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EL EMPLEO DEL MARCADOR DISCURSIVO “Y BUENO” EN RELACIÓN CON 

LA ARGUMENTACIÓN EN LOS DISCURSOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE POBREZA 

Adriana Podestá 
UTN San Nicolás 

 
 
Resumen: En este trabajo se analizan tres fragmentos argumentativos de historias de 
vida de gente en situación de pobreza, extraídos del programa Crónicas extremas, 
emitido por la televisión argentina en el año 2007. El objetivo es examinar el empleo 
del marcador discursivo ―y bueno‖ en relación con las estructuras argumentativas. El 
marco teórico metodológico es la Teoría de la Argumentación (Toulmin, 1958) 
reformulada por Pardo (2011) para el Análisis Crítico del Discurso y se adopta una 
perspectiva pragmática (Portolés, 1998; Montolío, 2001) para determinar el significado 
de ―y bueno‖. Se observa el empleo de ―y bueno‖ cuando el hablante expresa 
resignación ante circunstancias adversas (Datos) que lo obligan a realizar actos 
valorados negativamente (Conclusión). En su argumentación acompañada del 
marcador ―y bueno‖ el hablante se posiciona como víctima y de esta manera despliega 
la estrategia de protección de imagen (Goffman, 1967), esperando encontrar la 
comprensión de su interlocutor y de las audiencias. 
Palabras Claves: ―Y bueno‖. Estructura argumentativa. Actitud de resignación. 
Estrategia de protección de imagen. 
 
Abstract: In this work three argumentative extracts of life stories are analysed. They 
have been taken from the life stories of people in situation of poverty, corresponding to 
the program Crónicas extremas, broadcast on Argentine television in 2007. The 
purpose of the analysis is to examine the use of the discourse marker ―y bueno‖ in 
relation to the argumentative structures. The theoretical methodological framework is 
Argumentation Theory (Toulmin, 1958) reformulated by Pardo (2011) within Critical 
Discourse Analysis, and a pragmatic perspective (Grice, 1975; Portolés, 1998) has 
been adopted to determine the meaning of ―y bueno‖. It has been observed that ―y 
bueno‖ is used when the speaker expresses resignation towards adverse 
circumstances (Data) which drive him to commit negatively evaluated acts (Claim). In 
his argumentation, accompanied by ―y bueno‖ the speaker positions himself as a victim 
and in this way, he displays the face saving strategy (Goffman, 1967), hoping to arouse 
the sympathy of his interlocutor and of the audiences. 
Keywords: ―Y bueno‖. Argumentative structure. Attitude of resignation. Face saving 
strategy. 

 
 

Introducción 

Este trabajo surgió a partir de mi tesis doctoral ―La representación de la 

pobreza hoy en la televisión argentina‖. En el análisis de las historias de vida, 

llamó la atención el empleo reiterado de ―y bueno‖ cada vez que las personas 
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en situación de pobreza justificaban por lo general actos valorados 

negativamente. Las preguntas que surgieron entonces fueron: ¿Por qué el 

marcador ―y bueno‖ es empleado solamente en relación con las estructuras 

argumentativas? y ¿Cuál es el significado de ―y bueno‖ que se infiere a partir 

del decir de los hablantes? En este trabajo se dará respuesta a estos 

interrogantes. 

  

1.Objetivos  

1.1. Objetivo general 

 Examinar el empleo de ―y bueno‖ en relación con la Argumentación.  

 

1.2.Objetivos específicos 

 Analizar las estructuras argumentativas. 

 Determinar el significado de ―y bueno‖ a partir de los argumentos 

presentados. 

 

2. Corpus 

El corpus consiste en tres fragmentos argumentativos de historias de 

vida de personas en situación de pobreza. Estos fragmentos corresponden a 

tres capítulos del programa Crónicas extremas que fuera emitido por el canal 

América de la televisión argentina en el año 2007. Los capítulos son: ―Fábrica 

de putas‖ (15/07), ―Pelea por la tierra‖ (7/10) y ―Ladrones de Fuerte Apache‖ 

(29/06). En ellos, los participantes en situación de pobreza, relatan su historia 

de vida al periodista.  

Linde (1993) define la historia de vida como una narración oral que surge 

en una interacción social en la cual se van negociando los significados que en 

ella se construyen. La historia de vida permite conocer las opiniones, las 

creencias y los hechos más significativos en la vida de las personas, que si 

bien ocurrieron en el pasado, inciden en su vida presente. El entrevistador 
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desempeña un rol activo en los relatos ya que es él quien guía las historias de 

vida a través de sus preguntas.  

 

3. Marco teórico-metodológico 

Esta investigación se inscribe en el marco teórico del Análisis Crítico del 

Discurso que se interesa en situaciones de exclusión social y abuso del 

poder (Fairclough,1995). Puesto que el análisis se focaliza en el empleo de ―y 

bueno‖ en relación con la Argumentación, se hará referencia a los estudios 

sobre los marcadores discursivos (Portolés 1993,1998, 2001) y a la Teoría de 

Toulmin (1958) reformulada por Pardo (2011). 

 

3.1. “Y bueno” como marcador discursivo 

―Y bueno‖ no ha recibido suficiente consideración en los estudios de los 

marcadores discursivos que se han concentrado separadamente en la 

conjunción ―y‖ por un lado y en la interjección ―bueno‖ por otro. No obstante, el 

diccionario de partículas discursivas (Briz, Pons, Portolés, 2008) documenta las 

posibles combinaciones de ―bueno‖ tales como ―pero bueno‖, ―ah bueno‖ y 

―pues bueno‖. Es decir, los autores reconocen la posibilidad de la interjección 

―bueno‖ de combinarse con otras partículas y señalan que su significado está 

ligado a la interacción. Y este sería el caso de ―y bueno‖ que funciona 

prosódica y semánticamente como una unidad. 

Portolés (1998, 2001) define a los marcadores discursivos como  

unidades lingüísticas invariables que no ejercen función sintáctica en 
el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 
coincidente en el discurso: el de guiar de acuerdo con sus 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 
inferencias que se realizan en la comunicación (Portolés, 2001: 25-
26). 

Se advierte en esta definición que Portolés adopta una postura 

pragmática que remite a Grice (1975) para quien la comunicación no es sólo un 

proceso de codificación/descodificación de la lengua compartida por el hablante 

y el oyente, sino también una labor de inferencias que se obtienen a partir del 

contexto (implicaturas conversacionales) o a partir de determinadas unidades 
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léxicas (implicaturas convencionales). Portolés (1993) señala que Ducrot 

(1980) llegó a conclusiones similares a las de Grice. Para Ducrot los 

enunciados orientan el discurso en una dirección determinada, favorecen la 

inferencia de unas conclusiones e impiden la de otras. Los conectores son los 

elementos lingüísticos que más evidencian este hecho y por lo tanto 

constituyeron para Ducrot su objeto de estudio. Más adelante, otros autores 

basados en la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson (1986) sostienen 

que los conectores restringen el contexto pertinente para una inferencia y de 

este modo contribuyen al procesamiento de la información. Para ellos el 

contexto de los participantes en una conversación es siempre mental e incluye 

no sólo las creencias radicadas en su memoria, sino también aquellas que 

derivan de su percepción inmediata de la situación, o simplemente de lo que se 

ha dicho antes (Portolés 1998, 2001).  

Portolés (1993) establece una diferencia entre los conectores y demás 

marcadores discursivos. Los conectores proporcionan instrucciones 

convencionales para procesar el contexto a partir de la vinculación entre dos 

enunciados. En cambio, en el caso de los marcadores, las inferencias son 

conversacionales, obtenidas a partir del contexto. Portolés (1998) destaca el 

contorno entonativo propio de los marcadores, que no poseen los conectores. 

En base a los conceptos de Portolés, ―y bueno‖ es un marcador 

discursivo porque 

 no está sintácticamente integrado a la oración,  

 semánticamente no presenta un contenido referencial o denotativo,  

 pragmáticamente muestra un significado de procesamiento: guiar las 

inferencias que se efectúan a partir de la articulación entre los 

miembros del discurso y el contexto, 

 prosódicamente está delimitado por pausas. 

 

Entre los marcadores conversacionales del discurso Portolés (1993) 

distingue a los modalizadores que son interjecciones, pueden ir precedidos por 

un conector (conjunción), aparecen como unidades independientes en el 
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discurso y expresan la disposición, el estado mental del hablante. ―Y bueno‖ 

sería entonces un modalizador. 

 

3.2. La Argumentación 

La Argumentación es un principio del lenguaje por el cual todo texto por 

el hecho de ser dialógico (Bakhtin 1981) conlleva una argumentación intrínseca 

(Pardo 2011). Pardo distingue entre argumentatividad (Lavandera, 1992) y 

argumentación. La argumentatividad es el rasgo argumentacional mínimo que 

requiere todo texto para continuar su dinamismo comunicativo y la 

argumentación es un grado de argumentatividad muy alto que permite 

reconocer una serie de prácticas discursivas particulares que conforman un 

género (discurso argumentativo, la retórica). Presentada de este modo, la 

argumentación es una noción dimensional que varía de texto en texto. En este 

trabajo, el análisis se lleva a cabo en las secuencias argumentativas de 

historias de vida que constituyen textos narrativos. Si bien la dimensión 

argumentativa está presente en todos los textos en diferentes grados, es en las 

secuencias argumentativas donde se alcanza un mayor grado de 

argumentación, cuando los hablantes justifican hechos significativos en su vida. 

Para el análisis de la argumentación, se sigue el modelo de Toulmin 

(1958) reformulado por Pardo (2011) para el Análisis Crítico del Discurso. Para 

Toulmin, argumentar significa presentar una aseveración apoyada por 

elementos justificatorios con la pretensión de ser creíble. Su modelo de 

estructura argumentativa se compone de Datos que aportan evidencias o 

fundamentos que conducen a la Tesis o Conclusión. Las Garantías son 

reglas, principios o enunciados implícitos que sirven de puente entre los Datos 

y la Conclusión. Como componentes opcionales, Toulmin incluye en su modelo 

el Respaldo de la Garantía, el Cualificador modal que indica el grado de 

fuerza o de probabilidad de la aserción y la Refutación que presenta posibles 

objeciones o reservas, actuando como contra garantías. 

Como se señaló anteriormente, este modelo ha sido reformulado por 

Pardo, quien a diferencia de Toulmin, no realiza el análisis de enunciados 
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aislados, sino que trabaja con textos auténticos, analizando el texto en su 

contexto. 

 Este estudio se focaliza en las secuencias argumentativas, en la 

mayoría de las cuales es empleado el marcador ―y bueno‖. 

 

4. Análisis 

Fragmento I de “Fábrica de putas” 

(1) Periodista: ¿Cómo fue que tu marido cayó? 
DATOS  
Viviana: porque mi hija estaba internada porque tenía infección en los pulmones, tenía 
que comprar un remedio de $50. 
CONCLUSIÓN 
Viviana: Y bueno…  
GARANTÍA: No está mal robar si es por la enfermedad de un hijo. 
 
(2) 
DATOS  
Periodista: ¿Y enloqueció y salió a robar? 
CONCLUSIÓN 
Viviana: y lo engancharon, y bueno, cayó preso. 
Periodista: Por $50 
Viviana: Sí 
GARANTÍA: Quien roba, va preso. 
 
(3) 
DATOS 
Viviana: No tiene trabajo. Se cansó de mandar currículos a todos lados. 
CONCLUSIÓN: (robó) 
GARANTÍA: Quien no tiene trabajo, roba por necesidad. 
 
(4) Periodista: ¿Él tenía antecedentes? 
DATOS  
Viviana: No, no, no, nunca robó nada. Siempre trabajó. 
CONCLUSIÓN:  
(Llevaba una vida honesta) 
GARANTÍA: 
Quien no roba y trabaja, lleva una vida honesta. 
 
(5) 
DATOS 
(Llevaba una vida honesta pero robó) 
CONCLUSIÓN 
Periodista: O sea que se cagó la vida. 
Viviana: Sí 
GARANTÍA 
Quien ha sido honesto pero roba, se arruina la vida. 
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(6) 
DATOS 
Periodista: (Se cagó la vida) 
CONCLUSIÓN 
Periodista: Ahora cuando salga va a ser peor 
Viviana: Y bueno, ahora cuando salga va a ser peor 
DATOS 
Viviana: porque con antecedentes hoy, si no conseguía antes, menos ahora. 
GARANTÍA 
Quien posee antecedentes no es confiable para un trabajo.  

   
(1) En esta secuencia, Viviana, mujer que ejerce la prostitución, relata al 

periodista cómo su marido fue llevado preso y cómo este hecho incidirá en su 

vida. Ante la pregunta inicial del periodista, ―¿Cómo fue que tu marido cayó?‖, 

ella comienza proporcionando como justificación o Datos, la enfermedad de su 

hija y la falta de medios para adquirir el medicamento requerido. La acción de 

robar está implícita en la Conclusión. Ella emplea el marcador ―Y bueno‖ 

dejando el enunciado inconcluso porque sabe que su interlocutor puede 

reponer lo faltante: si su marido cayó es porque robó. Ante esta situación, el 

hablante vuelca su subjetividad en el marcador ―y bueno‖ que le permite 

expresar su actitud de resignación. El hablante tiene incorporada la voz social 

que condena el robo pero mediante la garantía que se releva, ―cuando es por la 

enfermedad de un hijo‖, el robo no sería (tan) condenable. De esta manera, el 

hablante está protegiendo la imagen de su marido, tratando de evitar que se lo 

considere un delincuente.  

(2) El periodista mediante su pregunta ―¿Y enloqueció y salió a robar?‖ 

desea corroborar que el marido de Viviana cometió ese acto. Esta pregunta 

constituye la evidencia o los Datos que llevan a la Conclusión de que el marido 

robó, aunque Viviana no lo expresa, pero está implícito en su respuesta ―y lo 

engancharon, y bueno, cayó preso‖. El marcador ―y bueno‖ está ubicado en la 

Conclusión delante de la acción final, que es consecuencia de la anterior, y que 

el hablante acepta con resignación. El periodista destaca que ―robó‖ -que está 

implícito- por 50$ y Viviana asiente. La Garantía que se releva es que quien 

roba, va preso, sin interesar cuánto roba. Viviana tiene internalizada esta voz 

social y a su pesar, tiene que aceptarla porque quien roba, está infringiendo 

una norma social. 
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(3) Este enunciado está relacionado con (1) puesto que en él, el 

hablante agrega Datos que sirven de justificación al robo de parte de su 

marido. El foco ahora está puesto en la falta de trabajo que sumado a la 

enfermedad de la hija y a la carencia de dinero para adquirir el medicamento, 

forzaron al marido de Viviana a robar. La acción de robar está implícita en la 

Conclusión y la Garantía que surge está relacionada con la carencia de trabajo, 

como causa del robo. 

(4) En esta secuencia, el hablante desea destacar la vida honesta que 

llevaba su marido antes del robo. Se trata de una secuencia narrativa en la que 

se establece una relación consecutiva entre un enunciado explícito y otro 

implícito. No obstante, es posible reinterpretar esa narración como una 

estructura argumentativa (Molina, 2012). Ante la pregunta del periodista ―¿él 

tenía antecedentes?‖, la respuesta de Viviana constituye los Datos en su 

argumentación: no tenía antecedentes, siempre trabajó. La Conclusión está 

implícita: llevaba una vida honesta. La Garantía que se releva está relacionada 

con la honestidad de su marido. Se observa que el hablante no emplea el 

marcador ―y bueno‖ en esta argumentación, porque no está justificando datos 

negativos. 

(5) En esta secuencia, los Datos están implícitos porque derivan de la 

respuesta anterior de Viviana: su marido llevaba una vida honesta. El periodista 

como Conclusión expresa que el marido se arruinó la vida por haber robado, e 

introduce la conclusión con el marcador ―o sea‖. Viviana concuerda con el 

periodista en que su marido se arruinó la vida. La Garantía que se releva se 

sustenta en las consecuencias de robar: a una persona honesta, el robo le 

cambia la vida y se la arruina. 

(6) En esta secuencia, a los Datos los aportan el periodista y Viviana. El 

periodista formula el enunciado que corresponde a la Conclusión y Viviana lo 

reitera anteponiendo ―y bueno‖ que expresa su actitud de resignación ante un 

hecho futuro- la mayor dificultad que tendrá su marido en encontrar trabajo 

ahora que tiene antecedentes- en vista de una acción pasada: sin 

antecedentes no conseguía trabajo. La Garantía que se releva permite oír la 
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voz de actores externos -los empleadores- que no otorgan trabajo a quienes 

poseen antecedentes delictivos.  

El análisis de todo el fragmento, permite observar cómo se encadenan 

los argumentos a partir de un hecho significativo en la vida del marido de 

Viviana, como es el robo. El hablante aporta las causas y las consecuencias. 

En las causas están las justificaciones del hecho. El hablante se preocupa por 

justificar este hecho negativo para proteger la imagen de su marido. Como 

argumentos, presenta situaciones de extrema necesidad tales como la falta de 

medios para afrontar la enfermedad de una hija, a lo cual se suma la falta de 

trabajo del marido. Por otro lado, el hecho de haber robado tendrá incidencias 

en la vida futura de su marido: le será muy difícil encontrar trabajo. En estos 

argumentos, el hablante busca la comprensión no sólo de su interlocutor, sino 

también de las audiencias, puesto que su discurso forma parte de un programa 

televisivo. El marcador ―y bueno‖, cargado de subjetividad, es empleado 

delante de la Conclusión, que es un acto negativo, y le permite al hablante 

expresar su actitud de resignación.  

 

Fragmento II de “Pelea por la tierra” 

 
DATOS 
Periodista: ¿Dónde vivías antes? 
Miriam: Me prestaba mi cuñada. Y bueno, en un momento me dijeron que me tenía 
que ir.  
CONCLUSIÓN 
 Periodista: ¿Y qué hiciste? ¿Y saliste a la calle y dijiste “me meto acá”? 
Miriam: Y sí. No me quedaba otro. 
GARANTÍA 
Ante la falta de vivienda, la gente ocupa terrenos. 

 
 

En esta secuencia, Miriam justifica la ocupación (ilegal) de un terreno. El 

marcador ―y bueno‖ se ubica precediendo el Dato más conflictivo –quedarse sin 

lugar donde vivír- y expresa la aceptación del hablante de esta circunstancia 

adversa. El periodista a través de sus preguntas provee la Conclusión con la 

que Miriam está de acuerdo. En la expresión ―No me quedaba otro‖ el hablante 

destaca la falta de alternativas para encontrar un lugar donde vivir. La Garantía 
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que se reconstruye se basa en la necesidad que obliga a las personas a 

realizar actos no valorados positivamente, como la toma de tierras donde 

residir. De esta manera, el hablante está protegiendo su imagen: no ser 

considerada una delincuente. 

 

Fragmento III de “Ladrones de Fuerte Apache” 

 
Periodista: ¿Qué pasa si vas a una fábrica? 
DATOS 
Ladrón: Mayormente te dan tres meses de prueba, y bueno, averiguan tus 
antecedentes 
CONCLUSIÓN 
y después te dan de baja.  
GARANTÍA 
Quien estuvo preso, no es confiable para un trabajo. 
 

 

En este intercambio, el ladrón justifica por qué no consigue trabajo. El 

marcador ―y bueno‖ precede al Dato más conflictivo para el hablante que 

conduce a la no deseada Conclusión: lo despiden. El hablante mediante el ―y 

bueno‖ muestra su actitud de resignación ante la causa del despido: la 

averiguación de antecedentes que complica su situación. La Garantía que se 

releva hace oír una voz externa, la de los empleadores, que el ladrón tiene 

internalizada y que le impide la obtención de trabajo. De esta manera, el ladrón 

da respuesta a otra voz social condenatoria que pregunta: ―¿por qué no 

trabajan en lugar de salir a robar?‖ La respuesta es que a ellos (quienes 

estuvieron presos) no les dan trabajo (problemática similar en fragmento I). 

 

Consideraciones finales 

El análisis de los tres fragmentos permite corroborar que ―y bueno‖ es un 

marcador discursivo conversacional que señala la actitud del hablante, por lo 

cual se comporta como modalizador. En relación con la estructura 

argumentativa, es empleado precediendo a la Conclusión (fragmento I) o al 

Dato desencadenante que conduce a la Conclusión (fragmentos II y III). 

Siempre está antepuesto a actos negativos, indicando la actitud de resignación 
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del hablante ante situaciones contrarias a su voluntad. En los fragmentos I y II, 

la necesidad está en la base de las garantías que justifican los actos negativos 

realizados (robar y tomar tierras). En el fragmento III, la garantía que justifica el 

no tener trabajo, no depende de quienes lo buscan sino de actores externos 

aludidos en tercera persona del plural que tienen el poder de decisión. Si bien 

la argumentación se puede considerar una estrategia del hablante para 

proteger su imagen buscando la comprensión de su interlocutor y de las 

audiencias, el marcador ―y bueno‖ actúa como reforzador de esa estrategia, al 

mostrar la actitud de resignación del hablante ante circunstancias adversas que 

lo llevan a realizar actos contrarios a su voluntad. El concepto de imagen (face) 

remite a Goffman (1967), quien plantea que en la interacción los participantes 

tratan de crear una imagen positiva que deben preservar. En los tres 

fragmentos, los hablantes construyen una imagen de víctimas de las 

circunstancias para tratar de paliar los actos negativos en que están 

involucrados (ellos o sus familiares). 

Se concluye entonces que ―y bueno‖ es un marcador discursivo 

modalizador que en los casos estudiados indica resignación. Se propone 

continuar indagando el empleo de ―y bueno‖ en otros géneros discursivos. 
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INTERDISCURSO E MEMÓRIA DISCURSIVA: A CONSTITUIÇÃO DOS 

EFEITOS DE SENTIDO NO DISCURSO MARIA BORRALHEIRA - VERSÃO 

TUPINIKIM 

Adriana Recla Sarcinelli  
Faculdades Integradas de Aracruz - FAACZ 

 
Resumo: O presente artigo discute a constituição dos efeitos de sentido por meio das 
relações interdiscursivas e dos traços de memória discursiva, presentes em um 
discurso produzido por indígenas, bem como desvela como o ethos discursivo se 
inscreve na materialidade discursiva. Nosso intento encontra justificativa na 
importância que a sociedade atual dá ao estudo do discurso. Selecionamos para 
análise o discurso ―Maria Borralheira - versão Tupinikim‖ registrado na coletânea Os 
tupinikim e guarani contam... (Mugrabi, 2005). Tomamos como referencial teórico-
metodológico a Análise do Discurso, nas perspectivas apontadas por Dominique 
Maingueneau (2005 e 2006). Elegemos como categorias de análise as cenas de 
enunciação, o interdiscurso e o ethos discursivo. Comprovamos por meio das relações 
interdiscursivas, ativada graças à competência interdiscursiva, que o discurso mantém 
relação efetiva com a memória discursiva dos indígenas, a qual recupera os 
interdiscursos que norteiam esse discurso.  
Palavras-chave: Interdiscurso. Memória Discursiva. Efeitos de Sentido. Análise do 
Discurso. 
 
Abstract: This article discusses the constitution of the effects of meaning through the 
interdiscursive relations and discursive memory traces present in a discourse produced 
by indigenous people, as well shows how the discursive ethos inscribed in the 
discursive materiality. Our intent finds justification in the importance that the present 
society gives to the study of the discourse. We selected for analysis the discourse 
"Maria Borralheira - Tupinikim version" recorded in the collection The tupinikim and 
guarani contam ... (Mugrabi, 2005). We take as a theoretical-methodological reference 
the Discourse Analysis, in the perspectives pointed out by Dominique Maingueneau 
(2005 and 2006). We choose as categories of analysis the scenes of enunciation, 
interdiscourse and the discursive ethos. We prove through interdiscursive relations, 
activated thanks to interdiscursive competence, that discourse maintains an effective 
relation with the discursive memory of the natives, which recovers the interdiscourses 
that guide this discourse. 
Keywords: Interdiscourse. Discursive Memory. Effects of Sense. Discourse Analysis. 
 
 
 

Introdução 

Nosso estudo filia-se ao pressuposto de que o discurso está sempre em 

relação com outros discursos e esse espaço de regularidade pertinente, do 

qual diversos discursos seriam apenas componentes, estruturaria a identidade 

discursiva. Trata-se de uma concepção interdiscursiva, em que os discursos já 
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nasceriam imbricados em uma relação dialógica. As redes interdiscursivas 

foram propostas por Maingueneau (2005) e hoje interessam aos estudos do 

discurso por revelar que quanto mais se multiplicam os lugares de colocação 

dos signos, tanto mais se multiplicam as colocações da análise desses signos, 

o que faz com que a fronteira para o estudo do discurso se torne indecidível e 

permanentemente negociada.  

Nosso objetivo consiste em analisar a constituição dos efeitos de sentido 

por meio das relações interdiscursivas e dos traços de memória discursiva1, 

presentes em um discurso produzido por indígenas tupiniquins2, bem como 

mostrar como o ethos discursivo é inscrito na materialidade discursiva. 

Selecionamos para análise o discurso ―Maria Borralheira - versão Tupinikim‖ 

registrado na coletânea Os tupinikim e guarani contam..., organizada por 

Edivanda Mugrabi (2005).  

Tomamos como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso 

(AD), nas perspectivas apontadas por Dominique Maingueneau (2005, 2006 e 

2015). Elegemos como categorias de análise as cenas de enunciação, em 

especial a cenografia, o interdiscurso e o ethos discursivo. Evidenciamos, 

particularmente, as hipóteses propostas pelo autor, a saber: primado do 

interdiscurso, competência interdiscursiva e prática discursiva 

(MAINGUENEAU, 2005).  

Nosso intento encontra justificativa na importância que a sociedade atual 

dá ao estudo do discurso. Qualquer produção verbal pode ser passível de uma 

leitura especializada, tais como as falas de personalidades públicas, um tratado 

de metafísica, entre outros.  

Comprovamos por meio das relações interdiscursivas, ativada graças à 

competência interdiscursiva, que o discurso é elaborado a partir do 

                                                           
1
 O discurso compõe-se de um conjunto de enunciados que são associados às condições de 

produção, por meio de relações internas entre os elementos do discurso que são retomadas ou 
relembradas em um processo interdiscursivo. 
2
 Os tupiniquins vivem nas aldeias localizadas no município de Aracruz, estado do Espírito 

Santo. São considerados os últimos de seu povo. Um aspecto importante desta etnia é que o 
fato de que eles perderam tanto a língua materna como de algumas tradições. Os tupiniquins 
sofreram pelo fato de não falarem mais uma língua indígena (RECLA, 2014).  
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reconhecimento do Outro, e os elementos organizadores cooperam no 

processo de incorporação interdiscursiva.  

Portanto, o discurso mantém relação efetiva com a memória discursiva 

dos indígenas, a qual recupera os interdiscursos que norteiam esse discurso. 

Isso mostra que a interdiscursividade é, de fato, inerente à linguagem. Afinal, 

os efeitos de sentido que o interdiscurso provoca se configuram pela interação 

da memória discursiva. 

 

1. Cenas de Enunciação e Ethos Discursivo 

Todo discurso constrói-se por meio de construções textuais próprias, 

com objetivos e público-alvo também próprios. Por esta razão, Maingueneau 

(2006) propõe a cena enunciativa como um pilar para que todo discurso possa 

ser enunciado. Desse modo, a enunciação cria cenas em que as partes 

interessadas naquilo que veicula o discurso negociam um espaço e um tempo. 

Maingueneau (2006) propõe a noção de cena distinguindo-a em uma 

tripla interpelação: cena englobante, cena genérica e cenografia, a saber: 

A cena englobante é aquela que define o tipo de discurso (político, 
científico, filosófico, jurídico etc.) e nos situa para interpretarmos o 
discurso selecionado, em nome de que ele convoca o co-enunciador, 
em função de para qual finalidade ele foi organizado. Desse modo, é 
por meio da materialidade linguística que se atribui o pertencimento 
de um discurso a determinado estatuto, a um tempo e a um lugar. 
Elucidamos que essa cena não é suficiente para especificar as 
atividades discursivas nas quais os sujeitos estão engajados.A cena 
genérica define o gênero do discurso. Para interpretar essa cena é 
preciso saber de que modo seu estatuto interpela o enunciador e 
correlativamente o co-enunciador. Destacamos que as cenas 
genéricas são concebidas como ―rituais sócio-linguageiros‖ dentro 
dos quais se definem discursivamente os papéis do enunciador e do 
co-enunciador, bem como o quadro espaço-temporal (RECLA, 2014, 
p. 83). 

A cenografia é engendrada por indícios de vários tipos, entre eles o 

próprio texto que a torna possível e as indicações paratextuais (um título, a 

menção a um gênero, entre outros), além das indicações explícitas no texto. 

Ela define as condições de enunciador e co-enunciador, bem como o espaço 

(topografia) e o tempo (cronografia) por meio dos quais se desenvolve a 

enunciação. 
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Ainda de acordo com Maingueneau (2006, p. 114): 

[...] a cenografia não deve ser um simples quadro, um elemento de 
decoração, como se o discurso viesse ocupar o interior de um espaço 
já construído e independente desse discurso: a enunciação, ao se 
desenvolver, esforça-se por instituir progressivamente seu próprio 
dispositivo de fala. Ela implica, desse modo, um processo de 
‗enlaçamento paradoxal‘. Desde a sua emergência, a palavra supõe 
uma certa situação de enunciação, a qual, com efeito é validada 
progressivamente por meio dessa mesma enunciação. Por isso, a 
cenografia é, ao mesmo tempo, origem e produto do discurso [...].  

A cenografia tem, por isso, função integradora. Assim, os sentidos que 

se quer veicular devem ser legitimados pela cenografia construída, porque os 

conteúdos dos enunciados, aquilo que se diz, e a cena de enunciação, o como 

se diz, são interdependentes.  

Outra concepção que destacamos nesta seção é a de ethos. Proposta 

por Maingueneau, ela aponta que o discurso escrito possui uma vocalidade 

específica que se manifesta por meio de um tom que é corporificado, 

apresentando uma vocalidade que pode se manifestar numa multiplicidade de 

―tons‖. É o tom que dá autoridade ao que é dito, permitindo ao co-enunciador 

construir uma representação do corpo do enunciador. 

O ethos engloba a dimensão verbal do discurso e os aspectos físicos e 

psíquicos atribuídos ao enunciador por meio das representações sociais. Os 

indícios textuais colaboram para que o leitor construa a figura do fiador, 

instância subjetiva que legitima sua maneira de dizer por meio de um caráter - 

conjunto de traços psicológicos - de uma corporalidade - conjunto de traços 

físicos e indumentários, e, por meio do tom. (MAINGUENEAU, 2005) 

Desse modo, o ethos constrói-se na instância enunciativa, no momento 

em que o enunciador toma a palavra e se mostra por meio de seu discurso. 

Para tanto, vamos tomá-lo como construção discursiva do enunciador a partir 

de características linguísticas e sociais.  
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2. Interdiscurso e memória discursiva no discurso “Maria Borralheira - 
versão Tupinikim” 

Maria Borralheira - versão Tupinikim
3
 

Num lugar muito distante havia um castelo, onde moravam uma 
rainha má, suas duas filhas e uma sobrinha da rainha que fora criada 
por ela, devido a morte de seus pais quando tinha só três anos de 
idade. 

Seu nome era Maria e apelidada por suas primas de Maria 
Borralheira. Ela era maltratada por sua tia que a fazia de sua criada. 
Era tratada como uma escrava e também humilhada pelas primas 
que a desrespeitavam e tinham muita inveja dela, pois desde 
pequena Maria era muito bonita, e assim cresceu com seu encanto e 
beleza. 

Aos quinze anos de idade, ela vivia insatisfeita com a rainha que 
frequentava festas e passeios mas nunca a levava, alegando que não 
poderia levá-la por não ter roupas apropriadas para aquelas ocasiões. 
Toda vez que ouvia esses tipos de comentários, Maria se sentia 
muito rejeitada e caia em prantos. Ela tinha que suportar suas primas 
que debochavam dela, chamando-a de Maria borralheira. 

Um certo dia quando a família estava se aprontando para ir a uma 
festa, Maria entristeceu-se por saber que não poderia ir, então saiu 
desesperada, chorando muito, em direção ao curral e ao se 
aproximar encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em um 
tronco de uma árvore, que ao avistá-la perguntou-lhe: 

— Por que choras tanto Maria? 

Ela respondeu: 

— Choro porque todas as vezes que minha família vai a algum lugar, 
não me leva. 

A cabeça de cavalo falante disse: 

— Isso menos custa Maria, você me pega, depois me dá um banho e 
após o banho, você me enxuga. Por fim me põe no curral dos 
carneiros, em seguida, vai para seu castelo, chegando lá vai 
encontrar tudo o que precisa para ir à festa. 

E assim aconteceu quando chegou no castelo, viu sua família já de 
saída, mas passou rapidamente para o seu humilde quarto. No 
momento em que entrou, seus olhos se maravilharam ao ver um lindo 
vestido entre um par de sapatos e belíssimas joias. Meio atrapalhada, 
vestiu-se e imediatamente sua beleza foi resgatada. Olhou-se no 
espelho e deu gritos e pulos de alegria ao contemplar tanta 
formosura, e sem perder tempo, saiu do castelo. 

Ao sair, havia uma carruagem a sua espera. Junto com esta 
carruagem estava a pessoa que guiaria e um moço de rara beleza 
que se apresentou como príncipe do reino perdido. Então, houve uma 
longa conversa entre eles, no final da qual o príncipe disse: 

— Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei servi-
la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que beber e 
não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber antes de 
você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você passará 

                                                           
3
 Esta análise, com as devidas adaptações, encontra-se em nossa tese (RECLA, 2014) 
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muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá que usar 
seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa dourada. 
Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar estes 
vestidos. 

