institucional pode originar discursos que realçam os argumentos 
pragmáticos, utilitários e a análise de uma situação a partir de 
suas consequências favoráveis ou desfavoráveis. 

As organizações, para sustentar o padrão de controle, não 
podem prescindir de outra instituição ainda maior: a linguagem 
que, traduzida em discursos, dissemina o universo de significados 
pretendidos e contidos nos objetivos da própria organização. O 
discurso, por conseguinte, mostra e esconde o natural discurso 
autoritário que sustenta ou esgarça os mecanismos de sanção, 
naturais nos objetivos institucionais, e que se mostram menos 
ou mais nitidamente, como reflexo hermenêutico, nos demais 
discursos sociais. Como, porém, as instituições não são entidades 
abstratas, que funcionam sem o comando de pessoas, mas só 
existem pela existência física de seus representantes, detentores 
de um discurso autorizado, para garantirem o funcionamento das 
categorias de saber, poder e fazer. Como, sob outra perspectiva, 
a linguagem se encontra intimamente ligada à ação, reveste-se de 
discursos institucionais sempre autoritários e, em muitos casos, 
intolerantes, como forma de reafirmar os valores que podem 
garantir o fazer institucional. 

Por acordos ligados à pólis, coube e cabe às instituições o 
dever de zelar pela divulgação de seus discursos a fim de cumprir 
três funções básicas para a plena conservação de seus alicerces: 
docere (instruir, ensinar), movere (sensibilizar, comover) e delectare 
(agradar). Para obter essa harmonia, é preciso eficácia retórica, 
pois, se bem conjugados e em consonância com o contexto 
de aplicação, esses três elementos reforçam ideais, sustentam 
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ideologias, movem e congregam idealmente toda uma nação ou 
várias delas. Convencem, persuadem, cumprem seu dever. 

Em outro plano, as instituições sustentam-se sobre três 
categorias distintas e inseparáveis: o saber, o poder e o fazer. 
Embora não sejam imutáveis, para manter o reconhecido ou 
presumido saber, assumem um caráter conservador, contrário às 
infiltrações naturais de um “saber novo”. A categoria do poder 
garante a legitimação do saber institucional e permite o “fazer” 
social, sempre demonstrado por meio de uma objetividade 
(real ou aparente), da coercividade (explícita ou não) e de uma 
angariada autonomia moral que se alimenta da historicidade 
institucional. Quando afrontadas, do exterior para o interior, em 
suas áreas de poder, percebem que, do interior para o exterior, 
algo não comum está ocorrendo no que tange à categoria do 
segredo, às vezes tão necessários para a manutenção equânime 
das três acima citadas. 

Na antítese medo X confiança, aqui tematizada a priori, a 
trilogia retórica se impõe fundamentalmente: o ethos constitui 
a fonte das respostas. Mantê-lo ou renová-lo positivamente 
é sempre a meta do orador. O pathos, por sua vez, é o cerne 
das questões, movimenta os aspectos passionais para assegurar 
que o que foi dito em torno de um evento é verossímil. O logos 
considera que tudo o que está em questão na situação retórica não 
se refere apenas ao texto, mas ao discurso, e o discurso é repleto de 
artimanhas nem sempre confessáveis ou demonstradas. O logos, 
pois, implica fatores subjacentes à superfície textual, mas também 
ao que diz, o que suscita e como trata um evento do mundo num 
contexto específico. O engajamento dessas partes constitutivas 
da tríade retórica, quando associada ao desenvolvimento de cada 
uma delas, perfaz a ação retórica. Do outro lado, encontra-se 
fundamentalmente a doxa, o universo das opiniões, que, por 
ter dimensões imensas e às vezes inusitadas, movimenta o fazer 
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retórico e traz a concórdia ou a discórdia, a paz ou a guerra, o 
combate ou o acordo. 

REFLEXOS PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS DO MEDO

Em nossos dias, discussões sobre a existência ou não de 
crises institucionais são comuns nos meios de divulgação massiva. 
Quando é preciso reforçar a ideia de que as instituições são, por 
si e para todos, fundamentais, algo deve estar ocorrendo no seio 
das próprias instituições. Bauman (2013) é enfático ao dizer 
que, no mundo líquido moderno, as trilhas da vida cotidiana são 
cambiantes e flexíveis. Humanos e amedrontados, procuramos 
segurança nas organizações que, também temerosas, deixam 
espaços para a constituição de discursos que se insurgem contra 
a aparente/real fragilidade ou potência das próprias instituições. 
Por uma razão ou outra, os discursos sociais estão arranhando essa 
capa protetora e, por isso, podem revelar partes de um universo 
tradicionalmente considerado sólido, que, por ser interno, quase 
sempre minimiza as eventuais falhas de qualquer ordem e aciona o 
controle, sempre realçado como missão basilar. 

Um depoimento do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, registrado no livro O fim do poder, de Moisés Naim, ex-
ministro do Desenvolvimento do governo então democrático da 
Venezuela, reflete bem uma questão ligada à aparência e à essência 
do poder institucional:

Fernando Henrique Cardoso – o respeitado ex-presidente 
do Brasil e pai da grande expansão do país – resumiu isso 
para mim. “Eu sempre ficava surpreso ao ver o poder que as 
pessoas me atribuíam”, contou-me quando o entrevistei para 
a elaboração deste livro. “Mesmo as pessoas bem informadas, 
com preparo político, vinham ao meu escritório e me pediam 
coisas que demonstravam o quanto me atribuíam muito mais 
poder do que eu tinha na verdade. Eu sempre pensava comigo: 



- 225 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

se soubessem como é limitado o poder de qualquer presidente 
hoje em dia... Quando encontro chefes de Estado, costumamos 
partilhar reminiscências muito similares a esse respeito. A 
distância entre nosso real poder e o que as pessoas esperam de 
nós é o que gera as pressões mais difíceis que qualquer chefe de 
Estado tem de suportar”. (NAIM, 2013, p.12). 

O ex-presidente, durante sua gestão presidencial, simbolizava 
o Estado e, por isso, sua voz institucional traduzia em atos o saber, 
o poder e o fazer de uma nação. O discurso oficial, entretanto, não 
traduzia como as limitações do poder do chefe da nação refletiam 
no poder-realizar do próprio Estado. Governar democraticamente 
impõe limites naturais que emanam das regras criadas pelas 
próprias instituições. Como afirma Naim (2013), “o poder não é 
mais o que era”. E continua: “No século XXI, o poder é mais fácil 
de obter, mais difícil de utilizar e mais fácil de perder.” (NAIM, 
2013, p. 16). No discurso dominante, porém, o poder é ainda 
considerado um termo vigoroso, ligado ao direito de executar, com 
autoridade, uma determinada ação. A expressão “poder público” 
traz no bojo a ideia de autoridade e competência para executar as 
ações necessárias para a manutenção do bem estar dos cidadãos. 
O discurso dominante esforça-se por manter essa impressão de 
realidade. O discurso instituinte, que não vem apenas das redes 
sociais, mostra, com menor ou maior intensidade, a degradação do 
poder no seio das instituições à medida que a vigilância consegue 
penetrar no interior dos órgãos de poder e desvendar aspectos da 
categoria do segredo. Os poderes e saberes suscitam resistência. 
Quanto mais exposta a fragilidade do poder, mais acentuado se 
torna o medo social da derrocada dos alicerces institucionais. 

Jornais e revistas físicas ou online publicam textos vigilantes 
sobre os reflexos do poder e do fazer nos órgãos representativos 
da sociedade. No processo dialético de acusar ou defender, surge 
a retórica e sua intensidade persuasiva, ora para a manutenção do 
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discurso dominante ora para instaurar um discurso instituinte 
que mova as massas ou as conforte por meios racionais e 
emotivos. A consciência social da perda do poder institucional 
é temerária e, em função disso, os discursos de admoestação, de 
contestação e de afirmação se reproduzem em grande escala nos 
meios midiáticos.

Uma frase da jornalista Lya Luft, publicada na revista Veja, de 
19 de agosto de 2015, que circula também por meios eletrônicos, 
é um bom exemplo de como, diante de uma real ou suposta crise 
social, os discursos ressaltam o valor e o agir das instituições e 
reforçam, de modo quase fatalista, um discurso de manutenção e 
receio de um “nós” que pode contribuir para destruir o consolidado: 
“Esta é a boa e pequena luz: a Justiça funciona, as instituições estão 
de pé e, se não formos muito irresponsáveis e alienados, poderemos 
ter algum horizonte”. (LUFT, Veja, 19/8/2015, p. 24)

Outra frase, porém, retirada da mesma reportagem, ao referir-
se a um representante institucional, demonstra, arranhaduras no 
interior de uma divisão do Estado tão afirmativamente defendida 
na frase anterior: “A que ponto chegamos. Recentemente, um 
secretário de Segurança afirmou em entrevista que procura não 
sair de casa à noite, e quando sai evita parar nos sinais de trânsito, 
com luz vermelha.” (LUFT, Veja, 19/8/2015, p. 24). Tendemos a 
acreditar na articulista, ainda que o aspecto difuso do comentário se 
ressalte: não há precisão de data, não há identificação do secretário, 
do veículo para quem deu entrevista e nem referência explícita 
à cidade do país a que a afirmação diz respeito. Fica, porém, a 
presença do medo: é perigoso sair às ruas da cidade no período 
noturno. Mais: o Estado está perdendo o poder de proteger a 
população. 

Quando confrontados objetivamente, os representantes 
institucionais não medem esforços para atribuir ao fazer das 
instituições, supostamente neutras e alicerçadas em regras, um 
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poder muito humano e pouco convencional na letra da lei: “É 
tudo vingança do governo. Parece que o Executivo quer ir jogar 
a sua crise no Congresso.”, disse o então presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, em frase de efeito publicada na 
revista Veja, de 29 de julho de 2015. O “Executivo” é o termo 
metonímico utilizado para não citar pessoas. Como se vê, políticos 
fragilizados são hábeis na crítica às próprias instituições que, 
supõe-se, deveriam lutar para preservar. Com declarações desse 
tipo, atribuem o possível ato de alguns como ação do “Executivo” 
que, como organização social, por si, não poderia ou deveria ser 
“vingativa”. O discurso do presidente da câmara tem pelo menos 
duas facetas interpretativas: de um lado, escancara a fragilização 
de um sistema que o mantém no poder justamente para manter o 
poder. De outro, desvela parte de um segredo institucional: nem 
sempre a lisura é a tônica em decisões do Executivo. Para o leitor 
perplexo, resta o medo da retórica dos representantes institucionais 
e da efetiva obediência aos decretos, regras e leis sancionadas. 
A despeito do calor argumentativo, do viés interpretativo dos 
oradores, aflora a conveniência retórica, bem aproveitada por cada 
um deles, para implantar o medo social sobre a saúde dos pilares 
institucionais. Entre o discurso dos defensores e dos detratores 
oscila, então, a categoria do segredo e a retórica do medo.

A revista Veja online, por exemplo, publicou, em 29 de julho de 
2015, em sua “Carta ao Leitor”, uma admoestação retoricamente 
construída com base em implicações práticas ligadas aos limites e 
às normas de produção e relações de poder:

Para se vencer sem maiores traumas os períodos instáveis, o 
essencial é que nunca se perca o horizonte institucional. Não 
existem soluções fora das instituições. Os homens públicos 
sempre podem falhar as instituições que eles dirigem, no 
entanto, não contam com esse benefício. (Veja, 29/7/2015, p. 
12)
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De modo muito explícito, nos comentários a essa afirmação, a 
revista manifesta interesse pela “manutenção da paz e da prosperidade 
dos brasileiros”. Em outro plano, demonstra preocupação visível 
com possíveis formas de abalo nos alicerces institucionais do país. 
Veja é generosa ao conceder aos homens públicos o direito de errar, 
mas não os absolve quando, por prevaricação de qualquer espécie, 
interferem na crença necessária que precisam ter as instituições 
para nortear o viver em sociedade. Atribuem, então, de modo 
fatalista, às instituições, o poder que sustenta fortemente um ideal 
político. Na perspectiva da retórica, ao afirmar que “Não existem 
soluções fora das instituições”, a revista revela a existência de 
uma crise perturbadora, de um problema sensível no seio social. 
Por isso, a argumentação realça o tom manifesto de apologia aos 
valores instituídos e evidencia preocupação com as questões de 
preservação do ethos. O trecho, que é veiculado por uma revista 
de ampla divulgação tanto em papel quanto na Internet, recupera 
uma experiência histórica sobre competências e deveres e esforça-
se por manter, diante das circunstâncias contextuais, o discurso 
tradicionalmente dominante. 

Ressalte-se o “tom” em que o texto foi criado: as frases são 
afirmativas, curtas, enfáticas, pretendem difundir conceitos e 
afirmar “verdades” como universais. Escrito de forma imperativa, 
taxativa, pretensamente monossêmica, esse tipo de construção 
argumentativa possui uma força ilocucionária (AUSTIN, 1990) 
que faz da sentença um constato, uma ordem que, por sua vez, 
desencadeia reflexos perlocucionários no auditório a que se dirige 
ao provocar reações passionais (pathos), ligadas à assertividade do 
locutor e a seu conhecimento de mundo. Veja cumpre sua parte 
como difusora de opiniões e o que se pretende da mídia: constatar 
e informar, ainda que de acordo com crenças estabelecidas no 
interior dessa própria organização do que seja comunicação 
competente. E assim o faz, no fragmento citado, por meio de 
expressões veridictivas, como se não existisse outra possibilidade 



- 229 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

de escolha, como se a opinião fosse única, inescapável. No caso, 
por trás das palavras, a revista observa o contexto brasileiro dos 
últimos anos, revela uma situação aflitiva existente no país e 
destaca que há um complexo movimento interior instalado no 
seio social que pode, caso deixe de confiar na potencialidade 
regulativa das instituições, comprometer os valores assegurados, 
fomentar um discurso instituinte que paira perigosamente em 
função de crenças, descrenças e encaminhamentos políticos que 
comprometem o futuro de toda uma nação. De modo brando, 
mas enfático, o medo se instaura no comentário do articulista.

A preocupação manifestada no fragmento acima faz sentido 
quando pensamos na acepção semântica do termo “instituições”: 
associações, organizações ou estruturas sociais aceitas como 
produto de interesse coletivo, que controlam o funcionamento da 
sociedade por seu caráter regulativo (Igreja, família, Escola, por 
exemplo) e/ou operativo (como é o caso do Estado e dos órgãos 
públicos que dele se originam). Por sua natureza, são relativamente 
permanentes e delimitadas por normas e valores específicos e, 
por isso, têm função fundamentalmente agregadora. Alicerçam-
se em uma estrutura que se pretende sólida e irretorquível, para 
funcionar como elemento organizador da convivência social. As 
instituições, por tudo isso, sustentam, em maior ou menor grau, 
o que se entende por discurso dominante e esforçam-se, de todo 
modo, para preservá-lo. 

O tom imperioso adotado pela revista procura exortar os 
ânimos e, com competência retórica, persuadir. Veja, em sua posição 
de divulgadora de fatos e opiniões, como veículo de comunicação 
massiva, conhece seu auditório, sabe que esse público assume um 
papel preponderante nas decisões que se referem à condução do 
país e tem consciência dos múltiplos fatores envolvidos na questão, 
tais como a moral, os valores em vigor, o bom-senso, os interesses 
pessoais e de grupo, a intensidade das paixões, a capacidade de 
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discernimento daquilo que, na situação proposta, é conveniente, 
justo, legal, útil, nocivo, vergonhoso ou honrável. Se, como parte 
de sua função, sente-se na obrigação de moldar as representações 
sociais ao argumentar tão vivamente, não esconde um temor da 
falência das instituições sociais. 

Um exemplo muito claro dessa conveniência retórica encontra-
se na mesma edição da Veja online mencionada (29 de julho de 
2015), em que André Petry, na reportagem “Eu, caçador de mim”, 
observa modos como representantes institucionais valem-se da 
retórica para contestar os valores das próprias instituições que 
representam e instaurar valores e, quiçá, interesses:

O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, acusa 
o Palácio do Planalto de dar ordens ao Ministério Público 
para prejudicá-lo inventando acusações descabidas. [...] O 
senador Fernando Collor afirma da tribuna do Senado que 
a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, instalou 
um estado policial no país e persegue adversários de modo 
implacável. Renan Calheiros, presidente do Senado [...] disse 
que os métodos empregados pela polícia estão a um passo da 
intimidação. (PETRY, Veja, 29/7/2015, p. 68)

Como observa Petry, o dado comum nas reações descritas é 
que são todas acusações contra instituições (Palácio do Planalto, 
Polícia Federal, Ministério Público), com o objetivo de “fazê-las 
vergar sob seus interesses, de constrangê-las, de descredibilizá-las 
no cumprimento de sua missão” (PETRY, Veja, 29/7/2015, p. 68). 
E complementa:

É espantoso que essas autoridades tenham a missão de zelar 
pela estabilidade e fortalecimento das instituições nacionais. 
E, no entanto, quando acusadas no âmbito da Operação Lava-
Jato, são as primeiras a acionar esses canhonaços contra as 
instituições. Fala-se, aqui e ali, de uma “crise institucional”. 
Não existe nenhuma crise institucional. As investigações, as 
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denúncias, os indiciamentos, as sentenças, tudo é prova cabal 
de que as instituições estão, isso sim, funcionando a todo vapor. 
A sombra de uma crise institucional é apenas fabricação 
interesseira de políticos sob suspeita. Parecem agir com a 
disposição de queimar os navios e as pontes, desde que possam 
salvar a própria pele. (PETRY, Veja, 29/7/2015, p. 69, grifo 
nosso)

Reside aí a dimensão humana dos órgãos institucionais. E é 
nessa perspectiva que, discursivamente, as questões se configuram: 
homens, em pleno uso da linguagem, submetem-se às astúcias 
do discurso e precisam de inúmeros mecanismos retóricos para 
demonstrar o saber, manter o poder e permitir o fazer da instituição 
que representam. Poderosos representantes das instituições, 
valendo-se da liberdade de cidadania, atacam o saber institucional. 
O articulista, em contradiscurso enfático, defende o poder 
institucional. Todos atacam a categoria do fazer: os primeiros, 
reclamam do modo como as organizações cumprem seu papel; o 
segundo, ataca o fazer, considerado descabido, dos representantes 
institucionais. Todas essas formas de defesa da integridade física 
em contraponto à integridade das instituições escondem e revelam 
um medo que, socialmente disseminado, pode causar insegurança 
e ampliar a noção de desamparo institucional.

CONCLUSÃO 

Desse modo, novas crenças partilhadas pelas rachaduras 
do discurso dominante geram revoluções – de qualquer espécie 
– mas, sobretudo, discursivas – que, poderosas, ameaçam abalar 
o que se entende por poder, ordem, dominância e coerência 
institucional. Evidencia-se, assim, um discurso instituinte, que 
se consolida principalmente pela infiltração da paixão do medo 
nas raízes dos valores apregoados pelos guardiões da ordem 
dominante. Impossibilitadas de livrar-se do contexto em que 
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atuam, as instituições abalam-se, cada uma a seu modo, com as 
multifacetadas formas de disseminação do medo e, para manter o 
status quo, constroem discursos de resistência, de intolerância, de 
manutenção, como meios de combater o temor que se infiltra nos 
alicerces institucionais e, por consequência, o medo da perda em 
qualquer sentido.

Havendo ou não crises institucionais, a efervescência em 
torno do termo “crise” põe em xeque o fazer das organizações e cria 
desconforto que solicita ações pragmáticas de afirmação. Se agem, 
por tradição, coercitivamente sobre os indivíduos, necessitam 
explorar, para manter o ethos consolidado, discursos que renovem 
os mecanismos coercitivos. Precisam manter o consenso sob pena 
de atingirem fortemente as representações individuais positivas 
que, por sua vez, por intermédio de uma retórica midiática, se 
transforma em crença coletiva e, por isso, comprometedora ou 
elogiosa. Igreja e Estado sempre estão na mira dos detonadores 
de plantão e, para disseminarem suas ideias, contam com o poder 
amplificador das paixões. As instituições fazem efervescer as 
opiniões. Forma-se uma efetiva retórica de guerra quando o fazer 
das instituições é posto em xeque ou quando se levanta a voz para 
exaltá-las. 

Essa regra não é diferente para as supostas verdades ou 
mentiras que emanam dos discursos institucionais e sobre os 
discursos institucionais. Mesmo as grandes corporações não podem 
escapar de uma tensividade retórica, característica da dinâmica da 
comunicação social que, por força de uma memória histórica, 
sempre precisa considerar o passado, o presente e as crenças sobre 
o futuro para garantir uma afirmação divulgada.

Ao valer-se do logos como forma de representar o existente, 
diferentes visões de mundo se entrecruzam no ato retórico. 
Os efeitos do ethos, as dimensões do pathos, por meio da força 
retórica do dizer, se conglomeram em potências persuasivas que 
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diferem numa dependência do espaço e do tempo em que o leitor 
se encontra. Vínculos interpessoais são criados e desfeitos em 
segundos. Todos, porém, deixam marcas indeléveis de paixões que 
se acumulam e se retorcem no interior de cada um. As notícias são 
muitas. Vêm no vento. As paixões também. 

Enfim, simultaneamente à difusão de tantas e tantas notícias, 
o aspecto passional se infiltra e, em rede, posiciona o homem diante 
de si mesmo: se forte, regala-se com essa condição; se fraco, teme 
pelo futuro. A força retórica regula o movimentar das paixões. A 
força do medo regula a retoricidade.
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expressões referenCiais: no limite das

desCrições, o potenCial retóriCo

Ivo José Dittrich (Unioeste)

“Somos condenados a ser livres” 
(Sartre)

INTRODUÇÃO

A perspectiva interdisciplinar é indicada quando a abordagem 
do objeto assim o exige. É o caso das expressões referenciais que, 
por mais precisas que se pretendam ao se referirem à realidade, 
sempre conseguem descrever apenas parcialmente os respectivos 
referentes, dadas as coerções que a própria linguagem e, mesmo, 
o meio social impõem ao locutor. Assim, dentro do universo das 
relações entre a Semântica e a Retórica, o capítulo aborda a questão 
da referência, mostrando como, no processo de significação das 
expressões referenciais, se inscrevem as dificuldades enfrentadas 
pelos interlocutores ao selecionar e interpretar as palavras que se 
referem aos objetos do real. Concomitantemente, também explora 
as possibilidades retóricas que a referência coloca à sua disposição. 
A hipótese é a de que as expressões compõem-se de um núcleo 
semântico relativamente estável, cujos contornos apontam para 
outros sentidos que a habilidade do Orador pode explorar para 
influenciar a interpretação nos termos em que pretende. Significa 
que nas limitações para expressar suas representações do mundo 
reside, paradoxalmente, o potencial retórico a ser atualizado 
por ocasião do discurso. Como se trata de uma abordagem 
predominantemente teórica, em grande parte proveniente da 
experiência como professor de Semântica e de Retórica, ao longo 
do capítulo serão examinadas algumas expressões, mostrando como 
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esta relação semântico-retórica, intermediada pelas representações 
sociais, está inscrita na língua e é dinamizada no discurso. Assim, 
serão abordadas aquelas expressões que cumprem papel referencial, 
ou seja, que descrevem determinado referente, mas que, ao mesmo 
tempo, revelam as representações do autor sobre este mesmo 
referente e, por essa razão, também produzem efeitos em termos 
de persuasão. 

Essa dinamicidade das expressões referenciais é proveniente da 
própria língua que, por princípio, é polissêmica, indeterminada, 
objetiva e subjetiva ao mesmo tempo e, desse modo, dificilmente 
seu léxico consegue “traduzir” integral e precisamente o que 
pretende referir: significa que as palavras nem sempre denotam, 
como pretendido pela lógica, definida e precisamente, uma 
entidade do mundo sem qualquer risco de possibilidades 
interpretativas – sentidos diversos. Nem por isso, a comunicação 
se torna impossível e nem por isso qualquer discurso se mostra 
sempre vago ou impreciso. O que se pretende realçar, aqui, é que 
as palavras no discurso, ao descreverem determinada realidade a 
fim de que os interlocutores identifiquem do que estão tratando, 
pontuam certos aspectos e deixam outros na penumbra. A própria 
prática discursiva assim procede porque a descrição de um objeto 
está interligada com as experiências sociais, históricas e culturais 
vivenciadas pelos usuários da língua, ou seja, suas representações 
nem sempre são coincidentes. Em outras palavras, considerando 
a natureza mental e psicológica das representações como conceito 
ainda prévio e, muitas vezes, embasado no senso comum, uma 
única palavra pode não ser suficiente para expressá-las e, assim, os 
usuários recorrem às descrições – nominais ou verbais – de modo 
a contar com maiores recursos para dar pistas mais precisas ao 
interlocutor sobre o objeto a que estão se referindo.