Logo Maria o tranquilizou dizendo que nada aconteceria, pois tomaria 
o máximo de cuidado. E assim deu-se por encerrado o assunto. 

Percorreram alguns minutos até chegar ao local da festa. Ao 
entrarem no castelo, foram recepcionados pelos convidados que 
ficaram admirados e encantados ao verem aquela linda princesa ao 
seu lado, até mesmo a rainha má e suas filhas que se espantavam ao 
ver aquela suposta princesa: ―semelhante à Maria‖, segundo uma das 
filhas, muito desconfiada, mas logo foi convencida pela mãe que 
disse: 

— Isso é impossível! Não pode ser Maria! Ela não tinha nenhum 
vestido para vir à festa, não pode ser ela. 

No momento em que o príncipe estava servindo uma taça de vinho à 
princesa, a rainha má e suas filhas se aproximaram do casal. 
Naquele momento, Maria estava radiante de tanta felicidade e ainda 
não acreditava que estava naquela festa, parecia um sonho. 

Ao ver sua família, não se conteve, deu a primeira taça de vinho a 
sua tia. No mesmo instante em que a rainha bebeu, Maria perdeu o 
encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e toda 
descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o príncipe 
ainda em forma de uma cabeça de cavalo falante. 

Ao ver todos sorrindo, principalmente suas primas que a 
envergonhavam no meio daquelas pessoas naquela hora, Maria 
sentiu-se muito sozinha, o príncipe já não se encontrava mais ao seu 
lado. 

Saiu às presas do salão, procurou pela carruagem, mas não a 
encontrou, caminhou por um longo tempo pensando o que iria fazer 
de sua vida diante daquela situação e como iria ―enfrentar‖ a sua 
família. De repente lembrou-se do que fora dito anteriormente pelo 
príncipe de como poderia encontrá-lo. Lembrou-se também dos 
vestidos de aço, mas não sabia como encontrá-los. Mesmo assim 
resolveu procurar o seu destino e em vez de voltar para o castelo da 
rainha má, percorreu um caminho que jamais havia visto. 

Caminhou exaustivamente cerca de dois dias, quando encontrou o 
primeiro vestido. Ficou muito contente e logo acendeu a esperança 
de reencontrar o príncipe e seu maior objetivo: a felicidade. 
Prosseguiu ainda vários dias, quando ia sendo gasto o vestido que 
usava, logo encontrava outro e foi assim até encontrar o sexto 
vestido. Por fim, quando o último vestido já estava bem gasto, 
encontrou um velhinho que surpreendentemente sabia seu nome. 

— Maria, quando você chegar à lagoa dourada vai encontrar muitos 
animais, todos gritando de sede, mas nenhum deles poderá beber 
água antes do cavalo branco. 

Indicou-lhe ainda em que lugar o cavalo beberia água e como poderia 
agarrá-lo. Maria ouviu atentamente o velhinho e depois prosseguiu 
sua caminhada. 

Ao chegar à lagoa dourada, ficou assustada ao ver tantos animais 
gritando ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro, 
desesperados de sede. Maria resolveu se esconder onde o velhinho 
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tinha aconselhado a esperar o cavalo branco. Lá ficou por um bom 
tempo à sua espera. 

No momento em que o cavalo chegou foi um silêncio total naquele 
lugar, parecia que não havia nenhuma daqueles animais que antes 
gritavam como loucos. Logo percebeu que o cavalo branco tinha 
chegado. Bem escondida Maria ficou ali mesmo à espera do grande 
momento. 

Finalmente apareceu o cavalo branco à sua frente. Logo lembrou-se 
do que fora dito pelo velhinho sobre a maneira de capturá-lo. Sem 
perceber a presença de Maria, o cavalo fez um movimento para 
beber água. Sem perder tempo, Maria pulou no pescoço do animal, 
agarrando-o com toda força que ainda lhe restava. O cavalo pulava e 
relinchava, fazendo de tudo para escapar dos braços da moça mas 
não conseguiu e, ao enfraquecer-se caiu no chão e transformou-se 
em príncipe. Aquele momento foi de muita alegria e emoção, 
principalmente para o príncipe que havia se livrado de uma terrível 
maldição. 

Num piscar de olhos, os dois não se encontravam mais ali e sim num 
grandioso castelo. 

Os dois reinaram numa grande nação ao lado de súditos, sendo 
felizes até o restante de suas vidas. 

Contada por Jandira Coutinho (75 anos) 

Narrada e escrita por Josias Benedito Pereira 

 

A seguir procedemos a análise: 

Temos engendrada uma cenografia comum que encontramos nos 

contos de fada. A dêixis discursiva marca o espaço discursivo ―Num lugar muito 

distante havia um castelo [...]‖ e o tempo discursivo, como atestamos em ―Aos 

quinze anos de idade‖. A cena se constitui com a apresentação das 

personagens: a rainha má, suas duas filhas e a sobrinha da rainha, órfã desde 

os três anos, cujo nome, Maria, já revela a interferência da cultura europeia. É 

propício destacar que Maria não é um nome comum na tradição indígena. A 

cena explicita que Maria era apelidada de Borralheira, pois era tratada como 

criada. O título, Maria Borralheira, aponta para uma materialidade discursiva 

que a princípio descaracteriza o discurso indígena e, ao mesmo tempo, indica 

como esse discurso é atravessado pela cultura europeia. 

Evidenciamos que os enunciados supracitados ressaltam a beleza e o 

encanto encontrados na jovem. Os efeitos de sentido que se cristalizam nesse 

excerto nos fazem observar a valorização da beleza, um tema pouco comum 

nos discursos indígenas. Atestamos, ainda, a presença de um discurso do 
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sobrenatural, confirmada nos seguintes enunciados: ―Maria entristeceu-se por 

saber que não poderia ir, então saiu desesperada, chorando muito, em direção 

ao curral e ao se aproximar encontrou uma cabeça de cavalo, pendurada em 

um tronco de uma árvore, que ao avistá-la perguntou-lhe‖ [grifo nosso].  

Para se inserir na cena, o co-enunciador precisa tecer correspondência 

com outros discursos, em um espaço de circulação semântica articulado sobre 

uma descontinuidade fundadora que é a fonte da interincompreensão, a qual 

só pode remeter a rupturas que o discurso, em si mesmo, jamais poderia 

explicar. Assim, ―mesmo que a análise do espaço discursivo não vá além de 

um estudo imanente, a estrutura de seu objeto exige sua ultrapassagem‖ 

(MAINGUENEAU, 2005b, p. 171). 

O enunciador constrói a cenografia utilizando o discurso direto, o que 

denota que houve um ato de fala. Observamos como o enunciador utiliza esse 

ato de fala como interdiscurso, como atestamos em: 

— Maria, você vai ser o centro das atenções na festa. Lá eu irei servi-
la como bebida um vinho, mas a primeira taça você terá que beber e 
não poderá dar a ninguém, pois se alguma pessoa beber antes de 
você, eu não poderei mais ficar a seu lado, além disso, você passará 
muita vergonha. E se quiser me encontrar novamente terá que usar 
seis vestidos de barra de aço e chegar até a mim na lagoa dourada. 
Mas pode ficar tranquila que eu lhe ajudarei a encontrar estes 
vestidos. 

A utilização do discurso direto aliado ao posicionamento assumido pelo 

enunciador diante da imitação da realidade permite-nos inserir o discurso no 

campo literário. Além disso, o enunciador ao se mostrar em terceira pessoa, 

abstendo-se em relação ao que vai relatar, começa a revelar o ethos na 

medida em que se inscreve na cenografia. 

O modo de enunciação vai sendo construído pela voz enunciativa que 

dá voz e corpo ao enunciador. O tom discursivo é o do inacreditável, do 

maravilhoso, o qual está apoiado nas duas dimensões discursivas, a do 

enunciador e a do co-enunciador. Essa voz própria que o discurso produz, 

mesmo quando ele a nega, está apoiada no caráter (traços psicológicos) e na 

corporalidade (maneira de se vestir) do enunciador, que desvela um ethos 

conhecedor do fantástico, do sobrenatural. Trata-se de identificar as 

particularidades da voz que a semântica impõe. 
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A incorporação desse co-enunciador no discurso vai além da 

identificação com o fiador. É o mundo ético dos contos de fada, de histórias 

fantásticas, do qual o fiador participa que dá acesso a essa incorporação: o co-

enunciador constrói a representação social do fiador a partir dos indícios 

textuais que sinalizam um caráter e uma corporalidade.  

Notamos que o encadeamento discursivo é o do conto de fadas, como 

podemos verificar nestes indícios textuais: ―Ao entrarem no castelo, foram 

recepcionados pelos convidados que ficaram admirados e encantados ao 

verem aquela linda princesa [...]‖ e ―No mesmo instante em que a rainha bebeu, 

Maria perdeu o encanto, Ficou com um vestido velho e muito sujo, descalça e 

toda descabelada, do mesmo jeito que estava quando conheceu o príncipe 

ainda em forma de uma cabeça de cavalo falante‖. O modo de coesão 

encadeia os parágrafos e o próprio tema, com remissões internas sobre o 

conto da Gata Borralheira. 

A cenografia criada ao longo do discurso remete aos contos de fada ou 

maravilhosos. Os detalhes que compõem o discurso refletem o ethos 

conhecedor do fantástico, do maravilhoso. Verificamos que o enunciador é 

caracterizado pelo tom do conhecimento do universo fantástico, como 

observamos nestes dois fragmentos: 

O modo de enunciação que se depreende da materialidade linguística 

indica e confirma um discurso voltado para o fantástico, para o conto de fadas. 

O enunciador recorre a itens lexicais relacionados ao mundo dos contos de 

fada, como verificamos no emprego dos seguintes vocábulos: ―castelo‖, ―rainha 

má‖, ―carruagem‖, ―criada‖, ―príncipe‖, ―princesa‖, ―reino‖, ―festa‖, ―taça‖, ―cavalo 

branco‖, ―vestido‖, ―maldição‖, ―nação‖, ―súditos‖. Entendemos que o uso do 

código linguageiro de outro campo discursivo, nesse caso, o de contos 

fantásticos, revela a presença da aculturação a que os tupiniquins foram 

submetidos. Verifica-se que não se fala no indígena em nenhum momento do 

discurso. Afinal, o mundo ético acionado é o dos contos maravilhosos. 
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Considerações Finais 

Os efeitos de sentido que o interdiscurso provoca se configuram pela 

interação da memória discursiva e pela reatualização dos contos de fada, em 

específico, A Gata Borralheira ou Cinderela, com as devidas adaptações. 

Embora o discurso tenha sido produzido por sujeitos tupiniquins, evidenciamos 

que a relação intertextual é validada em um campo distinto, como é o caso do 

discurso literário/dos contos de fada.  

Desse modo, para a legitimação desse discurso o co-enunciador faz uso 

da competência interdiscursiva, pois essa prática discursiva remete claramente 

às interferências culturais, históricas e sociais a que os tupiniquins foram 

submetidos. 

Por meio da análise, é nítida a influência da cultura ocidental (histórias 

de conto de fadas), manifestação que cria a polêmica, a qual auxilia na 

definição da identidade desse discurso. Trata-se do mecanismo polêmico que 

faz parte da identidade do discurso em que há uma tradução do outro, uma 

relação de embate entre as formações discursivas derivadas do interdiscurso.  

Verificamos que o encadeamento que é dado ao discurso, 

principalmente quanto à construção do tema, desvela um modo de coesão 

específico, ao mesmo tempo atravessado por um discurso não indígena. A 

temática do conto de fadas apresentada no discurso precisa ser integrada, pois 

não é compatível com as coerções semânticas do discurso indígena.  

Quanto à relação interdiscursiva construída nesse discurso, podemos 

destacar que, ao assumir uma posição enunciativa, há uma incompatibilidade, 

uma a polêmica entre os discursos indígena e literário, que ao mesmo tempo 

permite construir esse discurso.  
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Resumen: El conflicto por las retenciones agropecuarias constituye uno de los 
episodios de confrontación política más significativos desde la crisis económica de 
2001 en Argentina. El estudio de los principales discursos públicos políticos en esta 
polémica (Palma, 2017) nos ha permitido establecer el esquema de argumentaciones 
que subyace a las dos posiciones confrontadas (Amossy, 2014), y ponerlo en relación 
con la construcción de destinatarios políticos (Verón, 1987). En este trabajo, nuestro 
objetivo es abordar el discurso referido (Voloshinov, 1976) en tanto estrategia 
argumentativa de refuerzo, con respecto al prodestinatario, y de persuasión, en cuanto 
al paradestinatario. Para ello, analizamos, en el discurso del dirigente Eduardo Buzzi, 
las instancias de discurso directo e indirecto, y su articulación con los tópicos en 
debate. Este recurso permite a Buzzi perfilar una identidad política propia y, 
simultáneamente, apelar a valores ampliamente aceptables, estableciendo así 
filiaciones específicas tanto con prodestinatarios como paradestinatarios. 
Palabras claves: Argumentación polémica. Discurso político. Discurso referido. 
Conflicto agrario argentino 2008. 
 
Abstract: The conflict regarding a new scheme of agro-export taxes in 2008 
constitutes one of the most significant political episodes following the economic crisis of 
2001 in Argentina. In our study of public political speeches during this polemic (Palma, 
2017), we have determined the structure of arguments that underlie the two confronted 
positions (Amossy, 2014), and articulated it with the construction of political 
addressees (Verón, 1978). In this study, our purpose is to analyze reported speech 
(Voloshinov, 1976) as an argumentative strategy of reinforcement, regarding the 
prodestinatario (positive addressee), and of persuasion, regarding the paradestinatario 
(unconvinced addressee). We select the speeches of the rural leader Eduardo Buzzi, 
with focus on the use of direct and indirect speech, and its articulation with the topics 
on debate. Through the use of reported speech, Buzzi constructs his own political 
identity, and puts forward broadly acceptable values, establishing specific filiations with 
both prodestinatario and paradestinatario. 
Keywords: Polemic argumentation. Political Discourse. Reported speech. Argentinean 
agrarian conflict 2008. 
 
 

Introducción 

La polémica pública por las retenciones a la exportación de granos en 

Argentina, que enfrentó a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

(CFK) con las principales entidades patronales del agro argentino, constituye 

uno de los episodios políticos más significativos desde la crisis de los años 
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2001-2002 en Argentina (Aronskind y Vommaro, 2010). Se extendió por 128 

días y permaneció durante su desarrollo como tema principal en la Agenda 

mediática1.  

Desde la óptica de análisis del discurso político (Verón, 1987) y el 

análisis del discurso polémico (Amossy, 2014), hemos descripto el 

funcionamiento discursivo de esta polémica pública, concebida en términos de 

la interacción de dos discursos contrapuestos (Palma, 2017)2. Este análisis fue 

realizado sobre los discursos públicos políticos (Raiter, 2016) con mayor 

impacto mediático en el marco de la polémica: alocuciones públicas de la 

entonces Presidenta –en las cuales defiende la implementación de esta medida 

en el marco de su proyecto de gobierno– y de los representantes de las 

organizaciones patronales agrarias que se nuclearon en la Mesa de Enlace de 

Entidades Agropecuarias –en contra de la medida adoptada por Gobierno 

Nacional. En ellas, logramos determinar el esquema central de 

argumentaciones contrapuestas, que incluye los principales tópicos de los dos 

discursos enfrentados, así como los postulados que subyacen al debate. A la 

vez, exploramos la construcción de destinatarios políticos en estos discursos 

(Verón, 1987) a través de las diversas estrategias de refutación, refuerzo y 

persuasión que ponen en escena los polemistas, en vinculación con los tópicos 

principales. Allí, hemos estudiado cómo la incorporación de voces ajenas opera 

en el marco de estrategias argumentativas de refutación del adversario, es 

decir, de construcción de contradestinatarios. En este trabajo, exploraremos 

cómo opera el discurso referido (Voloshinov, 1976) en el marco de estrategias 

argumentativas de refuerzo (orientadas a los prodestinatarios) y de persuasión 

                                                           
1
 Se inició el 11 de marzo, con el anuncio de la Resolución Ministerial 125, que establecía un 

sistema móvil para las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Como reacción, las 
cuatro principales organizaciones patronales agroganaderas -Federación Agraria Argentina 
(FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Sociedad Rural Argentina 
(SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- declararon casi inmediatamente un 
lockout. Ante la extensión del conflicto, el 17 de junio CFK envió un proyecto de ley de 
retenciones móviles al Congreso de la Nación. Finalmente, el 17 de julio el Parlamento rechazó 
tal proyecto, en una votación desempatada por el entonces Vicepresidente, Julio Cobos. 
2
 Esta investigación se concretó en el marco de una Beca Doctoral del CONICET, dirigida por 

Elizabeth M. Rigatuso (UNS/CONICET) y Alejandro Raiter (Universidad de Buenos Aires), y 
continúa desarrollándose con una Beca Posdoctoral del mismo organismo. Se enmarca en el 
Proyecto de Grupo de Investigación “Estilo(s) comunicativo(s) y variación pragmática en la 
interacción verbal del español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias‖, 
dirigido por la Dra. Rigatuso, y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNS.  
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(orientadas a los paradestinatarios). Nos centraremos en el discurso de 

Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, donde se observa 

una peculiar utilización de este recurso.  

 

1. Marco teórico-metodológico 

En primer lugar, la tipificación del discurso político a través de su 

destinación y funciones múltiples elaborada por Verón (1987) resulta central en 

nuestro enfoque. Según este autor, la enunciación política se caracteriza por la 

configuración simultánea de distintos roles discursivos o destinatarios: los 

adherentes, los indecisos y los adversarios políticos. De esta manera, el 

discurso político es, a la vez, un discurso de refuerzo con respecto al 

prodestinatario, de persuasión con respecto al paradestinatario y de polémica 

con respecto al contradestinatario.  

En segundo lugar, si bien el análisis de marcas de heterogeneidad 

mostrada (Authier-Revuz, 1984) y, en particular, del discurso referido, resulta 

ampliamente productivo para estudiar las maneras en las que el discurso 

político construye su destinatarios negativos (Montero, 2009; Palma, 2017), 

estos procedimientos también cumplen un rol en la construcción de pro y 

paradestinatarios. El discurso referido, según Voloshinov, es un ―enunciado 

dentro de otro enunciado, pero al mismo tiempo es discurso sobre otro 

discurso, enunciado acerca de otro enunciado‖ (1976:145). Se trata así de un 

fenómeno discursivo, que excede el ámbito oracional, y donde las relaciones 

que se establecen entre las distintas voces son complejas (Reyes, 1993:8). 

Este proceso implica una serie de operaciones de selección y de 

recontextualización que vehiculizan valoraciones no sólo de la posición citada, 

sino también de la misma figura que se presenta como responsable de esos 

dichos (Zoppi-Fontana, 1986). En lo que respecta a la construcción de un lugar 

de enunciación política, estos dos aspectos se vuelven particularmente 

relevantes. En este sentido consideraremos aquí a las instancias de discurso 

referido en las que el locutor establece algún tipo de filiación o acercamiento 

con las voces que introduce en el marco de estrategias argumentativas de 

refuerzo y persuasión.  
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1.1 Metodología 

Este trabajo se desprende de un abordaje integral de los discursos de 

los principales polemistas involucrados en el debate público por las retenciones 

móviles3. En este caso, el análisis se enfoca en el discurso de Eduardo Buzzi, 

entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), y principalmente 

en su alocución en la primera manifestación de dimensiones considerables en 

contra de la medida de retenciones móviles, el 25 de mayo de 2008 en la 

ciudad de Rosario. Atenderemos en primer lugar a la manera en la que se 

introducen las voces: mediante discurso directo o indirecto; las expresiones 

referenciales que designan la fuente, etc. Luego, analizaremos qué tópicos son 

puestos en escena mediante el recurso al discurso referido, y su articulación 

con la figura designada como responsable de esos dichos. Finalmente, 

consideraremos su coincidencia o no con los tópicos que hemos relevado como 

centrales en la polémica (Palma, 2017). Esto nos permitirá determinar qué tipo 

lugar de enunciación elabora este discurso en relación con los destinatarios 

políticos, en especial los prodestinatarios y paradestinatarios. 

 

2. Análisis 

A continuación, presentamos, a manera de contextualización, un breve 

resumen de los procedimientos de discurso referido detectados en el corpus 

más amplio (Palma, 2017). Luego, analizamos en detalle dos instancias de 

discurso referido en el discurso de Eduardo Buzzi, que resultan particularmente 

relevantes para nuestros objetivos. 

En nuestro abordaje de la construcción de destinatarios políticos en la 

polémica por las retenciones móviles, encontramos, en primer lugar, que, en 

relación con los contradestinatarios, tanto en el discurso presidencial como en 

el de los dirigentes agrarios, el foco está puesto no en invalidar los argumentos 

                                                           
3
 Se trata de alocuciones de CFK en momentos claves del conflicto (véase Palma 2017), y de 

los dirigentes agrarios Eduardo Buzzi (FAA), Fernando Gionio (CONINAGRO), Luciano 
Miguens (SRA), Eduardo Miguens (CRA) y Alfredo De Angeli (FAA Entre Ríos), quienes fueron 
los principales oradores en las dos movilizaciones más convocantes en el marco del conflicto, 
el 25 de mayo y el 15 de julio. Todas estos actos, anuncios y movilizaciones tuvieron amplia 
cobertura mediática y están disponibles en los portales electrónicos de los canales televisivos 
nacionales TN y Canal 13, y, en el caso de CFK, en el portal de Presidencia de la Nación  
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puestos en escena sino en la deslegitimación de quienes los sostienen (Palma, 

2017:293-321). Así, en ambos casos, el discurso referido se encuentra ligado a 

técnicas de refutación (Angenot, 1982). En segundo lugar, con respecto a la 

construcción de pro y paradestinatarios, si bien se ha detectado que en el 

discurso de CFK se traen ocasionalmente a colación voces con las que se 

establece una afiliación (como la de Carlos Marx o la del periodista Alfredo 

Zaiat) o que apelan a un saber popular (como Enrique Santos Dicépolo), este 

recurso parece predominar en el discurso de los dirigentes agrarios, y, 

especialmente, en el de Buzzi. En sus alocuciones, los dirigentes agrarios 

utilizan el discurso referido para reafirmar lo ya dicho por un orador anterior 

(―Nos querían ver de rodillas. De rodillas, como dice De Angeli, ¡minga!‖, Mario 

Llambías, 15 de julio), hacer alusión a los ―fundadores de la patria‖ (Luciano 

Miguens, 25 de mayo) o hacer referencias a la Constitución Nacional (―por un 

país soberano, independiente, con provincias netamente federales como lo 

reza la constitución‖, Alfredo de Angeli, 15 de julio)4. 

En el caso de Buzzi, mientras que en la alocución pronunciada el 15 de 

julio, en la víspera de la votación en el Senado, el foco está mayormente 

puesto sobre el contradestinatario, la alocución del 25 de mayo, en Rosario, 

privilegia la configuración de un lugar de enunciación que fortalezca la relación 

con pro y paradestinatarios. En este marco, Buzzi pone en escena distintas 

voces, con las que establece distintas vinculaciones5. Seleccionamos aquí dos 

casos, en los que el discurso referido opera para introducir voces con las que 

establece una filiación específica y se articulan específicamente en la 

argumentación en contra de las retenciones móviles: Manuel Belgrano y 

Darwina Galliquio (Madre de Plaza de Mayo).  

En cuanto a Manuel Belgrano, la referencia a sus palabras aparece al 

comienzo de la alocución que nos ocupa. Con ironía, se identifica por primera 

vez la fuente mediante la expresión referencial ―un tal Manuel Belgrano‖, lo cual 

se lee como una especie de juego con el alto grado de reconocimiento que 

                                                           
4
 Los ejemplos consignados entre paréntesis son ilustrativos y no representan la totalidad de 

los casos relevados en el corpus.  
5
 Además de las aquí consideradas, introduce las voces del escritor y militante Arturo 

Jauretche, y de Humberto Volando, líder histórico de la FAA. 
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tiene esta figura para el auditorio. Luego, para parafrasear a Belgrano, Buzzi se 

refiere a sus supuestas afirmaciones como ―banderas‖, haciendo alusión a la 

expresión metafórica ―enarbolar una bandera‖, usada en lugar de ―defender una 

idea‖6. La presencia del verbo decir (―dijo varias cosas‖, ―lo decía ya en esa 

época‖) no deja dudas de que estamos ante discurso referido indirecto:  

En este lugar, hace ciento noventa y ocho años, o un poco más tal 
vez, un tal Manuel Belgrano dijo varias cosas, (…) no solamente 
enarbolando por primera vez la bandera nacional, sino también 
llevando adelante banderas que le eran propias. La primera bandera 
de ese Manuel Belgrano era que el objetivo de la política es la 
felicidad de los pueblos. Esa era una bandera de Belgrano. 
(aplausos) La segunda bandera era que para lograr esa felicidad, es 
necesaria la repartición de la riqueza. Lo decía ya en esa época. 
(aplausos) Y la tercera bandera era que los pueblos del interior no 
deben ver verse visto obligados a ser enemigos del gobierno central 
de Buenos Aires. Por eso desde ese Buenos Aires se debe fomentar 
la agricultura, el comercio, combatir la corrupción, el contrabando y la 
tradición de los funcionarios del Estado que hacen negocios con el 
extranjero. Aquello que decía Belgrano hace casi doscientos años se 
podría haber escrito esta mañana (Eduardo Buzzi, 25 de mayo de 
2008)

7
. 

Puede distinguirse aquí una progresión en la introducción de los tópicos. 

La primera ―bandera‖ resulta amplia (vinculación entre política y felicidad 

popular) y la segunda, un poco más específica (introduce el tópico de la 

distribución de la riqueza). La tercera se lee, primero, como una reivindicación 

de valores ligados por un lado al sector y por otro al federalismo político –que 

se suponen compartidos por el prodestinatario, y cobran legitimidad para el 

paradestinatario al provenir de Belgrano–, y, en segundo lugar, como un ataque 

indirecto hacia el contradestinatario. De esta manera, Buzzi posiciona al sector 

agropecuario como defensor de valores ampliamente aceptables, que se 

remontan a una figura histórica, a la vez que, como contracara, se acusa al 

Gobierno Nacional de actuar en contra de esos preceptos. Reforzando estas 

orientaciones, se recontextualiza explícitamente el discurso de Belgrano: 

―Aquello que decía Belgrano hace casi doscientos años se podría haber escrito 

                                                           
6
 Esta metáfora se ve motivada por ser Manuel Belgrano identificado en el imaginario nacional 

como el ―creador de la Bandera‖, y, a la vez, por el lugar físico en el que se realiza el acto (el 
Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario) y la fecha (efeméride de la Revolución de 
Mayo).  
7
 En los ejemplos, utilizamos las cursivas para destacar las voces claves y los paréntesis para 

introducir aclaraciones o descripciones.  
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esta mañana‖. Esta glosa, que (re)actualiza la vigencia de las palabras del 

prócer –reforzando la distancia temporal a través del contraste entre los 

tiempos y modos verbales de decir y escribir–, habilita una lectura específica de 

la coyuntura.  

Por otro lado, los tópicos que aquí se introducen forman parte del 

esquema de argumentaciones de la polémica. En primer lugar, tópico de la 

distribución del ingreso resulta central en la argumentación de CFK y es el foco 

de una estrategia de deslegitimación del adversario en el discurso de los 

dirigentes agrarios8. Aquí, al introducirlo como una de las ―banderas‖ de 

Belgrano, Buzzi no impugna su validez, sino el hecho de que sea ese el 

objetivo real de la media, simultáneamente desacreditando al contradestinatario 

e intentando persuadir a paradestinatario. Por otro lado, el tópico del 

federalismo, que sí forma parte del esquema general de argumentos de los 

dirigentes agrarios (Palma, 2017:265-271), opera aquí para simultáneamente 

reforzar la relación con el prodestinatario, poner en escena valores aceptables 

para el paradestinatario y, por último, polemizar con el contradestinatario. 

La segunda instancia de discurso referido que analizaremos por su 

compleja relación con la construcción de destinatarios es la de Darwina 

Galliquio. En la misma alocución, luego de señalar que las adhesiones al acto 

eran heterogéneas, Buzzi narra lo siguiente: 

Hay una señora que vino ayer a la Federación Agraria y dijo ―yo 
coincido con ustedes‖, y me dejó esta nota que quiero compartir. Dice 
(lee): ―Los chacareros no son los que provocan el saqueo de la 
argentina. Sabemos quién es el enemigo. Estoy contra la 
concentración de la tierra y su extranjerización, estoy contra la 
concentración de la riqueza. Desde el veinticuatro de marzo del 
setenta y seis, sabemos quiénes son el enemigo. Quiero política de 
Estado. Quiero que no me defrauden los gobernantes. Quiero 
distribución de la tierra y de la riqueza‖. Firma: Darwina Galliquio, 
Madre y Abuela de Plaza de Mayo. (Eduardo Buzzi, 25 de mayo de 
2008) 

En cuanto a los procedimientos de discurso referido, en este fragmento 

se observan diferencias formales con las relevadas en el caso anterior. En 

primer lugar, en cuanto a la atribución de la responsabilidad de lo dicho: en 

                                                           
8
 Para una exposición detallada de la disputa en torno al tópico de la distribución del ingreso en 

la polémica por las retenciones móviles véase Palma (2016). 
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este caso, la expresión referencial utilizada para introducir esta voz es 

deliberadamente indefinida (―una señora‖) y no permite identificar claramente la 

fuente. Solo cuando finaliza la lectura de la carta se le atribuyen estas palabras 

explícitamente a Galliquio. La segunda diferencia es el tipo de discurso referido 

utilizado: para Belgrano se prefiere el discurso indirecto, mientras que para 

Galliquio se utiliza el discurso directo, tanto en su primera expresión de 

adhesión (―yo coincido con ustedes"), como en la cita textual de la nota.  

Las palabras de Galliquio permiten a Buzzi reintroducir el tópico de la 

distribución de la riqueza y poner en escena el de la concentración y 

extranjerización de la tierra. Este último resulta particularmente significativo, por 

dos razones. En primer lugar, no está presente en el esquema de 

argumentaciones relevado en la polémica y difiere de los tópicos centrales del 

discurso de la Mesa de Enlace tomado como un todo (Palma, 2017). En 

segundo lugar, la denuncia de la concentración de la tierra constituye una de 

las reivindicaciones históricas de FAA, que surge como una organización de 

arrendatarios y pequeños productores (Lissin, 2010). Así, si bien poner en 

escena esta voz implica polemizar con el contradestinatario, esta operación se 

orienta también hacia prodestinatarios y paradestinatarios ligados a la 

izquierda, mediante la presentación de tópicos tradicionalmente relacionados a 

ella (lucha contra la concentración de la tierra, tradición democrática).  

En este sentido, cobra relevancia la manera en que Buzzi subraya la 

presencia de Galliquio en el acto con el simbólico pañuelo, e insta a los 

presentes a reconocer y reivindicar su lucha cantando una consigna habitual en 

los actos de los organismos de Derechos Humanos y afines:  

(…) y acá está presente sentada con su pañuelo en la cabeza, y yo 
creo que también tenemos derecho a decir, como hemos dicho 
muchas veces: (canta) ¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza! 
(Eduardo Buzzi, 25 de mayo de 2008) 

Se condensa en este punto la pugna discursiva por la apropiación de la 

tradición de lucha representada por las Madres de Plaza de Mayo, y del capital 

político que esta tiene para cierto sector de la izquierda, que el kirchnerismo 

había parecido captar en ese momento. No se impugnan aquí los valores del 

contradestinatario, sino que se le pretende disputar una de sus reivindicaciones 
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políticas más exitosas, y con ello un aliado importante. Es decir, está en juego 

un paradestinatario de izquierda. Por otra parte, en cuanto al prodestinatario, al 

intentar establecer para sí cierta línea histórica de izquierda, Buzzi se diferencia 

del resto de las asociaciones del agro, revelando -aunque indirectamente- sus 

tensiones y el carácter coyuntural de su unión.  

 

Consideraciones finales 

Hemos estudiado cómo, en una alocución política, la puesta en escena 

de determinadas voces con las cuales se establece filiaciones contribuye la 

construcción de destinatarios políticos. En este marco, se detectan diferencias 

con respecto a los procedimientos del discurso referido que se eligen en cada 

caso. El discurso indirecto se utiliza para introducir la voz de Manuel Belgrano, 

que se presupone reconocido como autoridad por un auditorio amplio, pero 

cuyas palabras deben adaptarse especialmente a la coyuntura. Así, la 

recontexutalización y apropiación de algunos preceptos resulta menos evidente 

al tratarse de paráfrasis. En cambio, en el caso de Darwina Galliquio, se elige 

el procedimiento del discurso directo, y se reconstruye –en el propio discurso– 

el contexto de enunciación con cierto detalle. Esto parece responder al guión 

de la ―adhesión política‖, es decir, se vincula con una de las características del 

género del discurso público político. 