Vale dizer que a interface entre a Semântica e a Retórica 
mostra-se, se não necessária, pelo menos relevante para analisar 
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essa dinâmica: a significação e a persuasão se apresentam como 
processos integrados e complementares na organização e nos 
objetivos do discurso. Por se tratar de processos, desde já se 
compreende que não se configuram de modo estanque – com 
limites claros e definidos, ao contrário, enquanto significam, as 
expressões referenciais cobrem, mas também encobrem a realidade 
que pretendem identificar ou “retratar”. Conforme dito acima, o 
pressuposto é o da própria indeterminação da linguagem verbal, 
cujas limitações as línguas artificiais pretendem superar no 
intuito de eliminar as polissemias e as ambiguidades que lhe são 
próprias. Na mesma ordem de raciocínio, a própria Terminologia, 
como uma das ciências do léxico1, busca estabelecer princípios e 
fundamentos para orientar a fixação e estabilização do significado 
de termos e expressões próprios de determinada área técnica ou de 
conhecimento. Tudo isso aponta para um “problema” enfrentado 
pelo usuário da linguagem na elaboração de seu discurso, pelo 
menos quando pretende expressar-se de modo claro e preciso: a 
língua não lhe é suficientemente dócil e provedora de recursos 
para dizer ou nomear o que gostaria da forma mais conveniente a 
seus objetivos. Além disso, esbarra nas suas próprias limitações em 
termos de conhecimento vocabular, sem contar com as restrições 
que o meio social e o contexto de interlocução (o lugar de que fala 
e para quem fala nas circunstâncias em que o discurso acontece) 
lhe impõem. Acrescente-se também que, no conteúdo semântico 
das descrições, escondem-se as possibilidades interpretativas, por 
vezes aquelas que nem o próprio locutor consegue prever.

O conteúdo descritivo de uma descrição indefinida usada 
referencialmente não apenas ajuda o ouvinte a encontrar o 
referente pretendido, mas também ajuda o ouvinte a organizar 
o contexto em que o falante pretende que seu enunciado 
seja interpretado e assim dá margem a efeitos contextuais 

1 A obra de Pires de Oliveira e Izquierdo (2001) é bastante representativa 
nesta abordagem.
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que uma forma diferente de referir não teria atingido tão 
economicamente. (ROUCHOTA, 1994, p. 465). 

REFERÊNCIA: NA INTERFACE DA RETÓRICA E DA 
SEMÂNTICA

Muito se tem discutido (e se continua a discutir) a referência 
porque as linguagens, para serem operacionais, colocam símbolos 
no lugar das coisas, sejam estas reais ou apenas idealmente 
projetadas. Pode-se dizer que o artigo de Frege sobre sentido e 
referência (1978), originalmente publicado nos finais do século 
XIX, representa uma das primeiras alternativas modernas sobre 
esta questão, pois procura mostrar como a linguagem é utilizada 
para falar das coisas no mundo. O autor diz que um mesmo 
objeto – referência – pode ser alcançado (descrito, designado) por 
diferentes expressões da linguagem – sentido. Mais recentemente, 
entretanto, outros autores denominam como referente o objeto2 
(coisa, entidade) nomeado pela linguagem e passam a chamar de 
referência a relação entre o nome e aquilo a que ele se refere. É 
o caso de Kempson (1977, p. 13): “esta relação entre a palavra 
e o objeto é chamada relação de referência [...] (e) o significado 
de uma palavra pode ser explicado em termos da relação entre 
aquela palavra e o objeto ou objetos a que ela se refere”. Ainda que 
mostre preocupação com o contexto (no seu sentido mais geral de 
condições linguísticas e sociais dos discursos) em que determinada 
palavra é utilizada, também Lyons (1980, p. 145) diz que “a 
referência tem a ver com a relação existente entre uma expressão 
e aquilo que essa expressão designa ou representa em ocasiões 
particulares de sua enunciação”. Assim, as expressões referenciais são 
assim denominadas porque, por meio da linguagem, executam a 

2 Um referente pode ser uma entidade, coisa ou relação do mundo real ou 
possível (imaginado). Mesmo sensações, sentimentos ou atitudes também 
são referentes. Aqui serão abarcados por um nome mais geral: objetos. 
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relação de referência entre uma expressão linguística e um objeto 
no mundo – o referente. O significado, portanto, resultaria desta 
relação entre o sentido e o referente. Mas a questão não parece 
assim tão simples e definitivamente resolvida, uma vez que os 
sentidos não permanecem fixos. 

Quando Bréal (1992) designou a Semântica como ciência 
das significações, já se mostrava atento à característica das línguas 
naturais no que diz respeito à ampliação e à restrição dos sentidos, 
entendendo, já na virada do século XIX, a dinamicidade do processo 
de significação e reconhecendo que também por fatores externos – 
pressões sociais, históricas e culturais – os sentidos das palavras se 
mostram volatilizados na medida em que circulam nas interações 
linguísticas. Todavia, dado o formalismo que passou a imperar 
no fazer científico ao longo da primeira metade do século XX, os 
lógicos e matemáticos ocuparam-se da Semântica e, na tentativa 
de responder à questão de como as línguas significam, partiram de 
pressupostos empíricos e racionalistas, projetando a possibilidade 
de relacionar cada palavra a um, e sempre ao mesmo, objeto da 
realidade. Ou seja: admitiam que as palavras nomeariam as coisas 
do mundo numa espécie de relação direta – para cada palavra, um 
objeto – como se a dinâmica das línguas pudesse ser resumida a 
uma operação de etiquetagem. Depararam-se, no entanto, com 
uma série de dificuldades, especialmente com relação a nomes 
referentes a coisas ou entidades física e biologicamente inexistentes 
– unicórnios e seres lendários – que habitavam o universo da 
linguagem sem maiores problemas: mesmo nunca vistos ou 
vivenciados, eram compreendidos como as demais palavras 
da língua. Recorreram, então, à teoria dos mundos possíveis, 
virtuais, imaginados em que “Repúblicas presidencialistas seriam 
administradas por imperadores e monarcas”.

Mesmo assim, ainda lhes faltava dar conta das palavras 
relacionais, dos numéricos e de outras partículas que se mostravam 
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na organização das línguas. Com o auxílio de símbolos lógico-
matemáticos – funções, conectores –, representavam as operações 
da linguagem, mas sempre novas dificuldades se mostravam. 
Contribuíram e continuam contribuindo com muitos avanços 
no uso tecnológico da linguagem, mas as línguas naturais não se 
deixam prender em domínios fechados e definitivos: por serem 
inerentemente humanas, evoluem e, no processo de referência, 
retrocedem, criam ou apagam novas palavras, sintagmas e outras 
combinações sintagmáticas. É que a indeterminação não se restringe 
apenas à linguagem e nem somente à realidade; está em ambas, 
ou seja, na relação entre os dois níveis – na referência, portanto. 
“Pensar a linguagem tem sido frequentemente dominado pela 
suposição não formulada nem examinada de que a indefinição 
como característica semântica é sempre indesejável e de que uma 
linguagem ‘ideal’ não conteria palavras vagas”. (ALSTON, 1972, 
p. 132). Sendo assim, se tanto a realidade quanto a linguagem são 
indefinidas e, portanto, bem mais complexas do que se gostaria, 
a relação entre as línguas e o mundo não parece teoricamente 
superada e, por isso, continua atual e intrigante, desafiando a sua 
abordagem técnica e científica em função dos diversos aspectos 
envolvidos que, de alguma forma, abrangem a significação desde o 
nível do fonema até o do discurso: 

Em nossos dias, o termo linguística ou a expressão ciências da 
linguagem [...] servem para designar globalmente as disciplinas 
(semântica, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semiótica/
semiologia [...], análise do discurso etc.) que abordam um 
aspecto qualquer da linguagem natural nessa perspectiva. 
Trata-se daquilo que podemos chamar o conhecimento positivo 
das línguas naturais e da faculdade da linguagem. (AUROUX, 
1998, p. 13)

Circunscrever o processo de significação a uma única 
Disciplina parece tarefa, se não inglória, pelo menos sempre 
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limitada. Compreende-se, assim, porque o objeto e os objetivos da 
Semântica3 continuam difusos e longe de serem definitivamente 
estabelecidos.4 Uma das razões, talvez a maior, reside na falta de 
uma definição satisfatória e unânime do significado, cuja origem 
provém da sua natureza transdisciplinar: apenas a semântica 
linguística não parece suficiente para caracteriza-lo, até porque o 
problema da significação diz respeito, pelo menos, à linguagem em 
relação consigo mesma, com o mundo e com as representações dos 
usuários. Por essa razão, segundo Pires de Oliveira (2001), há pelo 
menos três correntes de estudos semânticos pautadas na forma 
particular em que concebem o significado: semântica formal, 
cognitiva e argumentativa. Para a abordagem que interessa aqui – 
a Semântica Formal ––, o significado é, conforme dito acima, um 
termo complexo composto de duas partes: sentido e referência. 
O sentido é o modo de apresentar – via expressão linguística – 
o objeto, e a referência, o próprio objeto designado. Para Cann 
(1993, p. 1), “uma teoria semântica deve dar conta da relação 
entre as expressões linguísticas e as coisas a que elas se referem”. 

E é este o esforço que vem sendo historicamente empreendido 
pelas diferentes ciências da linguagem, cada uma buscando, a seu 
modo, uma explicação consistente e plausível. Não é por acaso 
que vem acontecendo uma proliferação das ciências que tratam de 

3 Os capítulos sobre Semântica em Mussalin e Bentes (2001) e Fiorin (2004) 
são bastante completos e didáticos. Embora um pouco mais complexa, a 
obra de Tamba-Mecz (2006) oferece uma abordagem bastante igualmente 
completa.
4 Katz (1982), por exemplo, diz que há muitas formas de compreender o 
que é o significado: a) aquilo que a expressão linguística denomina ou a 
que se refere = identificação do significado com referência; b) disposições de 
acordo com as quais ela é usada corretamente = identificação do significado 
com o sistema de disposições que determinam o uso; c) ideia mental para a 
qual ela é sinal externo sensível = identificação do significado com a imagem 
ou quadro mental do qual ela é considerada como um sinal intersubjetivo 
externo; d) estímulos que provocam uma resposta verbal = visão behaviorista; 
e) o arquétipo (platônico) que ela designa = o mundo das ideias.
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algum aspecto dessa complexa relação entre linguagem e mundo: 
enquanto parece consensual que o ser humano utilize as línguas 
para falar das coisas do mundo, seja este real ou projetado, não 
se mostra nada transparente explicitar cientificamente como 
isso acontece. E, nessa questão, apresenta-se a problemática dos 
nomes próprios, cuja função primordial se resumiria a identificar 
indivíduos – não portariam conteúdo semântico e, portanto, nada 
significariam. Todavia, se também há descrições para tal função, 
também estas deveriam enquadrar-se no mesmo conceito, o que 
não parece ser o caso. Acrescente-se que o próprio conceito (nome 
próprio) no seu uso corrente também gera dúvidas. Sendo assim, 
Auroux (1998, p. 177), vai dizer que 

não há nenhuma solução a esperar da análise das línguas naturais: 
em nosso cotidiano, referimo-nos aos indivíduos tanto através 
de descrições identificadoras quanto através de nomes próprios. 
A questão só interessou aos linguistas marginalmente e os NP 
geralmente não figuram nos dicionários de língua. No entanto, 
os NP têm uma sintaxe [...] e uma semântica (por exemplo, em 
suas relações com a qualificação) particulares. 

Pela citação, observa-se que o autor associa o Nome Próprio 
(NP) com sua compreensão usual (daquele que a Gramática 
Normativa exige escrita com letra maiúscula). Para Frege (1978), 
no entanto, os nomes próprios são todas as palavras, signos ou 
combinação de signos que exprimem o sentido de um nome 
próprio e designam sua denotação (o referente). Assim, também as 
descrições definidas funcionam como nomes próprios, pelo menos 
do ponto de vista lógico, já que lhes compete descrever (designar) 
um objeto, a fim de permitir sua identificação no discurso. Nessa 
ordem de raciocínio, deve-se compreender o nome próprio não 
em seu sentido gramatical ou corrente, mas como a expressão 
“apropriada” para se referir a um objeto no mundo, seja este um 
indivíduo, um lugar, um instante, um intervalo de tempo. Para 
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Frege (1978, p. 77), pelo menos do ponto de vista lógico – para 
cada símbolo um único e sempre o mesmo objeto –, “a designação 
linguística de um lugar determinado, de um instante determinado 
ou de um intervalo de tempo determinado deve ser considerada 
um nome próprio”. Ainda que a identificação de entidades e 
a designação das coisas no mundo se inscrevam nas línguas 
naturais e sejam um recurso comum e constante na interlocução, 
identificar o papel das descrições a de nomes próprios se mostra 
uma abordagem redutora, a não ser que se igualem os sentidos de 
nomear e descrever. A questão é que a “designação” por meio de 
estruturas sintagmáticas descritivas, por mais que os interlocutores 
assim o queiram, não se resume a descrever para identificar: em 
maior ou menor grau, a descrição é sempre subjetiva porque resulta 
de uma escolha lexical que, de algum modo, revela (ou esconde) 
as representações construídas pelo usuário em sua experiência 
histórica, social, cultural e linguística. 

Estaticamente, as representações se mostram semelhantes 
a teorias que ordenam ao redor de um tema [...] uma série 
de proposições que possibilitam que coisas ou pessoas 
sejam classificadas, que seus caracteres sejam descritos, seus 
sentimentos e ações sejam explicados e assim por diante; [...] do 
ponto de vista dinâmico, as representações sociais se apresentam 
como uma ‘rede’ de ideias, metáforas e imagens, mais ou menos 
interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que 
teorias. (MOSCOVICI, 2010, p. 209-210)

É preciso compreender, portanto, que a relação de referência 
– entre a designação linguística (sentido) e o objeto descrito 
(referente) – passa por estas representações que, dada a sua 
subjetividade, haviam sido metodologicamente suprimidas por 
Frege (1978) porque não se enquadravam em sua abordagem 
lógica. Mas as abordagens mais recentes as incluem. Saeed (1997, 
p. 32), por exemplo, assume claramente que a relação de referência 
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“estabelece um outro nível entre as palavras e o mundo; um nível 
de representação mental. Assim, diz-se que um nome recebe sua 
habilidade de denotar porque é associado com algo na mente do 
falante ou ouvinte”. O autor se aproxima da Semântica Cognitiva 
para quem o significado é um conceito, cuja superfície linguística 
é a palavra. E esse conceito é adquirido através da manipulação 
sensório-motora com o mundo. E é esta a posição assumida no 
presente capítulo. De qualquer forma, assumir que a questão 
do significado passa pela relação entre linguagem e mundo, 
intermediada por um nível representacional, aponta, mais uma 
vez, para a complexidade da referência.

Importante salientar, portanto, que, na abordagem da 
referência em bases representacionais, está implicado assumir que 
a relação entre o sentido (linguagem) e o referente (objeto no 
mundo) não é direta; é intermediada pela representação – o modo 
(subjetivo) como o falante inscreve o objeto em sua mente, com 
base na sua concepção de mundo e nas suas experiências de vida. 
Quando se diz que a linguagem não apenas descreve a realidade, 
mas também cria a realidade, é disso que se está tratando: no 
processo de interação verbal, os usuários da língua não estão 
necessariamente na presença do referente; apenas têm acesso a ele 
com base nos modos como o apresentam mediante a linguagem 
e, dessa maneira, os objetos no mundo passam a existir de acordo 
com a representação veiculada em sua relação dialética com a 
interpretação construída. Assim, as expressões referenciais carregam 
possibilidades de direcionamento interpretativo e influenciam na 
significação pretendida e a atribuída em função dos sentidos que 
evocam. E nisso reside sua faceta retórica – persuasiva.

 Assim sendo, vale refletir a respeito, começando pela própria 
teoria retórica que, nos seus vinte e cinco séculos de história, em 
meio a progressos e retrocessos, tem mostrado diversas facetas 
na abordagem de seu objeto. Para Aristóteles (2002, p. 3), “é a 
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faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz 
de gerar a persuasão”. Portanto, a retórica diz respeito ao discurso 
persuasivo, ou melhor, ao que um discurso tem de persuasivo. E 
isso leva à compreensão do que se está falando quando se trata 
de persuadir. Para Reboul (2000), trata-se de levar alguém a crer 
em alguma coisa. Perelman e Olbrechts-Tyteca, (1996, p. 4), por 
sua vez, dizem que o objeto dessa teoria (retórica) é “o estudo das 
técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão 
dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento”.

Se a persuasão implica apenas crer, crer com maior intensidade, 
crer para fazer ou agir sem crer, isso ainda continua uma discussão 
em aberto e tem feito com que uma das poucas unanimidades 
em torno do objeto da retórica resida na persuasão através do 
discurso. E se há persuasão na prática social humana é porque 
“se nada fosse questionável, um nem sequer se dirigiria ao outro, 
e, se tudo fosse um problema, eles não poderiam fazê-lo. Assim 
sendo, a retórica é a negociação da diferença entre os indivíduos sobre 
uma questão dada”. (MEYER, 2007, p. 25, grifos do autor). E 
essa questão diz respeito, muitas vezes, às próprias significações 
que os interlocutores estimam em seus discursos, de modo que 
o próprio significado passa a gerar a necessidade de persuasão e 
a interferência das intenções. E isso leva, mais uma vez, para a 
interface da Retórica com a Semântica: 

Mas a significação ultrapassa o subjectivo. Se esse querer-dizer 
não emergir do dizer, a intenção não aparecerá, mas nem por 
isso o sentido objectivo derivará do que é dito. A manipulação 
retórica, cara aos oradores políticos, baseia-se neste afastamento 
possível. A intenção só é identificável à significação quando 
dizemos precisamente aquilo que queremos dizer. O que nem 
sempre é o caso, pois de outro modo nunca constrangeríamos 
alguém involuntariamente. (MEYER, 1998, p. 98)



- 246 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa

EXPRESSÕES REFERENCIAIS: DESCRIÇÃO, REPRESEN-
TAÇÃO, PERSUASÃO 

Expressões Referenciais Nominais são aquelas expressões de ordem 
nominal formadas no nível do léxico: estruturalmente são constituídas 
por um substantivo, por um substantivo acompanhado de adjetivo, 
por substantivo acompanhado de oração adjetiva, encabeçadas (ou 
não) por algum determinante (artigo, pronome, por exemplo). Não se 
trata de estruturas fixas, semelhantes a nomes compostos ou sintagmas 
já estabelecidos e estabilizados, tais como casa da moeda, justiça federal 
ou auxílio-moradia. Trata-se de um recurso de linguagem de que o 
Orador lança mão para fornecer a seu interlocutor (ouvinte ou leitor) 
a possibilidade de identificar com maior ou menor precisão, ou em 
maior ou menor extensão, o objeto de que estão falando. Por exemplo: 
a mudança, a mudança radical, a terrível mudança, a mudança que 
resolve de uma vez por todas nossos problemas. Mas essas expressões não se 
limitam a descrever para identificar, até porque as palavras apresentam 
limitações que não permitem precisar um sentido sempre único. Ainda 
que se mostre um núcleo de significação relativamente estável (inscrito 
em sua raiz etimológica) na expressão referencial a mudança, a expressão 
adjetivada – agora fazendo referência a (ou criando) outra realidade 
– cria novas nuances significadoras que revelam as representações de 
quem escolheu esta e não outra expressão para designá-la. Até pode 
tratar-se, por vezes, de um processo inconsciente e redundar em 
interpretações sequer previstas, porém, na grande maioria dos casos, 
trata-se de uma escolha lexical necessária para identificar, mas também 
projetada para interferir nas representações do interlocutor.

Ainda que a literatura semântica se restrinja primordialmente a 
abordar a referência, limitando-se aos grupos nominais e, portanto, 
às descrições (definidas ou indefinidas), é possível transpor a mesma 
ordem de raciocínio para grupos verbais, visto que também suportam 
e desempenham papel lexical: sem entrar no mérito das problemáticas 
da sua definição, o verbo ou locução verbal faz referência a uma ação, 
a um processo dinâmico. Embora pretenda tão somente descrevê-la, 
de alguma forma revela representações e acaba gerando influência na 
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interpretação. “Padece”, assim, das mesmas limitações e implicações 
que as expressões nominais. Por exemplo: correr, sair em disparada, 
evaporar-se misteriosamente, sair voando, dirigir que nem louco podem 
até descrever um “mesmo” acontecimento, mas revelam (e escondem) 
diferentes representações e, por essa razão, geram diferentes efeitos 
interpretativos. Tanto estas quanto aquelas apresentam limitações, 
possibilidades e objetivos no discurso, e, por isso, sua abordagem se 
inscreve necessariamente na interface entre a Semântica e a Retórica, 
com o apoio, ainda que tangencial, da Psicologia Social. Pode-se 
acrescentar, por isso, que o uso das expressões referenciais também está 
situado na relação entre léxico e vocabulário: o primeiro, de natureza 
virtual, diz respeito às potencialidades de significação que as palavras 
da língua oferecem, e o último, de natureza real, representa o uso 
efetivo, ou seja, o léxico que o falante efetivamente domina e, 
portanto, utiliza em suas interações verbais, consideradas as limitações 
e potencialidades que as palavras oferecem em termos de significado, 
mas também acompanhadas de possíveis consequências nem sempre 
previstas ou desejadas – é o preço da escolha.

É nesse sentido que os interlocutores, especialmente quem 
toma a iniciativa da interação verbal, inscrevem, nas expressões 
referenciais e, por consequência, no discurso, as suas representações 
sociais. Trata-se de

formas de conhecimento que se manifestam como elementos 
cognitivos — imagens, conceitos, categorias, teorias —, mas 
que não se reduzem jamais aos componentes cognitivos. 
Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem 
para a construção de uma realidade comum, que possibilita 
a comunicação. Deste modo, as representações são, 
essencialmente, fenômenos sociais que, mesmo acessados a 
partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos a partir 
do seu contexto de produção. (SPINK, 1993, p. 300)

Nesse universo da relação entre o sujeito social, a linguagem 
e o mundo, a descrição e a representação dos objetos passam, 
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portanto, pelo crivo de quem se pronuncia, do lugar social de 
onde fala, dos interesses que se pretende proteger ou divulgar, isto 
é, ainda que se trate de uma mesma forma linguística, da mesma 
palavra, do mesmo conjunto ou sequência de letras ou fonemas, 
cada uso torna-se particular e particularizado em função do que até 
então se disse, das circunstâncias em que a palavra foi proferida, 
além das intenções (mais ou menos conscientes) de onde partem. 
Como consequência imediata dessa contextualização, constrói-se 
uma representação – individual e coletiva – do objeto consoante 
aos olhares, intenções e experiências do homem e da sociedade que 
nela convivem ou dela se apropriam. Isso leva a compreender que 
a apreensão subjetiva de uma realidade (supostamente) objetiva – 
porque socialmente compartilhada e assumida – passa a ser efeito 
das práticas socioculturais dos indivíduos que a representam e 
interpretam. Dessa forma, as expressões referenciais revelam sua 
complexidade descritiva, representacional e retórica ao manifestar, 
esconder ou sobrepor diversos aspectos e dimensões que, de 
alguma forma, refletem-se nos conceitos que pretendem expressar 
discursivamente. Auroux (1998, p. 224), quando aborda a questão 
da consciência e da intencionalidade, diz que “o fato de a linguagem 
significar implica que há conexão entre os signos linguísticos, as 
representações mentais e o mundo exterior. A problemática da 
intencionalidade supõe que essa conexão tenha como fundamento 
as próprias representações”.