Por otra parte, la puesta en escena de estas voces que, de manera 

diversa, se presentan como referentes, puede asociarse a un tipo especial de 

argumento de autoridad (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989), aunque de 

manera compleja. Esta estrategia consiste en ―dar como argumento a favor de 

una afirmación el hecho de que ha sido enunciada por un locutor particular 

autorizado‖ (Plantin, 1998:145), con lo cual la autoridad en cuestión debe ser lo 

más aceptada posible. En estos casos, se identifica a un locutor en particular, 

cuya autoridad suele ser reconocida en un campo específico. Belgrano, como 

figura histórica, fuente de valores que se presuponen fundantes del 

metacolectivo ―argentinos‖, permite a Buzzi legitimar tópicos ligados a 

reivindicaciones de izquierda, por un lado, articulándolos, por otro, con el tópico 

tradicional del federalismo. En el caso de Darwina Galliquio, el hecho de que su 
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autoridad provenga del ámbito de la lucha por los Derechos Humanos sirve 

justamente a Buzzi para establecer filiación con una tradición de izquierda, 

legitimando así no solo los tópicos que esta voz le permite introducir sino su 

propia imagen ante a sus prodestinatarios, que en este caso no coinciden con 

los productores movilizados sino con otro tipo de aliados, ligados a luchas 

populares. En este sentido, también disputa con CFK un paradestinatario 

identificado con la izquierda.  

Creemos haber demostrado que el discurso referido, visto como una 

entre diversas estrategias argumentativas, arroja luz sobre la construcción de 

un lugar de enunciación política. En este caso, Buzzi selecciona determinados 

referentes políticos, ajustándolos al contexto de la protesta, y perfila una 

identidad política lo suficientemente específica como para distinguirse de las 

distintas posturas en juego, y, a la vez, lo suficientemente abarcativa como 

para apelar a quienes no están convencidos. 
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A PERSUASÃO NO DISCURSO CITADO DA LITERATURA ESPÍRITA: UMA 

ANÁLISE DO ROMANCE A ATRIZ  
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Resumo: A literatura espírita, ao tentar influenciar o homem a cultivar determinados 
hábitos e abandonar outros, aproxima-se da pragmática narrativa, movendo 
procedimentos argumentativos. Mas como essa tentativa de influenciação acontece? 
Visando elucidar essa questão, tomou-se o romance mediúnico A atriz como objeto de 
uma investigação que visa ao estudo do discurso citado como estratégia de 
persuasão. Este estudo justifica-se por abordar uma literatura com alcance crescente, 
porém ignorada pela academia, e possibilitar estudar a polifonia numa intersecção 
entre literatura e argumentação. A base teórica foi os estudos de Genette no Discurso 
da narrativa (1976) e de Bakhtin sobre o discurso citado (1929-1981). Os resultados 
evidenciam que o narrador alterna os discursos direto e indireto livre como 
mecanismos de persuasão, porém, através desse último, dilui completamente as 
fronteiras do discurso citado e condena os atos dos personagens, eximindo-se disso 
ao convencer o leitor de que é o personagem quem está se autocondenando. 
Palavras-chave: Literatura espírita. Discurso citado. Moral. Pragmática narrativa. 
 
Abstract: Spiritist literature, when trying to influence man to cultivate certain habits and 
abandon others, approaches the pragmatic narrative, moving argumentative 
procedures. But how does this attempt to influence happen? Aiming to elucidate this 
issue, the mediumistic novel The actress was taken as the object of an investigation 
that aims at the study of the discourse quoted as strategy of persuasion. This study is 
justified by approaching a literature with increasing reach, but ignored by the academy, 
and making it possible to study polyphony at an intersection between literature and 
argumentation. The theoretical basis was the studies of Genette in Narrative Discourse 
(1976) and Bakhtin on the discourse quoted (1929-1981). The results show that the 
narrator alternates the free direct and indirect discourses as mechanisms of 
persuasion, but through the latter, completely dilutes the boundaries of the discourse 
quoted and condemns the acts of the characters, being exempted from this by 
convincing the reader that it is the character who is self-condemning. 
Keywords: Spiritist literature. Speech quoted. Moral. Pragmatic narrative. 
 
 

Introdução 

Religião e literatura estão mais próximas do que se imagina: ―há, no 

texto religioso e na palavra poética, um traço de estilo que os torna, ao mesmo 

tempo, enigmáticos e reveladores, e que permitem que sejam repetidos sem se 

desgastarem. Ao contrário, ambos se renovam a cada vez que os lemos ou os 

recitamos‖ (PARAÍZO, 2012, p.9). 
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Um exemplo concreto dessa aproximação é a chamada ―literatura 

espírita‖, representada por romances e poesias psicografados e que tem sua 

comunicação alicerçada por determinados valores simbólicos, os quais dizem 

respeito a um determinado efeito moral. A moral é o principal tema filosófico 

abordado nas obras espíritas e está sempre relacionada com o direito ao livre-

arbítrio que todos os seres possuem. Partindo da ideia de que o homem está 

na Terra para evoluir e atingir o mais alto grau de elevação moral, e que ele é 

livre para escolher seu caminho ao longo das sucessivas encarnações, a 

doutrina espírita leva até ele orientações e esclarecimentos que, 

presumivelmente, o auxiliarão a atingir essa elevação. 

Seja nos textos teóricos, seja nos literários, esse efeito moral é buscado 

com o uso de exemplos em histórias, segundo os divulgadores, verídicas e 

transmitidas pelos mentores espirituais através dos médiuns. Nelas, 

apresentam o ser humano em suas falhas e virtudes, ensinando os leitores a 

viver de acordo com os preceitos morais. Percebe-se aí uma orientação voltada 

para o cultivo de determinados hábitos e comportamentos, em detrimento de 

outros, que devem ser evitados, para atingir a elevação moral. É a partir disso 

que a literatura espírita adentra o campo da pragmática narrativa, inaugurada 

como um ramo autônomo da narratologia e que ―alicerça-se no propósito de 

valorizar a dimensão persuasiva da narrativa, o seu potencial interativo e os 

procedimentos argumentativos que nela podem ser acionados‖ (REIS, 2006, 

p.31).  

Ora, para atingir o objetivo a que se propõe de orientar o ser humano de 

acordo com a moral, é preciso mover certa dimensão persuasiva e 

procedimentos argumentativos. Resta, pois, entender: Como esses 

mecanismos são acionados na literatura produzida pelo espiritismo com vistas 

a atingir esse objetivo? Abordou-se o romance psicografado intitulado A Atriz, 

ditada pelo espírito Leonel e escrita por Mônica de Castro, a fim de se 

conseguir uma análise do modo como ocorre a abordagem dos valores morais 

e o efeito moralizante dentro da literatura espírita. É importante salientar que 

não se tocou na questão da autoria. Partiu-se do entendimento jurídico, que 
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consagra os direitos autorais ao escritor do texto, independentemente de quem 

lhe ditou a história. 

Sendo a língua a ―realidade material específica da criação ideológica‖ 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 25) e os valores morais um reflexo 

ideológico, essa investigação se deu no plano discursivo, a partir do 

funcionamento do narrador descrito por Gerard Genette no Discurso da 

narrativa (1976) e da forma como esse narrador se apropria do discurso do 

outro para gerar determinados efeitos de sentido, tendo-se por base os estudos 

de Bakhtin e Volochínov (1929-1981) sobre a filosofia da linguagem. 

Este estudo justifica-se por abordar uma literatura cuja produção e 

público leitor crescem a cada dia, porém, apesar disso e de envolver variadas 

áreas, possibilitando um trabalho interdisciplinar, continua sendo ignorada pela 

academia. Também, aqui, pode-se estudar uma polifonia cujos funcionamento 

e objetivo não se prendem a questões de autenticidade e direito de palavra, 

apesar da polêmica que há ao redor da literatura espírita. Pelo contrário, há 

liberdade de estudá-la discursivamente numa intersecção promissora entre 

literatura e argumentação. 

Portanto, o objetivo geral é refletir sobre as estratégias persuasivas da 

voz enunciadora no tocante ao efeito moralizante emergente em A atriz através 

do discurso citado realizado. Os específicos são: analisar o modo como os 

valores morais são representados e desenvolvidos na obra; identificar a 

presença do narrador, suas características e a função ideológica que 

desempenha; e explorar a construção do discurso citado na narrativa, como é 

utilizado pelo narrador/enunciador para influenciar o narratário/enunciatário.  

 

1. Apontamentos sobre a moral espírita 

A doutrina espírita possui, segundo seus estudiosos, um tríplice aspecto: 

é religião, ciência e filosofia. No que se refere à religião, o espiritismo 

diferencia-se das ―religiões tradicionais‖, aquelas que trabalham com todos os 

aparatos típicos, como culto, missa ou cerimônias, adoração etc. No 

espiritismo, nada disso está presente, sendo divulgado como uma doutrina 

baseada em uma codificação, que visa a auxiliar o homem na busca pela 
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elevação moral e aproximação de Deus. E é daí que seus adeptos destacam 

seu caráter de ciência, pautado na investigação lógica e experimental do seu 

objeto: a natureza do espírito e suas relações.  

O termo filosofia está presente em todas as obras de Kardec, numa 

referência a uma atividade intelectual movida pela racionalidade e, num sentido 

mais específico, aos tópicos clássicos tratados pelos filósofos, como a 

existência e atributos de Deus, a distinção entre alma e corpo, as ideias inatas, 

o livre-arbítrio, a objetividade dos critérios morais, entre outros (CHIBENI, 

2003). Este último tópico, a objetividade dos critérios morais, refere-se ao cerne 

do espiritismo e principal tema filosófico abordado em sua literatura: a moral.  

Na doutrina espírita, não há imposição de regras éticas em manuais e 

punição às desobediências, estando a moral mais próxima do direito ao livre-

arbítrio que todos os seres possuem. Apesar desse livre-arbítrio, e até mesmo 

por causa dele, o ser humano, segundo essa doutrina, precisa de orientação 

para evoluir moralmente e encontrar o caminho da paz interior, precisando 

dessa orientação moral dada através da literatura espírita. 

O ponto principal dessa orientação está na ideia de paixões como 

sentimentos e pensamentos que o espírito recebe passivamente e que podem 

ser bons ou maus. O espiritismo somente vê as paixões como boas e 

importantes à vida humana enquanto elas estiverem sob controle: 

As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o 
auxiliam na execução dos desígnios da Providência. Mas, se, em vez 
de as dirigir (sic), deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos 
e a própria força que, manejada pelas suas mãos poderia produzir o 
bem, contra ele se volta e o esmaga (KARDEC, 2004, questão 908, p. 
509). 

Ou seja, as paixões mencionadas pelo espiritismo correspondem aos 

valores morais pregados por ele. Na questão 102 do Livro dos Espíritos, 

Kardec diz: ―Quando encarnados, os seres vivos que eles (os espíritos 

impuros) constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das 

paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, felonia, a 

hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida‖ (KARDEC, 2004, questão 102, p. 

122, grifo nosso). Aqui, tem-se a menção às más paixões, que levam o espírito 

à degradação moral e retardam sua evolução, devendo, então, ser evitadas.  
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Por isso, a mesma seção de O livro dos Espíritos traz a necessidade de 

manter o controle, a fim de não cometer erros e prejudicar a si mesmos e a 

outrem: ―Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir 

(as paixões). Vencê-las é, para ele, uma vitória do Espírito sobre a matéria‖ 

(KARDEC, 2004, questão 911, p.511). Dessa forma, o ponto crucial trabalhado 

na literatura espírita e tratado aqui é a possibilidade de controlar as paixões por 

meio do hábito, ideia sempre presente nas obras por via de uma figura que 

detém o poder da enunciação e que pode utilizá-la para influenciar o 

narratário/leitor: o narrador.  

 

2 As características da narrativa: voz e função do narrador 

A narrativa possui duas instâncias basilares: o enunciado e a 

enunciação. O enunciado é a história, com seus personagens e enredo, e a 

enunciação é o discurso, do qual o narrador é o sujeito. Essa figura usa 

diferentes estratégias discursivas para construir a enunciação e contar a 

história para o narratário.  

No romance psicografado A atriz, ditado pelo espírito Leonel e 

psicografado por Mônica de Castro, há duas narrativas que se alternam, uma 

narrando o passado (tempo posterior) e outra o presente (tempo simultâneo). O 

tempo é uma das instâncias da voz narrativa e, para Genette, é uma relação 

entre a instância narrativa (enunciação) e a história que ela conta (enunciado) 

(GENETTE, 1976). É interessante como as interconexões entre as duas 

histórias são utilizadas como recurso persuasivo moral, na medida em que 

mostra as consequências dos atos praticados por Tália, durante a passagem 

pela terra, na vida dos outros personagens do presente.  

Com relação à pessoalidade da voz narrativa, ambas as histórias são 

narradas em 3ª pessoa, o que, na classificação de Genette, corresponde à 

pessoalidade heterodiegética. O nível (espaço de onde o narrador fala e outra 

instância da voz narrativa) é extradiegético, pois a voz do narrador não é 

pessoalizada, e sim conta a história de um lugar externo a ela. Isso o leva à 

onisciência, uma vez que o narrador não tem a visão reduzida pelos 

acontecimentos, o que aconteceria se ele participasse da história.  
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Essa onisciência do narrador lhe dá liberdade para contar a história 

como bem quiser, ora omitindo fatos, ora acrescentando, em uma manipulação 

que, a depender do tom que emprega, pode causar confiança ou desconfiança 

no narratário. Também pode fazer intervenções a respeito da história, diretas 

ou indiretas, as quais ―podem tomar também a forma mais didáctica de um 

comentário autorizado da acção: afirma-se assim aquilo a que se poderia 

chamar a função ideológica do narrador‖ (GENETTE, 1976, p.253). 

Essa função ideológica do narrador, descrita por Genette (1976), é 

deveras importante, visto que corresponde ao uso da enunciação, feito por 

essa figura, para passar conceitos e posições ao narratário e leitor. Aqui, esse 

funcionamento ideológico será buscado na forma como o narrador se apropria 

do discurso das personagens e de seres externos à história para reforçar seu 

posicionamento.  

 

3. Análise do discurso citado na narrativa de A Atriz 

O discurso citado é referido como ―o discurso no discurso, a enunciação 

na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação‖ (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 150). 

Como esses filósofos apontaram, o ato de citar o outro vai muito além de 

questões sintáticas, envolvendo também efeitos de sentido. Esses efeitos de 

sentido são produzidos pelo enunciador na medida em que este se aproxima 

ou se afasta da voz do outro. Fiorin (2006, p. 170), a partir dos estudos de 

Bakhtin, afirma que: 

[...] formas de incorporação do discurso do outro são a própria 
maneira de tornar visível esse princípio de funcionamento das 
unidades reais de comunicação, os enunciados. São modos pelos 
quais o princípio real de funcionamento da linguagem é enunciado.  

Há duas maneiras básicas de incorporar distintas vozes no 
enunciado:  

a) aquela em que o discurso do outro é abertamente citado e 
nitidamente separado; b) aquela em que o enunciado é bivocal, ou 
seja, internamente dialogizado.  

Na primeira categoria, entram formas composicionais como o 
discurso direto e o discurso indireto, as aspas, a negação; na 
segunda, aparecem formas composicionais como a paródia, a 
estilização, a polêmica velada ou clara; o discurso indireto livre. 
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Segundo Bakhtin (1981, p. 144), ―o discurso citado conserva sua 

autonomia estrutural e semântica sem nem por isso alterar a trama linguística 

do contexto que integrou‖. Com base nisso, a análise da forma como o discurso 

citado é empregado como recurso argumentativo no romance A atriz, 

apresentada a seguir, levou em consideração os mecanismos linguísticos e as 

técnicas discursivas empregadas pelo narrador/enunciador para se afastar ou 

se aproximar da voz do outro.  

Na narrativa abordada, discursos direto e indireto livre se alternam. Ao 

empregar o discurso direto, o narrador dá espaço total para que o personagem 

se expresse, na maioria das vezes com sinais gráficos que representam 

emoção. Quando emprega o discurso direto, evidencia a humanidade e suas 

falhas, enfatizando a postura que quer que o narratário assuma. Empreende, 

assim, um ensinamento por modelagem, como nos exemplos a seguir:  

1. ―- Será que não dá para imaginar o estrago que um bêbado pode 

fazer numa vidraçaria? – ela assentiu – Eu era gerente, Amelinha, não podia 

ter feito o que fiz‖ (CASTRO, 2009, p.104). Ao dar voz ao personagem Raul, 

padrasto de Amelinha, a qual mais tarde iria se tornar Tália Uchoa, o narrador 

coloca-o refletindo sobre a própria atitude, pesando o vício pelo álcool em um 

cargo de responsabilidade e se autocondenando por isso. Ao mesmo tempo, 

espera que o narratário/leitor, tendo como exemplo o personagem, não cometa 

esse mesmo erro.  

2. ―Não quero guardar culpas pelo que fiz‖ – começou Tália. – ―Mas 

também não posso me esquecer de que fui a maior responsável pelo seu 

ódio‖ (CASTRO, 2009, p.498, grifos nossos). Nesse exemplo, a personagem se 

refere ao fato de que suas atitudes para com a mãe geraram nesta ódio e 

aversão intensos. É interessante notar que, embora tenha agido dessa maneira 

negativa em diversas encarnações, contra a moral, a personagem não realiza a 

autopunição, como geralmente acontece, mas também não se exime da culpa 

e mostra consciência sobre ela. Essa é uma postura muito incentivada pelo 

espiritismo, aqui através da modelagem, pois o narratário/leitor é levado a 

seguir o exemplo da personagem, como modelo. Os marcadores linguísticos 

reforçam a separação das vozes do enunciado: verbos na primeira pessoa 
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simulam a fala da personagem e o verbo na terceira pessoa demarca a 

posição, ainda que mínima, do narrador.  

Um importante uso desse tipo de discurso é o ato de aproveitar as obras 

literárias para inserir conceitos e visões espíritas, doutrinando, dessa forma, os 

leitores. É o que acontece nas seguintes passagens e em boa parte do capítulo 

9 e em outros, cuja voz é atribuída à personagem Sílvia, mentora de Tália no 

plano astral: ―-Nada se perde na natureza, minha querida, seja no mundo 

corpóreo, seja nesse em que hoje nos encontramos. Tudo o que nos acontece 

é necessário, e não há cedo ou tarde para as experiências do espírito.‖ 

(CASTRO, 2009, p.156). ―-São as nossas carências, Tália, que nos fazem usar 

o sofrimento em benefício próprio, para despertar a piedade alheia e 

compensar a dor com compaixão‖ (idem, p.157). Essa última fala representa 

uma acusação direta a todos os seres humanos, marcada pelo uso do dêitico 

―nós‖, referido por Wittke (2015, p.179) como um dos ―recursos linguísticos que 

pluralizam o dizer, protegendo, ou mesmo encobrindo, a responsabilidade da 

autora/narradora diante do que é dito.‖ Assim, o narrador inclui a personagem 

dona da voz no momento, forte modelo a ser seguido por ser um espírito mais 

evoluído, para suavizar a acusação, embora ela, possivelmente, não aja dessa 

forma descrita em sua fala.  

Já com relação ao discurso indireto livre, é através dele que o narrador 

se apropria das vozes dos personagens, equiparando-se a eles, sendo difícil 

separar o que pertence ao narrador e o que pertence ao personagem, pois 

―dilui completamente as fronteiras do discurso citado‖ (WITTKE, 2015, p. 158). 

Essa tendência enquadra-se na variante do discurso indireto apontada por 

Bakhtin (1981) como impressionista,  

cuja característica é transmitir o discurso interior, os pensamentos e 
os sentimentos da personagem no dizer narrado (...). Nela, há 
solidariedade plena entre narrador e personagem, sobrepondo-se 
uma entoação a outra, fundindo completamente suas vozes, sendo 
que a fala ora pertence ao discurso de um, ora ao de outro 
(BAKHTIN, 1981 citado por WITTKE, 2015, p.160). 

Ao diluir sua fala na fala do personagem, o narrador de A atriz ora 

condena, ora absolve os atos praticados por ele, eximindo-se disso por 

confundir o leitor, o qual é levado a crer que é o próprio personagem quem está 
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se autocondenando. Seguem abaixo alguns excertos e suas respectivas 

análises: 

1. ―Mas ela jamais retornara a terra para saber o que fora feito dos seus. 

Como podia agora esperar que se lembrassem dela, se ela mesma os havia 

esquecido?‖ (CASTRO, 2009, p.10). A predominância da terceira pessoa 

evidencia a fala do narrador e, ao mesmo tempo, remete a uma autorreflexão 

da personagem, ideia corroborada por toda a passagem anterior que descreve 

as reflexões da personagem Tália no plano astral, surgidas a partir dos 

calafrios que sentia. Nesse trecho, observa-se a ingratidão e o abandono como 

más paixões condenáveis, cujo resultado aparece em uma passagem da 

página 17: ―Perdera uma parte importante de sua vida, enfurnada no astral 

como se ele fosse um campo de refugiados‖ (idem).  

2. ―Amelinha tinha certeza de que a irmã a espionava e contava tudinho 

à mãe. Mas não iria mais lhe dar a chance de rir dela pelas costas nem de se 

fazer passar por boazinha diante da mãe e do padrasto. Ela não a enganava 

com aquela carinha de menina meiga. Era uma sonsa, cínica, fingida, a 

queridinha de todo mundo. Só porque era mais bonita, achava que podia 

tripudiar sobre ela. Cristina podia ser a mais bonita, mas não era a mais 

inteligente. Ninguém via isso porque não lhe davam chance de mostrar o que 

sabia. A mãe só estava interessada nas proezas de Cristina, e tudo que ela, 

Amelinha, fazia não servia para nada.‖ (CASTRO, 2009, p.28, grifos nossos). À 

semelhança do exemplo anterior, há predominância da terceira pessoa, porém, 

desta vez, há um uso linguístico particular que reforça a presença da voz da 

personagem e a aproximação entre ela e o narrador: as palavras grifadas são 

típicas de um uso juvenil, fazendo parte de um vocabulário próximo ao da 

personagem, que, a essa altura, encontrava-se na faixa dos 13 anos de idade. 

Porém, ao fundo, percebe-se a voz do narrador, camuflada por esse uso 

linguístico, condenando a mãe de Amelinha por ter sua atenção voltada apenas 

para a sua outra filha, Cristina. O ponto alto desse funcionamento ideológico 

está nos dois últimos períodos da passagem: Amelinha era ignorada por todos 

e suas boas ações não eram levadas em consideração.  
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Os pronomes dêiticos e os verbos na terceira pessoa em ambas as 

passagens, por se tratarem de discurso indireto livre, pertencem ao 

locutor/narrador do enunciado, sendo reformulados em função dessa figura e 

daquilo que está sendo relatado (WITTIKE, 2015). Esse tipo de discurso, ―ao 

assumir elementos expressivos, exclamativos, avaliativos e modos de dizer do 

locutor/narrador do discurso relatado, (ele) surge como uma forma original, 

bivocal, misturando elementos enunciativos das duas vozes em questão‖ 

(WITTIKE, 2015, p.166). É isso que se observa na análise do texto literário 

espírita investigado aqui. 

 

Considerações finais 

Após a análise, conclui-se que o narrador alterna o uso dos discursos 

direto e indireto livre para levar o narratário/leitor a aceitar seu posicionamento 

ideológico e a agir de acordo com os valores morais espíritas. Através do 

discurso indireto livre, o narrador se apropria das vozes dos personagens, 

equiparando-se a eles e diluindo completamente as fronteiras do discurso 

citado. Fazendo isso, condena os seus atos, deixando clara a sua posição 

ideológica e os valores morais que tem como base, mas exime-se dessa 

condenação ao convencer o leitor de que é o personagem quem está se 

autocondenando, o que representa uma estratégia persuasiva ao transmitir a 

sensação de culpa e sofrimento pelos atos praticados, numa tentativa de 

impedir que o leitor os repita. 

Ora, ao ter como modelo personagens que cometeram atos que 

afrontam a moral e se arrependeram deles, sofrendo as suas consequências, o 

narratário e, por extensão, o leitor (ente final) procurará evitar agir tal qual 

esses seres que, mesmo existindo apenas na história, correspondem 

imediatamente a nós, que estamos fora dela e que nos enxergamos em seus 

dramas. Esse efeito é conseguido graças à manipulação de vozes interiores e 

exteriores à narrativa, sendo que a essas últimas corresponde uma voz 

coletiva, base da doutrina espírita, formada por aqueles espíritos que estão no 

topo da evolução à qual, presumivelmente, todos queremos chegar. 
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Fica, assim, comprovada a interconexão literatura espírita-filosofia-

argumentação e impõe-se a necessidade de novos estudos, mais amplos e que 

utilizem outros recursos, tendo em vista que, aqui, foi examinada uma única 

obra em meio a tantas existentes na vasta literatura espírita.  
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UMA ESCRITA EM VOZ ALTA: OS ATOS DE ESCREVER, LER, FALAR E 

OUVIR POR UMA PROPOSTA ENUNCIATIVA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS NA UNIVERSIDADE 

Aline Juchem
1
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/Brasil) 

 
 
Resumo: Este trabalho sintetiza o percurso de pesquisa desenvolvido em Juchem 
(2017). Com base na perspectiva enunciativa de Émile Benveniste, tal síntese objetiva 
evidenciar de que modo é possível (re)significar o tratamento teórico-metodológico de 
leitura e produção de textos na Universidade, considerando como pressuposto teórico 
fundamental que os atos enunciativos que o homem promove no mundo, como falar, 
ouvir, ler e escrever, são constitutivos e complementares de sua condição humana na 
sociedade. Considerando a relação de homologia explicitada por Benveniste em 
Últimas aulas – vinculada à temática da enunciação, segundo Problemas de 
Linguística Geral I e II –, considera-se que, na e pela interdependência enunciativa, as 
relações entre os atos enunciativos de falar/ouvir e escrever/ler se reorganizam em 
novas relações entre escrever/falar e ler/ouvir, a partir da escrita em voz alta, que 
permite ao aluno (re)significar as relações entre forma e sentido na/da escrita e 
(re)inventar seu discurso na Universidade.  
Palavras-chave: Enunciação e ensino. Leitura e escrita. Interdependência 
enunciativa. Escrita em voz alta. 
 
Abstract: This academic paper synthesizes the research path developed by Juchem 
(2017). Based on the enunciative perspective of Émile Benveniste, such synthesis 
aims to evidence how it is possible to (re)signify the theoretical-methodological 
procedures of reading and producing texts at University, considering as theoretical 
foundation that the enunciative acts men promote in the world, such as speaking, 
listening, reading and writing, are constitutive and complementary to their human 
condition in society. Considering the homology relation explained by Benveniste in the 
work Final Lectures – linked to the enunciation issue, according to Problems in General 
Linguistics I and II –, it is considered that, in and through enunciative interdependence, 
the relations between enunciative acts of speaking/listening and writing/reading are 
reorganized into new relations between writing/speaking and reading/listening from 
writing aloud, which allows learners to (re)signify the relations between form and 
meaning in/of writing and (re)create their discourse at University. 
Keywords: Enunciation and teaching. Reading and writing. Enunciative 
interdependence. Writing aloud. 
 
 

Introdução 

O presente trabalho se configura na forma de uma síntese do percurso 

teórico-analítico desenvolvido em minha tese de doutorado Por um saber sobre 
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a escrita na interdependência entre os atos enunciativos na Universidade: a 

(re)escrita em voz alta, defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ao final de 2017. Em 

linhas gerais, a pesquisa desenvolvida na tese partiu de um movimento de 

(re)significação de um saber sobre a linguagem e a língua, a partir da 

dissertação de mestrado (JUCHEM, 2012), em vista do tratamento teórico-

metodológico de leitura e produção de textos em sala de aula na Universidade.  

Esse movimento originou-se na reflexão semiológica de Émile 

Benveniste em Últimas aulas no Collége de France: 1968-1969 (2012/2014) 

sobre a relação de homologia existente entre os atos de falar e ouvir, escrever 

e ler. Para o linguista, há na e pela linguagem uma correspondência necessária 

entre esses atos de enunciação: se ouvir é o critério da fala, ler é o critério da 

escrita. Sob essa formulação, a relação da leitura com a escrita é simétrica à 

da fala ouvida com a fala enunciada e, assim, o ato de ―ler em voz alta é uma 

operação simétrica à de ´ouvir`‖ (BENVENISTE, 2014, p. 174). Para ele, ouvir é 

o critério da fala e, por homologia, ler é o critério da escrita; afinal ―uma escrita 

só é escrita se pode ser lida‖ (BENVENISTE, 2014, p. 180, grifo do autor). A 

partir de tal relação de homologia, passei a me interrogar sobre a relevância da 

ideia de interdependência entre tais atos enunciativos e de que modo ela se 

vincularia à reflexão relativa à temática da enunciação esboçada em Problemas 

de Linguística Geral I (1966/1995) e Problemas de Linguística Geral II 

(1974/1989)2. 

No diálogo com o ensino, essa relação pode ser vislumbrada também na 

proposta de ensino-aprendizagem do Projeto de Língua Portuguesa do 

Programa de Apoio à Graduação (PAG-LP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, cujo eixo metodológico uso-reflexão-uso prevê o processo de 

escrita-leitura/vocalização-escuta-(re)escrita como um meio de significação na 

linguagem na universidade. Nesse processo, ganha relevo o fato de que, na 

leitura em voz alta do próprio texto escrito, o aluno se presentifica na conversão 

da língua em discurso e, ao mesmo tempo, promove a presença da escuta de 

professor e colegas como ouvintes do texto, uma vez que este é significado 

                                                           
2
 Doravante, PLG I e PLG II. 
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nos comentários atribuídos à realização vocal da escrita. Da convergência 

entre teoria e prática, constitui-se então minha questão de pesquisa: o que é a 

escrita se considerada a interdependência enunciativa entre os atos de falar, 

ouvir, escrever e ler? 

Passemos à busca de respostas possíveis. 

 

1. Enunciação e ensino: uma escrita em voz alta na universidade 

Considerando o aspecto vocal como fenômeno específico do fenômeno 

geral da enunciação, conforme elucida Benveniste no artigo O aparelho formal 

da enunciação, pressupomos que o aspecto vocal, ou sonoro, é, portanto, 

integrante da enunciação escrita, à medida que o processo de leitura em voz 

alta do texto escrito coloca em cena a interdependência entre os atos 

enunciativos de falar e ouvir, escrever e ler. Desse modo, nesta pesquisa, 

define-se a leitura em voz alta pelo termo vocalização do escrito (JUCHEM, 

2017), uma vez que a especificidade do termo está justamente no fato de o 

locutor promover a realização da escrita por meio de sua voz – ―o mais 

imediatamente perceptível e o mais direto‖ (PLG II, p. 82) aspecto de seu grau 

de presença de locutor em sua passagem a sujeito na realização vocal da 

língua, no caso, da escrita.  

A especificidade da vocalização do escrito está atrelada ao fato de que a 

unicidade de quem escreve é própria da voz de quem lê e, por sua vez, 

depende da inversibilidade prevista pela escuta do outro. Como ―forma sonora 

que atinge um ouvinte e que suscita uma outra enunciação de retorno‖ (PLG II, 

p. 84), a vocalização do escrito suscita no alocutário, professor e colegas, os 

discursos sobre a vocalização do escrito (os comentários sobre o texto escrito 

lido), que configuram a percepção e o reconhecimento do modo singular de 

como quem lê busca (re)significar os sentidos do que escreveu, legitimando a 

sua posição de leitor-intérprete3 do próprio discurso.  

Nessa linha, destaco do constructo benvenistiano três noções 

estruturantes das quais derivo três noções próprias para a pesquisa: 

interdependência enunciativa, instância de historicização e reflexividade 
                                                           
3
 Termo derivado de Flores (2015). 
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enunciativa (JUCHEM, 2017). Pela inter-relação entre essas noções, 

compreendo que as relações entre os atos enunciativos de falar/ouvir e 

escrever/ler se reorganizam em novas relações entre ler/falar e escrever/ouvir, 

configurando-se pela: a) interdependência enunciativa, que implica a relação 

intersubjetiva que recobre a reciprocidade dos atos enunciativos e a reorganiza 

em sala de aula; b) pela instância de historicização, que instaura o movimento 

de retrospecção e prospecção do aluno que lhe permite retomar e projetar suas 

enunciações; e pela reflexividade enunciativa, possível pela propriedade 

metalinguística da língua, que permite ao aluno-escrevente tornar-se leitor-

intérprete da sua língua já discursivizada. 

E como podemos entrever essa inter-relação na análise de fatos 

enunciativos de linguagem? Nas aulas ministradas no PAG-LP, selecionamos 

três fatos enunciativos de Clara, estudante do 1º semestre de Arquivologia: o 

texto escrito, a vocalização do escrito e os discursos sobre a vocalização do 

escrito, a partir de uma proposta de produção textual que tematiza a integração 

entre aluno e Universidade. Tais fatos foram gravados em áudio e vídeo e 

posteriormente transcritos de acordo com os princípios teórico-metodológicos e 

os mecanismos internos de análise explicitados em JUCHEM (2017), e que 

estão articulados a três instâncias analíticas, inspiradas em Milano (2017): a 

escrita, relacionada ao texto escrito; a voz, atrelada à vocalização do escrito; e 

a escuta, vinculada aos discursos sobre a vocalização do escrito.  

Se o aspecto vocal da enunciação é, de um lado, um fato físico, que 

―presta-se à observação, à descrição e ao registro‖ e, de outro, uma estrutura 

imaterial, ―comunicação de significados, substituindo os acontecimentos ou as 

experiências pela sua ´evocação`‖ (PLG I, p. 30), ele convoca o analista à 

compreensão global dos sentidos, que não são senão evocados nem se 

reduzem a elementos segmentáveis da língua, e que são apenas transcritos a 

partir da percepção de uma escuta. Nesse sentido, é apenas por meio da 

narrativa daquele que ouve que é possível atribuir sentido a essa evocação.  
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Passemos, então, à escuta, à transcrição e à análise4 dos fatos 

enunciativos de linguagem segundo as instâncias analíticas.   