Assim, vale ressaltar mais uma vez que essa relação não se mostra 
neutra ou isenta de subjetividade: as formas linguísticas selecionadas 
para descrever as propriedades (intensão5) de um objeto para que 
ele possa ser identificado pelos interlocutores revelam aspectos 
realçados ou menosprezados, intencionalmente ou não. Desse 
modo, chamar meu amigo como Carlos, o morador do apartamento 
x, o marido da minha colega de trabalho, ainda que se esteja fazendo 
referência ao mesmo ser no mundo, não se resume a identificar 
5 No sentido de aumento de tensão, de força, de energia.
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determinada pessoa; o uso das diferentes expressões referenciais 
também traz (ou pode trazer) implicações que vão além da simples 
identificação: a última expressão aponta para interpretações 
bem mais implicantes ou audaciosas que as duas primeiras. E 
nisso reside seu potencial retórico: encaminha o raciocínio do 
interlocutor para determinadas crenças que dificilmente seriam 
ativadas pelas anteriores, ainda mais se inscritas num enunciado 
como foi visto saindo do Bar em horário de expediente. E isso faz 
parte do próprio jogo da linguagem: por mais precisas, descritivas 
ou isentas que as expressões referenciais pretendam ser, esbarram 
nas limitações que a língua oferece e nas capacidades do autor em 
explorá-las mais ou menos persuasivamente. Assim, a questão da 
significação se embate nesta situação e, às teorias, cabe explicá-la. 
É nesse sentido que Davidson (1982, p. 164) diz que “a tarefa 
de uma teoria do significado, como a concebo, não é modificar, 
melhorar ou reformar uma língua, mas descrevê-la e entendê-
la”. E as expressões referenciais e, dentro destas, especialmente as 
descrições definidas, enquadram-se nesta complexidade.

O termo ‘descrição definida’ liga-se ao facto de podermos 
identificar um referente, não só nomeando-o, mas também 
fornecendo ao auditor ou leitor uma descrição suficientemente 
pormenorizada, no contexto de enunciação particular, que 
permita distingui-lo de todos os outros indivíduos no universo 
do discurso. (LYONS, 1980, p. 149)

Se, pelo menos operacionalmente, as descrições definidas têm 
essa função distintiva, identificadora, dada à própria volatilidade 
significadora das línguas, o uso dessas expressões referenciais 
alcança outros limites, mesmo porque resulta de uma escolha mais 
ou menos consciente: revela, nas palavras que o usuário seleciona 
para “identificar” determinado objeto, suas representações, 
limitações e, muitas vezes, possibilidades de influenciar. Veja-se 
outro exemplo:
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Ao nomear Antonio Palocci como o homem considerado o 
estabilizador da economia nos governos do PT (Jornal Nacional, 
26/09/2016)6, a emissora não se resume a descrever o referente 
de modo a que o telespectador possa identificá-lo, pois, do 
contrário, poderia resumir-se a dizer seu nome e a respectiva 
função administrativa. Todavia, no contexto da “Operação Lava 
Jato”, o conteúdo semântico inscrito na descrição definida aponta 
para uma série de representações que passam a ser ativadas, 
principalmente com base nos sentidos da palavra “considerado”: 
como se trata de expressão ligada ao passado, aponta, agora, para 
falsidade, para quem deixou de ser avaliado positivamente, pois, 
até o seu suposto envolvimento no “Petrolão”, sua atuação não 
vinha sendo questionada. E, como sempre “o tombo é maior de 
acordo com altura em que se está” – sentido inscrito no slogan 
popular, nas crenças compartilhadas dos telespectadores –, o efeito 
é bem mais devastador, ainda mais porque associado à surpresa. 
Uma pessoa honesta, bem avaliada até então, ser “pega” em ato 
delituoso, ainda que não comprovado, causa impacto bem maior, 
mesmo porque, em muitas das representações sociais, se inscreve 
a crença de que “onde há fumaça, há fogo”. Por isso, Lage (2003) 
caracteriza essas expressões como “os esconderijos do argumento” 
porque, mais ou menos veladamente, conduzem o interlocutor a 
raciocinar na direção pretendida. 

Na mesma ordem de raciocínio, a descrição definida inscrita 
no enunciado o maior desafio que o candidato enfrenta é mostrar-
se capaz de realizar o que promete também reflete um modo de 
conceber a situação de quem pretende exercer um cargo público: 
tratar-se-ia de um desafio, portanto, de uma ação que exige 
coragem e determinação, o que deixa na penumbra questões 
relativas à capacidade de execução e, mesmo, a interesses pessoais. 

6 Na mesma edição do Jornal Nacional, a emissora de TV referiu-se a Pallocci 
como o médico sanitarista Antonio Palloci, o homem forte de Lula, o chefe da 
Casa Civil da Presidente Dilma.
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Além disso, ao qualificar como “maior desafio”, aponta para uma 
representação social positivamente avaliada, já que aqueles que se 
submetem ao desafio merecem apoio. Assim, a sua manifestação 
no discurso pode revelar em que bases foi, ou é, concebida a 
relação entre linguagem e mundo (indivíduo, no caso) pelo 
enunciador, compreendido como sujeito do discurso que fala a 
partir de um lugar social construído na interação entre sua história 
e as experiências discursivas em que interage, entre elas, possíveis 
interesses que defendem, mais ou menos, conscientemente. 

Observe-se que esta segunda tarefa – representação – é 
construída, ou constituída, sobre as bases da primeira – descrição 
–, ou seja, sobre o conjunto dos aspectos que a expressão referencial 
apresenta em sua existência própria ou em como é editada pelos 
interlocutores na interação social. Somadas, essas duas instâncias 
ou dimensões do processo de referência fornecem as bases para a 
comunicação social, mas sua utilização manifesta e, muitas vezes, 
privilegia sentidos que influenciam a interpretação de modo a 
conduzir o interlocutor para determinada compreensão e não 
outra – efeito persuasivo. É o que se pretendeu mostrar, ainda 
que com poucas análises. Será preciso compreender, no entanto, 
que essas três dimensões – descritiva, representacional e persuasiva 
– apenas se separam por razões de ordem didática, visto que se 
sobrepõem, integram e, mesmo, retroalimentam: as representações 
fornecem bases para novas descrições que, por sua vez, promovem 
outros efeitos persuasivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao assumir que no limite (ou melhor, na limitação) das 
expressões referenciais se atualiza o seu potencial retórico, não se está 
lamentando as “fronteiras permeáveis” que as palavras carregam. 
Ao contrário, se está contribuindo para compreender de um modo 
mais abrangente o funcionamento da própria linguagem verbal ao 
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falar sobre o mundo. Além disso, permite-se apresentar um suporte 
mais consistente para buscar estruturas das línguas com as quais se 
pode sustentar maior ou menor tendenciosidade em informações 
ou opiniões veiculadas e, assim, também munir o leitor ou ouvinte 
com um ponto de apoio para refletir mais conscientemente sobre 
o que lhe está sendo apresentado ou representado.

Assim, a natureza simultaneamente descritiva, representacional 
e persuasiva das expressões referenciais indica que se trata de uma 
complexidade comunicativa que uma disciplina, isoladamente, 
sempre consegue captar apenas de modo parcial, o que não significa 
demérito no fazer científico. Revela, outrossim, que, se o fenômeno 
é complexo em sua natureza, reduzi-lo metodologicamente a um 
aspecto acarreta consequências, e, portanto, uma abordagem 
dessas expressões na interface das ciências da linguagem com as 
sociais e humanas se mostra mais abrangente e compensadora. Se, 
para Saussure, o ponto de vista cria o objeto, numa abordagem 
interdisciplinar, o objeto é quem cria o ponto de vista, desde 
que se lhe permita mostrar-se em toda sua complexidade, não 
submetendo sua abordagem à rigidez de uma metodologia. Mais 
do que isso: não se trata de considerar superados os princípios de 
determinada disciplina, valorizando uma ou outra; trata-se, antes, 
de compreender que os recortes estabelecidos contribuem para 
apontar limitações e possibilidades de aproximar-se de outras áreas 
do conhecimento. Assim, se a Semântica fornece bases sólidas para 
compreender o processo de significação nas línguas naturais, pode-
se (talvez se deva) estendê-las aos estudos retóricos para melhor 
compreender os efeitos que a complexidade do significado enseja. 
Ou seja: uma análise discursiva, entre elas a retórica, torna-se mais 
consistente se amparada por estudos do significado. 

Para Sartre, no existencialismo humano também está implicada 
a condenação do homem em nascer e conviver numa sociedade 
de linguagem, paradoxalmente com a possibilidade de escolher o 
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que e como dizer, compreendidas aí as respectivas consequências. 
E o uso das expressões referenciais inscreve-se nessa liberdade de 
escolha na prática discursiva. Se a realidade não é discreta, com 
contornos e fronteiras claras, precisas e estáveis e que, portanto, 
comporta zonas fuzzy, compreende-se, também, porque as línguas 
se mostram limitadas em representá-la fielmente. Mas nisso reside 
o desafio, mas também a riqueza da comunicação: é justamente 
nos limites imprecisos da referência que se potencializa a criação 
de novas expressões que contribuem para uma interação humana 
mais humanizada, ainda que implique contradições, discussões e 
convencimentos. 
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letramento e autoria em perspeCtiva disCursiva:
proCessos de Constituição do sujeito.

Soraya Maria Romano Pacífico (USP)

Para que a gente escreve, se não é para juntar nossos pedacinhos? 

(GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços.)

ERA UMA VEZ, MAS NÃO POR ACASO...

Com mais de quinhentos anos de história, pelo menos uma 
história oficial, um dos grandes problemas do Brasil, ainda é, 
no século XXI, o número significativo de brasileiros que não 
estão alfabetizados e, também, aqueles que têm um baixo grau 
de letramento, independentemente, do grau de escolarização.  
Em pesquisa realizada no site da Uol Educação1, encontramos 
a chamada “No Brasil, apenas 8% têm plenas condições de 
compreender e se expressar”. Na sequência do texto, a autora  
Karina Yamamoto explica que isso significa que apenas 8% dos 
brasileiros em idade de trabalhar são considerados “proficientes”, 
ou seja, têm competência para ler e produzir qualquer tipo de 
texto, desde um e-mail até um artigo de opinião e deve sabe 
interpretar tabelas e gráficos. Além disso, “Outra competência 
que o “proficiente” tem é resolver situações (de diferentes 
tipos) sendo capaz de desenvolver planejamento, controle e 
elaboração.”

1 (http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/02/29/no-brasil-apenas-8-
escapam-do-analfabetismo-funcional.htm). Acesso em 02 de dezembro 
de 2016.
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Já, no portal do MEC2 os efeitos de sentido construídos são 
mais animadores, pois buscam enfatizar a queda no índice de 
analfabetismo, como podemos ler em “Analfabetismo no país 
cai de 11,5 % para 8,7% nos últimos oito anos”. Por tratar-se 
de um site oficial não nos causa estranhamento que os sentidos 
sejam de tentar exaltar as políticas públicas que combatem os 
índices de analfabetismo, como se fosse natural que no século 
XXI ainda haja brasileiros que não sabem ler e escrever e, para 
resolver essa situação, o governo está promovendo investimentos 
por meio de programas de alfabetização, como podemos ler em:

Ao longo da última década, o Ministério da Educação construiu 
uma política sistêmica de enfrentamento do analfabetismo. O 
programa Brasil Alfabetizado é uma ação do governo federal 
desenvolvida em colaboração com estados, Distrito Federal 
e municípios. O programa garante recursos suplementares 
para a formação dos alfabetizadores; aquisição e produção 
de material pedagógico; alimentação escolar e transporte dos 
alfabetizandos. Prevê, ainda, bolsas para alfabetizadores e 
coordenadores voluntários do programa. (http://portal.mec.
gov.br/component/tags/tag/34167)

Nesse cenário, circula um discurso dominante que defende 
a urgência e a necessidade de alfabetizar todos os brasileiros. 
Programas governamentais são elaborados, professores se veem 
pressionados a alfabetizar seus alunos, as avaliações externas 
funcionam para controlar escolas e professores em relação a suas 
práticas de alfabetização. E o resultado ainda não é satisfatório.