 

2. Análise dos fatos enunciativos: escrita, voz e escuta 

2.1 A instância da escrita como marco inicial 

Afinal, qual o marco inicial que levou Clara e seus colegas a produzirem 

o texto escrito na Universidade? Como uma das primeiras propostas de 

produção textual do PAG-LP, foi solicitado aos alunos que partissem de um 

tema vinculado ao contexto dessa produção, ou seja, à Universidade: ―Se você 

está aqui hoje, é porque fez a sua escolha profissional. Qualquer que tenha 

sido a sua opção (professor, pedagogo, filósofo, historiador, cientista social, 

administrador, economista etc.), você deve ter uma ideia bem aproximada da 

importância do profissional de sua área para a sociedade. Mostre essa 

importância e os motivos que o encaminharam a fazer vestibular para o curso 

escolhido‖.  

Embora a proposta de produção textual convoque o aluno a convocar a 

língua para falar da relação entre o seu lugar profissional e a relevância que 

este tem para a sociedade, ao que parece, a escrita de Clara se preocupa tão 

somente com a ―forma padrão‖ com que tenta organizar seu texto, 

evidenciando o modo como ela, como intérprete da língua (a escrita), se coloca 

com relação ao outro e à sociedade, na qual se inclui como participante, ao 

mesmo em que se inclui como sujeito em seu discurso. Sendo que a língua ―se 

manifesta pela enunciação, que contém referência a uma situação dada; falar, 

é sempre falar de‖ (PLG II, p. 63), pode-se dizer que, ainda que a aluna 

manifeste a referência à temática da proposta, ela evidencia que o que está em 

jogo é o ―falar de‖ em relação à Arquivologia, em detrimento do ―falar de‖ sua 

escolha profissional.  

                                                           
4
 Considerando a extensão deste trabalho, será feito um recorte de apenas um elemento de 

análise de cada fato enunciativo, a partir do vasto corpus de pesquisa explorado em Juchem 
(2017), com enfoque para a noção de interdependência enunciativa. Os fatos reproduzidos e 
transcritos, a seguir, obedecem aos critérios e aos indicadores de transcrição explicitados na 
tese. 



63 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Conforme evidenciam alguns enunciados do texto escrito pela aluna e 

grifados para a análise, conforme Quadro 1, podemos depreender que há a 

predominância de uma ―presença-ausência‖ de locutor, pela predominância da 

asserção e da ausência de formas aparentes de pessoa no discurso, 

evidenciando um ―falar de‖ ele em detrimento de um ―falar de‖ eu. 

 

Quadro 1 – Transcrição do fato enunciativo 1: o texto escrito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (JUCHEM, 2017). 

 

De modo análogo ao que acontece na enunciação histórica, em que ―o 

tempo do acontecimento, fora da pessoa de um narrador‖ (PLG I, p. 262), o 

texto escrito de Clara parece promover o registro dos acontecimentos sob a 

forma atemporal, a fim de que estes pareçam narrar-se a si próprios. A meu 

ver, o que releva do texto escrito é que a presença-ausência de Clara se dá em 

vista da necessidade de uma certa ―impessoalidade‖ vinculada ao gênero 

redação, que provoca o efeito de um apagamento na escrita, tanto com relação 

às marcas aparentes de presença de locutor quanto às de presença de 

alocutário, assinalando o grau de ―acentuação da relação discursiva com o 
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parceiro‖ (PLG II, p. 85), que configura o quadro figurativo da enunciação. 

Assim, Clara evidencia na/pela língua um lugar de enunciação para falar de 

―ele” (a Arquivologia) em detrimento de um lugar para falar de si, o que evoca 

os vestígios culturais de sua história de enunciações em sua experiência de 

escrita no universo escolar, manifestados em sua vocalização do escrito. 

 

2.2 A instância da voz na leitura 

Antes de iniciar sua leitura em voz alta do texto escrito, ou seja, a 

vocalização do escrito, Clara enfatiza para seus ouvintes, professor e colegas: 

―Aí eu desenvolvi...um...hmm..em forma.. né...de redação‖. Ela assinala, 

enquanto falante e participante da sociedade, a condição de mobilização da 

língua que apreendeu para se enunciar pela escrita, vinculada à percepção do 

que se espera dela em relação à sua atitude de locutor, ao seu comportamento 

nessa forma de atividade social. Se observados os trechos grifados para 

análise, conforme Quadro 2, é interessante notar que a hesitação da aluna na 

leitura não está relacionada apenas ao reconhecimento de forma e sentido, 

mas à compreensão global das relações entre forma e sentido veiculadas pela 

sintagmatização, o que se comprova pelo último enunciado, em que a 

frequência de hesitações, reformulações, pausas e interrogações indica que a 

não compreensão não está num nível específico da língua (morfologia, 

sintaxe...), mas na semântica que atravessa o seu discurso.  
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Quadro 2 - Recorte do fato enunciativo 2: a vocalização do escrito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (JUCHEM, 2017). 

 

É interessante notar que a interrupção de Clara em ―Aqui...hã...‖ introduz 

o outro da alocução, que é, antes de mais nada, ela própria que se coloca 

como ouvinte de sua escrita. A exemplo do monólogo, Benveniste exemplifica 

que ―a estrutura do diálogo se compõe por um eu locutor e um eu ouvinte‖, o 

que significa um desdobramento das posições enunciativas que se institui na 

instância de vocalização do escrito: a aluna é locutor-leitor e, ao mesmo tempo, 

locutor-ouvinte de seu próprio discurso escrito. Parece que, com isso, a 

intersubjetividade vai ganhando relevo, à medida que a aluna (re)atualiza as 

relações entre forma e sentido em vista de uma escuta, que é sua, em primeira 

instância, e do outro, que presentifica e significa a vocalização do escrito.  

A referência do texto escrito, que antes era predominantemente à 

Arquivologia, agora se dissolve e dá lugar a um homem que fala com outro 

homem sobre a Arquivologia, (re)constituindo os sentidos em vista da 
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qualidade do grau de presença do ouvinte. Ao concluir a leitura com 

―Entãão...[...] E eu parei...Eu parei‖, Clara demarca a sua constituição como 

sujeito na experiência de se escutar vocalizando sua própria escrita – 

experiência em que se torna possível sustentar propósitos significantes sobre a 

significância do seu discurso escrito, ou seja, por meio da enunciação, que é 

sempre presente, é possível retornar/falar sobre sua enunciação anterior, 

refazê-la de novo sobre ela mesma de algum modo. 

 

2.3 A instância da escuta nos comentários 

Após a consternação de Clara em ―E eu parei...‖, seus ouvintes, agora 

locutores, a interpelam a responder: ―Tu continuaria o texto?‖. Ao que ela 

responde: ―Porque agora eu percebi que xxx eu...eu...abordei mesmo 

tangencialmente lá na...‖, ―Lendo agooora‖. Embora esse ―agooora‖ já seja 

passado em relação ao tempo crônico, ele demarca o tempo presente de 

vocalização do escrito de Clara, cuja situação criadora de referência lhe 

permite retornar à escrita para (re)significá-la em vista de uma escuta. Além 

disso, a sílaba tônica de ―agooora‖ acentua o valor semântico de sua atitude de 

locutor com relação à experiência do acontecimento de um tempo-espaço de 

escrita anterior, que se apresenta como interrogante e significante tanto para a 

aluna quanto para o professor e os colegas. O Quadro 3, a seguir, enfatizam 

alguns desses recortes de análise.  
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Quadro 3 - Recorte do fato enunciativo 3: os discursos sobre a 

vocalização do escrito. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (JUCHEM, 2017). 

 

Nesse movimento de reflexividade enunciativa, Clara ainda confessa: 

―Eu vou contar uma coisa pra vocês... tá... (LER). Ao interpretar uma das faces 

significantes da língua, que é a escrita, a aluna interpreta também a sociedade 

com seus valores culturais, o que se acentua em sua atitude de intérprete ao 

convocar o outro a retornar à língua já discursivizada, por meio de 

interrogações, que são um apelo à concordância, à legitimação pelo outro de 

um espaço de habitação viva na/pela escrita.  

 

Considerações finais 

O que está em jogo, portanto, entre as instâncias de historicização de 

escrita-voz-escuta é que há uma escrita em voz alta que contempla o 

movimento metalinguístico anterior à re-escrita gráfica (JUCHEM, 2012). Por 

meio da interdependência entre os atos de ler/falar e escrever/ouvir, a escrita 

em voz alta reorganiza seus avessos na associação de letra e som, individual e 

social, privado e público, bem como reatualiza as relações entre forma e 

sentido, que, inscritas num movimento de retrospecção e prospecção, refazem 

os sentidos do texto escrito em vista de uma escuta.  
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A meu ver, como efeito da interdependência enunciativa na 

reorganização das relações entre os atos enunciativos de ler/falar e 

escrever/ouvir em sala de aula, a proposta teórico-metodológica enunciativa de 

escrita em voz alta em sala de aula permite que o aluno (re)signifique o modo 

de apropriação da língua que apreendeu ao longo de sua história e refaça seu 

saber sobre seu modo de estar na língua (escrita) e na sociedade 

(Universidade) com sua cultura. Eis, aqui, um meio de (re)significação do aluno 

na linguagem. 
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A VALORAÇÃO COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA NO GÊNERO 

COMENTÁRIO ONLINE 

Alixandra Guedes Rodrigues de Medeiros e Oliveira 
Universidade Federal da Paraíba 

 
 
Resumo: Concebendo o processo argumentativo como a apropriação de uum 
posicionamento frente à outra posição que se efetiva no contexto dialógico, o presente 
artigo busca analisar como a valoração contribui para a construção da argumentação 
materializada nos comentários on-line produzidos a partir da tira ―Chegando a Deus‖, 
produzida pelo designer e ilustrador Carlos Ruas. Para tanto, ancoramo-nos na 
Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 2010, 2011, 2016; VOLOCHÍNOV, 2013, 
2017; SOBRAL, 2009, BRAIT, 2010) e nos estudos realizados acerca da 
Argumentação (FIORIN, 2015). No que tange aos resultados da análise, constatamos 
que o tom valorativo presente nos comentários é utilizado como forma de desautorizar 
o discurso da prática do dízimo, por meio de artifícios como a exemplificação, a ironia, 
o argumento por autoridade, estratégias próprias do fazer argumentativo. 
Palavras- chave: Valoração. Argumentação. Tiras. Comentário on-line. 
 
Abstract: Conceiving the argumentative process as the appropriation of a position in 
front of other position that is effective in the dialogical context, the present article seeks 
to analyze how the valuation contributes to the construction of the argument 
materialized in the online commentaries produced from the comic strip "Chegando a 
Deus ", produced by the designer and illustrator Carlos Ruas. For this purpose, we are 
anchored in Dialogical Discourse Analysis (BAKHTIN, 2010, 2011, 2016, 
VOLOCHINOV, 2013, 2017, SOBRAL, 2009, BRAIT, 2010) and studies on 
Argumentation (FIORIN, 2015). Regarding the results of the analysis, we find that the 
value tone present in the comments is used as a way to disavow thetithing practice 
discourse, by means of artifices such as exemplification, irony, argument by authority, 
own argumentative making strategies. 
Keywords: Valuation. Argumentation. Comic strips. Online comment. 
 
 

Introdução 

O estudo das práticas sociais de linguagem apontam que o sujeito em 

suas relações interpessoais e discursivas revela contradições para com o outro 

e com o mundo. De modo que, a tensão dialética é uma das principais 

características do signo linguístico e nele habitam, concomitantemente, valores 

que produzem sentidos diversos, mesmo que antagônicos por refletirem de 

modo polêmico o objeto do discurso, e o sujeito e seu horizonte 

socioideológico. 
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Nesse processo interativo são estabelecidas as relações dialógicas e por 

meio delas pode-se perceber os diversos tons emotivo-volitivos nos 

enunciados. Nessa arena de dizeres, o discurso se constitui sempre sob(re) 

outro discurso, de forma que todos os discursos são argumentativos, já que 

todos eles – em maior ou menor grau – fazem parte de uma polêmica, 

refutando, apoiando, um dado ponto de vista, pois são uma atitude responsiva 

a outros enunciados proferidos, figurando como um mote que produz 

concordâncias e discordâncias no âmbito do dizer.  

Embasado num viés discursivo, este trabalho realiza uma análise 

dialógico-discursiva da valoração enquanto estratégia argumentativa utilizada 

no gênero comentário on-line, gerado a partir da tira em quadrinhos ―Chegando 

a Deus‖, produzida pelo designer e ilustrador Carlos Ruas, publicada na página 

de Facebook ―Um Sábado Qualquer‖, no dia 06 de setembro de 2017, que 

versa sobre a cobrança de dízimos por parte de igrejas. 

Do ponto de vista organizacional, o artigo contempla, além da da 

introdução e das considerações finais, três tópicos teóricos em que são 

discutidas o conceito de valoração (BAKHTIN, 2015; 2010; 2011), de 

argumentação (FIORIN, 2017) e o conceito sobre o gênero comentário on-line 

(KOZINETS, 2014; ARAÚJO, 2017), bem como um tópico analítico sobre à 

presença da valoração enquanto elemento argumentativo nos enunciados 

verbo-visuais, sobre a referida tira, presentes na rede social Facebook. 

 

1. Sobre o conceito de valoração 

No curso da interação dialógica, Bakhtin (2011, p. 272) esclarece que o 

enunciado apresenta como partes integrantes um projeto (a intenção do dizer), 

um autor (o sujeito) e a execução (a realização por parte do sujeito de sua 

própria intenção). Por possuir natureza ativamente responsiva, toda 

compreensão é desejante de resposta e é essa condição que constitui cada 

enunciado como um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados. 

Bakhtin (2011, p. 114-115) apresenta uma explanação sobre o 

vivenciamento ativo do eu que sintetiza a concepção de valoração. Para o 
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autor, ao ter um vivência de sua lembrança axiologicamente ativa por parte de 

seus sentidos antedados e do objeto, o sujeito renova em si o antedado de 

cada vivência, reunindo a si mesmo por completo não no passado, mas no 

futuro vindouro. Percebe-se, dessa forma, que para o autor, o sentido da 

valoração é explicado a partir da própria noção de dialogismo, ou seja, o 

vivenciamento ativo do eu é sempre uma atividade axiológica; valorar significa, 

portanto, impregnar a interação verbal com os próprios sentidos. 

Desse modo, o vivenciamento torna-se lembrança axiológica quando se 

refere ao caráter dialógico da linguagem. A escolha do substantivo lembrança 

pelo autor cumpre com o papel de afirmar que há ―rastros‖ de sentidos 

atravessando as experiências de linguagens dos sujeitos sociais. Esses 

―rastros‖ podem ser apreendidos por meio da entonação, do estilo e do gênero 

escolhido para compor o ato enunciativo. Nos termos do autor, ―a relação 

valorativa do falante com o objeto (seja qual for esse objeto) também determina 

a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado‖ 

(BAKHTIN, 2011, p. 289). 

Torna-se relevante destacar duas assertivas: a lembrança é uma forma 

de axiologia e a axiologia é ideológica. Na primeira, é preciso reconhecer que 

as valorações são vinculadas ao tempo e ao espaço, ou seja, a cronotopia. Daí 

a observação bakhtiniana na expressão ―lembrança axiologicamente ativa‖. No 

que tange à segunda assertiva – a axiologia é ideológica –, as valorações 

possuem uma filiação ideológica historicamente situada e editada pelas 

pressões sociais a que tais ideologias se relacionam, de maneira que, a 

valoração tem o ―aroma‖ e o ―sabor‖ das instituições que determinam as 

possibilidades de produção de enunciados no circuito das atividades de 

linguagem. 

Assim, o enunciado é sempre resultante de uma ideologia e esta, por 

sua vez, sempre será social e histórica e, por isso, não pode ser compendiada 

à sua face empírica nem tampouco fechada no mundo individual do sujeito 

(FARACO, 2009, p. 48). De forma que, toda atividade de linguagem, a exemplo 

da manifestação verbal socialmente significativa é determinada por tons 

axiológicos e a relação do sujeito com o mundo que o cerca ocorre de maneira 
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oblíqua, tendo em vista que as palavras adentram as camadas dos discursos 

sociais que recobrem as coisas.  

 

2. A argumentação 

A premissa de que a língua apresenta como característica intrínseca à 

argumentação é recorrente no âmbito dos estudos linguísticos e resulta dos 

estudos de Oswald Ducrot e Jean Claude Anscombre, para os quais a 

argumentação constitui o estudo das orientações semânticas dos enunciados e 

dos encadeamentos que as expressam, afastando-se da noção de 

discursivização postulada pela tradição retórica. 

Enquanto elemento constitutivo da linguagem, a argumentação 

apresenta aspectos interiores e exteriores. Interiormente, é a organização das 

unidades discursivas transfrásticas, isto é, os operadores argumentativos os 

elementos, responsáveis pela argumentação nos discursos. Exteriormente, é o 

modo de funcionamento do discurso, ou seja, o seu caráter dialógico que 

assume o papel de orientador do discurso, no sentido de obter conclusões, 

resolver impasses (FIORIN, 2017, p. 17). 

Subjaz à argumentação discursiva uma ideologia, não importando qual 

seja, pois até a neutralidade presente no discurso contém sua ideologia. 

Independente da origem do objeto do discurso de um sujeito, este (o objeto) 

não assume a posição de objeto de discurso pela primeira vez em um dado 

enunciado, tampouco o sujeito enunciador é o primeiro a falar sobre o objeto. 

―O objeto, por assim dizer, está sempre ressalvado, contestado, elucidado e 

avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem 

diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes‖ (BAKHTIN, 2011, 

p.300). 

Em meio às diversas formas de contestação e divergência apresentadas 

no ato interativo dialógico, os argumentos constituem estratégias como a 

inferência, a dedução, a indução, a analogia, o exemplo, a ilustração, a 

implicação, entre outros. Todos esses mecanismos linguísticos são ativados 

pelo sujeito, no momento da interação discursiva, dependendo da cronotopia 

na qual ele se encontra e do objeto do discurso em questão, reforçando a tese 
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de que todos os discursos são argumentativos, visto que ―a argumentação é 

uma questão de linguagem‖ (FIORIN, 2017, p. 78). 

Segundo os termos de Fiorin (2017, p. 259),  

A enunciação é a instância da mediação não só entre a língua e o 
discurso, mas também entre as virtualidades e a atualidade 
discursiva, ou seja, entre os universais discursivos e sua 
concretização. A concretização desses ―universais‖ constitui o 
procedimento de instalação de tempo, pessoa e espaço no texto; as 
relações entre enunciador e enunciatário, ou seja, os problemas de 
argumentação; a organização semântica mais superficial, constrói 
textos predominantemente abstratos e textos preponderantemente 
concretos. 

Assim, a argumentação diz respeito, por um lado, à manipulação do que 

é dito através da qual um sujeito conduz um outro sujeito a dever ou querer 

fazer/ser algo, e por outro lado, à sanção, em outros termos, ao 

estabelecimento da verdade ou não sobre o que foi dito.  

Sendo assim, a argumentação configura-se como uma tomada de 

posição contra outra posição já existente, de modo que a natureza dialógica do 

discurso evidencia que o discurso é sempre um discurso sobre outro discurso, 

nessa conformidade ―todos os discursos são argumentativos, pois são uma 

reação responsiva a outro discurso‖ (FIORIN, 2014, p. 69). Estes estão 

carregados de controvérsias, refutações, apoios e sustentações, enfim, de tons 

valorativos. 

 

3. O gênero comentário on-line 

O gênero comentário on-line surge na sociedade com o advento da 

internet, seguindo os passos do gênero comentário, surgido na esfera 

jornalística na década de 1960 (MELO, 2003). Por ser um gênero do ambiente 

virtual, sua linguagem é espontânea e individual, apresentando gírias, 

perguntas, interpelações, expressões valorativas/depreciativas, emoticons, etc. 

Apresenta como uma de suas características principais a liberdade de 

expressão, a qual revela a espontaneidade da escrita e a subjetividade do 

internauta, demarcando a alteridade enunciativa, já que coloca o internauta 

diante de várias vozes que dialogam sobre um mesmo assunto.  
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Revelam-se em sua estrutura composicional alguns aspectos como o 

levantamento de reflexões sobre fatos da atualidade, em especial aqueles 

divulgados na mídia televisiva; ser um texto curto; a identificação do 

comentarista nem sempre ocorre; o gênero simula um diálogo face a face, por 

apresentar-se como uma conversa espontânea; e possui vida efêmera, pois o 

comentarista opina sobre fato que está em curso na história social (ARAÚJO, 

2017). Assim, o gênero comentário on-line configura-se como um reflexo da 

individualidade do falante por apresentar como traço fortemente marcado o 

estilo de cada um dos internautas e por encerrar em sua composição as 

mudanças históricas dos estilos de linguagem ocorridas nas últimas décadas e 

que são inseparáveis dos gêneros do discurso.  

Nessa dinâmica, os comentários on-line encontrados na página de 

Facebook ―Um Sábado Qualquer‖ figuram como gêneros secundários que 

refletem os acontecimentos de variados campos discursivos da sociedade – em 

especial, o discurso religioso – e que conduzem o sujeito-leitor-internauta a 

atitudes valorativo-responsivas sobre o conteúdo materializado no gênero 

primário tira em quadrinhos. Mesmo que o sujeito-comentarista seja anônimo, o 

teor argumentativo permeia a materialização discursiva, já que o sujeito 

assume seu ponto de vista face ao outro, enunciando seus tons valorativos, 

responsabilizando-se inteiramente pelo seu posicionamento, uma vez que este 

fica arquivado na rede social e é replicado por outros sujeitos-internautas. 

Por ocorrer no ambiente virtual, esse gênero é de fácil acesso e sua 

materialidade está fixada na rede social, não podendo ser alterado. De acordo 

com Kozints (2014), o gênero comentário on-line compõe um vasto acervo para 

pesquisas acadêmicas, visto que não requer autorização, por ser de domínio 

público, além de poder ser acessado em qualquer lugar e em qualquer tempo. 

 

4. A valoração como estratégia argumentativa 

As tirinhas de ―Um Sábado Qualquer‖ são de autoria de designer carioca 

Carlos Ruas e buscam de forma irreverente e bem humorada tratar de um dos 

assuntos mais polêmicos do mundo: a religião. O blog está ativo desde 2009 e 

conta com uma produção semanal de tiras. O desenhista mantém uma página 
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no Facebook, de mesmo nome, que é atualizada diariamente e apresenta um 

alcance significativo, com um número de 2.855.178 milhões de seguidores, 

sendo as tirinhas de ―Um sábado Qualquer‖ as mais acessadas do país.  

Carlos Ruas lançou três livros e em 2012 ganhou o prêmio HQMix, 

considerado o ―Oscar‖ dos quadrinhos brasileiros, na categoria Webtiras e em 

2014 estreou seu canal de animação no Youtube, que hoje conta com mais de 

220 mil inscritos. Em 2015, lançou o livro ―ÊXODO: Nos bastidores da bíblia‖ no 

qual a história bíblica é recontada segundo a sua visão; o livro ganhou o 32° 

Troféu Angelo Agostini. Além de ―Um Sábado Qualquer‖, o designer mantém 

outras tiras, como ―Boteco dos Deuses‖, ―Mundo avesso‖ e ―Batatismo‖. Em 

2016, criou seus novos personagens ―Cães e Gatos‖, ganhando uma nova 

legião de leitores. 

A personagem das tiras em análise é Deus, sua primeira personagem 

autoral, criada em 2009. Segundo o autor, a personagem é inspirada no 

humano, apresentando características como o ciúme, a inveja, a preguiça e o 

consumismo. As demais personagens são criações de Deus: Adão, 

personagem que representa o homem atual e que vive atormentado por 900 

anos de conflito em seu relacionamento com Eva, além de viver resistindo às 

tentações de Lilith e tentando lidar com a TPM da esposa; Caim, filho de Adão 

e Eva, desde pequeno apresenta características psicopatas, o que leva Deus a 

sentir-se fracassado. 

Compõem a tira, ainda, Lucicraldo, ou Luci, governante do mundo 

infernal, constantemente insatisfeito por isso, já que se sente injustiçado por 

ser usado como desculpa para as maldades humanas; por ser ingênuo, é 

sempre vítima das brincadeiras de Deus e de Adão; Jesus Cristo, filho de 

Deus, revela-se pacífico e ingênuo, prefere ficar jogando videogame a se tornar 

um guerreiro, o que causa tristeza em seu pai, que apesar disso o ama 

incondicionalmente; e os humanos que estão sempre pedindo ou se queixando 

a Deus. 

A tira que motivou os comentários on-line, foco desta análise, intitula-se 

―Chegando a Deus‖. Vejamos: 
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Fonte: https://www.facebook.com/umsabadoqualqueroficial. Publicado: 06/09/2017. 

Acesso: 05/10/2017 

 

A tira é composta por um único quadro, dividido em duas cenas. Na 

primeira cena, à esquerda, o personagem Deus está sentado em uma nuvem 

observando a chegada de humanos ao céu através do amor e dos atos de 

bondade representados pelos corações que os conduzem. A expressão facial 

do personagem é de alegria e satisfação e é corroborada pelo enunciado 

“Como deveria ser”. Na segunda cena, à direita, vê-se o personagem na 

mesma posição, no entanto sua expressão facial revela uma surpresa negativa 

ao ver que a chegada dos humanos ao céu resulta do pagamento do dízimo e 

doações, completando o sentido da decepção divina com o enunciado ―Como 

algumas igrejas dizem que é”. 

Por ser o gênero tira em quadrinhos um texto verbo-visual, cujos 

elementos colaboram para constituição do sentido (PUZZO, 2014, p. 174), a 

constituição imagética e a escolha das cores expressam tons valorativos 

acerca do conteúdo temático: na primeira cena, a cor vermelha, que colore os 

corações que conduzem os humanos ao encontro de Deus, é representativa do 

sangue humano, da condição humana, das dores e abnegações realizadas na 

busca pela salvação no amor do Pai Eterno. Já na segunda cena, a cor verde é 

representativa da moeda americana, o dólar, símbolo do sistema capitalista 

que impera na atual sociedade e que tem como premissa o fato de que tudo 

tem um preço, inclusive a fé e o alcance do mundo celestial. 

https://www.facebook.com/umsabadoqualqueroficial
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Este enunciado configura-se como concreto ao encontrar apoio coral nas 

práticas disseminadas por algumas igrejas com a venda de indulgências e com 

a cobrança de dízimos e doações que, por vezes, apresentam valor financeiro 

bastante elevado, reforçando a tese dialógica de que ―o enunciado nunca é 

apenas um reflexo, uma expressão de algo já existente fora dele, dado e 

acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, absolutamente novo 

e singular [...]‖ (VOLOCHÍNOV, 2017, p. 95).  

A tira suscitou diversos comentários na página. Metodologicamente, 

optamos por selecionar dentre os comentários realizados sobre a tira 

―Chegando ao Deus‖ aquele que apresentasse mais de cinco réplicas. Dessa 

forma, selecionamos o segundo comentário postado na página do Facebook de 

―Um Sábado Qualquer‖, realizado pelo sujeito ―CL11‖, e parte das réplicas 

realizadas, tendo em vista a impossibilidade de analisar todas as réplicas 

devido a extensão do artigo. Dividimos os turnos dialógicos em dois blocos com 

o objetivo de facilitar a leitura e a respectiva análise dos comentários. Vejamos: 

 

Figura 1 

 

                                                           
1 CL é professora e pastora na Igreja Batista de Alagoinha, BH. Formada em Comunicação 
Institucional e Relações Públicas, pelo IESB. Estudou Teologia no Seminário Teológico 
Carisma. Informações retiradas de sua página no Facebook. 
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Figura 2 

 

Fonte: https://www.facebook.com/umsabadoqualqueroficial. Publicado: 06/09/2017. 

Acesso: 05/10/2017 

 

O comentário on-line produzido pelo sujeito CL caracteriza-se como um 

enunciado concreto pleno, pois reverbera em sua materialidade linguística ecos 

de enunciados anteriores, pertencentes ao discurso bíblico, sendo perceptível 

através das expressões ―Deus quer nosso coração‖ e ―Deus não precisa de 

dinheiro‖, nos quais a prática do amor e da caridade devem ser constantes na 

vida humana e por meio delas se chega ao reino de Deus. Ou seja, CL utiliza-

se da valoração oriunda dos ensinamentos bíblicos para construir sua 

estratégia argumentativa de convencimento ao materializar que ―a Bíblia é a 

palavra de Deus e o dízimo é uma prática estabelecida‖, fazendo uso do 

argumento de autoridade, que tem por objetivo ―levar a plateia a aceitar um 

ponto de vista, baseando-se na autoridade de quem o enuncia‖ (FIORIN, 2017, 

p. 176), neste exemplo, a Bíblia, já que este tipo de argumento ―apela para a 

modéstia, para o respeito, para a reverência‖ (FIORIN, 2017, p. 176). 

https://www.facebook.com/umsabadoqualqueroficial
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O sujeito CL aponta que ―Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja tem 

gastos, ou uma casa de recuperação de dep. químicos não gasta? Casa para 

ex garotas de programas? Ex presidiário?‖. Utilizando-se do artifício 

argumentativo do exemplo, em que um princípio geral é formulado a partir da 

probabilidade de repetição de casos idênticos (FIORIN, 2017, p. 185), o sujeito 

CL defende que a cobrança do dízimo pelas igrejas é legítima e o tom emotivo-

volitivo de seu enunciado é evidenciado pela escolha do operador 

argumentativo mas, em ―mas a igreja tem gastos‖, bem como pela formulação 

de questionamentos ao final de seu comentário, marcados linguisticamente 

pelo uso de interrogações. 

Os comentários on-line gerados a partir da enunciação de CL 

configuram-se como enunciados responsivos, pois ―Todo enunciado […] tem 

[…] antes de seu início, os enunciados de outros; depois de seu término, os 

enunciados responsivos‖ (BAKHTIN, 2011, p. 275), como é possível observar 

na primeira réplica, em que o internauta classifica como ―santa e pobre‖ a 

inocência do sujeito CL, revelando a entonação expressiva irônica, 

materializada a partir do uso dos adjetivos ―santa‖ e ―pobre‖, e valorando 

negativamente a crença do outro. 

As réplicas dos internautas interagem diretamente com o comentário do 

sujeito CL e buscam refutá-lo por meio do apontamento de aspectos negativos 

da postura de algumas igrejas atualmente. Na segunda réplica lemos: ―[…] mas 

infelizmente a igreja é como os nossos políticos [...]‖, na qual a estratégia 

argumentativa ocorre por meio da comparação, quando ―se escolhe um objeto 

mais conhecido e se fazem aproximações entre eles‖ (FIORIN, 2017, p. 122), e 

o uso do operador argumentativo mas reforça a dimensão valorativa que 

encontra apoio coral nos valores presumidos socialmente acerca dos 

representantes da política nacional. 

No terceiro comentário, ―o dízimo está no velho testamento, não era 

doado à igreja e sim a viúvas e órfãos...‖, a construção argumentativa por meio 

da valoração materializa-se no enunciado quando o sujeito-internauta recorre 

ao texto bíblico para contra-argumentar a exposição do sujeito CL, 

esclarecendo que o dízimo tinha por objetivo a doação e não o pagamento das 



80 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

despesas mensais da igreja. O uso do sinal de pontuação reticências mostra 

certa resistência e ironia à postura e argumentação expostas pelo sujeito CL. 

Esse mesmo sujeito-internauta questiona sobre o fato de que algumas igrejas 

que ―não pedem dízimo e tem uma mega estrutura‖, evidenciando o seu tom 

valorativo enquanto argumento por ilustração, que serve para reforçar uma tese 

tida como aceita (FIORIN, 2017, p. 188), tendo em vista que para CL o dízimo 

é necessário, já que a ―igreja tem gastos‖.  

Há ainda o reforço de que ―a igreja sempre foi e sempre será voltada 

para o comércio da fé.‖, por um dos sujeitos-internatutas participante do turno 

dialógico. Isso transparece na escolha pelo advérbio de tempo ―sempre‖, e em 

seu uso repetido, um tom emotivo-volitivo de rejeição à argumentação proposta 

pelo sujeito CL, tendo em vista que os valores dos enunciados são 

determinados de diferentes formas de relação com a realidade, com o sujeito 

falante e com os outros enunciados (BAKHTIN, 2016, p. 100). 

Em ―Se sua religião impede você de questionar, ela lhe esconde algo...‖ 

o sujeito-internauta parte da valoração veiculada pela dedução, raciocínio em 

que se vai do geral ao particular (FIORIN, 2017, p. 48), para compor a contra-

argumentação referindo-se ao fato de o dízimo ―ser uma prática estabelecida‖, 

conforme apontou CL. Percebe-se, assim, que as palavras ―podem abastecer 

qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e diametralmente opostos 

dos falantes‖ (BAKHTIN, 2016, p. 48) e que, por isso, ―viver uma experiência, 

pensar um pensamento, ou seja, não estar, de modo algum, indiferente a ele, 

significa antes afirmá-lo de uma maneira emotivo-volitiva‖ (BAKHTIN, 2010, p. 

87). 

O sujeito CL procura reforço para sua defesa afirmando que as igrejas 

citadas ―são das q não se pode questionar! A minha qualquer membro pode ir e 

pedir prestação de contas!‖. É possível observar na materialidade linguística 

desse sujeito, que a argumentação reside na ―relação subjetiva 

emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido 

de seu enunciado‖ (BAKHTIN, 2016, P. 47), refratada pela construção frasal 

exclamativa afirmativa, bem como no uso do pronome possessivo ―minha”. 
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Portanto, a partir das análises empreendidas, compreende-se que a 

língua não é opaca e que as escolhas lexicais e a entonação expressiva dos 

sujeitos decorrem de seus posicionamentos axiológicos. A valoração de pontos 

de vista funciona, na teia diaológico-discursiva, como estratégia de 

argumentação na busca pela persuasão do outro, bem como a tomada do 

discurso religioso para constituir a si e ao outro. 