Não podemos desconsiderar essa realidade brasileira, mas 
não podemos, principalmente, negar que a escrita é usada 
como instrumento de poder, não apenas de saber, como os 
discursos oficiais (PCNs, Guia da Provinha Brasil, LDB, 
2 (http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34167). Acesso em 02 
de dezembro de 2016.
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entre outros) insistem em fazer a sociedade acreditar que o 
objetivo do Estado é garantir o direito da população à leitura e 
escrita, ou seja, ao saber. Silencia-se, desse modo, que há uma 
relação desigual de poder que interdita o acesso dos sujeitos, 
desprovidos de poder, às práticas sociais de leitura e escrita.

Convivemos com a necessidade de ler e registrar, por 
escrito, os sentidos que circulam nos documentos oficiais, nos 
contratos, nas provas, nas instituições sociais, nas redes sociais, 
as quais constituem uma nova e abrangente forma de interação 
discursiva, na contemporaneidade. Por ser assim, talvez seja 
possível compreender por que a escola valoriza tanto a produção 
escrita em detrimento da oral, sustentando suas práticas em 
cópias da lousa, preenchimento de lacunas, tendo sempre a 
escrita como meta a ser atingida. Práticas escolares desse tipo 
preconizam uma separação radical entre os usos orais e os usos 
escritos da língua. Na instituição escolar, o aluno deve provar 
por escrito que sabe o conteúdo das disciplinas. Porém, o que 
nossa experiência com a docência nos mostra é que muitos 
alunos, quando solicitados a produzir um texto escrito, filiam-
se à seguinte formação discursiva: “Eu sei falar, mas não sei 
escrever”, ou, ainda, “Eu não sei como começar o texto escrito.”

Questões como essas nos inquietam, pois vivemos em 
uma sociedade letrada, o que significa que as práticas sociais 
são perpassadas pela escrita; há portadores de texto espalhados 
por todos os lugares (placas nas ruas, estradas, bares, lojas, 
cinemas, restaurantes, folhetos de propaganda, bulas de 
remédio, embalagens, uma lista que não se esgota). À revelia 
desse quadro, a escrita ainda se configura como um enigma 
para muitos alunos, dentro das escolas. 

No entanto, do lado de fora dos muros escolares, 
observamos uma cena muito diferente. Muitos dos alunos que 
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se silenciam ou são silenciados, nas salas de aula, produzem, 
espontaneamente, discursos orais e escritos: falam com seus 
colegas, em shoppings, pontos de ônibus, em reuniões com os 
grupos, nas brincadeiras de rua. E agora, as TICs (tecnologias 
de informação e comunicação) estão nas mãos dos usuários 
muito mais que o lápis e a caneta nas mãos dos alunos.  Os 
sentidos são produzidos constantemente on-line, em tempo 
e velocidade incalculáveis. Crianças, jovens, adultos e idosos 
escrevem em blogs, nas redes sociais, mas na escola eles são, 
ou foram, não raro, interditados a determinada formação 
discursiva para produzir sentidos, caso esta fosse estranha à 
permitida no contexto escolar, especialmente, no que se refere 
à oralidade. Nessa instituição, falar em aula é indicativo de 
bagunça, indisciplina, desinteresse pela matéria; por sua vez, 
escrever sentidos estranhos àqueles que o professor espera ler 
e, também, aos que estão prescritos no livro didático não é 
permitido, uma vez que a escrita é imposta e deve ser repetida. 
Pêcheux já escrevia:

A alguns, o direito de produzir leituras originais, logo 
“interpretações”, constituindo, ao mesmo tempo, atos políticos 
(sustentando ou afrontando o poder local); a outros, a tarefa 
subalterna de preparar e de sustentar, pelos gestos anônimos 
do tratamento “literal” dos documentos, as ditas interpretações. 
(PÊCHEUX, 1997, p.58).

Pêcheux escreveu sobre isso há mais de trinta anos,  mas 
até hoje, parece natural, pelo efeito da ideologia (trataremos 
melhor disso, adiante), que essa desigualdade de direitos à 
leitura, interpretação e produção de sentidos seja mantida, 
nas principais agências de letramento, como se fosse lógico 
que sujeitos mais “esforçados”, ou mais “inteligentes”, ou mais 
“interessados” tivessem mais direitos que outros. Apaga-se, 
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com essa ilusão de evidência dos sentidos, que o acesso ao saber 
é uma questão de poder, ou seja, não são todos que podem/
devem ter domínio da leitura, da escrita da interpretação. 

Essas considerações iniciais sustentarão as seções que se 
seguem, as quais apresentarão alguns conceitos teóricos que 
nortearão este texto, bem como a análise de uma produção 
escrita por um sujeito-adulto em fase de alfabetização, com 
o objetivo de realizar um cotejamento entre as concepções de 
alfabetização e letramento, segundo uma perspectiva discursiva.

A CIÊNCIA TEM UMA HISTÓRIA E, TAMBÉM, NÃO 
É POR ACASO: ALGUNS CONCEITOS TEÓRICOS DA 
ANÁLISE DO DISCURSO E DO LETRAMENTO

Com base no exposto até aqui, o que dizer, então, sobre as 
noções de alfabetização e de letramento? Como refletir sobre a 
contraditória relação dos sujeitos-alunos com a leitura e a escrita, 
especialmente, hoje, em tempos da cibercultura? Para  traçar 
um percurso teórico que possa somar-se a tantos estudos que 
versam sobre essa questão,  buscaremos como fundamentação 
teórica a Análise do Discurso edificada por Michel Pêcheux, 
na França, no final da década de 1960 e, também, as teorias 
do letramento, especialmente, a elaborada por Leda Tfouni, a 
partir de meados da década de 1990. Para Tfouni (1995, p. 9):

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto 
aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas 
práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio 
do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A 
alfabetização pertence, assim, ao âmbito individual.

A autora critica práticas de alfabetização a-históricas, isto 
é, que vislumbram a escrita como se a aquisição desse código 
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fosse desvinculada do social, do político, do histórico, da luta 
de classes. Em contrapartida, para a mesma autora (idem), o 
letramento é mais abrangente que a alfabetização e seus estudos 
visam a investigar quais as transformações que ocorrem em uma 
sociedade cujas práticas sustentam-se no sistema da escrita. 
Ela defende uma perspectiva sócio-histórica de letramento. 
Entendemos, pois, que Tfouni realiza um deslocamento do 
âmbito individual para o social ao elaborar sua teoria, pois 
como ela defende, a escrita não é produto de um indivíduo, 
mas sim, uma construção sócio-histórica e deve, portanto, ser 
considerada como tal, principalmente, pela escola.

Caminhando nessa direção e, também, pesquisando 
questões relacionadas ao letramento, Kleiman (1995, p. 19) 
aponta que:

As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro 
de prática social segundo a qual o letramento era definido 
e, segundo a qual os sujeitos eram classificados ao longo da 
dicotomia alfabetizado ou não alfabetizado, passam a ser, em 
função dessa definição, apenas um tipo de prática- de fato, 
dominante- que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não 
outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento 
sobre a escrita.

Os estudos de Tfouni (1995; 2001) e de Kleiman (1995; 
2009) podem fornecer respostas para o desacerto que existe 
entre os sujeitos-alunos e a leitura e escrita. Kleiman (1995) 
enfatiza que a escola é a principal agência de letramento. Essa 
agência trabalha segundo o modelo autônomo de letramento, o 
qual, conforme Street (1984), concebe a autonomia da escrita, 
vista como um  produto completo em si mesmo, que não estaria 
preso ao contexto de sua produção para ser interpretado. Esse 
modelo de letramento defende que somente a escrita possibilita 
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o desenvolvimento econômico e as atividades cognitivas, bem 
como que somente pela escrita é possível diferenciar as “funções 
lógicas” da linguagem de suas funções interpessoais.

Esse ponto é crucial, visto que, para a escola a decodificação 
é entendida como alfabetização e, de uma maneira equivocada, 
a escola considera que o aluno que decodifica sabe ler e escrever. 
Mas qual o lugar social do sujeito que reconhece as letras, forma 
sílabas, palavras, frases e, no final de cada frase coloca um ponto 
final, sem conseguir produzir um texto com começo, meio e 
fim organizados, mesmo que essa “estrutura textual” seja um 
efeito ilusório necessário para a construção dos sentidos?  Qual 
é a posição do sujeito diante dos múltiplos usos da linguagem 
permitidos fora da escola?  Os textos que circulam na mídia, 
impressa e eletrônica, nos espaços urbanos, em toda a sociedade 
para serem interpretados reclamam do sujeito a assunção da 
posição discursiva função-leitor (PACÍFICO, 2012), ou seja, 
posição que possibilita ao leitor duvidar da transparência da 
linguagem, da ilusão do sentido único, porque em linguagem 
“nada é por acaso”,  não há neutralidade.  Pacífico (idem) 
defende que o sujeito precisa ocupar a função-leitor para poder 
exercer a função-autor (ORLANDI, 1996). 

Além de não haver neutralidade na escolha das palavras 
colocadas em discurso, não há, também, neutralidade em 
relação ao gênero discursivo produzido; em outras palavras, a 
escrita não pode ser concebida como um sistema que se mantém 
neutro em relação à produção de um ou de outro gênero 
discursivo, não pode ser, pois, concebida, simplesmente, em 
termos de (de)codificação. De acordo com Tfouni (1995, p. 
15-16):

Produzir ou decodificar significativamente um texto narrativo 
simples de uma cartilha ou manual didático, e um texto que 
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descreve o funcionamento de um computador não constituem 
duas atividades iguais, do ponto de vista da alfabetização 
do mesmo indivíduo. Assim, talvez, seja melhor não falar 
em alfabetização simplesmente, mas em graus, ou níveis de 
alfabetização.

Em entrevistas sobre aprendizagem da leitura e da escrita, 
realizadas com crianças, nos anos escolares iniciais3, elas dizem 
que é importante saber ler e escrever “para não ficar burro”; 
“para ficar inteligente”; “para copiar a lição da lousa”; “para 
arrumar um bom emprego quando crescer”. Todos os anos, os 
graduandos do curso de Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto- USP,  realizam seus estágios 
curriculares em escolas públicas de Ribeirão Preto, e a parte 
inicial do estágio contempla a entrevista com os sujeitos-alunos 
que frequentam as salas de aula onde os estágios se realizam. 
As respostas dos sujeitos entrevistados são sempre essas que 
acabamos de reproduzir, acima, embora tanto os graduandos 
quanto os alunos do Ensino Fundamental sejam outros, a 
cada ano. Como escreveu Camões, “Mudam-se os tempos, 
mudam-se as paixões”, mas a visão reducionista sobre leitura 
e escrita continua a mesma para os alunos dos anos iniciais 
de alfabetização. Isso nos leva a dizer que a escola mantém 
esse discurso dominante sobre leitura e escrita, e os alunos são 
capturados por esses sentidos e repetem-nos a cada ano. 

Tais respostas levam-nos à conclusão de que a escola não 
avança em relação às atividades de linguagem, bem como a 
reiterar o que Kleiman (1995) aponta: a escola é a principal 
agência de letramento e trabalha com o modelo autônomo de 
letramento. Essa instituição está distante do modelo ideológico 
de letramento (STREET, 1984). Segundo esse modelo, as 

3 Ver ARAÚJO, T.; PACÍFICO, S.M.R.; ROMÃO,L.M.S. Sentidos 
interditados de leitura na escola e deslocamentos do sujeito: um dizer nas 
margens. Pesquisas em Discurso Pedagógico, 2011.2.
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práticas de letramento mudam segundo o contexto e as relações 
de poder, na sociedade. Os estudiosos que se filiam a esse 
modelo não aceitam a autonomia da escrita e defendem que 
o desenvolvimento das sociedades modernas sustenta-se na 
divisão do trabalho e nas relações com o modo de produção, e 
não na difusão do letramento. Assim, o letramento contribui 
com o desenvolvimento, mas não é sua causa. Diante das 
respostas dadas pelos alunos do Ensino Fundamental, constata-
se que na escola circula o discurso dominante que concebe a 
autonomia da escrita, bem como que ela é a responsável pelo 
desenvolvimento social e cognitivo, ou seja, eles reproduzem o 
modelo autônomo de letramento.  

Vislumbrando outra cena escolar, pois não concordamos 
com práticas escolares que privam os alunos de eventos de 
letramento plurais, defendemos que o acesso à leitura, escrita, 
tecnologia, produção de textos multimodais podem fazer os 
alunos encontrarem outras boas e importantes razões para 
aprenderem a ler e escrever, tais como a função social da escrita, 
o prazer de interpretar as mais variadas materialidades (verbais, 
não verbais, musicais, pictóricos) e gêneros discursivos. A escola 
tem o papel de construir condições discursivas para que o aluno 
exerça seu poder e direito de argumentação, a fim de assumir 
um posicionamento diante de um objeto discursivo e não se 
calar,  como muitos o fazem. Segundo Rojo (2001, p. 65):

A escola é um lugar enunciativo privilegiado, para colocar 
em circulação e em relação as formas discursivas (gêneros) 
secundárias e públicas que, por sua vez,  põem em relação 
diferenciada e complexa, as ditas “modalidades oral e escrita” 
dos discursos.

Trabalhar com o modelo ideológico de letramento exige 
considerar a relação desigual de poder que funciona entre 
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professores e alunos e conceber a língua não como um sistema 
neutro, mas sim, como um “objeto simbólico que produz 
sentidos” (ORLANDI, 1996). E acrescentamos, sentidos que 
não são os mesmos para todos os sujeitos.

Nós, professores, viemos e vivemos na escola; logo, 
sabemos quão difícil é para essa instituição e para aqueles nela 
envolvidos trabalhar com o diferente, com o múltiplo, com a 
possibilidade do vir-a-ser do sentido que não está pronto, mas 
sim, é construído a cada gesto de interpretação e de escrita.

Nem sentidos nem sujeitos são os mesmos, pois a 
heterogeneidade é que os constitui. O sujeito não tem sua 
existência separada da sociedade, como uma entidade fundada 
em si mesmo ou como um dado empírico a ser compreendido 
a partir das categorias dadas pela idade, cor, origem social, 
nível econômico etc; o sujeito discursivo constitui-se na língua 
marcada por um espaço social, sendo ele tecido pelas diversas 
vozes que já circularam antes, em outros contextos sociais. 
Por ser assim, o sujeito é concebido em uma trama discursiva 
costurada pela ideologia, mecanismo de interpelação o qual se 
configura a partir do lugar social que ele ocupa.

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo 
mundo sabe” o que é um soldado (...), evidências que fazem 
com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que 
realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência 
da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do 
sentido das palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, 2014, p. 
146).

A ilusão de evidência dos sentidos é muito valorizada no 
contexto escolar, por meio das atividades escolares propostas, 
principalmente, pelos livros didáticos. Nesse material, o 
texto é tratado como um produto; o sentido como único; o 
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sujeito é cartesiano, que faz escolhas com intencionalidade; 
a exterioridade da linguagem é desconsiderada. Diante disso 
e retomando que na escola é valorizado o modelo autônomo 
de letramento, a autoria é concedida apenas aos autores 
consagrados pela literatura e aos autores do livro didático, ou 
seja, àqueles que escrevem. Criticamos essa evidência de sentidos 
e defendemos que a autoria deve ser praticada na escola e fora 
dela, por todo sujeito que puder (no sentido de poder/saber) 
ocupar a posição discursiva de autor, tanto na escrita quanto 
na oralidade. 

LETRAMENTO E AUTORIA: “NEM SÓ DE ESCRITA VIVE 
O AUTOR”

Tfouni (1995) aponta que, se consideramos o discurso 
dominante sobre a escrita, o princípio de autoria é tido como 
característico do texto escrito. Todavia, as pesquisas da autora 
com adultos não alfabetizados (TFOUNI, 1995; 2001) mostram 
que o discurso oral pode estar perpassado por características 
do discurso escrito, o que possibilita investigar a autoria na 
oralidade.  Com base nesse novo olhar para as questões da 
autoria, Tfouni (idem) constrói um forte argumento contra a 
visão engessada de que só há autoria em textos escritos.

Tizioto, Pacífico e Romão (2009) também confirmam 
esses dados com pesquisa realizada na Educação Infantil, 
fase escolar em que as crianças, mesmo sem saber escrever, 
ocupam a posição discursiva de autor. O autor é uma posição 
discursiva que trabalha o interdiscurso no intradiscurso, 
procurando controlar a deriva e a dispersão dos sentidos que 
sempre podem ocorrer (TFOUNI, 1995). Como já marcamos, 
o sujeito discursivo é heterogêneo, capturado pela ideologia, 
não é um sujeito uno. Por isso, ele é sujeito a furos, a deslizes, 
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a atos falhos. Apesar disso, o sujeito que ocupa a posição de 
autor, ao trabalhar no intradiscurso, tenta controlar os pontos 
de fuga dos sentidos, pois ao acessar o interdiscurso ele tem 
acesso a uma multiplicidade de sentidos disponíveis para serem 
colocados em discurso. 

Interdiscurso é “o já-dito que sustenta a possibilidade 
mesma de dizer: conjunto do dizível que torna possível o dizer 
e que reside no fato de que algo fala antes, em algum lugar” 
(ORLANDI, 1998, p. 9). Para ocupar a posição de autor, 
portanto, o sujeito discursivo tem de considerar que existe algo 
que é anterior, chamado de já-lá e exterior à produção e à leitura 
de textos e o sentido depende da relação do sujeito com isso 
tudo. Segundo Orlandi (1996, p. 69), “a função-autor se realiza 
toda vez que o produtor da linguagem se representa na origem, 
produzindo um texto com unidade, coerência, progressão, 
não-contradição e fim.” Podemos dizer, pois, que o processo 
de produção de sentidos não é linear, tampouco transparente; 
ao contrário, é contraditório, passível de equívoco, de furos, de 
(con)fusões.

Analisaremos, abaixo, uma produção textual escrita por 
um adulto em fase de  alfabetização. Quando escreveu o texto 
que será analisado, ele estava há seis meses participando de um 
programa de alfabetização, em uma cidade do interior de São 
Paulo. Com base nas pesquisas de Tfouni (1995), podemos dizer 
que esse sujeito tinha, na época, um baixo grau de escolaridade, 
mas não, necessariamente, um baixo grau de letramento. Para 
esta autora, não há relação direta entre grau de escolaridade e 
grau de letramento. Importante destacar que o sujeito não teve 
o livro didático como suporte para a escrita, mas sim, aulas de 
letramento e alfabetização em que as condições de produção 
discursiva permitiam que sujeitos e sentidos se constituíssem 
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com o texto, levando em consideração que o contexto sócio-
histórico afeta tal constituição. No momento da produção 
do texto, o tema proposto para a escrita era a história de vida 
de cada um. Os nomes citados no texto serão trocados para 
garantir o sigilo dos sujeitos. Vejamos: 

Mia vida

Comesei mia vida secsual com 13 ano morava na Môca e lá 
coesi a maura.

Ela era muito legau a gente se dava muinto bem. Eu sempre fui 
da pa virada e desde sedo já namourava muinto.

Foi num deses namouro que engravidei a Maura. Ela tia 14 
ano e a mãe dela quaze mi mato. Nosso fio naseu creseu e oje 
já teim 17 ano.

Eu e a Maura tamo junto até oje e sempre orientamo o Pedro 
pra num faze o mesmo. Esa é a mia istória.

Luiz

Podemos analisar que o texto se constitui como uma unidade 
de sentido, com começo, meio e fim organizados. O título “Mia 
vida” é coerente com o texto, bem como com seu fechamento, 
“Esa é a mia istória”. Ao eleger o tema “minha vida”, o sujeito 
poderia produzir sentidos sobre a vida profissional, sobre a 
vida amorosa, sobre a infância, pois escrever sobre a vida é um 
tema muito amplo. Assumindo a posição discursiva de autor, o 
sujeito tenta controlar a possível dispersão de sentidos e elege 
como viés a “vida secsual”. E sobre isso sua narrativa discorre, 
do início ao fim.
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O sujeito, mesmo com baixo grau de escolaridade, ocupou 
a posição discursiva de autor, trabalhou o interdiscurso no 
intradiscurso quando tece sentidos sobre vida sexual precoce e 
as consequências de uma gravidez não planejada; a preocupação 
com o filho e a orientação para que ele não siga o mesmo 
caminho dos pais, sentidos que têm uma história, um já-lá e 
que foram recortados do interdiscurso e costurados pelo autor, 
com coerência, na tessitura intradiscursiva que ele construiu.

Interessante analisar que a primeira ocorrência do 
significante “maura”, no texto, se dá com letras minúsculas. 
Entretanto, a segunda e a terceira trazem o nome grafado com 
letra maiúscula, o que pode indiciar não um desconhecimento 
da regra gramatical que prescreve que nome próprio inicia-se 
com maiúscula, mas sim, que “maura”, no início era apenas mais 
uma menina que o sujeito “namourava”, ela ocupava um lugar 
“comum” em sua vida. Depois da gravidez, porém, “Maura” 
passou a ocupar um lugar “próprio” na vida do sujeito, pois 
eles construíram uma família, como se lê em “Eu e a Maura 
tamo junto até oje e sempre orientamo o Pedro pra num faze 
o mesmo”. Considerando essa possibilidade de interpretação, 
podemos dizer que grafar “maura” com inicial minúscula 
ou “Maura” com maiúscula não se restringe a uma questão 
linguística, vai muito além de uma relação do sujeito com um 
sistema de leis e regras gramaticais. Nesse caso, entendemos 
que se trata da subjetividade que se dá pela/na língua, uma vez 
que a língua é “[...] responsável pela subjetividade e, portanto, 
pela inserção do sujeito no mundo simbólico da linguagem” 
(CORACINI, 2007, P. 137).

Se a análise fosse realizada a partir da concepção de 
alfabetização como aquisição do código, encontraríamos 
muitos problemas de grafia e de concordância, no texto “Mia 



- 271 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

vida”. Se, por outro lado, consideramos as concepções do 
letramento, especialmente, a teoria sócio-histórica proposta 
por Tfouni (idem), levantaríamos as seguintes questões: quais 
são as relações desiguais de poder que impedem os sujeitos-
alunos, jovens e adolescentes de frequentarem e permanecerem 
na escola até atingirem um alto grau de escolaridade e de 
letramento? Quais os motivos que levaram o autor desse texto 
a buscar alfabetizar-se depois de adulto, já casado e com um 
filho de “17 ano”?  Será que em sua infância o seu direito de 
estar na escola lhe foi negado? Será que ele precisou abandonar 
a escola para trabalhar? Será que sua escrita não correspondia 
aos padrões escolares, por isso ele desistiu de estudar? 

Sejam quais forem as respostas, o que é valorizado pelas 
teorias do letramento que mobilizamos neste trabalho é que:

O resgate da cidadania passa pela transformação de práticas 
sociais tão excludentes como as da escola brasileira, e um dos 
lugares dessa transformação poderia ser a desconstrução da 
concepção do letramento dominante. (KLEIMAN, 1995, p.48) 

Vale destacar que encontramos nesse texto muitas marcas 
de oralidade, as quais não são valorizadas no contexto escolar 
no que se refere à produção de textos escritos. Segundo Kleiman 
(idem, p. 45) “Uma prática escolar que visa ao domínio da 
escrita para a produção de um texto expositivo abstrato, 
internamente consistente, pressupõe uma separação polarizada 
entre a oralidade e a escrita”; logo, essas marcas (por exemplo, 
“13 ano”; “mi mato”; “orientamo”) presentes no texto seriam 
desvalorizadas em uma avaliação escolar pautada no modelo 
autônomo de letramento. 

Para a elaboração deste capítulo, recorremos a estudos 
sobre o letramento propostos no final do século XX. Deixamos 
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de tocar em estudos mais recentes, como os de Rojo e Moura 
(2012) sobre os multiletramentos, ponto fundamental para 
ser considerado em tempos de tecnologia que afeta as práticas 
de escrita. Sabemos e defendemos a necessidade de a escola 
garantir aos alunos o acesso às mídias, à produção de textos 
nos mais variados gêneros discursivos. Todavia, para este 
trabalho, optamos por tentar reverberar a memória discursiva 
de tantos sentidos já-ditos sobre letramento, desde a década de 
1990, mas, ainda hoje, permanecem opacos quando se trata do 
sujeito-escolar, da leitura e escrita.  

(...) uma memória não poderia ser concebida como uma esfera 
plena, cujas bordas seriam transcendentais históricos e cujo 
conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado ao modo 
de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de 
divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de 
conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, 
réplicas, polêmicas e contra-discursos. ( PÊCHEUX, 1999, 56).