 

 

Considerações Finais 

Com base no que foi mostrado, não é produtivo para nossa função de 

analista do discurso afirmar que a linguagem possui caráter dialógico e que a 

todo instante os sujeitos mobilizam tons valorativos na produção de seus 

enunciados. Defende-se que por materializarem enunciados concretos, vivos e 

em constante (re)produção, o gênero comentário online mobiliza a valoração 

como estratégia argumentativa, utilizando-se de artifícios discursivos como a 

ironia, a comparação e, sobretudo, a fala de outrem. 

Nesse contexto, a análise dos comentários online permitiu a reflexão 

sobre a produção dos sentidos convocados pelos sujeitos-internautas e pelo 

uso da linguagem em contextos de interação dialógica, permitindo a 

compreensão, sobretudo, acerca da natureza ideológica, discursiva e 

argumentativa da linguagem. Destaca-se que tais leituras rumam para o 

entendimento de que o campo discursivo da religião é um terreno fértil de 

entonações, vozes e tramas discursivas, figurando socialmente ora como 

acolhedor, ora como impositivo, ora como permissivo. 
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CACHOEIRA DE MISSÃO VELHA 

Aluizio Lendl  
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Resumo: Visando o estudo da argumentação no discurso sobre a cultura regional, 
levantamos a seguinte questão de pesquisa: Quais técnicas argumentativas são 
mobilizadas pelos oradores para manter e fortalecer as histórias do território do 
Geossítio Cachoeira de Missão Velha? Diante do exposto, nosso trabalho tem como 
objetivo entender quais técnicas argumentativas são acionadas no discurso dos 
moradores dos arredores da Cachoeira. Tomamos por base teórica o estudo das 
técnicas argumentativas presentes na Nova Retórica, de Perelman e Olbreschts-
Tyteca (2005). Percebemos que os sujeitos defendem seu ponto de vista fazendo uso, 
de forma mais acentuada, da técnica argumentativa que fundamentam a estrutura do 
real, fazendo referência à acontecimentos para se chegar a conclusão de que a lenda 
da Pedra da Glória é a mais relevante para a cultura popular do Geossítio. Para além 
dos movimentos interpretativos que se configura nosso trabalho, retomar os discursos 
dos moradores é uma forma de reflexão e confrontação de experiências de si e dos 
outros, considerando o passado como relevante para se compreender o presente e o 
futuro. 
Palavras-chave: Discurso. Técnicas Argumentativas; Geossítio Cachoeira de Missão 
Velha; Cultura. 
 
Abstract: Aiming at the study of the discourse on the regional culture discourse, we 
raise a place of interest: are the argumentative techniques mobilized by the speakers 
to maintain and strengthen the histories of the territory of the Geosite Cachoeira de 
Missão Velha? In view of the above, our work has the same meaning as the 
argumentative techniques are activated in the discourse of the residents of the 
surroundings of watetfall. Tomatoes by theoretical basis and the study of 
argumentative techniques present in New Rhetoric by Perelman and Olbreschts-Tyteca 
(2005). The techniques that present the point of view of the more accentuated use of 
the argumentative technique that base the structure of the real with reference to the 
events to arrive at a conclusion of the Stono of Glory legend is more relevant to popular 
culture of Geosite. They reprint the discourses of customers in one for the study and 
confrontation of worsening and the others, such as the relevant ones to understand the 
present and the future. 
Keywords: Speech. Argumentative Techniques. Missão Velha Waterfall Geosite. 
Culture. 
 
 

O discurso e a argumentação em questão: uma introdução 

Realizamos essa pesquisa mediante o surgimento do interesse em 

explorar os ―causos‖ e lendas da cultura local da região do sítio arqueológico 

do Geopark Araripe Cachoeira de Missão Velha, alinhando-as à urgência de 
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identificar a identidade de um povo, utilizando o discurso por meio das histórias 

que são passadas entre as gerações fazendo com que a cultura não seja 

esquecida. Sobre cultura, entendemos que ela ―já não é mais a tradição 

transmissível de comportamentos aprendidos, mas um complexo diferenciado 

de relações de sentido, explícitas e implícitas, concretizadas em modos de 

pensar, agir e sentir‖ (SODRÉ, 2005, p. 12).  

Acreditamos ser por meio do discurso cultural o caminho para a 

compreensão da argumentação, em específico, das técnicas argumentativas 

acionadas no discurso para a manutenção de uma tese. Nas dissertações de 

Lima (2017), num estudo sobre as memórias de velhos no alto oeste potiguar, 

ressaltou a importância de se reconhecer as técnicas argumentativas no estudo 

da memória; Lima(2015), por sua vez, também ressaltou as técnicas, 

entretanto, no discurso sobre as narrativas da ―Coluna Prestes‖; por outro lado, 

Dantas (2015) discutiu sobre a argumentação e a cultura popular em uma 

lenda no interior do estado do Ceará. Observamos que todos esses estudos 

mostram com clareza e validade a necessidade de estudos que busquem 

explorar cultura e argumentação. Nossa pesquisa, portanto, encontra amparo 

nesses trabalhos já realizados, trazendo o olhar da Nova Retórica para o 

território da cultura, ainda pouco explorado, sob a ótica dos estudos da 

linguagem, em especial, os estudos do discurso argumentativo. 

Com base nesse entendimento, propomos analisar o discurso de uma 

professora da rede pública municipal da cidade de Missão Velha-CE, que 

reside nos arredores do Geopark Araripe Cachoeira de Missão Velha, sobre as 

principais lendas e causos que circunscrevem o discurso cultural da população 

local. Decidimos escolher esse corpus, tendo em vista a relevância do estudo 

do discurso da professora como meio de explorar vozes de sujeitos da região, 

de forma a confrontar e refletir experiências vividas entre eles, para 

compreender as histórias que são contadas naquele ambiente social.  

Para o entendimento, trazemos a seguinte questão de pesquisa: quais 

técnicas argumentativas são mobilizadas para fortalecer e manter a relevância 

da lenda da Pedra da Glória do geossítio Cachoeira de Missão Velha? 

Mediante essa informação, este artigo objetiva entender as técnicas 
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argumentativas que são mobilizadas no discurso de uma professora da rede 

pública de ensino, da cidade de Missão Velha – CE, na Região do Cariri, tendo 

por base uma lenda região, conhecida como ―A lenda da Pedra da Glória‖. 

Nesse sentido, o artigo está organizado da seguinte maneira: 

inicialmente, o referencial teórico usado para expor as técnicas argumentativas, 

em seguida, trataremos dos procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa, e por fim, as análises das técnicas argumentativas presentes no 

discurso da professora, tendo como base a luz teórica dos estudos acerca das 

Técnicas Argumentativas, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). 

 

1. Argumentação e as Técnicas Argumentativas 

Para desenvolver o estudo, é necessário o entendimento prévio sobre a 

Teoria da Argumentação. Essa perspectiva teórica teve seu surgimento na 

Grécia Antiga com os estudos de Aristóteles, o qual defendia a tese de que a 

argumentação surgiu a partir do interesse que o homem possui de argumentar 

para sobreviver em sociedade, pois é a partir da argumentação que os sujeitos 

interagem entre si, garantindo a sua sobrevivência em determinado ambiente 

social.  

Seguindo esse mesmo pensamento, Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005) afirmam que o objetivo da argumentação:  

[...] é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se 
apresentam a seu assentimento: uma argumentação eficaz é a que 
consegue aumentar essa intensidade de adesão, de forma que se 
desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou 
abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação, 
que se manifestará no momento oportuno. (PERELMAN e 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.50) 

O excerto destaca que a argumentação se realiza a partir da adesão do 

auditório através do discurso do orador, desse modo é importante ressaltar que 

a argumentação se desenvolve no discurso para conseguir a adesão do 

auditório da ação que se pretende realizar, aumentando a sua adesão às teses 

apresentadas. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) propõem a Nova Retórica, 

desenvolvendo o estudo das técnicas argumentativas, classificando-as no 
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seguinte quatro técnicas: Argumentos quase-lógicos, Argumentos baseados na 

estrutura do real, Argumentos que fundamentam a estrutura do real e 

Argumentos por dissociação de noções. 

Para fazer entender melhor cada uma dessas técnicas de argumentar, 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) explicam que os argumentos quase-

lógicos, são os argumentos que mesmo não apresentando um valor 

convincente, compreendem uma força de certeza. Dentro dessa técnica, 

podemos destacar quatro modos de argumentar que incluem: (i) Contradição 

e incompatibilidade – são usados pelo orador quando se procura atestar que 

a tese principal de adesão do auditório é compatível ou não com a tese inicial; 

(ii) Argumentos por definição e identidade – são usados quando dá-se a 

identificação para definir um termo e mesmo que esse termo seja substituído 

por outro não há perca do sentido do discurso; (iii) Regra de justiça e 

reciprocidade – defendem o princípio de que os seres são todos iguais, logo, 

todos devem ser tratados de maneira igualitária; (iv) Argumento de 

transitividade – ocorre quando as ideias transitam de uma situação à outra.  

Argumentos baseados na estrutura do real, são aqueles que utilizam de 

relações para se fundamentar entre elementos reais, para esses argumentos, 

não importa o detalhamento completo do real, o que importa é o modo como as 

opiniões se apresentam no discurso. Essa técnica se divide em: (i) Ligações 

de sucessão – consistem em estabelecer relações entre causa/efeito, 

consequência/finalidade, relações essas, que são baseadas na vida real do 

sujeito para defender o seu ponto de vista; (ii) Ligações de coexistência – 

esse argumento baseia-se na relação entre a pessoa e o ato por ela praticado, 

pois é a partir disso que podemos atribuir-lhe valor, e construir a sua imagem; 

(iii) Ligações simbólicas – nesse argumento o signo possui um valor 

representativo com significação, que são analisados a partir do símbolo e do 

que ele evoca. 

Por sua vez, os argumentos que fundamentam a estrutura do real, são 

argumentos que tornam uma estrutura completa, ou dão origem a outras, 

utilizando-se do raciocínio por analogia ou de fundamentos pelo caso particular, 

para manter aquilo que acredita ser a realidade construída, dividem-se em: (i) 
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Argumento pelo exemplo – usa de um caso particular para que aquilo vire 

uma regra geral, para obter aceitação do auditório; (ii) Argumento pelo 

modelo – quando o sujeito passa a imitar ações de determinada pessoa 

influenciando-se pelo prestígio na sociedade, enquanto o argumento pelo 

antimodelo é que deve ser evitado; (iii) Argumento pela ilustração – tem a 

função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita para firmar o que 

se quer dizer, esse argumento busca apenas aguçar a imaginação, não se 

importando com a realidade dos fatos; (iv) Argumento do raciocínio pela 

analogia – busca a provar a realidade dos fatos a partir de relações entre o 

que se quer provar e o que é concreto. 

Por fim, os argumentos por dissociação de noções são argumentos que 

classificam, de forma hierárquica, pares opostos para gerar uma maior 

aceitação do auditório, e são divididos em: (i) Par aparência/realidade – é o 

argumento mais importante dessa técnica, pois mostra duas faces da 

realidade, a que é a realidade em si e a que aparenta ser. 

Como vimos, as técnicas argumentativas têm função de firmar a maneira 

como os sujeitos argumentam com o propósito de que o auditório passe a 

aderir às teses que o orador levanta e defende, por isso, podemos destacar a 

importância dessas técnicas para que ocorra uma argumentação efetiva. 

 

2. O causo da Glória, mulher e pedra 

Nosso trabalho caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa. Tendo 

como ambiente de estudo o sítio arqueológico do GeoPark Araripe Cachoeira 

de Missão Velha, localizado na Cidade de Missão Velha – Ceará, na Região do 

Cariri, interior Sul do Estado do Ceará. Nesta pesquisa, consideramos, não 

somente, a questão do território físico em si, mas as questões que podem 

envolver a natureza e as questões sociais, históricas, políticas, culturais e 

econômicas que constituem a formação da identidade dos moradores do 

entorno do Geossítio.  

Diante disso, para a realização do trabalho, entrevistamos uma 

professora da rede pública de ensino da cidade, doravante professora J.R., 

para resgatar, a partir das suas memórias, as principais lendas e causos que 
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fazem parte da história e da cultura dos moradores da Região. Para a 

realização da entrevista semiestruturada, elaboramos um roteiro com as 

principais perguntas a serem feitas, desse modo, a entrevista configurou-se a 

partir do discurso oral gravado, que posteriormente foi submetido a uma 

transcrição. 

Mediante o exposto, é importante, para o desenvolvimento da pesquisa, 

situar o lugar aonde o estudo nos leva, quais os mistérios que envolvem o 

local, bem como a conexão da lenda, a ser estudada, com o local físico. O 

Geossítio Cachoeira de Missão Velha fica situado a 3 km da cidade, com 

quedas d‘águas que chegam até 12 metros de altura, abastecidas pelo Rio 

Salgado. O Geossítio Cachoeira de Missão Velha é integrante do Geopark 

Araripe, território que abrange seis cidades do interior do Ceará, Brasil. Faz 

parte de uma rede mundial, a Global Geopark Networks, projeto com chancela 

da Unesco (braço da Organização das Nações Unidas, ONU, para a educação, 

ciência e cultura), que identifica, sinaliza e cuida de áreas essenciais para a 

história da Terra. 

Além de ser um lugar de paisagem exuberante, possui uma carga de 

mistério e de lendas que ajudam a compor a cultura da região. A principal lenda 

relacionada ao Geossítio Cachoeira de Missão Velha, é a lenda da Pedra da 

Glória, principalmente pelo fato deste Geossítio ter sido habitado, no passado, 

pelos índios Kariris, e hoje, ser visitado por vários grupos religiosos para 

realização de seus rituais. 

A lenda conta que, na cachoeira, existe uma pedra que é oca, quando 

chove esse buraco enche e emite um barulho muito alto. Na crença popular da 

cidade, quando se ouve esse barulho já é sabido que haverá uma tragédia. 

Muitos moradores acreditam que seja a Glória que, por meio do seu canto e da 

sua beleza, seduza e carrege essas pessoas para dentro desse buraco.  

Procuramos contextualizar ao leitor sobre o método empregado na 

nossa pesquisa, a constituição do nosso corpus e o um breve resumo sobre o 

histórico do Geossítio e do causo em destaque. Na seção seguinte, 

relacionamos a técnicas e o causo da Pedra da Glória. 
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3. As Técnicas Argumentativas em debate 

Até aqui apresentamos questões de caráter teórico que compreendem o 

processo de argumentação no discurso, nesta seção, o nosso corpus está 

voltado para a análise de trechos da transcrição da lenda contada pela 

professora. Dessa forma, observaremos as técnicas argumentativas que são 

acionadas com a finalidade de defender as suas ideias, em relação à 

importância da lenda para a cidade. Comecemos pelo primeiro recorte: 

Exceto 01 

[...] além de que quando ela tá cheia (a cachoeira), as pessoas da 
cidade costumam dizer que ela emite um grito quando vai morrer 
alguém lá, assim... ela tá tão cheia, que o barulho dela você 
consegue ouvir de longe, então é como se tivesse um grito e sempre 
que tem esse grito as pessoas aqui acreditam que morre alguém e 
por incrível que pareça acontece um fato desse, sabe?! As 
pessoas aqui acreditam muito nisso, e acreditam muito na Pedra da 
Glória, [...] (Grifos nossos) 

No excerto, a professora menciona os acontecimentos trágicos ocorridos 

na cachoeira na época de cheia. A tese levantada é a de que se se soar o grito, 

alguém irá a óbito. Para sustentar essa tese, J.R. se vale da técnica dos 

argumentos que fundamentam a estrutura do real. Podemos destacar o 

argumento por ilustração, tendo em vista a ideia de reforçar a adesão do 

auditório para a uma regra geral, a de que em época de cheia e quando a 

pedra soa grito, sempre morre alguém. Essa regra é sustentada por toda a 

população que diz ouvir, de muito longe, o grito ecoado pela pedra. Na 

verdade, a professora menciona que o fato também pode ser decorrente das 

cheias e do barulho da água que proporcionam os ruídos, quando explica que 

―ela tá tão cheia, que o barulho dela você consegue ouvir de longe‖.  

Por outro lado, a professora relata que de um modo geral ―as pessoas 

acreditam que morre alguém e que por incrível que pareça acontece um fato 

desse, sabe?!‖. Parece que, ao tempo em que a professora busca desconstruir 

a ideia da relação grito-morte, ela reforça essa tese quando destaca que 

independente do que se pense, acontece um fato desse, ou seja, alguém morre 

na cachoeira. Esse tipo de argumento pode ser classificado como argumento 

do raciocínio pela analogia, pois a professora busca provar a realidade dos 
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fatos a partir do que se quer provar, grito-morte, e o que é concreto, as mortes 

que ―coincidentemente‖ acontecem.  

Inferimos que as técnicas utilizadas fornecem casos particulares para 

esclarecer a tese central. Ela busca manter a vitalidade da história, não se 

importando com a realidade, posto que a importância da relação grito-morte 

construída em sociedade se firma a partir do reforço dado pela ilustração e pela 

analogia.  

Outras técnicas encontradas no discurso da professora J.R. foram os 

argumentos baseados na estrutura do real. J.R. faz uso de argumentos a partir 

de elementos reais, deixando transparecer opiniões e carga de valores 

particulares no discurso. Destacamos o argumento por ligação de coexistência 

nos excertos a seguir: 

 

Excerto 02 

[..] o Joca é aquele vaqueiro rural mesmo que mora na zona rural, no 
sítio, que planta, que cuida do animal pra ter o seu próprio 
sustento, [...] (Grifos nossos) 

 

Excerto 03 

[...] e a Glória ela é branca digamos assim, [...] é como se ela 

fosse uma índia branca muito bonita e que não tem descrição 

das pernas dela, porque ela é como se fizesse parte da própria 

pedra, [...] eu não acho que ela tenha pernas, ela é pedra e 

mulher, na minha cabeça, isso é uma coisa muito particular 

minha, pode ser que as outras pessoas enxerguem de outra 

forma, pra mim os cabelos dela sempre foram descritos como 

lisos, grandes, né!? E que também não veste nenhum tipo de 

vestimenta, a Glória, o cabelo cobre e ela é extensão dessa pedra 

[...], por isso que ela atrai os homens e eles acabam 

desaparecendo. (Grifos nossos) 

 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o argumento de ligação 

por coexistência se estabelece nos trechos destacados, pois a identidade de 

Joca é mostrada enquanto sujeito da zona rural que se vale da terra para o seu 

sustento. Essa afirmação constrói a imagem de um homem simples, que 

batalha pela vida a partir do cultivo e do cuidado com os animais. Por outro 

lado, no excerto 03, Glória é identificada como índia branca de cabelos longos 
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que, sem vestimentas, cobrem seus seios e que a continuação do seu corpo é 

uma pedra. Assim, a imagem de glória remete a uma mulher sedutora, por isso, 

se constituiu a ideia de que ela atrai os homens que, por consequência, 

desaparecem.  

O excerto 02 ainda parece construir uma relação de simbologia, nos 

remetendo ao argumento de ligações simbólicas. Glória, que enquanto mulher 

também é pedra, isto é, metade do seu corpo é a imagem de uma mulher 

sexualizada, a outra metade é extensão da pedra. Essa representação nos leva 

às simbologias das personagens mitológicas que possuíam corpo metade 

humano e metade animal. Simboliza, também, as histórias das sereias que, 

com o corpo metade mulher e metade peixe, seduziam os marinheiros e os 

puxavam para o fundo do oceano.  

Os argumentos acionados pela professora ajudam a construir a imagem 

dos personagens, situando-os enquanto sujeitos que compõem o imaginário 

dos moradores dos arredores do sítio arqueológico. São esses detalhes que 

ajudam a manter a simbologia e a marca cultural da Pedra da Moça, ora 

enquanto vaqueiro que cuida da terra, ora enquanto mulher-pedra sedutora.  

 

Algumas considerações 

Mediante todos os processos que estão envoltos à argumentação 

efetiva, compreendemos que a argumentatividade é essencial para que ocorra 

uma interação entre o orador e o auditório através da língua, pois ela visa a 

adesão para a defesa de determinado ponto de vista. 

Dessa forma, percebemos que a argumentação se desenvolve no 

discurso por meio de técnicas argumentativas que permitem a manutenção da 

tese, através de um conjunto de atos de linguagem planejados e transmitidos 

para um auditório específico de determinado ambiente social. Posto isso, 

ressaltamos a importância da análise das técnicas argumentativas no discurso 

cultural. 

Desse modo, inferimos que o discurso da professora está permeado de 

argumentos que levam o auditório a aderir a tese principal, que é a de 

convencê-los da importância da lenda e dos fatos que giram em torno da lenda 
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para a cultura daquele povo, pela quantidade de mistérios, de crenças e pelo 

lugar em si, bem como a todas as características que dão vida ao local através 

da imagem que é formada, por meio do discurso, no imaginário do auditório ao 

qual se busca a adesão.  

Assim vimos, portanto, que a professora fez uso da técnica 

argumentativa que fundamenta a estrutura do real e da técnica argumentativa 

baseada na estrutura do real, que se apresentam no discurso de acordo com o 

que há no imaginário, para a adesão do auditório a sua tese. 

Acreditamos que a argumentação, por meio da Nova Retórica, é capaz 

de dá conta de um estudo que relacionem os fatos culturais, em especial os 

vinculados às histórias sobre o patrimônio Cachoeira de Missão Velha. Com 

essa reflexão, percebemos que as histórias contadas, vinculadas às práticas 

discursivas locais, fez surgir relatos numa perspectiva ficcional de grande 

tradição construídas a partir da memória dos moradores. Isso quer dizer quer 

as técnicas acionadas no discurso fazem a manutenção e a continuação da 

história, levando os sujeitos a replicá-las para sustentar a tese. 

 

 

Referências  

ABREU, A. S. A arte de argumentar – gerenciando razão e emoção. 10. ed. 
Cotia: Ateliê Editorial, 2007. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

BARBISAN, L. B.. Uma proposta para o ensino da argumentação. Letras de 
Hoje, v. 42, p. 111-138, 2007. 

DANTAS, F. L. de. Cultura Popular e argumentação sobre a Lenda da Pedra 
da Moça no município de São Miguel/RN: Das memórias do contador de 
histórias às produções textuais em sala de aula. Pau dos Ferros, 2015. 10p. 
Dissertação (Curso de Mestrado Profissional em Letras) – Programa de Mestrado 
Profissional em Letras, Campus Avançado ―Profª. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia‖, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

LIMA, S. J. B. Memórias que constituem o Riacho do Meio: argumentação em 
'lembranças de velhos'. Pau dos Ferros, 2017. 190p. Dissertação (Curso de 
Mestrado Acadêmico em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 
Campus Avançado ―Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia‖, Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. 



93 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

 

LOPES, A. P. de. Narrativas andantes da passagem da passagem da “coluna 
prestes”. Pau dos Ferros, 2015. 10p. Dissertação (Curso de Mestrado Profissional 
em Letras) – Programa de Mestrado Profissional em Letras, Campus Avançado 
―Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia‖, Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. 

PERELMAN, C. e OLBRECHTS-Tyteca, L. Tratado da argumentação: a nova 
retórica. 2. ed. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 

REBOUL, O. Introdução à retórica. Tradução de I.C. Benedetti. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 

SODRÉ, M. A Verdade Seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2005. 

SOUZA, G. S. O Nordeste na mídia: um (des)encontro de sentidos. 397 p. 
Tese de doutorado – Programa de Pós-graduação em Linguística e Língua 
Portuguesa. Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖/UNESP. 
Araraquara: 2003.  

______. A argumentação no discurso: questões conceituais. In: FREITAS, A. C.; 
RODRIGUES, L. O.; SAMPAIO, M. L. P. (Org.). Linguagem, discurso e cultura: 
múltiplos objetos e abordagens. Mossoró: Queima-bucha, 2008. p. 57-74. 

 

 



94 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

CÓMO DESARROLLAR UN ARGUMENTO UTILIZANDO EL MODELO DE 

TOULMIN 

 

Ana Lúcia Magalhaes 
Facultad Tecnológica del Estado de Sao Paulo - Brasil 

 
 
Resumen: Una aptitud que los estudiantes de Lenguaje y Comunicación deben 
adquirir es la capacidad de seleccionar estrategias retóricas para persuadir a múltiples 
audiencias a aceptar proposiciones. Las estrategias para construir argumentos se han 
estudiado durante literalmente miles de años y las pruebas retóricas de Aristóteles 
logos, pathos y ethos han sido aceptados como pautas principales durante mucho 
tiempo. En la década de 1950, dos filósofos, Perelman y Toulmin, abordaron el 
problema crucial de diferenciar demostración (prueba inequívoca) de argumento 
(defesa de un punto de vista). Chaïm Perelman produjo una taxonomía de argumentos 
con lógica cuidadosamente colocada y Stephen Toulmin propuso el diseño del 
argumento, una forma objetiva de evaluar el pensamiento que puede ser subjetivo y 
puede usarse para verificar la solidez y la integridad de los argumentos. Los 
estudiantes pueden aprender a aplicar el diseño de Toulmin a través de una discusión 
vivaz en clase y asignaciones adecuadas. 
Palabras claves: Toulmin, argumentos, enseñanza, retórica 
 
Abstract: One of the competencies required from Business Communication students is 
to select appropriate rhetorical strategies to persuade multiple audiences to accept a 
business decision or proposition. Strategies for building arguments have been studied 
for literally thousands of years and Aristotle‘s rhetorical proofs, logos, pathos and ethos 
have been accepted as major guidelines for quite a long time. In the 1950s, two 
philosophers, Perelman and Toulmin, addressed the crucial problem of differentiating 
the uttering of a demonstration (proving unequivocally the truth) from the production of 
an argument (defending a point of view). Chaïm Perelman produced a taxonomy of 
arguments with logic carefully placed and Stephen Toulmin proposed the argument 
layout, an objective way to evaluate thinking that may be subjective and can be used to 
verify the soundness and completeness of arguments. Students can learn to apply the 
Toulmin layout through vivacious class discussion and proper assignments. 
Keywords: Toulmin, arguments, teaching, Rhetoric 

 
 

Introducción 

La construcción de argumentos, una de las aptitudes para desarrollar a 

través de un programa de Lenguaje y Comunicación (Brzowic, 2006) es una 

artesanía antigua. Pocas personas, incluso en la Academia, se dan cuenta de 

que la retórica vino antes que la filosofía formal en sí (Hermann, 2011). 

Sócrates y Platón declararon, en el siglo v aC, que convencer era menos 

importante que buscar la verdad. Comenzó lo que se llama el proyecto 
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socrático, y esta es la razón por la cual la filosofía griega se divide en antes y 

después de Sócrates. 

Aristóteles, en particular, dio forma a las tres pruebas retóricas: logos 

(razonamiento lógico), pathos (emoción) y ethos (imagen del orador). El camino 

sugerido para construir un argumento usando Aristóteles es establecer los 

hechos (premisas), encontrar una deducción que demuestre que un punto de 

vista es válido y armar el argumento, prestando atención a la emoción 

contenida (la mayoría de las veces sutilmente) y a la imagen personal que uno 

quiere transmitir a través del argumento. 

La retórica fue practicada y estudiada en la Antigua Roma y durante la 

Edad Media y el Renacimiento, pero perdió su prestigio con la llegada del 

iluminismo y, después, del positivismo. Esto posiblemente se debió al carácter 

no científico del argumento en comparación con las demostraciones científicas. 

Este problema fue abordado bien entrado el siglo XX por dos pensadores, 

Chaïm Perelman y Stephen Toulmin, Perelman según un enfoque más teórico 

y Toulmin ideó un método que es más pragmático. 

El modelo de Toulmin es una poderosa ayuda en la construcción de un 

argumento: es al mismo tiempo (casi) a prueba de fallas y deja espacio para 

que el generador de argumentos sea creativo. Más que eso, puede 

desarrollarse como un instinto y un maestro puede fomentar eso. Las 

herramientas de enseñanza modernas, como el aprendizaje basado en 

proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje en equipo 

puede ser particularmente eficaz en el desarrollo de habilidades intuitivas en la 

construcción de argumentos basada en el método de Toulmin. 

 

1. Retórica y argumentación - retórica antigua y moderna 

El breve trasfondo histórico que sigue muestra conceptos básicos aún 

aplicables, a pesar de que formulados hace unos 2.000 años. 

La definición de retórica de Quintiliano (95 AD) la consideró como "la 

ciencia de hablar bien". Se refería a la capacidad de utilizar todos los recursos 

proporcionados por el lenguaje para causar un cierto efecto en los oyentes. 

Según los sofistas, que eran pensadores pragmáticos y utilitaristas, la retórica 
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estaba específicamente relacionada con la argumentación, el debate a favor o 

en contra de una opinión para obtener ventajas para uno mismo o para otros. 

Tal posición fue criticada por Sócrates (380 aC), quien argumentó que la 

filosofía es un arte y la retórica una mera habilidad adquirida a través de la 

experiencia. Platón extendió la crítica: 

[…] establezcamos dos tipos de persuasión: una que da 
conocimiento, y otra que da creencia sin conocimiento […] : ¿cuál de 
los dos tipos de persuasión tiene efecto retórico en los tribunales y en 
las otras reuniones masivas acerca de las cosas justas y de las 
injustas? ¿Corresponde a aquella que nace de la creencia sin el 
saber o la que se origina del saber? Es evidente […] que se trata de 
la persuasión que procede de la creencia. Entonces la retórica, al 
parecer, es artífice de la persuasión que origina la creencia, pero no 

la enseñanza de lo justo y de lo injusto. (Platón, 380 aC) 

Aristóteles (320 aC) definió la retórica como "facultad de observar en 

cualquier caso dado los medios de persuasión disponibles". Tres conceptos 

formulados por Aristóteles se destacan como particularmente fundacionales de 

la retórica tal como se practica a partir de entonces. Ethos se refiere al 

personaje del orador, a la imagen que lleva su discurso e incluso a 

características como vestirse y posturas. Pathos está conectado a las 

emociones transmitidas por el discurso y al deseo surgido en las mentes de la 

audiencia. Los logos se relacionan con el conocimiento del orador, con la lógica 

contenida en el argumento y con la capacidad del orador para usar hechos y 

datos para reforzar el argumento. 

En la antigua Roma, los dos principales retóricos fueron Cicerón y 

Quintiliano. Cicerón (50 a. C.) fue autor de tres tratados, que presentan al 

orador perfecto como el hombre perfecto. Tal punto de vista también fue 

afirmado por Quintiliano (95 AD), quien afirmó que la retórica, considerada 

como un sistema, era "el poder de persuadir a los hombres a hacer lo que se 

debe hacer". Durante la Edad Media y el Renacimiento, la retórica fue muy 

seriamente considerada en la educación superior, junto con la lógica, siendo 

los jesuitas los grandes maestros de la retórica. 

Con el tiempo, la retórica sufrió fuertes críticas como disciplina no 

científica. A fines del siglo XIX, fue eliminada de la Universidad Republicana 

Francesa. Eso refleja un fuerte rechazo a la retórica, probablemente por 
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influencia positivista (Plantin, 2008). La retórica se limitó entonces al estudio de 

las figuras del lenguaje hasta finales de la década de 1950, con el Tratado de la 

argumentación, por Chaïm Perelman, un filósofo de la ley polonés que pasó la 

mayor parte de su vida en Bélgica. El Tratado de la Argumentación (1958) 

sostiene que los estudios de argumentación están conectados a la lógica como 

"el arte del pensamiento correcto", a la retórica como "el arte de hablar bien" y 

a la dialéctica como "el arte del buen diálogo". Tal trípode es la base de la 

teoría de la argumentación aristotélica, que, como muchas partes del 

pensamiento de Aristóteles, se mantuvo en el tiempo. 

Al afirmar que la argumentación eficiente asegura o al menos intensifica 

la adhesión de la audiencia, el Tratado mantiene otro concepto clave de 

Aristóteles, la audiencia. Perelman también considera que las audiencias 

pertenecen a una de dos clases: universal (todos los seres humanos 

racionales) o particular (un segmento). Los discursos dirigidos a la audiencia 

universal abordan las verdades y los hechos, y los discursos a audiencias 

particulares se refieren a los valores (Gross, 1999). 

Perelman también elaboró sobre el trabajo de Aristóteles al diferenciar 

convencimiento, considerado como la obtención de la adhesión racional (a 

través de logos), y la persuasión, basada en la emoción (pathos). En realidad, 

esta separación es pedagógica, ya que los argumentos rara vez son puramente 

lógicos o exclusivamente emocionales. 

 El esquema que sigue muestra las tres pruebas aristotélicas, también 

presentes en Perelman. Los tres lados iguales del triángulo muestran que las tres 

pruebas son igualmente importantes en lo que se puede llamar el espacio retórico. 

 

Figura 1 - El triángulo retórico 
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2. Demostración y Argumento 

En retórica, racional no significa demostrable, ya que la retórica trata del 

dominio de lo posible, lo probable, lo plausible y lo verosímil. Las 

demostraciones están conectadas a la lógica, a las ciencias estrictamente 

racionales y duras, mientras que la retórica existe en el espacio no científico. 

Las demostraciones pertenecen a las matemáticas, la física y la ingeniería, 

ciencias cuyos resultados pueden probarse a través del método científico y no 

pueden argumentarse retóricamente, ya que la retórica se trata de 

argumentación. 

Al principio, Perelman intentó encontrar una conciliación entre la lógica 

formal y la retórica, teniendo en cuenta que muchos argumentos siguen el 

razonamiento lógico. Después de unos años, descubrió que esa conciliación 

era imposible, exactamente porque cualquier argumento está abierto a la 

refutación. Luego clasificó los argumentos en categorías, uno de ellos el 

argumento casi lógico, que sigue la estructura de una demostración sin ser 

irrefutable como la demostración. Los argumentos cuasi lógicos son: 

contradicción e incompatibilidad, definición y análisis, reciprocidad, 

transitividad, inclusión, división, ponderaciones y medida, comparación y 

probabilidades. 

Las otras categorías perelmanianas son: argumentos basados en la 

estructura de la realidad (enlace causal, argumento pragmático, fines y medios, 

argumento del desperdicio, argumento de dirección) y relaciones que 

establecen la estructura de la realidad (ejemplo, ilustración, modelo y anti 

modelo, analogía). El estudio detallado de esas categorías está más allá del 

alcance de este texto. 

Según Christian Plantin, un célebre lingüista francés (2008), "el mérito 

esencial del Tratado sobre la argumentación era fundamentar el estudio de la 

argumentación sobre el estudio de las técnicas de argumentación". 

Stephen Toulmin, un filósofo británico, investigó la argumentación al 

mismo tiempo que Perelman, aunque nunca se conocieron el uno al otro. El 

objetivo de Toulmin era también acercar la retórica a las ciencias duras. Al igual 

que Perelman, llegó a la conclusión de que era un esfuerzo imposible, ya que 
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el carácter mismo del argumento se oponía al razonamiento matemático. Al 

igual que Perelman, llegó a la conclusión de que la construcción de muchos 

argumentos era "cuasi-lógica", pero en lugar de clasificar los argumentos, como 

hizo Perelman, Toulmin estudió la estructura interna de los argumentos, 

creando así la disposición del argumento. Ideó seis partes para cada 

argumento, detalladas en la sección siguiente. 

 

3. El método de Toulmin y la solidez del argumento 

Según Toulmin, un argumento tiene seis componentes, representados 

en el esquema a continuación. 

 

Figura 2 - Estructura de Toulmin 

 

 

Pretensión (o reclamo): proposición que sostiene, declara, niega o pide 

algo; argumento objetivo, tesis. Según Toulmin, este es el primer paso para un 

buen análisis. Por ejemplo, se debe prohibir fumar en lugares públicos. Este es 

el argumento que se quiere demostrar que es válido. 

Datos: hechos o datos que sustentan la conclusión. Son los motivos, 

evidencias, pruebas, circunstancias y razones que respaldan la conclusión. En 

el ejemplo, fumar pone a otras personas, especialmente niños y mujeres 

embarazadas, en riesgo de respirar humo de los cigarrillos. 
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Garantía: declaraciones con lógica implícita, a menudo hipotéticas, que 

vinculan reclamos y fundamentos. En el ejemplo de los cigarrillos, la prohibición 

de un acto que causa problemas a civiles inocentes es útil de muchas maneras. 

Respaldo: declaraciones que limitan la fuerza del argumento o que 

proponen condiciones para que el argumento sea verdadero. Esto usualmente 

no está sujeto a preguntas. En el ejemplo, si se prohíbe fumar en lugares 

públicos, en realidad reducimos o erradicamos por completo el peligro de poner 

a los no fumadores en riesgo de desarrollar problemas pulmonares y cardíacos. 

Calificador: Indicación de la fuerza de la conclusión, el grado de certeza, 

usualmente hecha a través de palabras como necesariamente o posiblemente. 

Cualquier conclusión se presenta junto con su fuerza o limitaciones. En el 

ejemplo de la prohibición para los pulmones: estudios recientes muestran que 

casi el 80% de quienes ingieren humo de segunda mano de fumadores 

públicos tienen un alto riesgo de tener problemas respiratorios. 

Refutación: Contraargumentos o declaraciones que indican 

circunstancias cuando el argumento general no es verdadero. En el ejemplo, si 

bien se puede decir que no todas las personas que fuman en áreas públicas 

siempre están causando daño a otros, sigue siendo un hecho que fumar 

cigarrillos per se es una causa de problemas de salud. 

 

4. Situación empresarial real: un caso de estudio 

Un caso de negocios real para llevar a la clase incluye una empresa de 

ingeniería y construcción, que tenía un sistema de calidad diseñado con el 

único objetivo de cumplir con las auditorías de calidad. Un grupo de empleados 

propuso un nuevo plan de calidad, para guiar activamente las operaciones 

cotidianas además de proporcionar el cumplimiento de la auditoría. El 

argumento, tal como está escrito en la propuesta a la alta gerencia, dice lo 

siguiente. 

"Actualmente hay en la empresa dos equipos para cada proyecto dado: 

uno para realizar el trabajo real y el otro para producir documentos de 

cumplimiento de calidad. El sistema de calidad desarrollado de acuerdo con la 

propuesta ahorrará horas-hombre ahora dedicadas a la producción de 
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documentos estériles y traerá todos los beneficios del diseño y la construcción 

con la calidad en mente. El cumplimiento vendrá como una consecuencia, no 

como un objetivo. Los empleados estarán más contentos en el trabajo y la 

imagen de la empresa mejorará como resultado del trabajo bien realizado ". 

Uno puede encontrar en este argumento las tres pruebas retóricas de 

Aristóteles: el logos aparece como un razonamiento sobre la eliminación del 

trabajo perdido, el pathos como hacer más felices a los trabajadores y el ethos 

como una mejora de la imagen de la compañía y, más sutilmente, como la 

imagen del autor de la idea alguien preocupado por un mejor desempeño 

corporativo y digno de confianza. El análisis de Toulmin se hace como sigue. 

Reclamo: un nuevo sistema de calidad, diseñado y desarrollado 

correctamente, traerá beneficios a la compañía. 

Datos: en la actualidad, hay dos equipos: uno para realizar el trabajo y el 

otro para producir documentos de calidad, derrotando el propósito legítimo de 

tener un sistema de calidad. 

Garantía: un sistema con real compromiso con la calidad fomentará un 

mejor trabajo. 

Respaldo: el nuevo sistema de calidad debe diseñarse cuidadosamente. 

Calificador: el personal probablemente estará más motivado para 

realizar el trabajo, ya que estarán produciendo excelencia, a través de una 

combinación de minuciosidad y los más altos estándares de producción. La 

imagen de la empresa mejorará como resultado de una mayor calidad del 

producto. 

Refutación: si bien se puede decir que el nuevo sistema de calidad 

requerirá más trabajo para el equipo de producción, esto será más que 

compensado por la eliminación de la actividad de solo documentos y la 

prevención de errores y retrabajo. 

El análisis de Toulmin ha entonces demostrado que: 

 El nuevo sistema funcionará si, y solo si, diseñado correctamente y 

con cuidado. 

 Se debe enfatizar la motivación del equipo, más allá de la afirmación 

de que hará más felices a los trabajadores. 
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 Se debe tener cuidado al explicar por qué el nuevo sistema ahorrará 

horas-hombre. 

El argumento, después del análisis de Toulminian, se reescribe como: 

Actualmente hay en la empresa dos equipos para cada proyecto 
dado: uno para realizar el trabajo real y el otro para producir 
documentos de cumplimiento de calidad. El sistema de calidad, 
diseñado adecuadamente y cuidadosamente desarrollado, ahorrará 
horas-hombre, ya que eliminará el tiempo que ahora se gasta en la 
producción de documentos estériles y reduce en gran medida (o 
incluso erradica) la repetición del trabajo. Traerá todos los beneficios 
de diseñar y construir pensando en la calidad. 

 

5. Enseñanza 

La enseñanza se realiza explicando el modelo de Toulmin (con o sin una 

introducción histórica, aunque es aconsejable mencionar a Aristóteles y sus 

pruebas retóricas) y preguntando a los estudiantes (en grupos de discusión, 

parejas o individualmente) primero para analizar argumentos, identificar 

reclamos, datos, garantías, respaldos, calificadores y proponer una refutación. 

Después de varios de tales ejercicios, el profesor presenta argumentos que 

carecen de uno o más de los componentes de Toulmin. Luego se les pide a los 

estudiantes que identifiquen lo que falta y propongan una finalización, en medio 

de mucho debate en el aula (siempre sucede). Reconocen que estas partes 

tienen sentido y les ayudan a comprender los textos más profundamente. 

Para esta parte, es interesante reproducir los argumentos reales 

presentes en la prensa o TV. El docente debe actuar como moderador, 

recordando constantemente a los alumnos que están en una clase para 

estudiar una técnica, no para ganar argumentos con sus colegas. La selección 

de argumentos reales sobre cuestiones delicadas es un riesgo, altamente 

compensado por la vitalidad de clase. 

Finalmente, la clase se divide en grupos (si no se divide así antes) y se 

le pide a cada grupo que desarrolle dos argumentos que surjan de situaciones 

comerciales reales. El debate no está tan acalorado como antes, pero en ese 

punto, los estudiantes ya están familiarizados con los conceptos clave. Se les 

pide a los grupos que creen textos argumentativos. Necesitan debatir, en 



103 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

grupos, sobre temas reales, normalmente uno en evidencia, y escribir un texto 

breve defendiendo o atacando el tema. Después de escribir, aplican el diseño 

de Toulmin. Después de este análisis, los textos deben ser refinados y los 

estudiantes se sienten satisfechos con los resultados. 

Se deben dar más ejercicios y se debe alentar a los estudiantes a utilizar el 

análisis de Toulmin en cualquier documento que defienda un punto de vista. El 

análisis de Toulmin también puede ser parte de los exámenes escritos, con una 

breve pregunta pidiendo a los estudiantes que hagan una lista con comentarios 

breves de las seis partes del argumento y un análisis de un argumento complejo. 

 

6. Resultados 

Se realizó una investigación en textos de argumentación escritos por 

estudiantes de Administración de Empresas en una universidad técnica en el 

Estado de Sao Paulo, Brasil. Los textos fueron producidos una semana antes y 

una semana después de las clases y tareas del método Toulmin. Esto se llevó 

a cabo examinando textos de entre 35 y 40 estudiantes por semestre durante 

seis semestres, total de 233 estudiantes. El análisis consideró tres de las 

características de la calidad de la escritura ideada por Karen Schriver en un 

trabajo académico de 1989. Tales características fueron: ambigüedades, 

problemas de inconsistencia y estructura de texto defectuosa 

Los resultados se muestran en las figuras a continuación. 

 

figura 3- Calidad del texto Figura 4 - Estructuración del texto 

  

 
La evaluación fue realizada por el mismo docente, asegurando 

uniformidad en los criterios de evaluación. Los textos requeridos incluyeron una 
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explicación de los antecedentes y comentarios sobre cada oración de un 

argumento de elección (se dieron sugerencias sobre argumentos para defender 

y atacar.) Los textos posteriores a la clase defendieron el mismo argumento 

que el texto anterior. 

Los resultados parecen inequívocos, aunque se debe recordar que los 

estudiantes son un poco más maduros cuando producen el segundo texto que 

cuando escribieron el documento inicial. Se debe decir que el enfoque utilizado 

es pragmático, con el diseño de Toulmin enseñado después de una 

introducción concisa sobre Aristóteles, ethos, pathos y logos. 

Las clases sobre argumentación son animadas, con mucha discusión y 

los estudiantes parecen disfrutarlas. 
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JE SUIS GAY: REPRESENTAÇÕES E DISCURSIVIDADES 
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Resumo: Neste estudo observamos os efeitos argumentativos e desdobramentos 
discursivos surgidos a partir de uma postagem em rede social, intitulada aqui, Je suis 
gay. Nela, há uma fotografia de um homem usando uma camiseta com esses dizeres. 
Abaixo da foto, lemos: nem conheço o tal apresentador, mas dá para ver nitidamente 
que é um militante LGBT ferrenho protegido pelo poderoso grupo esquerdista Folha... 
O cara usa uma camiseta “Jesus gay” profanando o nome de Deus e quer ser 
respeitado. Para a investigação recorremos ao quadro teórico-metodológico da 
Semântica da enunciação (Guimarães, 2002) e da Análise de Discurso de tradição 
francesa Pêcheux (1999), Orlandi (1999, 2003). O conjunto foto e comentário foram 
bastante debatidos nas redes sociais, tendo em vista seu caráter cômico, por conta da 
confusão do usuário da rede social, que ao ler Je suis gay (eu sou gay) entendeu 
Jesus gay, e por causa da natureza homofóbica da postagem. 
Palavras-chave: Argumentação. Interdiscurso. Enunciação. Opacidade. 
 
Abstract: We observed the argumentative effects and discursive unfoldings that 
emerged from a social networking post titled Je suis gay. There is a photograph of a 
man wearing a T-shirt with those words. Below the picture, read: I do not even know 
the presenter, but you can clearly see that he is a hardy LGBT activist protected by the 
powerful leftist group Folha ... The guy wears a "Jesus gay" shirt desecrating the name 
of God and wants to be respected. For the research, we used the theoretical-
methodological framework of the enunciation Semantics (Guimarães, 2002) and the 
Discourse Analysis of French tradition Pêcheux (1999), Orlandi (1999, 2003). The 
photo and commentary were much debated in the social networks, due to their comic 
character, due to the confusion of the user, who read Je suis gay (I am gay) 
understood Jesus gay, and because of the homophobic nature of the post. 
Keywords: Argumentation. Interdiscourse. Enunciation. Opacity. 
 

 

Introdução 

Neste estudo, procuramos compreender os desdobramentos discursivos 

que surgiram a partir de uma postagem em rede social, intitulada aqui, Je suis 

gay. Na postagem há uma fotografia de um rapaz1 usando uma camiseta com 

esses dizeres. Abaixo da foto, em um dos comentários, lemos: nem conheço o 

tal apresentador, mas dá para ver nitidamente que é um militante LGBT 

                                                           
1
 Fernando Oliveira, conhecido pelo apelido Fefito, é apresentador do Estação Plural, da TV 

Brasil, do Mulheres, da TV Gazeta, e colunista do Agora São Paulo, do Grupo Folha. 
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ferrenho protegido pelo poderoso grupo esquerdista Folha... O cara usa uma 

camiseta “Jesus gay” profanando o nome de Deus e quer ser respeitado.  

O conjunto foto e comentário foram bastante debatidos nas redes 

sociais, tendo em vista seu caráter cômico, por conta da confusão do usuário 

da rede social, que ao ler Je suis gay (eu sou gay) entendeu Jesus gay, e por 

causa da natureza homofóbica da postagem.  

Assim, investigaremos os efeitos argumentativos desses enunciados e 

seus desdobramentos, observando questões como opacidade, equívoco e 

interdiscurso, por meio do diálogo entre bases teórico-metodológicas da 

Semântica Argumentativa, tal como propõe Guimarães (2002) e da Análise de 

Discurso de tradição francesa Pêcheux (1999), Orlandi (1999, 2003).  

Pêcheux (Orlandi, 2003, p. 49) assinala que o mundo não é diretamente 

apreensível quando se refere à significação, constitui-se por meio da ideologia, 

que nos possibilita assimilar não só os efeitos de sentido do acontecimento 

discursivo, mas também os efeitos de textualização coletiva característicos dos 

tempos atuais. 

Para Orlandi (1999) o dizer é sempre argumentação, e seu lugar na 

Análise de Discurso (AD, daqui em diante) implica que a observamos na 

relação com os sujeitos, o político, a história e a ideologia.  

Por meio dos enunciados selecionados para a análise vemos que o uso 

da forma Je suis é um segmento enunciativo que tem adquirido sentidos 

amplos, relacionados à solidariedade coletiva, como na ocasião da série de 

atentados relacionadas ao jornal Charlie Hebdo2, em Paris, em 2015. E em 

algumas situações este enunciado tem sido substituído por somos todos, como 

aconteceu no desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem em 

Mariana3 (2015) ou na tragédia com a queda do avião da Chapecoense4, na 

Colômbia (2016). 

                                                           
2
 Milhões de pessoas homenagearam as doze vítimas do atentado à revista Charlie Hedbo. 

Símbolos franceses como o Arco do Triunfo e a estátua que simboliza a República Francesa 
foram iluminados com a frase ―Je suis Charlie‖ (Adaptado de: https://www.cartacapital.com.br. 
Acesso em 07/02/ 2018). 
3 O rompimento da barragem de Fundão matou dezenove pessoas. 34 milhões de metros 
cúbicos de rejeito de minério desceram 55 km pelo rio Gualaxo do Norte até o Rio do Carmo e 
outros 22 até o Rio Doce. O vazamento soterrou os distritos rurais de Bento Rodrigues, 
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1. Desdobramentos discurssivos 

Os enunciados presentes nas redes sociais nos parecem muitas vezes, 

despretensiosos, despidos de qualquer intenção argumentativa. Argumentar, 

aos nossos olhos, parece ser próprio de textos que mobilizam sentidos de 

forma mais explícita, como ocorre nos anúncios publicitários, nos enunciados 

da política ou do direito. 

Ao tratar da argumentação Guimarães (2013) preocupa-se em mostrar 

como considera o seu funcionamento, no quadro da semântica da enunciação 

e como caracteriza aquele que argumenta. Ele escreve que a orientação 

argumentativa pode ser definida como ―a apresentação pelo locutor para seu 

alocutário de uma relação de sentidos que orienta a direção do dizer 

apresentando essa direção como necessária. Ou seja, a argumentatividade 

linguística é significada como orientação própria da relação L – AL‖ 

(GUIMARÃES, 2013, p. 277). Nesse sentido, para o semanticista a descrição 

de uma cena enunciativa baseia-se em ―analisar o próprio modo de 

constituição dos lugares de dizer pelo funcionamento da língua‖ (GUIMARÃES, 

2007, 207).  

Na enunciação, os falantes, agenciados em locutores na cena 
enunciativa, são agenciados pelas relações internas das línguas, bem 
como pelo modo se é tomado como falante numa conjuntura de 
línguas, em que há uma relação de falantes com as línguas 
constituem, e, portanto, não se trata de uma relação dialógica de um 
eu e um outro desse eu. Trata-se de uma relação histórica e política 
com as línguas. As relações entre quem diz e aquém se diz vão 
constituir o que considero a cena enunciativa, constituída pelo 
agenciamento da enunciação. (Guimarães, 2013) 

Ele complementa escrevendo que a cena enunciativa é formada por um 

grupo de figuras da enunciação, que falam no acontecimento, sendo elas: 

locutor (L), locutor-x (l-x), o enunciador coletivo ou lugar social de locutor; 

enunciador (E), interlocutor que se caracteriza por um lugar específico 

                                                                                                                                                                          
Paracatu e Gesteira e invadiu a cidade de Barra Longa, a 60 km de Mariana. (Adaptado de: 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41798753. Acesso em 07/02/2018). 
4
 O avião em que viajava a equipe brasileira da Chapecoense caiu quando estava prestes a 

chegar ao seu destino, o aeroporto de Medellín, onde estava previsto jogar a partida final da 
Copa Sul-Americana. 71 pessoas morreram (Adaptado de: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/29/deportes/1480407077_927048.html). 
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(Guimaraes, 2013); alocutário (AL); alocutário-x (al-x) correlato do locutor-x; e 

destinatário (D). 

Em nossa investigação pensamos que o acontecimento enunciativo 

compõe-se-ria por dois locutores-x, sendo o primeiro, o jornalista ativista da 

causa LGBT, que se expressa em defesa de uma causa, mas que também se 

apresenta como um locutor (L), um indivíduo que expõe sua orientação sexual 

por meio das redes sociais. 

E o segundo locutor-x, lugar enunciativo ou lugar social, estaria o autor 

do comentário Nem conheço o tal apresentador, mas da pra ver nitidamente 

que é um militante LGBT ferrenho protegido pelo poderoso grupo esquerdista 

Folha… O cara usa uma camiseta “Jesus gay” profanando o nome de Deus e 

quer ser respeitado?? O cara que o ameaçou pode ser outro babaca tbm mas 

que esse cara pede para que essas coisas aconteçam com ele é nítido, que se 

apresenta com alguém intolerante à causa defendida pelo primeiro e também 

alocutário. 

Desse modo, podemos representar da seguinte modo: 

Locutor Enunciado Lugar enunciativo 

L-x    Je suis gay  Jornalista, apresentador 

L / E Je suis gay  Pessoa, indivíduo 

l-x / al-x Nem conheço o tal apresentador(...)  Intolerante; religioso 

L/AL Comentário Usuário da rede social 

Fonte: o autor. 

 

Com relação à cor da camiseta, trouxemos para nossa análise a 

investigação proposta por Orlandi (2005, p. 29) em ―Vote sem medo‖, em que 

analisa as condições de produção e interdiscurso, tendo como base a faixa 

preta exposta na entrada de um campus universitário, em época de eleições, 

com o enunciando em letras brancas largas: ―vote sem medo”.  

A analista salienta ―o negro tem sido a cor do fascismo, dos 

conservadores, da ―direita‖ em sua expressão política (...). A faixa negra 

mobiliza os sentidos do medo‖.  

No caso da cena enunciativa que temos investigado afastam-se dos 

presentes na cena enunciativa investigada por Orlandi (2005), em que a faixa 

preta estabelece relações com o fascismo. Nesta materialidade, o conjunto 



109 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

camiseta preta e dizeres, parecem ilustrar o sentido do luto, tendo em vista que 

em nossa cultura, dentre outros sentidos possíveis, o preto pode relacionar-se 

a luto. Assim, o conjunto constituído pela cor preta na camiseta e pelos dizeres 

mobilizam sentidos de tristeza e luto, por conta das dificuldades que os 

homossexuais enfrentam na defesa de seus direitos. 

De acordo com Guimarães, o sujeito não é quem define o acontecimento 

enunciativo, mas sim a temporalidade, desse modo, não se investiga um 

acontecimento pensando na ordem sequencial, o acontecimento é quem vai 

determinar o que necessita ser retomado do passado, ou mesmo o que é 

presente e o como se define o futuro. Nesse sentido, presente e futuro só 

podem significar por meio de sua relação com o passado, este marcado não 

por um tempo, mas como uma memória, o memorável (GUIMARÃES, 2002, p. 

11-12). 

O memorável é recortado pelo acontecimento de enunciação, e assim há 

uma rememoração de enunciações que indicam questões, como: a) como se 

dá a rememoração no acontecimento de enunciação? b) Como o que é 

rememorado pelo presente do acontecimento enunciativo atua na produção de 

uma futuridade? 

Pensando nessa perspectiva, observamos que o enunciado Je suis gay 

rememora categorias de pessoas, que se solidarizam com a defesa da causa 

LGBT que ocupa seu espaço como cidadão. O que se rememora como 

sentidos (futuro do acontecimento), entre outros: a) Je suis gay rememora 

Jesus gay; b) Je suis rememora Je suis Charlie; c) Je suis gay rememora o 

movimento LGBT. Passemos, então, para a análise desses aspectos 

apresentados acima:  

 

1.1 Je suis gay como homônimo de Jesus gay 

Considerando a cena enunciativa que expõe o embate entre os 

locutores, observamos a opacidade da língua, pois o locutor não percebe de 

que se trata de uma língua estrangeira e se refere à Je suis gay como que 

significasse Jesus gay. Assim, é possível depreendermos que entre as 
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materialidades há uma relação homonímica, ou seja, para o locutor Je suis gay 

e Jesus gay dizem a mesma coisa. 

E ainda podemos levar em consideração a relação dos enunciados Je 

suis gay e Jesus gay, percebendo-os como sinônimos, ou seja enunciados com 

o mesmo sentido. Guimarães observa sob o domínio semântico de 

determinação, que ―sinônimas são expressões que se referem aos mesmos 

objetos ou ao mesmo estado de coisa no mundo‖ (GUIMARÃES, 2007, p. 77). 

Sentido que, para o usuário da rede social, não acontece, sendo que identifica 

como sendo o mesmo objeto. Talvez um dos aspectos que tornem o enunciado 

opaco aos olhos do usuário seja porque não consegue perceber de que se 

trata de uma língua estrangeira, visto que o espaço da enunciação, a rede 

social, está sob o domínio da língua portuguesa. 

Nesse sentido, Orlandi (2012) ao escrever sobre a falha na língua, ao 

analisar por meio da perspectiva discursivo-materialista, as falhas na digitação 

e os efeitos de sentidos que provocam, pondera que ―o lugar da falha, digo, é o 

lugar do possível: do impensado, lugar em que ―o irrealizado venha formando 

sentido do interior do não-sentido‖(...)‖ (ORLANDI, 2012, 77). Assim, ao não se 

dar conta do uso da língua estrangeira, por se assumir a tese de que a língua 

não é transparente, portadora de sentidos (mas, sim, opaca), fala-se de 

interpretação como sendo uma forma de injunção ao homem, o qual não pode 

evitá-la, ou sequer mostrar-se a ela indiferente (ORLANDI, 2004, p. 10). 

Refletir sobre o aspecto da não-transparência da língua envolve 

perceber que os sentidos para uma materialidade linguística formulada não 

são, portanto, projetos de um autor, aquele que teria o controle do que escreve. 

Neste sentido, Guimarães (2002, p. 16) escreve que o homem está sempre a 

assumir a palavra, por mais que esta lhe seja negada e, neste caso, 

compreender a língua em que o enunciado se apresenta, foi negado ao 

alocutário. 

A cena enunciativa se estabelece por meio de regras que não estão 

explícitas, mas que podem ser resgatadas pelo inconsciente. Elas habitam o 

imaginário, a consciência, políticas que regem as publicações. Como podemos 

observar, na postagem há uma fotografia de um rapaz* usando uma camiseta 
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com os dizeres Je suis gay. Abaixo da foto, em um dos comentários, lemos: 

nem conheço o tal apresentador, mas dá para ver nitidamente que é um 

militante LGBT ferrenho protegido pelo poderoso grupo esquerdista Folha... O 

cara usa uma camiseta “Jesus gay” profanando o nome de Deus e quer ser 

respeitado?? O cara que o ameaçou pode ser outro babaca tbm mas que esse 

cara pede para que essas coisas aconteçam com ele é nítido. 

 

 

―Nem conheço o tal apresentador, mas da pra ver 
nitidamente que é um militante LGBT ferrenho protegido 
pelo poderoso grupo esquerdista Folha… O cara usa 
uma camiseta ―Jesus gay‖ profanando o nome de Deus 
e quer ser respeitado?? O cara que o ameaçou pode 
ser outro babaca tbm mas que esse cara pede para que 
essas coisas aconteçam com ele é nítido‖, escreveu ele. 

Fonte:https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2017/10/internauta-confunde-frase-

je-suis-gay-com-jesus-gay-em-camiseta-de-jornalista-e-vira-piada-nas-redes-sociais 

 

Podemos considerar, na cena enunciativa, que dois discursos 

confrontam-se, por parecerem apresentar ideologias divergentes: o primeiro (a 

postagem) indigna o alocutário (usuário da rede social). Esse por sua vez, 

justifica seu comentário, expondo o motivo da ofensa: Jesus gay. Ao mostrar-

se com os dizeres no peito, anunciando sua orientação sexual, o enunciador 

nos traz uma manifestação de um processo discursivo que necessita ser 

pensado em suas condições sócio-históricas, e desse modo, são produzidos 

efeitos de sentido próprios. Embora o discurso simule transparência, expondo o 

íntimo, ao mesmo tempo, exibe o ativismo em defesa de uma causa, e desse 

modo, coloca seu corpo a serviço de um anúncio. 

Guimarães (2002, p. 7) explica que ―o sentido de um elemento linguístico 

tem a ver com o modo como este elemento faz parte de uma unidade mais 

ampla‖. Ele aponta que ―há uma passagem do enunciado para o texto, para o 

acontecimento, que não é segmental. É esta é a relação de sentido‖. 

Guimarães (2002, p. 18) ressalta que ―A língua é dividia no sentido de que ela 

é necessariamente atravessada pelo político: ela é normativamente dividida e é 

também a condição para se afirmar o pertencimento dos não excluídos, a 

igualdade dos desigualmente divididos ―. Desse modo, o enunciado desliza 

para um discurso sobre o sagrado, pois, Jesus gay representa para o 



112 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

alocutário, como uma blasfêmia. Benveniste (2006) explica que para 

compreendermos os poderes da blasfêmia, é importante que invoquemos a 

análise de Freud sobre o tabu em que diz que o tabu ‗é uma proibição muito 

antiga, imposta de fora (por uma autoridade) e dirigida contra os desejos mais 

intensos do homem‖. Segundo Freud o ser humano tendência transgredi-la, em 

seu inconsciente. Ele complementa ainda ―que obedecem ao tabu são 

ambivalentes em relação ao tabu‖ (Benveniste, 2006, p. 260). 

Para Benveniste, a blasfêmia, ou seja, o interdito que ela representa, 

―refreia um dos desejos mais intensos do homem: o de profanar o sagrado‖ 

(2016, p. 260). Desta forma, o interlocutor, o usuário da rede social, vê na foto 

uma provocação a sua crença, pois o sagrado deve ser protegido e por ele vale 

condenar à morte: O cara que o ameaçou pode ser outro babaca tbm mas que 

esse cara pede para que essas coisas aconteçam. 

 

1.2. Je suis rememora Je suis Charlie 

Podemos dizer que a o que se diz na camiseta é um dizer de um locutor 

que toma um enunciado já dito por outros, ou seja, Je suis como defesa de 

algo, já aconteceu em outros momentos, pois rememora Je suis Charlie, 

Somos todos Mariana, Somos chapecoense dentre outros.  

Retomamos as considerações de Zoppi-Fontana e Oliveira (2016), que 

ao tratarem da argumentação escrevem que muitas vezes, ―pensamos na 

argumentação como o que se dá em resposta ou continuação a uma 

enunciação anterior, presente na interlocução‖.  

Desse modo, em nossa investigação temos entendido que surge a 

continuação de enunciações anteriores, sendo que os dizeres da camiseta Je 

suis gay, que retomam outros enunciados. 

Nas materialidades selecionadas, assim como acontece em Je suis gay 

observamos os efeitos de textualização coletiva: presentes, principalmente nas 

mídias digitais,  que possibilitam a circulação de discursos. Na prática de 

textualização, o autor se constitui ao mesmo tempo em que o texto se 

configura. Isto é, ―o autor (se) produz (n)o texto, dá ao texto seus limites e se 
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reconhece no texto‖ (LAGAZZI-RODRIGUES, 2006, apud ORLANDI, 2006, p. 

93). Assim como também ocorre na reação do usuário, que ao comentar a 

postagem de Fefito, escreve: mas esse cara pede para que essas coisas 

aconteçam com ele é nítido. Retomando discursos de ódio, violência, 

preconceito, homofobia, tal como ocorrem em enunciados expostos nas redes 

sociais, em noticiários policiais e que habitam o imaginário nacional tal como 

ocorrem em enunciados expostos nas redes sociais, em noticiários policiais e 

habitam o imaginário nacional. Nessa perspectiva tais situações se repetem 

quase como um mantra, enunciados, como Ela pede para ser violentada, olha 

a roupa que usa!; Ela merece apanhar o que fez! Ou ainda Aqui não é lugar de 

preto, tem que apanhar! 

Os enunciados, postagem e o comentário do usuário, inscrevem-se no 

conflito de sentidos, pois a postagem Je suis gay, como dissemos, relaciona-se 

à memória do dizer, o interdiscurso, pois retoma outras cenas enunciativas em 

que se evidenciam essa ligação. Assim, podemos relacionar o enunciado Je 

suis interdiscursivamente a outros enunciados, como os de origem bíblica: eu 

sou o caminho a verdade e a vida (João 14: 06) e Eu sou o grande eu sou 

(João 8: 56), ou como já temos dito, Je suis Charlie dentre outros. Orlandi 

(2005, 0p. 32) o define interdiscurso como: 

[...] O fato é que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de 
todo dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do 
discurso, a sua reação com os sujeitos e com a ideologia. A 
observação do interdiscurso nos permite, remeter o dizer da faixa a 
toda uma filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em sua 
historicidade, em sua significância, mostrando seus compromissos 
políticos e ideológicos (ORLANDI, 2005, p. 32). 

Pensamos ainda, que Je suis projeta-se em outros discursos, como em 

mexeu com uma, mexeu com todas, enunciado que tem estado presente nos 

discursos próprios da luta pelo direito das mulheres, crescente em todo o país. 

Lembramos que este enunciado tornou-se mais conhecido, quando um grupo 

de mulheres de um canal de televisão, usaram camisetas com esses dizeres, 

por conta de um protesto contra o assédio e em apoio a uma figurinista do 

mesmo canal televisivo, que denunciou um conhecido ator de telenovelas. 

Nesse sentido, Pêcheux (2015) define que as formações imaginárias sempre 
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resultam de processos discursivos anteriores e manifestam-se por meio da 

antecipação, das relações de força e de sentido.  

Desta forma, o emissor constrói uma representação imaginária do 

receptor, e a partir dessa representação determina suas posições discursivas. 

Para Pêcheux acontece um jogo de imagens, entre os sujeitos, dos sujeitos 

com os lugares, que vão ocupar na formação social e dos discursos já-ditos 

com os possíveis e imaginados.  

 

1.3. Je suis gay rememora o movimento LGBT 

Pensando na relação estabelecida entre as cores dos dizeres na 

camiseta, percebemos que se rememoram as cores do movimento LGBT, na 

luta para que os direitos dos homossexuais existam; Assim, o presente 

acontecimento mostra-se no tempo em que o locutor formula o enunciado, o 

qual rememora a filiação a determinada causa (a causa LGBT) e continua a 

repercutir sentidos ao longo da história, ―projeta sentidos futuros, sentidos 

capazes de movimentar, inclusive outras enunciações (Guimarães, 2002). 