Pela memória discursiva podemos dizer que o giz, a lousa, 
o lápis e o papel ainda deixam muitos alunos à margem das 
práticas sociais perpassadas pela escrita. Como contemplar as 
novas tecnologias é uma questão para um próximo trabalho. 

Por ora, entendemos que a análise do texto Mia vida ainda 
traz questões cruciais para a escola brasileira: como as práticas 
de alfabetização são trabalhadas nessa instituição? Sujeitos-
alunos como Luiz têm espaço no contexto escolar e seu grau 
de letramento é considerado e valorizado pelos professores? O 
que significa a notícia que circulou no site da UOL Educação, 
apresentada no início deste capítulo, que diz que apenas 8% 
dos brasileiros são proficientes para ler e produzir qualquer tipo 
de texto? Como são discursivizados os sujeitos que ocupam 
a mesma posição discursiva de Luiz? A visão reducionista 
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de alfabetização consegue explicar essa questão? As teorias 
do letramento estão chegando, efetivamente, aos cursos de 
formação de professores para que uma visão mais abrangente 
de alfabetização e letramento dê sustentação às atividades de 
linguagem, nas escolas brasileiras? As respostas podem ser 
muitas e pelo efeito da ideologia elas podem parecer “eficazes”, 
“adequadas”, “competentes”, adjetivos tão caros ao discurso 
neoliberal que sustenta os documentos oficiais sobre ensino de 
língua. Será? 

E COMO NADA É POR ACASO, DUVIDEMOS DO QUE 
PARECE ÓBVIO

Coracini nos ajuda a formular nossas considerações finais, 
que duvidam de um ensino de língua pautado na concepção de 
alfabetização que desconsidera a exterioridade constitutiva de 
sujeitos e sentidos. Segundo a autora:

...Apre(e)nder uma língua (estrangeira-materna, materna-
estrangeira), incluindo-se aí a “língua da escola”...não significa 
aprender formas, estruturas, repetir palavras..., mas penetrar em 
discursividades, ...constituir-se do, pelo e no outro... E dessa 
experiência “nasce” o sujeito, em constante movimento, em 
constante mutação... (CORACINI, 2007, p. 146).

Conforme apresentamos neste capítulo, a ênfase na letra, 
no código, no alfabeto ainda sustenta as práticas pedagógicas 
nas escolas brasileiras. Os índices que apontamos nos sites 
pesquisados nos dão indícios disso, pois com tantos brasileiros 
falando, cantando, encenando, escrevendo, produzindo os 
mais variados tipos de textos na internet, em celulares, é de se 
duvidar de que apenas 8% tenham proficiência em leitura e 
escrita. Em que concepção os sites estão entendendo leitura e 
escrita para construir tais sentidos? 
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Essa visão reducionista barra a entrada do sujeito em 
discursividades. Silencia a heterogeneidade de sujeitos e 
sentidos. Apesar de esse ser o discurso dominante, encontramos 
muitos sujeitos como Luiz, que ousam escrever e se inscrever na 
língua, marcando que, mesmo com baixo grau de escolaridade 
ele assume a posição de autor. A questão é: a escola valoriza 
produções escritas como a que analisamos?

Para efeito de fechamento, defendemos que as contribuições 
vindas das teorias do letramento têm de funcionar como 
base dos cursos de formação de professor para que a prática 
pedagógica passe a ser mais abrangente no tocante ao trabalho 
com a linguagem.

REFERÊNCIAS

CORACINI, M. J. Nossa língua: materna ou madrasta: linguagem, 
discurso e identidade. In: CORACINI, M.J. A celebração do Outro: 
arquivo, memória e identidade. Campinas-SP: Mercado das Letras, 
p. 135-148, 2007.

KLEIMAN, Â. (org). Os significados do letramento: uma nova 
perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado 
das Letras, 1995. 

KLEIMAN, A. Ação e mudança na sala de aula: uma pesquisa 
sobre letramento e interação. In: ROJO, R. (org.) Alfabetização 
e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas- SP: Mercado das 
Letras, 1998. 4ª. reimpressão 2009. 

PACÍFICO, S. M. R. Leitura, autoria e riso: criança e literatura nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. UNESP, Araraquara, 2012.



- 275 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas

PACÍFICO, S.M.R. Argumentação e autoria nas redações de 
universitários: discurso e silêncio. Curitiba: Appris, 2012.

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação 
do óbvio. [trad. Eni Orlandi et ali]. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 1995.

PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. [trad. Eni 
P. Orlandi] 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 1997.

PÊCHEUX, M. “Ler o arquivo hoje”. In: ORLANDI, E.P. (org.). 
Gestos de leitura: da história no discurso. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 1997.

 PÊCHEUX, M. O papel da memória. In: ACHARD, P. Papel da 
memória. Campinas: Pontes, 2007. 

ROJO, R. Letramento escolar, oralidade e escrita em sala de aula: 
diferentes modalidades ou gêneros do discurso? In: SIGNORINI, 
I. (org.). Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento. 
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001, p. 51-74. 

ROJO, R.; MOURA, E. Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Parábola, 2012.

STREET, B.V. Literacy in Theory and Pratice. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1984.

TFOUNI,L.V. Letramento e alfabetização. São Paulo: Pontes, 
1995.

TFOUNI, L.V.  A dispersão e a deriva na constituição da autoria e 
suas implicações para uma teoria do letramento. In: SIGNORINI, 
I. (org.). Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento. 
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001, p.77-94. 



- 276 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa

TIZIOTO, P. A.; PACÍFICO, S.M.R.; ROMÃO, L.M.S. Leitura 
e interpretação: percursos que engendram a escrita infantil. In. 
Revista Leitura. Teoria & Pratica. ALB. Ano 27, Nº 53, p. 61-70, 
nov. 2009.



- 277 -

O textO: prOcessOs, práticas e abOrdagens teóricas



- 278 -

Coleção Mestrado eM linguístiCa



9 7 8 8 5 6 0 1 1 4 6 4 1

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-60114-64-1 

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA: MESTRE E DOUTOR EM EDUCAÇÃO PELA 
USP. PÓS-DOUTORADO EM LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS NA 
USP. PROFESSOR TITULAR DO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS DA 
PUC DE SÃO PAULO E VICE COORDENADOR DO PROGRAMA DE 
ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM LÍNGUA PORTUGUESA DA 
PUC-SP. LÍDER DO GRUPO DE ESTUDOS RETÓRICOS ARGUMEN-
TATIVOS (ERA). ATUA NAS ÁREAS DE LETRAS E ENSINO COM 
ENFOQUE NOS TEMAS: RETÓRICA, ARGUMENTAÇÃO, METODOLOGIA 
DE ENSINO DE LÍNGUAS, LÍNGUA PORTUGUESA, LINGUÍSTICA E 
ENSINO-APRENDIZAGEM.
MARIA ALZIRA LEITE: DOUTORA EM LÍNGUA PORTUGUESA E 
LINGUÍSTICA PELA PUC DE MINAS GERAIS. MESTRE EM ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS E LÍNGUA PORTUGUESA TAMBÉM PELA PUC DE MINAS 
GERAIS. DOCENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO) 
EM LETRAS NA UNINCOR, ONDE ATUA NAS ÁREAS DE LINGUÍSTICA 
APLICADA E ANÁLISE DO DISCURSO DIALOGANDO COM AS TEORIAS: 
ARGUMENTAÇÃO, REPRESENTAÇÕES, IDENTIDADE E MULTIMODALIDADE. 
LÍDER DO GRUPO DE PESQUISA LOGOS.
MARIA FLÁVIA FIGUEIREDO: DOUTORA EM LINGUÍSTICA PELA 
UNESP (ARARAQUARA), COM ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA PELA STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY-AL-
BANY), FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE PELA APV (ASSOCIAÇÃO 
PSICANALÍTICA DO VALE DO PARAÍBA). DOCENTE PERMANENTE DO 
PROGRAMA DE MESTRADO EM LINGUÍSTICA NA UNIFRAN. É LÍDER 
DO GRUPO PARE (PESQUISA EM ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA). TEM 
EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE LINGUÍSTICA COM ÊNFASE EM RETÓRICA, 
LINGUÍSTICA TEXTUAL E FONOLOGIA. REALIZA PESQUISAS NOS TEMAS: 
RELAÇÕES ENTRE ETHOS RETÓRICO E GÊNERO DO DISCURSO; LINGUÍSTI-
CA E PSICANÁLISE; GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS E ENSINO E 
OUTROS.
MARIA SILVIA RODRIGUES-ALVES: DOUTORA E MESTRE EM 
LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA PELA UNESP DE ARARAQUARA. 
PÓS-DOUTORADO EM LINGUÍSTICA, PNPD/CAPES-UNIFRAN. 
DOCENTE DE LÍNGUA ESPANHOLA DO CURSO DE LETRAS DO UNI-FA-
CEF E DA FATEC-FRANCA. TEM EXPERIÊNCIA NAS ÁREAS DE LÍNGUA 
ESPANHOLA (LÍNGUA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRONÚNCIA), 
LINGUÍSTICA (RETÓRICA E FONÉTICA E FONOLOGIA), METODOLOGIA DE 
PESQUISA (ESCRITA CIENTÍFICA).
MARINA CÉLIA MENDONÇA: DOUTORA EM LINGUÍSTICA PELA 
UNICAMP, NA ÁREA DA ANÁLISE DO DISCURSO. MESTRE EM 
LINGUÍSTICA TAMBÉM PELA UNICAMP. DOCENTE E PESQUISADORA 
DO DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA DA UNESP (ARARAQUARA), 
ONDE ATUA NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA ANÁLISE 
DO DISCURSO, COM ÊNFASE NOS ESTUDOS BAKHTINIANOS DO DISCURSO. 
É COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA DA UNESP-ARARAQUARA.
RENATA MARCHEZAN: PROFESSORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO EM LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA DA UNESP 
(ARARAQUARA), COM MESTRADO EM LETRAS, PELA MESMA UNIVERSI-
DADE, DOUTORADO EM LINGUÍSTICA, PELA USP, E PÓS-DOUTORADO, 
PELA UNIVERSITY OF SHEFFIELD. SEUS INTERESSES DE PESQUISA E 
SUAS PUBLICAÇÕES SITUAM-SE NOS DOMÍNIOS DO DIALOGISMO E DA 
SEMIÓTICA. COORDENA O SLOVO - GRUPO DE ESTUDOS DO 
DISCURSO.
SORAYA MARIA ROMANO PACÍFICO: DOUTORA EM CIÊNCIAS, PELO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, NA FACULDADE DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO (USP). MESTRE EM 
LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS E 
LETRAS DA UNESP. POSSUI PÓS-DOUTORADO PELA UNESP. 
PROFESSORA DOUTORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
DESENVOLVE PESQUISAS NA ÁREA DE ANÁLISE DO DISCURSO 
PECHEUTIANA, PRINCIPALMENTE NOS TEMAS: AUTORIA, ARGUMENTA-
ÇÃO, LEITURA E ESCRITA.

Este é  o volume de número 11 da Coleção Mestrado em Linguística que é organi-
zado a cada ano por um grupo de professores do programa de Mestrado em 
Linguística da Universidade de Franca. Este volume tem o título de: O texto: 
processos, práticas e abordagens teócas e foi organizado por três de seus 
professores da área de estudos do texto e é composto por onze capítulos produ-
zidos por pesquisadores de diferentes universidades do Brasil. Os diferentes 
capítulos trilharam os caminhos das práticas textuais, das abordagens teóricas 
as mais diversas e dos processos que cercam a organização e a produção de um 
texto. A ideia central do conjunto dos capítulos foi a reflexão de que o homem 
textualiza e que essa sua faculdade é decisiva para a sua atuação social e sua 
sobrevivência. O texto é tratado aqui como o lugar privilegiado de interação 
entre atores sociais e de construção interacional de sentidos. A visão de mundo 
que qualquer ser humano possa ter deságua inescapavelmente em um texto. As 
ideias totais de uma sociedade manifestam-se nos mais diferentes textos que 
nela se produzem em um diálogo fértil com a história e com o tempo vividos.

O texto:
processos, práticas e abordagens teóricas