Entendemos também que embora Je suis baseie-se num enunciado que 

procura responder a uma pergunta: quem é você? A partir de cenas 

enunciativas, como em Je suis Charlie parece-nos se materializar como um 

enunciado que deixa de ser resposta, e passa a defender um ponto de vista ou 

uma causa.  

Nesse sentido, a pergunta deixa de ser quem e você? E passa a 

responder a perguntas como: o que você defende? Em que você acredita? 

Assim, Je suis gay refere-se ao individual, mas diz respeito a uma causa. 

A análise realizada nos fornece alguns aspectos. De certo modo, temos 

a expansão de sentidos da materialidade Je suis gay como podemos observar. 

Guimarães escreve que ―a análise da temporalidade do acontecimento para 

descrever o memorável que o constitui traz tantas outras enunciações que 

estarão significando no acontecimento‖ (GUIMARÃES, 2002, p. 56).  
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Considerações finais 

Pensando na materialidade escolhida para o estudo compreendemos 

que seriam possíveis ainda muitos outros olhares que possibilitariam estudos. 

Orlandi (2005, p. 62) ao refletir sobre o esgotamento ou totalidade em relação 

ao objeto empírico, ela aponta que ele é inexaurível, tendo em vista que todo 

discurso se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para 

outro. Não discurso fechado em si mesmo, mas um processo discursivo do 

qual se pode recortar e analisar estados diferentes (ORLANDI, 2005, p. 62).  

As transformações tecnológicas parece-nos não ter contribuído para que 

novas formas de refletir sobre o outro, mas tem se mostrado espaço que se 

colocam a serviço da manutenção de comportamentos, assim, entrevemos que 

a cena enunciativa em que ocorre a resposta do usuário responde a um 

imaginário dominante sobre a vida em nossas sociedades globalizadas – 

memória do dizer – o interdiscurso, em que posições ideológicas entram em 

conflito, expondo, a homofobia, o sagrado/divino. 

Poderíamos ainda analisar a cena enunciativa do ponto de vista da 

imagem – da foto -, observando quais efeitos de sentido engendram, pois os 

locutores não enunciam de qualquer lugar, suas posições estão bastante 

definidas para que seja possível construir a argumentação. Na materialidade 

foto, por exemplo, em que o rapaz aparece com a camiseta com o enunciado 

Je suis gay, nos chamam a atenção os produtos de consumo, tais como marca 

de óculos e da camiseta, que participam da construção de sentido do 

acontecimento. 

Seria possível ainda, examinar questões como de autoridade polifônica 

(Ducrot, 1987) que poderiam contribuir para a assimilação dos mecanismos 

subjacentes, observando o valor argumentativo da sequência militante LGBT 

ferrenho protegido pelo poderoso grupo esquerdista Folha. 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo central a descrição da organização retórica 
do editorial no jornal O Mossoroense. O estilo dos textos era crítico, altamente 
corrosivo e de viés político. Os 10 editoriais que compõem o corpus da pesquisa foram 
publicados nos primeiros anos do jornal (1872 a 1902) e trazem posicionamentos 
fortes acerca de temas de interesses sociais. A abordagem escolhida trata-se da 
noção de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958), Nova Retórica, em que as estratégias 
argumentativas utilizadas pelo enunciador visam à adesão do auditório à tese 
defendida no texto. Desse modo, a pesquisa em questão demonstra quais as 
estratégias utilizadas pelo enunciador, considerando seu ethos libertário, influenciado 
pelo contexto histórico da queda da monarquia brasileira e o nascimento de um partido 
progressista da cidade de Mossoró. Nessa análise, pudemos constatar a 
predominância de regras de justiça e reciprocidade, além de comparações, como as 
principais técnicas utilizadas pelo enunciador. 
Palavras-chave: Editorial. Argumentação. Mídia impressa. Século XIX. 
 
Abstract: This study has as main objective the description of the rhetorical 
organization of the editorial in the newspaper O Mossoroense. The style of the texts 
was critical, highly corrosive and politically biased. The 10 editorials that make up the 
corpus of the research were published in the early years of the paper (1872-1902) and 
bring strong stances on issues of social interest. The approach chosen is the notion of 
Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958), New Rhetoric, in which the argumentative 
strategies used by the enunciator aim at the audience's adherence to the thesis 
defended in the text. In this way, the research in question demonstrates the strategies 
used by the enunciator, considering its libertarian ethos, influenced by the historical 
context of the fall of the Brazilian monarchy and the birth of a progressive party of the 
city of Mossoró. In this analysis, we could see the predominance of rules of justice and 
reciprocity, as well as comparisons, as the main techniques used by the enunciator. 
Keywords: Editorial. Argumentation. Print. XIX century. 
 
 

Condiserações iniciais 

Os estudos da Nova Retórica têm sido de grande importância para as 

pesquisas da linguagem no que se refere ao entendimento tanto das técnicas 

argumentativas utilizadas na construção do texto e quanto das estratégias do 

autor para conseguir a adesão do público a uma tese específica. 
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Dessa maneira, alguns textos mais que outros, como os editoriais 

jornalísticos, por seu caráter opinativo, buscam defender um determinado ponto 

de vista e os autores se utilizam de várias técnicas para consegui-los.  

Este estudo visa analisar algumas técnicas argumentativas utilizadas na 

construção de editoriais jornalísticos do jornal O Mossoroense. O corpus fora 

coletado por Rebouças (2017) para a sua tese de doutoramento, em que 

analisou os editoriais à luz das Tradições Discursiva. Nesta pesquisa, houve 

um recorte das amostras do material para analisarmos à luz da teoria de 

Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958). 

Nosso objetivo é analisar 10 editoriais publicados no período de 1872 a 

1902 e descrever as técnicas argumentativas utilizadas para defender as ideias 

progressistas e se posicionar contra a monarquia imperial no Brasil. O trabalho 

está organizado de forma a retomar um pouco da história da Retórica até 

chegar à Nova Retórica, em seguida contextualizamos o período e o local da 

escrita dos editoriais, e seguiremos para análise dos textos. Logo após essa 

seção, concluiremos nossas reflexões. 

 

2. Da tradição clássica à nova retórica 

A tradição clássica conceitua retórica como a arte do bem dizer, estando 

diretamente relacionada com a oratória e a dialética. O objetivo da retórica é 

formular um pensamento de forma expressiva e eficaz para atingir a 

persuasão. No capítulo III (do Livro I) Aristóteles afirma que a Retórica 

comporta três gêneros: deliberativo, demonstrativo e judiciário. De acordo com 

essa classificação, pode-se afirmar que o gênero demonstrativo é dominante 

na trama do editorial do jornal O Mossoroense, cujo objetivo é louvar as ideias 

libertárias e ao mesmo tempo criticar a monarquia e a censura que ela impunha 

aos cidadãos.  

Nos estudos gregos sobre a retórica, havia uma predileção pelos 

gêneros ligados ao judiciário. Nesse contexto, o estudo da argumentação era 

tido como importante porque ajudava a orientar um discurso para que ele fosse 

o mais verossímil possível, não tendo compromisso com a verdade. (Retórica, 
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I, 2, 135 a-b). Ainda de acordo com Aristóteles, o discurso para ser coerente 

deveria ser composto de quatro partes: exórdio, narração, provas e peroração1.  

A tradição dos estudos de retórica persistiu e chegou aos latinos, 

sempre com teor ornamental, tomado como embasamento o silogismo lógico e 

a associação à filosofia. Assimilados pelo Direito Romano, esses estudos 

chegaram ao ocidente por esta via em que as técnicas retóricas eram 

claramente utilizadas e com bastante primazia. No século XX, O filósofo do 

Direito Chaïm Perelman, propõe o Traté de lárgumentation: la nouvelle 

rhetorique, obra feita em conjunto com Lucie Oldbrecths-Tyteca. Essa obra 

passou a ser considerada um marco da Teoria da argumentação e deu início à 

perspectiva conhecida como Nova Retórica.  

No tradado, Perelman e Oldbrecths-Tyteca, influenciados por um 

contexto de mudança nas correntes de pensamento em que o positivismo não 

atendia mais às questões da lógica, e extrapolando a abordagem da lógica 

formal, os autores reintroduziram a dialética aristotélica, tornando-a objeto de 

seus estudos e de seu grupo. Eles consideram de extrema importância alguns 

elementos da argumentação como o orador, o auditório e o público. A este 

último elemento, os autores deram uma importância razoável, diferenciando o 

auditório particular – a quem o orador se dirige, do auditório universal – que se 

refere a toda a humanidade. (ESPÍNDOLA, 2005). 

O tratado de argumentação, aqui tomado como base para este estudo, 

deu um novo rumo às pesquisas em argumentação e principalmente ao campo 

do Direito, que comumente era acusado de anticientificista. As pesquisas do 

campo jurídico passaram a contar com um referencial teórico para embasar a 

analise dos recursos discursivos utilizados nos textos da área e de outras áreas 

que se interessam pelo estudo do discurso, como a Linguística.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) para argumentar bem é 

preciso ―ter apreço pela adesão do interlocutor, pelo seu consentimento, pela 

sua adesão mental‖, sendo muitas vezes fundamental para o convencimento 

interessar-se por seu interlocutor. Os autores dividem as estratégias em quatro 

grupos: i) os argumentos quase-lógicos; ii)os argumentos baseados na 

                                                           
1
 É importante notar que Aristóteles teorizava sobre a organização do discurso oral.  
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estrutura do real; iii) argumentos que fundamentam a estrutura do real e ; iv) e 

a dissociação das noções.  

Sá (2014) apresenta um quadro resumitivo das estratégias utilizadas em 

um discurso:  

 

Assim, a partir dessas categorias, apresentamos como se organizam os 

editoriais do final do século XIX, publicados no jornal O Mossoroense. 

 

3. O gênero editorial no jornal brasileiro 

As primeiras manifestações da escrita na mídia impressa no Brasil 

traziam em sua estrutura conteúdos extremamente livres, especialmente no 

que se diz respeito à manifestação de opinião. Os jornalistas, livres de uma 

censura rígida, podiam expressar opiniões contrárias ao governo, por exemplo, 

inclusive com posicionamentos agressivos (MOLINA, 2015, p.300). Embora 

houvesse movimentos de censura no início do século, o jornal impresso não 

deixa de contar com escritos que manifestem os ideais de seus autores em 

busca do progresso e de melhores condições de vida. Para tanto, não 

poupavam seus adversários de críticas mordazes às tendências autoritárias.  

Nessa primeira geração da imprensa brasileira não havia 

incompatibilidade entre o local, o nacional e internacional, nem entre as 

dimensões opinativas e informativas: o cotidiano e questões locais se 

misturavam com as discussões doutrinárias dos rumos que o Estado e a nação 
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deveriam tomar, ao lado das notícias nacionais, internacionais e 

interprovinciais. (MOLINA, 2015) 

A mídia, desde sua gênese aqui no Brasil, teve imbuída em si o encargo 

de influenciar politicamente a sociedade. Não obstante, há períodos em que 

sua participação seria menor, principalmente no caso de haver censura, o que 

é bastante comum na história política e midiática do país. 

Através dela e do poder que as palavras têm, os textos poderiam ser 

usados tanto para disseminar ideais quanto para discriminar. A respeito disso 

Gnerre (1985, p. 15) comenta: 

Nas sociedades complexas como as nossas, é necessário um 
aparato de conhecimentos sócio-políticos relativamente amplo para 
poder ter um acesso qualquer à compreensão e principalmente à 
produção de mensagens de nível sócio-político. Adquirir os 
conhecimentos relevantes e produzir mensagens está ligado em 
primeiro lugar, a competência nos códigos linguísticos de nível alto. 

Para as elites, sempre foi importante que as massas não dominassem 

os códigos, pois as revoltas, inconformismos e ―subversões‖, só existiriam caso 

a massa desse conta do seu poder. A grande maioria dos interlocutores dos 

jornais brasileiros no final do século XIX era não alfabetizada ou 

semialfabetizada. 

Quanto aos temas, os políticos eram predominantes, principalmente em 

gêneros como artigo de opinião, editorial, carta aberta, mas também eram 

tratados temas diversos, pois, como destaca Barbosa (2007, p. 98), ―o jornal 

queria um novo interlocutor: uma massa uniforme que começa a ser adjetivada 

para ganhar consistência da década seguinte‖.  

Pelo viés da argumentação, as estratégias para conseguir a adesão 

desse público tinham de ser diversificadas, pois embora as pessoas não 

fossem, em sua grande maioria, letrados ou peritos nos assuntos políticos, 

acompanhavam por meio dos jornais os diversos posicionamentos e escolhiam 

um lado. 
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4. A imprensa em Mossoró - o jornal O Mossoroense 

Diferentemente do que houve no Rio de Janeiro e em outros estados no 

país, a inauguração da imprensa em Mossoró pode ser considerada mais tardia 

ainda, pois a data de estreia é 17 de outubro de 1872. Em todo o estado do Rio 

Grande do Norte, os jornais que estavam em circulação à época só foram 

inaugurados aqui após a independência do Brasil. No entanto, Sodré (2011, p. 

166) afirma que em 1832, já tinha um periódico que circulava no estado, ―O 

Natalense‖, porém sua circulação não durou mais que uma década. 

O Mossoroense foi criado por Jeremias da Rocha Nogueira2 e, segundo 

Rosado (2006, p. 131), tinha como colaboradores, além do seu criador, José 

Damião de Souza Melo, Alfredo de Souza Melo, Antônio Gomes de Arruda 

Barreto, João da Escóssia dentre outros. A função do jornal estava ligada à 

instrução; o texto de abertura do periódico desempenhava ora o papel de 

editorial ora de Manifesto. Dessa maneira, o jornal assumia a natureza 

essencialmente política, moral, literária e comercial. Além desses textos de 

cunho político, o jornal anunciava remédios, como os antinevrálgicos, tônicos 

para o fortalecimento muscular para crianças e mulheres; romances; traduções 

de textos; tabelas de preços de produtos; notas de falecimento; anúncios de 

vendas; oferta de serviços como de advocacia; e até de procura de escravos 

para o serviço doméstico3 etc.  

O Mossoroense, em sua primeira fase, optou por um estilo combativo e 

agressivo. Isso fica claro na forma como o seu Redator se posicionava ante as 

questões políticas e administrativas. Os artigos e editoriais eram em sua 

maioria doutrinários. Por um lado defendiam as ideias progressistas, a 

maçonaria (entidade à qual o jornalista pertencia), os ideais republicanos, a 

abolição da escravatura. Por outro lado, atacavam duramente o governo 

monárquico e os seus representantes políticos na cidade.  

A importância do jornal se confunde com a história da fundação de 

Mossoró. O dono do jornal, Jeremias trazia à cidade as notícias de grandes 

                                                           
2 O dono do jornal O Mossoroense Jeremias da Rocha Nogueira era filho de Floriano da Rocha 
Nogueira e de Ana Rodrigues Braga, mais conhecida como Ana Floriano. Formou-se em 
Direito em Pernambuco e fundou em Mossoró a imprensa. Antes de fundar o jornal, Jeremias 
assumiu funções políticas como secretário da câmara, e suplente de vereador. 
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polos cultural e econômicos como do Recife, do Rio de Janeiro; e as notícias 

das províncias como a Paraíba, Minas Gerais e Ceará. Além das notícias do 

exterior, na seção homônima, que noticiava fatos de países como a Espanha, 

Roma, Londres e Paris dentre outros. 

O Mossoroense era um jornal que se autodenominava ―semanário, 

político, comercial e literário‖, vocábulos escritos abaixo do título. Único jornal 

em circulação na cidade de Mossoró, não era bem aceito pela autoridade 

máxima da cidade, o Padre Vigário Antônio Joaquim, membro fundador do 

Partido Conservador e Deputado da Assembleia Legislativa. O padre 

discordava das visões políticas do redator pelo fato de ser ele um maçon. Por 

sua vez, Jeremias da Rocha acusava o Padre Antônio Joaquim de ser adepto 

do continuísmo retrógrado e conservador. 

Jeremias era abolicionista e registrava n‘O Mossoroense as críticas à 

polícia que comumente perseguia os negros na cidade. A bandeira da 

sociedade secreta maçônica, bem como o dia da fundação da Loja 24 de junho 

foram descritas também no impresso de Jeremias. 

A continuidade do jornal seria interrompida em 1876, com apenas 158 

publicações e sua estrutura variou bastante ao longo dos anos. A longa 

existência desse impresso permitiu registrar em suas páginas acontecimentos 

importantes da época, como o motim das mulheres, episódio em que as 

mulheres vão às ruas protestar contra o decreto 5851, publicado no governo 

Rio Branco, que continha as normas de recrutamento para o exército, e o 

primeiro voto feminino das Américas, por Celina Guimarães em 1927. A 

publicação do dia 4 de novembro traz uma reportagem confirmando o feito 

histórico: Celina Guimarães era a primeira eleitora da América Latina. 

O jornal também noticiou a tentativa de elaboração do código civil 

brasileiro em 1873, escrito por José Thomaz Nabuco de Araújo. A passagem 

do cometa Halley em 1908, as notícias de Roma referentes a eleições papais. 

A primeira guerra mundial também é noticiada em todas as etapas e com 

detalhes dos acontecimentos. 

Porém, O Mossoroense deixou de circular na versão impressa em 2015, 

mas existe até os dias atuais no formato online. Até hoje o jornal desempenha 
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um papel político importante, visto que cumpre seu papel social de denunciar, 

de noticiar e de opinar.  

 

5. Análise dos dados: os recursos discursivos argumentativos nos 
editoriais mossoroenses 

Dado o contexto pró abolicionista e libertário do período em que os 

editoriais foram escritos, é até natural que os temas mais recorrentes sejam 

relativos à política local e nacional. Como eram textos opinativos, organizavam-

se de forma a convencer o público sobre o ponto de vista assumido pelo jornal. 

 

5.1 Argumentos quase-lógicos 

Nesse primeiro grupo de estratégias argumentativas, analisamos 

aqueles que caracterizam argumentos arquitetados de forma sistemática e 

lógica. Nesse grupo, identificamos os argumentos de contradição, de 

incompatibilidade, de ridículo, de comparação e regras de justiça que 

passaremos a discutir: 

No trecho abaixo, retirado do editorial de 30/11/1872, o editorialista 

critica as ações do Padre Antônio Joaquim que estava à frente de um pleito e 

de quem não se esperariam as ações praticadas por ele. No imaginário das 

pessoas o padre é o representante de Deus na Terra, por isso é alguém que 

faz sempre o bem, que não trai sua fé e seus dogmas. Há, portanto, 

contradição entre as ações praticadas no campo da política e no campo 

religioso, como fica claro no fragmento a seguir:  

a) Desde esse tempo, que o único chefe, que/ se tem visto á frente da 
politica conservadora/ bajulando todos os governos, bandeando-se/ 
com todos os partidos, trahindo e vendendo/ todos os grupos e 
facções, foi e tem sido sem-/pre um sacerdote!// ( 30 de novembro 
de 1872)  

No exemplo abaixo, o editorialista utiliza um argumento-quase lógico da 

contrariedade. Ele questiona a validade da celebração, pois há contradição 

entre o pensamento e a ação: é certo o padre celebrar uma missa para um 

maçon, classe excomungada pela igreja católica?  
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b) Pergunta-se: tera valor esta missa de/ promessa d‘um 
excommungado? Não/ ficará excommungado o padre q‘ a cele-/brou 
pelos excommungados cumquibus!// ( 12 de junho de 1874) 

Ainda nos argumentos quase-lógicos, o autor se utiliza uma definição 

para conduzir o interlocutor a partir da condução lógica das ideias. 

c) O homem em suas faculdades é o res-/ponsavel de seus actos; só 
o mentecapto é,/ que, sendo uma consequencia não o pode-/rá ser. 
(8 de dezembro de 1872) 

As regras de justiça são comumente encontradas em nossos textos 

como um princípio do qual o autor parte para lutar pela democracia, pela 

igualdade. Essas influências vêm da visão progressista e também dos ideais 

pregados pela revolução francesa. Tais ideais eram retomados nos discursos 

dos intelectuais da época, como era o caso de Jeremias da Rocha Nogueira. 

d) [...] nós todos/ teremos um interesse, o bem estar de cada/ um sem 
o prejuizo de ninguem.// (8 de dezembro de 1872) 

Seguindo a sequência proposta no quadro, os argumentos de 

comparação são também bastante utilizados na argumentação do editorial: 

e) [...] juntanto-se em/ bando, como salteadores, para a todo transe 
se/ fazerem fortes e protejerem-se, formando assim/ o que se chama 
em linguagem de traficantes-/ um partido!// (25 de outubro de 1873) 

Neste texto, o autor argumenta em favor do jornal que é atacado pela 

oposição política e cujos ataques se dão nas reuniões acontecidas na sede do 

partido opositor. Os integrantes do partido opositor são comparados a ladrões 

que se unem em bando e, assim, ficarem mais fortes.  

 

5.2 Argumentos baseados na estrutura do real 

São estratégias discursivas cujos exemplos são oriundos da própria 

sociedade e do próprio contexto em que o autor do editorial se insere. Esses 

argumentos mantêm um traço comum em todos os editoriais estudados que é 

citar algum exemplo ou fato acontecido. Os argumentos desse grupo são 

denominados de ligações simbólicas, de sucessão e de coexistência. 
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Identificamos no corpus apenas os argumentos das ligações de sucessões e 

das ligações de coexistência, conforme podemos ver no excerto abaixo: 

f) Ao estado desastroso de anarchia/ e desordem sucedeu a ordem e 
a se-/gurança publica, garantidas pelo do-/minio da lei e do direito. ( 7 
de março de 1874) 

Como fica claro, o autor argumenta sobre um estado anterior em que se 

encontrava a cidade de Mossoró e um estado posterior, em que a organização 

acontecia de forma plena.  

Seguindo a sequência, analisamos as ligações de coexistência. No 

exemplo a seguir, o autor coloca Cristo como um democrata divino, de forma a 

ressaltar e enfatizar sua posição política de democrata utilizando o maior 

argumento de autoridade para os cristãos que é a figura de Jesus Cristo.  

g) Como ignorava que o Chris-/to, o divino democrata, o liberal por 
excel-/lencia, que quebrando os ferros do negro li-/bertou as nações 
oppressas, havia de volver/ um dia suas vistas piedosas sobre esta 
cida-/de mizera ecaptiva d‘um tyranete oppressor/ e seu falso 
ministro!// ( 30 de novembro de 1872) 

 

5.3 Argumentos que fundamentam a estrutura do real 

Estes argumentos encontram no mundo real uma forma de comparação. 

Esse grupo de argumentos apresenta os seguintes tipos: argumento pelo 

exemplo, pela ilustração, pelo modelo/antimodelo e pela analogia.  

Nos editoriais, o argumento pelo exemplo é bastante recorrente. 

Embora tenhamos identificados várias ocorrências, destacamos o seguinte: 

h) No nosso intender, pondo as/ cousas nos seus justo lugares – os 
outros/ trez poderes do estado é que deverião ser/ irresponsáveis 
perante a nacção, assim co-/mo é o artista na execussão d‟uma 
obra/ para com aquelle que lh‘a não encommen-/dou. (8 de 
dezembro de 1872) 

No exemplo acima, o editorialista faz severas críticas aos três poderes 

que compõem a organização política brasileira, especialmente quanto à forma 

que o executivo exerce o poder. Para mostrar que as ações praticadas pelo 

executivo vão de encontro às aspirações e desejos da população ele apresenta 
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como exemplo o artista que resolve criar uma obra para alguém que não a 

encomendou.  

A ilustração também é um tipo de exemplo. O editorialista menciona um 

artigo da constituição para ilustrar as regras do país no que diz respeito à 

organização político-administrativa. 

i)A nossa constituição politica/ diz no art. 107 que em todas as ci-

/dades e villas não só existentes como/ as que so crearem para o 
futuro, have-rá camaras, a quem compete o gover-/no economico e 
municipal das mesmas/ cidades e villas; ( 11 de fevereiro de 1874) 

As analogias são empregadas com o propósito de conduzir o leitor para 

um raciocínio que ele aprecie para fins de adesão. No exemplo a seguir, o 

autor associa o homem ao animal pelas características instintivas de 

sobrevivência. Nesse mesmo texto, o autor aborda a temática da 

irresponsabilidade do homem como uma consequência de sua racionalidade 

inconstante.  

j) O homem, como todo animal, tem o ins-/tincto da propria 
conservação quer a vi-/da. (8 de dezembro de 1872) 

 

5.4 Argumento por dissociação das noções 

No último grupo de argumentos por nós analisados, estão os 

argumentos que possibilitam o redirecionamento das noções. 

 

k) A mão única que enovella o fio/ dos destinos da patria o poderia 
es-/tender, se lhe aprouvesse!// Mas não comvem.!// ( 7 de junho de 
1874) 

Neste grupo de argumentos, o autor procura uma noção mais aceita pelo 

público de maneira geral para em seguida apresentar uma nova noção 

diferente da que ele tomou como base para o comentário. 

Como mostra a análise feita, o autor se utiliza de muitas estratégias de 

argumentação para construir seus textos de maneira elaborada. O editorialista 

se mostrou um escritor competente a esse respeito, demonstrando um vasto 

conhecimento de estratégias de persuasão. 
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Considerações finais 

Esse estudo teve como objetivo a descrição da organização retórica do 

editorial no jornal O Mossoroense a partir da análise das estratégias 

argumentativas utilizadas pelo autor para defender seus ideais. Nos editoriais 

estudados, o editorialista defende claramente a sua visão libertária na política 

brasileira criticando duramente a monarquia imperialista. 

O seu auditório é composto primeiramente dos que tem acesso à leitura, 

seguido dos que tem acesso pela leitura em voz alta, já que o letramento na 

época era baixo e apenas as famílias com mais recursos mandavam os filhos 

às escolas que também eram escassas. 

Segundo a Nova Retórica, as estratégias argumentativas utilizadas pelo 

enunciador visam à adesão do auditório à tese defendida no texto, dessa 

maneira, a pesquisa em questão demonstrou quais as estratégias utilizadas 

pelo enunciador, considerando seu ethos libertário, influenciado pelo contexto 

histórico da queda da monarquia brasileira e o nascimento de um partido 

progressista da cidade de Mossoró. Nessa análise, pudemos constatar a 

predominância do primeiro grupo de argumentos-quase lógicos. Quando se 

referia à figura do Padre, autoridade eclesiástica e também política de quem 

era oposição, ele procurava construir a argumentação de forma lógica, 

mostrando a contrariedade das ações do Padre, questionando a sua retidão 

com os argumentos de ironia, contrariedade e do ridículo. Ao se referir ao povo, 

à democracia, ele se valia das regras de justiça, embasando a defesa de 

igualdade. 

No segundo grupo, os argumentos que baseados na estrutura do real, 

ele usa exemplos da sociedade, ou mesmo de figuras de autoridade como 

Cristo para defender seus ideais democráticos, libertários e progressistas. 

No terceiro grupo, os argumentos que fundamentam a estrutura do real, 

ele encontra na realidade modos de comparação para defender sua tese, como 

a ilustração dos artigos encontrados na constituição federal. O autor também 

utiliza a dissociação de noções para dar encaminhamento à argumentação de 

suas teses. 
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Dessa forma, os editoriais se organizam de formas diversificadas para 

estruturar seus pontos de vista. O autor conhece as mais variadas estratégias 

argumentativas e devido o editorial não ter o estilo prototípico de hoje 

(REBOUÇAS, 2017), eles poderiam se organizar de formas diferentes, dado o 

conhecimento e a formação do autor, Jeremias da Rocha Nogueira, que era 

bacharel em Direito e jornalista, e possuia muitas leituras. 
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LAS REFLEXIONES DE UN INTELECTUAL SOBRE SU OBRA. EL “PRÓLOGO 

A LA NUEVA VERSIÓN” DE BUENOS AIRES, VIDA COTIDIANA Y 

ALIENACIÓN DE J. J. SEBRELI 

Antonio Carlos Cámpora 
IDAES-UNSAM 

 
 
Resumen: En el año 1964 se publica con notable éxito el ensayo sociológico Buenos 
Aires, vida cotidiana y alienación de Juan José Sebreli. En el año 2003 se da a 
conocer una nueva versión de esta obra con un prólogo de veintinueve páginas donde 
el autor formula variadas reflexiones sobre la versión original. El presente trabajo está 
dedicado a examinar este extenso prólogo, ya que se ofrece como un caso relevante 
para estudiar desde la perspectiva del Análisis del discurso y la argumentación la 
particular relación que puede establecer un intelectual con una obra exitosa suya 
cuatro décadas después. Para este análisis, el marco de referencia general empleado 
es la Teoría de la Argumentación en el Discurso y se tienen en cuenta aspectos 
paratextuales, enunciativos y retóricos. 
Palabras clave: Prólogo. Ensayo sociológico. Intelectual. Ethos. 
 
Abstrac: In 1964 it is published with great success a sociological essay Buenos Aires 
vida cotidiana y alienación by Juan José Sebreli. In 2003 he brings to light a new 
version of this same work containing a prologue of twenty nine pages where the author 
exposes varied reflections about the original version. The current work is dedicated to 
examine this extended prologue, bearing in mind that it really is a relevant case to 
study from the perspective of the Analysis of discourse and the argumentation, the 
particular relationship that an intellectual can establish with his own successful work 
four decades later. The framework of general reference used for this analysis is the 
Theory of the Argumentation in the Discourse as well as paratextual, enunciatives and 
rhetorical aspects. 
Keywords: Prologue. Sociological essay. Intellectual. Ethos. 
 
 

Introducción 

Buenos Aires, vida cotidiana y alienación de Juan José Sebreli, 

publicado en el año 1964, es posiblemente uno de los ensayos de carácter 

sociológico más conocidos en que muchos argentinos han buscado claves para 

comprender la sociedad en que vivían. Esta obra trataba de describir 

críticamente la vida cotidiana de las clases sociales que vivían en la década del 

sesenta en la ciudad de Buenos Aires. En su análisis, el autor vinculaba el 

espacio físico de las distintas zonas de la ciudad con la vida privada de los 

habitantes, a los que dividía según las distintas clases sociales.  
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En el año 2003 se vuelve a publicar una nueva versión de Buenos Aires, 

vida cotidiana y alienación, con algunas pequeñas modificaciones, seguido de 

Buenos Aires, ciudad en crisis, texto que trata de dar cuenta de los cambios 

ocurridos durante esos cuarenta años en el ámbito de la ciudad.  

El hecho de que un ensayo como el mencionado tuviese una nueva 

edición prácticamente cuatro décadas después constituye un evento 

infrecuente dentro de la historia intelectual argentina y su prólogo, ―Prólogo a la 

nueva versión‖, resulta un testimonio muy valioso, ya que la variedad de 

reflexiones personales que formula el autor a lo largo de veintinueve páginas 

excede en mucho a lo esperable en un prefacio. 

En este sentido, el presente trabajo está dedicado a analizar dicho 

prólogo, ya que éste se ofrece como un caso relevante para poder examinar 

desde la perspectiva del Análisis del discurso y la argumentación la relación 

que puede establecer un intelectual con una obra exitosa suya. Así, este 

trabajo se propone analizar los matices y variaciones que ofrece el 

entrelazamiento entre el yo de la enunciación con la puesta en escena de un yo 

del enunciado. Por ello, teniendo como marco de referencia general la Teoría 

de la Argumentación en el Discurso, se considerarán diversos aspectos en las 

dimensiones enunciativa y argumentativa. Además, dado que el prólogo es una 

variedad de paratexto, se considerará inicialmente algunas características 

especiales del mismo. 

 

1. Aspectos paratextuales 

El motivo del presente análisis es el prólogo de la nueva versión de 

Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, es decir, un elemento paratextual 1 

de este ensayo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el prólogo o 

prefacio es el paratexto que el autor u otra persona produce a propósito del 

texto que precede y que cumple funciones interpretativas y persuasivas. 2 

                                                           
1
 Cabe recordar que el paratexto, que etimológicamente es lo que rodea o acompaña al texto, 

contribuye a la lectura del mismo y coopera con el lector en la construcción del sentido. 
2
 Como señala Maite Alvarado: ―La mayoría de los prólogos cumplen dos funciones básicas 

(…): una función informativa e interpretativa respecto del texto y una función persuasiva o 
argumentativa, destinada a captar al lector y retenerlo.‖ (Alvarado, 2006:55) Debe mencionarse 
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Ahora bien, si el prólogo que es objeto del presente trabajo se limitase 

sólo a las tres primeras páginas, donde se mencionan los inevitables cambios 

ocurridos en el autor y en la sociedad producto del tiempo transcurrido, además 

de las pequeñas modificaciones introducidas en el texto de la nueva edición, se 

podría claramente decir que es un paratexto común, que cumple básicamente 

una función informativa. Sin embargo, en la edición analizada (Sebreli, 2003), 

el prólogo abarca de la página 7 a la 35, extensión que evidentemente excede 

con amplitud a la de un prólogo común.3 

En este sentido, debe señalarse que muchas de las características 

especiales que tiene el ―Prólogo…‖ se deben precisamente a que fue escrito 

mucho tiempo después de la versión original. En verdad, la clase de paratexto 

a la que pertenece el texto en cuestión es lo que Gerard Genette (2001) 

denomina prefacio tardío, que a su vez incluye funciones de lo que llama 

prefacio ulterior. Es decir, además de realizar consideraciones sobre la 

recepción de su obra como en el segundo de ellos, el prefacio tardío toma 

características autobiográficas debido a la distancia temporal con respecto a la 

obra original.4  

En este sentido, debe tenerse muy presente que, aunque el ―Prólogo…‖ 

presenta características similares a los textos autobiográficos y por lo tanto el 

yo del enunciado fácilmente se relaciona con un sujeto empírico, ello no debe 

considerarse un obstáculo para examinar los aspectos enunciativos implicados 

en las representaciones del enunciador tanto sobre la obra como sobre sí 

                                                                                                                                                                          
que la autora se basa en líneas generales en las reflexiones vertidas por Gerard Genette en su 
obra Umbrales.  
3
 Cabe mencionar que, si bien el ―Prólogo…‖ por supuesto está relacionado tanto con la versión 

original como con la nueva de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, debido a la esperable 
extensión del presente trabajo el análisis se centrará fundamentalmente en él. 
4
 En efecto, Genette en su trabajo dedicado a las distintas clases de paratextos, caracteriza al 

prefacio ulterior de la siguiente manera: ―Muy a menudo, pues, la reparación ulterior de una 
ausencia o de una, carencia del prefacio original toma inevitablemente la forma de una 
respuesta a las primeras reacciones del primer público y de la crítica. Esa es, sin duda, la 
función cardinal del prefacio (…) ulterior.‖ (Genette, 2001: 204) 
 Por otra parte, con respecto al prefacio tardío señala: ―El prefacio tardío o prepóstumo, o 
testamentario puede, como el ulterior, cumplir funciones de recuperación, dejadas vacantes por 
una ausencia o una carencia anterior; pero no considerare más que las propias funciones, las 
que justifica la larga distancia temporal (…) La primera de estas funciones es de orden 
autobiográfico.‖ (Genette, 2001: 210 y 211) 
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mismo. Precisamente a estos aspectos están dedicados los próximos 

apartados. 

 

2. Aspectos enunciativos 

Como es sabido, en el clásico artículo ―De la subjetividad en el lenguaje‖, 

Èmile Benveniste (1997) planteaba frente a concepciones instrumentalistas del 

lenguaje el carácter fundamental de la subjetividad en el mismo, ya que 

entendía que era ―en y por el lenguaje como el hombre se constituye como 

sujeto‖. Por otra parte, en otro muy conocido artículo suyo, ―El aparato formal 

de la enunciación‖5, Benveniste ponía el acento en dos aspectos muy 

importantes: por una parte, la diferencia entre enunciación y enunciado; por 

otra parte, la existencia de rasgos lingüísticos que muestran la relación entre 

ambos planos. En este sentido, en cuanto al segundo aspecto, las marcas 

lingüísticas que la enunciación deja en el enunciado deben tenerse en cuenta 

deícticos y subjetivemas, como señala en su clásica obra Catherine Kerbrat-

Orecchioni (1986). 6 

Ahora bien, con respecto a las marcas lingüísticas recién mencionadas, 

ellas pueden rastrearse con bastante claridad a lo largo del ―Prólogo…‖ y son 

muy numerosas, por lo cual bastarán algunas a modo de ejemplo. En el caso 

de los deícticos, puede verse esto ya desde el primer párrafo: 

―Han transcurrido cuarenta años desde que escribí esta obra; la vida 
cotidiana, la ciudad, el país, el mundo, también los lectores y el autor, 
han cambiado. La relectura – para la nueva versión – de esas 
páginas produjo en mí cierto sentimiento de ambigüedad que oscila 
entre la identificación y el extrañamiento; no me siento ajeno a lo 
escrito, no lo rescato en su totalidad. Distante, en cuanto ya no soy el 
mismo, próximo porque, de algún modo, sigo siendo el que alguna 

                                                           
5
 En dicho artículo Benveniste afirma: ―La enunciación es este poner a funcionar la lengua por 

un acto individual de utilización. (…) Hay que atender a la condición específica de la 
enunciación: es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es 
nuestro objeto. Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta. La relación 
entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. Debe 
considerársela como hecho del locutor, que toma la lengua por instrumento, y en los caracteres 
lingüísticos que marcan esta relación.‖ (Benveniste, 1999: 83) 
6
 En efecto, como es conocido, en La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje, Catherine 

Kerbrat-Orecchioni (1986) toma en cuenta como marcas de la enunciación en el enunciado a 
los deícticos (pronombres personales, posesivos y demostrativos, terminaciones verbales que 
indican persona, localizaciones temporales y espaciales) y los subjetivemas (indicadores de la 
subjetividad como sustantivos axiológicos, adjetivos, verbos y adverbios subjetivos). 
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vez fui; he cambiado- como decía Sartre- en el interior de una 
permanencia‖ (Sebreli, 2003: 7) 

En este fragmento, puede observarse que prácticamente todos los 

verbos están en la primera persona del singular, es decir, que remiten 

claramente a un yo que es el enunciador. Además, uno de esos verbos es el 

verbo ―ser‖ (―soy‖, ―fui‖) lo cual parece remarcar aún más la subjetividad. 

Asimismo, este verbo aparece en tiempos diferentes, lo que subraya las dos 

temporalidades distintas que enmarcan las reflexiones, entre un presente de la 

enunciación y un pasado.  

 Asimismo, también figuran pronombres personales de primera persona 

(―mí‖, ―me‖). Por cierto, de la misma manera, en muchos otros fragmentos, son 

numerosas las apariciones de pronombres posesivos indicadores de la primera 

persona del singular. Con referencia a la utilización de los pronombres, quizás 

sea interesante señalar la oscilación en la utilización de éstos con relación a 

Buenos Aires, vida cotidiana y alienación. En efecto, si bien algunas veces el 

enunciador parece tomar cierta distancia con respecto a la obra, en muchas 

otras ocasiones muestra gran cercanía, como puede leerse por ejemplo en dos 

diferentes fragmentos: 

Por eso, con el transcurso de los años este libro se ha constituido en 
un documento interesante para el análisis sociológico y la historia de 
las ideas de aquel período (Sebreli, 2003: 8) 

En esta especial coyuntura, mi libro sirvió de blanco para los ataques 
de la primera generación de sociólogos profesionales (Sebreli, 2003: 
10) 

La utilización alternada de los pronombres demostrativos y posesivos, 

(―este libro‖, ―mi libro‖) parece mostrar que el enunciador nunca puede tomar 

real distancia de la obra.  

Ahora bien, cabe aclarar que, aunque muy relacionadas, pueden 

distinguirse con fines analíticos las representaciones del enunciador sobre la 

obra de la imagen que proyecta sobre sí mismo (que serán tratadas luego 

cuando se aborde la problemática del ethos).  

En cuanto a las representaciones del enunciador sobre la obra, se 

observa que reconoce ciertos defectos en ella, pero a la vez rápidamente los 

justifica, como por ejemplo cuando dice:  
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Ciertas posiciones de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación se 
revelan, con el paso del tiempo, como pasiones auténticas, aunque 
equivocadas, etapas a superar en el camino en busca de la verdad, 
experiencias insustituibles del desarrollo de la conciencia individual 
del autor y, a la vez, de ciertas capas de la sociedad argentina que 
han sido sus lectores (Sebreli, 2003: 7) 

En este sentido, podría decirse que es un reconocimiento parcial, 

claramente matizado, y que la justificación de las debilidades de la obra es una 

justificación implícitamente extensible al enunciador. Este movimiento 

simultáneo de reconocimiento y justificación se manifiesta en muchas 

ocasiones, como también puede verse en los siguientes fragmentos:  

Muchas de las distorsiones que hoy pueden descubrirse en este libro 
no son solamente imputables al autor sino a su tiempo, y han sido 
compartidas por algunos miembros de su generación. (Sebreli, 2003: 
7) 

Alejado del centro intelectual del mundo, conociendo débilmente 
estos intentos sintetizadores, carente de modelos teóricos 
adecuados, era inevitable por ello algunas inconsecuencias de mi 
libro (Sebreli, 2003: 13)  

Otro de los aspectos referidos a las representaciones del enunciador 

sobre la obra es la visión de la importancia de la misma, de su gran impacto en 

la época, como puede observarse en el siguiente fragmento: 

No tengo certeza de que perduren los valores intrínsecos de la obra, 
en cambio es probable que continúe siendo válida para quienes 
busquen descubrir los motivos sociales y culturales de la repercusión 
y la influencia que tuvo en su momento (Sebreli, 2003: 8) 

Asimismo, según el enunciador, la obra presenta varias novedades para 

la época. Por una parte, el poder sacar a la sociología de la academia y hacer 

llegar a un público amplio una visión sociológica de la realidad, como puede 

verse en el siguiente pasaje: 

El éxito editorial, hecho insólito en un ensayo sociológico (…). Sin 
proponérmelo, había sacado la sociología de la cátedra y el salón, 
para arrojarla a la calle. El libro se debatía en los cafés, en las 
reuniones mundanas, en las revistas literarias, en los colegios 
secundarios, en las oficinas (Sebreli, 2003: 10) 

Por otra parte, para el enunciador, en cuanto a la vida cotidiana, la obra 

mostraba aspectos novedosos como las costumbres de las clases altas o la 
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sexualidad en general y la homosexualidad en particular, aspectos sobre los 

cuales, por ejemplo, afirma:  

Un rasgo que atrajo de Buenos Aires… había sido, precisamente, el 
desocultamiento del mundo secreto de la oligarquía, los códigos de 
su lenguaje y costumbres o claves de sus lugares de reunión, 
difundiéndolos entre amplios sectores del público lector de clase 
media (Sebreli,2003: 23) 

Un aspecto ineludible de la vida cotidiana es el comportamiento 
sexual, tema tabú por entonces. Resultaba fuera de lugar reflexionar 
sobre el sexo en un ensayo sociológico (…) Más extraño parece hoy 
que mis críticas al sexismo y a la homofobia produjeran escándalo 
cuando, pocos años después, resurgió el feminismo y aparecieron 
movimientos contra la discriminación de las minorías (Sebreli, 2003: 
28) 

 

3. Aspectos retóricos 

Como es sabido, Aristóteles en su Retórica señalaba tres clases de 

medios para que un orador persuadiese a su auditorio: ethos, pathos y logos.7 

En cuanto al ethos, posiblemente el que ha cobrado mayor vigor de los tres en 

los estudios del discurso en los últimos tiempos, cabe señalar que pueden 

distinguirse dos formas del mismo, como lo hace Maingueneau (2002), aunque 

con ciertos reparos, al diferenciar un ethos discursivo de otro prediscursivo.8  

 Además, en cuanto al ethos, también existe otra distinción, como señala 

Ruth Amossy (2010). En efecto, la autora vincula dos formas del ethos, 

relacionándolas con el sujeto del enunciado por una parte y el sujeto de la 

enunciación por la otra.9  

                                                           
7
 Debe recordarse que, sintéticamente, el ethos se refiere a la construcción de la imagen de sí 

en el discurso; el pathos alude a la emoción que el orador pretende provocar en su auditorio; el 
logos implica la argumentación racional que pretende persuadir por el argumento y la prueba. 
8
 Al respecto, comenta Maingueneau: ―El ethos está crucialmente ligado al acto de enunciación, 

pero no se puede ignorar que el público construye también representaciones del ethos del 
enunciador antes incluso de que hable. Parece necesario, entonces, establecer una distinción 
entre ethos discursivo y ethos prediscursivo.‖ (Maingueneau, 2002) Con respecto a esta 
distinción, cabe aclarar que es el ethos discursivo el que ciertamente merece más atención 
desde la perspectiva del Análisis del discurso. 
9
 En efecto, Amossy afirma: ―Se ha repetido muchas veces: el ―yo‖ puede decirse o bien al 

tomar la palabra, en las modalidades de la enunciación, o bien al hablar de sí mismo. Es aquí 
donde se pone en juego la cuestión de la doble naturaleza del ―yo‖ como sujeto de la 
enunciación o como sujeto del enunciado (Benveniste 1966:252). Esta distinción está en el 
centro de toda reflexión sobe el ethos. En efecto, la imagen de sí puede provenir de lo dicho, 
de lo que el locutor enuncia explícitamente sobre sí mismo, poniéndose como tema de su 
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 Esta última distinción entre el ethos relacionado al decir o a lo dicho 

(ethos mostrado o ethos dicho, en términos de Maingueneau) es importante en 

relación al ―Prólogo…‖ objeto de análisis de este trabajo. En efecto, dado que el 

enunciador continuamente hace referencias a sí mismo, el ethos en este caso 

especial aparece en esa doble dimensión. En este sentido, aunque en este 

caso sea muy visible la aparición en el enunciado, el análisis debe por 

supuesto prestar especial atención a lo relacionado con la enunciación.10 

 En cuanto a la imagen proyectada del enunciador, uno de los primeros 

aspectos que sobresale es la gran cantidad de autores de distinta procedencia 

mencionados.11 Asimismo, el citar a un amplio número de intelectuales implica 

que el enunciador es un conocedor de los mismos, es decir, los nombres 

citados parecen obrar como testimonio de los amplios conocimientos del 

enunciador. Además, no se limita simplemente a citarlos, sino que realiza 

variados comentarios sus obras, como puede observarse, a modo de ejemplo, 

en el siguiente fragmento: 

 ―En la biblioteca de la vieja Facultad de Filosofía y Letras de la calle 
Viamonte descubrí por casualidad obras cercanas a una sociología 
de la vida cotidiana: provenían de la escuela sociológica de Chicago y 
fueron escritas en las décadas del veinte y treinta. Esta escuela era 
desconocida entre nosotros y estaba olvidada en Estados Unidos, 
donde fue desplazada por el funcionalismo parsoniano, entonces en 
boga. Su creador, Robert Park, había sido discípulo de Geotg 
Simmel, autor menospreciado por esos años.‖ (Sebreli, 2003: 30) 

 

 En este ejemplo, se muestra la imagen de un enunciador que es capaz 

no sólo de citar autores y obras, sino también de establecer genealogías, 

                                                                                                                                                                          
propio discurso. Pero al mismo tiempo es siempre el resultado del decir: el locutor se descubre 
en las modalidades de su palabra, aunque no se refiera a sí mismo‖ (Amossy, 2010) 
Para un desarrollo ampliado de la propuesta de esta autora sobre el ethos puede consultarse el 
capítulo 2 de su fundamental obra L‟argumentation dans le discours (2006). 
10

 Cabe volver a aclarar que el ethos, entendido como proyección de la imagen de sí en el 
discurso, es abordado por separado dada su ligazón con la tradición retórica, lo cual no implica 
que a la vez no se relacione por supuesto con la enunciación. 
11

 En efecto, un listado no exhaustivo de los autores nacionales incluye, entre otros, a Eliseo 
Verón, Héctor Murena, Ezequiel Martínez Estrada, Oscar Masotta, Gino Germani, José Luis 
Romero, David Viñas y Adolfo Prieto. Aún mayor es el número de autores extranjeros 
mencionados ya que, entre otros, aparecen los nombres de Claude Lévi-Strauss, Marc Bloch, 
Lucien Febvre, Georg Simmel, Walter Benjamin, Charles Wright Mills, Gilberto Freyre, Max 
Weber, Georg Lukács, Lucien Goldman, Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Norbert 
Elías. 
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diferenciar si un autor obtiene cierto reconocimiento y en qué momento lo 

obtiene y en cuál no. Es decir, es un enunciador que se desenvuelve con 

amplia soltura en el conocimiento del trabajo de numerosos intelectuales. 

 Ahora bien, estos aspectos del enunciador pueden relacionarse a su 

vez con el posible enunciatario, entendido éste como un sujeto discursivo 

previsto en el interior del enunciado, es decir, la imagen del destinatario que se 

forma el enunciador. En este sentido, puede decirse que si el enunciador es un 

intelectual que hace gala de un conocimiento amplio sobre otros intelectuales 

del siglo XX, el enunciatario debe ser a la vez un conocedor de muchos, o por 

lo menos algunos, de los autores citados para que le resulten significativos. 

 Por otra parte, retomando la imagen del enunciador como un intelectual, 

cabe señalar algunas particularidades sobre dicha imagen. Al respecto, se 

señala que han existido críticas que provienen no meramente de la simple 

envidia, sino de cierta incomprensión sobre su obra, ya que el enunciador 

señala que ha sufrido ataques contradictorios, por ejemplo cuando señala: 

―Atacado simultáneamente desde lados opuestos, por Verón y por 
Murena, emblemas de la sociología académica y del ensayismo 
intuitivo respectivamente, quedé atrapado entre dos fuegos, en medio 
de los bandos rivales, combatido por ambos; una incómoda posición 
en la que, con frecuencia, me encontraría sin buscarlo, por mi 
tendencia a superar las dicotomías y maniqueísmos y juzgar los 
opuestos en forma dialéctica. (…) ―No fueron éstas mis únicas 
disputas: estuve también en medio de la pelea entre Sur y Contorno, 
y después entre la vanguardia ditelliana y el populismo sin optar por 
ninguno‖ (Sebreli, 2003:11) 

 Es decir, la representación que brinda el enunciador sobre sí mismo es 

la de un intelectual incomprendido, situación a la que ha debido resignarse por 

adoptar un punto de vista personal, no sujeto a las tendencias del momento. 

Además, no ha obtenido el reconocimiento que cree debería obtener, como se 

observa cuando afirma:  

 ―Mi trayectoria intelectual estaría, desde entonces, signada por otra 
contradicción: los numerosos lectores, y, al mismo tiempo, la 
hostilidad de los críticos profesionales y el desconocimiento de las 
instituciones oficiales‖. (Sebreli, 2003:11) 
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Consideraciones finales  

 En este trabajo, se ha tomado como objeto de análisis el prólogo de un 

libro de un ensayista argentino de larga trayectoria publicado hace algunos 

años. En este sentido, se han examinado aspectos paratextuales, enunciativos 

y retóricos. Asimismo, se ha procurado mostrar tanto las representaciones del 

enunciador sobre la versión original de la obra a la que el prólogo se refiere, 

como la imagen que proyecta sobre sí mismo. También se ha señalado que 

ambos aspectos están fuertemente entrelazados. 

 En cuanto a las representaciones sobre la obra, el enunciador resalta 

las novedades que presentaba el texto para su época y reconoce errores que 

aparecen como justificables y, de alguna manera, inevitables. Por otra parte, en 

cuanto a la imagen que proyecta el enunciador sobre sí mismo, éste se 

muestra como un intelectual con sólidos conocimientos sobre autores y obras 

de las ciencias sociales. 

 Por último, para comprender cabalmente esa necesidad del enunciador 

tanto por justificar ciertas debilidades del ensayo original como en hacer 

visibles sus amplios conocimientos, cabe recordar lo señalado por Amossy 

(2007), en lo referente a tener en cuenta la vinculación de los aspectos 

lingüísticos con los sociales.12 En este sentido, es importante tener en cuenta el 

concepto de campo intelectual de Pierre Bourdieu (1971).13 En efecto, deben 

considerarse las transformaciones del campo intelectual que se produjeron en 

las cuatro décadas de diferencia entre las dos versiones del ensayo sobre 

Buenos Aires. Cuando apareció la versión original en 1964, la sociología 

                                                           
12

 En efecto, sobre esos vínculos, Amossy afirma: ―A argumentação no discurso pretende, 
entretanto, ancorar o estudo em processos discursivos específicos levando em consideração 
os avanços das ciências da linguagem. Ao mesmo tempo, ela os associa indissoluvelmente às 
instancias socioinstitucionais nas quais se dá a fala. Nesse sentido, são os fundamentos 
fornecidos pela AD que permitem conciliar o estudo da argumentação retórica aos 
funcionamentos discursivos, examinando- os numa situação de discurso, ou seja, numa 
situação de comunicação preestabelecida, num espaço sociocultural e num campo (no sentido 
de Bourdieu).‖ (Amossy, 2007: 129) 
13

 Bourdieu (1971) sostiene que la relación que un creador mantiene con su obra y la obra 
misma se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales realiza 
la creación, es decir, por la posición del creador en la estructura del campo intelectual. Así, con 
una perspectiva relacional de matriz estructuralista, considera al autor y a su obra como 
producto de una determinada configuración que el campo intelectual adquiere en un momento 
determinado. Además, cada uno de estos agentes está condicionado por su pertenencia al 
campo y debido a su posición en él tiene un determinado tipo de participación. 
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todavía estaba en vías de desarrollo, ya que su enseñanza como disciplina 

autónoma recién había comenzado en 1957. En cambio, cuando se publica la 

nueva versión en 2003, las ciencias sociales se habían consolidado en nuestro 

país y mostrar un conocimiento amplio de los autores de las mismas se tornaba 

prácticamente obligatorio en todo trabajo que pretendiese abordar con alguna 

legitimidad el mundo social. 
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Resumo: Este artigo estuda a produção discursiva em narrativas de jovens suicidas 
no Facebook. A partir da Análise de Discurso (AD) franco-brasileira, examinamos os 
efeitos de sentido de tais discursos. Recorremos a pressupostos teóricos da AD em 
diálogo com um campo multidisciplinar, como os estudos em Comunicação, Teorias 
Sociais, História, Linguística e Psicanálise, para enquadrar essa pesquisa no âmbito 
dos processos de destituição simbólica. Entendemos este conceito como processos 
severos de dessubjetivação e dessimbolização (dois aspectos de uma crise na relação 
entre sujeito e discurso), que ocorrem na medida em que o sujeito se desidentifica 
com os discursos majoritários e legitimados socialmente. Entendemos que isto ocorre 
dentro do funcionamento das relações de poder. Se Foucault prescreve que onde há 
poder, há resistências, entendemos que as formas de desistências também só 
ganham sentido em uma relação entre discurso e poder. Este estudo se enquadra no 
âmbito da pesquisa sobre processos de destituição simbólica que encontram nas 
ambiências de mídia sua formulação e circulação. 
Palavras-chave: Discurso. Destituição Simbólica. Suicídio. Redes Sociais. 
 
Abstract: This article studies the discoursive production on narratives of young people 
on Facebook. We examine the effects of sense of such speeches starting from French-
brazilian Discourse Analyses. We call upon Discourse Analyses's theorical 
assumptions in dialogue with a multidisciplinary field, such as Communication Studies, 
Social theories, History, Linguistics and Psychoanalyses to frame this research on the 
scope of symbolic destitution processes. We understand such concept as severe 
processes of de-subjectivation and de-symbolization (two aspects of a crisis in the 
relation between subject and discourse), which occurs as far as the subject does not 
identify with majority and socially legitimatized discourses. We understand that such 
process occurs inside the functioning of relations of power. If Foucault stipulates that 
where is power is also resistance, we understand that modes of renunciation also have 
sense only inside a relation of discourse and power. This study is framed in the scope 
of the research about symbolic destitution processes whose formulation and circulation 
occurs in the media ambience  
Keywords: Discourse. Simbolic Destitution. Suicide. Social Networks 
 
 

Introdução 

Na pesquisa a qual este trabalho está vinculado nos propomos a 

analisar discursivamente postagens em redes sociais com ideações suicidas de 

jovens. Para isso, partiremos dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso 
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(AD), em diálogo com estudos em Comunicação, Teorias Sociais, Linguísticas 

e Psicanálise, para examinar, nas práticas discursivas de jovens suicidas, a 

produção de sentidos do sujeito sobre si, e como tais enunciações se 

constituem em narrativas de sofrimento. 

Propomos, para isso, a noção de ―destituição simbólica‖ como processos 

severos de dessubjetivação e dessimbolização (dois aspectos de uma crise da 

relação entre sujeito e discurso). Compreendemos este conceito como o 

processo pelo qual o sujeito vai se desidentificando com os discursos 

majoritários e legitimados socialmente. Como não há sujeito sem sentido 

(ORLANDI, 2005), observamos um processo de restituição, embora nem 

sempre pelas vias reconhecidas socialmente. A restituição pode ser o próprio 

desejo de aniquilação de si. 

Contudo, nada disso acontece fora do esteio das relações de poder. Se 

Foucault (2008) percebe que onde há poder, há resistências, entendemos que 

as formas de desistências também só ganham sentido em uma dada relação 

discurso/poder. Torna-se inevitável considerarmos a historicidade e a 

discursividade do suicídio, ato também determinado por causas sociais 

(DURKHEIM, 2011). 

Trabalhamos, ainda, a noção de sofrimento proposta por Dunker (2015). 

Nesta perspectiva, toda forma de sentir e de sofrer contém uma demanda de 

reconhecimento e deriva de uma política sócio e historicamente determinada 

de identificação do sujeito. 

Conjuntamente, vamos considerar as novas realidades comunicacionais, 

com a relevância atual das redes como forma de criar novos elemento e 

sentidos a partir da apropriação pelas formas sociais de conversação 

(RECUERO, 2012). 

Para a análise discursiva vamos nos ater sobre a materialidade 

linguística das enunciações. A tensão entre destituição/restituição simbólica é 

que marca os sujeitos no limiar do sentido. Consideramos, assim, que as 

ideações suicidas constituem um caso a ser observado discursivamente. 
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1. Breve histórico sobre o suicídio 

De acordo com Bertolote (2012), a humanidade sempre lidou com o 

suicídio. A maioria dos livros sagrados fundamentais de diversas religiões, 

como a Bíblia, o Alcorão e o Talmude, assim como mitos sobre a criação do 

mundo, como Mahabharata (hindu), o Gilgamesh (épico mesopotâmico), e as 

mitologias das maiorias dos povos antigos relatam, de alguma forma e 

inúmeras vezes, casos de suicídio. 

Durkheim (2011) chegou a escrever que era impossível garantir que 

existia, ou havia existido, alguma sociedade em que o suicídio não ocorresse. 

Nas mitologias e textos antigos, ainda que não houvesse uma palavra 

específica para este ato, o comportamento era comumente retratado de forma 

heroica. Muitas vezes era cometido por uma divindade ou por um ser mítico em 

favor de seu povo, como salvação, ou para escapar de uma questão sem saída 

(BERTOLOTE, 2012).  

Na Bíblia vários casos de suicídio são relatados, mas não há nenhuma 

condenação, seja explícita ou implícita. O Alcorão condena veementemente o 

suicídio. Na interpretação do Islã, matar-se é uma forma de heresia e um 

pecado dos mais graves, pois trata-se de destruir algo que foi criado por Alá. 

No judaísmo, a lei condena o suicídio. No entanto, pode ser considerado uma 

alternativa em detrimento de pecados capitais. Apesar disso, o suicidado é 

enterrado à parte dos outros mortos. (BERTOLOTE, 2012) 

Um tipo ritualístico de suicídio entre idosos era registrado em algumas 

culturas primitivas. Era considerado uma honra e um gesto de profundo 

altruísmo para com o grupo, pois retirava-lhe os ônus de lidar com pessoas de 

idade avançada inaptas para a guerra ou outra função social (DURKHEIM, 

2011) 

Na Antiguidade greco-romana, o ato de tirar a própria vida era visto 

como o exercício racional de um direito individual, e a atitude para com o 

suicídio era de relativa tolerância. Segundo Botega (2015), na sociedade grega 

já se consolidava uma visão de importância do indivíduo perante a coletividade, 

todavia esse valor social pertencia integralmente ao Estado. Assim, o suicídio 

deveria ser consentido de antemão pelas autoridades. 
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O entendimento acerca das mortes voluntárias começou a mudar na 

Europa durante a Idade Média, quando o suicídio passou a ser proibido, e o 

suicida, culpabilizado. A partir do século V, o Estado romano vedou ao 

indivíduo o ato de tirar a própria a vida. (BOTEGA, 2015). No século VI, a Igreja 

condenou o suicídio como um pecado mortal, comparável ao homicídio 

O século XVII inaugurou novas formas de interpretar o suicídio. Antigas 

interdições, notadamente religiosas, começaram a perder força e o dilema das 

mortes voluntárias foram sendo transferidas para a perspectiva humanista. Foi 

neste século que o termo ―suicídio‖ (do latim sui = de si próprio; caedere = 

matar) foi utilizado pela primeira vez em textos ingleses, substituindo ―homicídio 

de si próprio‖, um deslocamento bastante significativo (BOTEGA, 2015). 

O entendimento do fenômeno estava prestes a sofrer outra reviravolta a 

partir do século XIX. Considerando os efeitos da Revolução Industrial e as 

profundas transformações sociais, Émile Durkheim, em uma obra fundamental, 

―O suicídio‖, deslocou mais uma vez o foco do fenômeno: do indivíduo para a 

sociedade. Assim, a taxa de suicídios só poderia ser explicada a partir de 

fenômenos eminentemente sociais. 

Botega (2015) argumenta que, atualmente, estimulada pelo crescimento 

considerável do número de pesquisas científicas nas mais diversas áreas, as 

visões fundamentadas em torno da moralidade, religiosidade e legalidade 

cedem lugar a uma percepção do suicídio como um problema científico. 

 

2. O deslocamento do sujeito nas redes 

Para Estellita-Lins (2006), a compreensão atual do fenômeno deve 

considerar as determinantes tecnológicas e midiáticas da violência nas 

sociedades contemporâneas. Violência esta que se associa à depressão e ao 

risco de suicídio. Ao apontar as influências que a ambiência midiática atual tem 

sobre a questão do suicídio, Botega (2015) assinala que as concepções e as 

atitudes sobre o tema não se encerraram em determinados períodos históricos.  

As novas tecnologias, representadas pela internet e pelas redes 
sociais virtuais, ao reverberarem o suicídio, reativam e alimentam 
várias fantasias e tradições arcaicas armazenadas em nossa mente, 
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ligadas, por exemplo, à imortalidade, à morte gloriosa ou à vingança. 
(BOTEGA, 2015, p. 24). 

A emergência da internet enquanto meio de comunicação, 

principalmente a partir dos anos 90, ocasionou mudanças sociais significativas, 

marcadamente caracterizadas pela apropriação simbólica e re-significação das 

ferramentas de comunicação mediada pelo computador. Redes de 

comunicação como Facebook, Whatspp, Orkut, entre outros, deslocaram 

notavelmente as formas sociais, segundo (Castells, 2003) 

Recuero (2012) assinala que as redes possibilitam o surgimento de 

conversações em rede, práticas coletivas, onde a conversação é acessível a 

diferentes grupos, interconectados dentro de uma mesma rede, cuja infra-

estrutura está proporcionada pelos sites de rede social. A conversação que ela 

trata aqui, não é algo criado pelos sistemas técnicos, mas uma apropriação das 

próprias redes sociais desses sistemas de forma a criar elementos e sentidos. 

Esse sujeito digital, pode-se dizer, não é o mesmo sujeito da escrita e 

nem o mesmo da era pré-midiática. As transformações dos meios de 

comunicação reconfiguraram a maneira como os indivíduos se relacionam 

entre si. 

Para Pernisa e Alves (2010), no entanto, é na escrita que os sujeitos 

assumem mais visivelmente a função de autoria. Logo, não há como falarmos 

de meios de comunicação e mídia sem levarmos em conta a função de autoria 

na escrita, lugar também em que há uma identificação do leitor. É na escrita e 

na fala que o sujeito se reconhece e se identifica (ou não) com determinados 

discursos, pois são essas materialidades lugares de fala e produção de 

sentido. 

Diferentemente do discurso com menor grau de reversibilidade da 

grande mídia – onde há pouco espaço para que o leitor possa interagir, 

aproximando-se mais do modelo produtor- receptor –, na rede a possibilidade 

de encontrarmos uma atitude ativa do leitor é, indubitavelmente, maior. Além 

disso, permite maior capacidade de vocalização de discursos e autores outros 

que não aqueles dominantes ou legitimados na mídia massiva. A informação 

na rede é exposta ao contraditório, à ressignificação e à retextualização e por 
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sua materialidade multimodal tende à produção de sentidos polissêmicos, o 

que irá repercutir nas identificações sujeito/discurso (PERNISA e ALVES, 2010) 

Os textos na rede sobre os discurso de si é a materialidade de nossa 

pesquisa. Segundo Paulillo (2004), o discurso de si é caracterizado por um 

desdobramento auto-reflexivo que ocorre quando o sujeito enunciador fala de si 

mesmo. Emergindo em meio a um relato de acontecimentos vivenciados pelo 

sujeito, o discurso de si não é somente o mesmo que tais relatos, pois 

materializa um funcionamento, também, de simbolizar, através da enunciação, 

estados internos, como pensamentos e sentimentos. Dessa forma, a marca do 

discurso de si não é o falar de si mesmo como protagonista em meio a uma 

sucessão de acontecimentos, mas o falar de si como uma instância subjetiva. 

 

3. Destituição simbólica: reflexões sobre o sujeito do discurso 

Estabelecemos como quadro de referência teórica uma formulação do 

sujeito em que consideramos a interpelação do indivíduo em sujeito (forma 

histórica do sujeito capitalista sustentado pelo jurídico) e sua individua(liz)ação 

pelo Estado, resultando daí um sujeito ao mesmo tempo livre e responsável. 

(ORLANDI, 2016) 

A questão do sujeito, organizada pela ideologia e inconsciente, 

descortina o equívoco resultante da impressão idealista da origem em si 

mesmo do sujeito, como origem e mestre do discurso. A partir do que diz 

Pêcheux (2014), que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, 

Orlandi (2005) assinala que este processo ocorre quando o sujeito inscrever-se 

na língua, o que resulta em uma forma sujeito histórica, a capitalista. Essa é a 

forma de assujeitamento que, independentemente de qualquer época e mesmo 

que modulada de variadas formas, é a que possibilita que o indivíduo, afetado 

na história pelo simbólica, se subjetive, isto é, seja sujeito. 

Partindo da noção de que a relação do sujeito com o mundo, em termos 

sociais e políticos, decorre da relação deste mesmo sujeito com a linguagem, 

chegamos a outra proposição teórica: a de que o estabelecimento e a 

transformação do estatuto do sujeito corresponde ao estabelecimento e à 

transformação das formas de individu(aliz)ação do sujeito em relação ao 
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Estado. Isto que dizer que é nas instituições e relações materializadas pela 

formação social correspondentes ao Estado que se produzem os processos 

identitários e de subjetivação. Como ressalta Orlandi (2005), o indivíduo não é 

unidade de origem, mas resultado deste processo de individu(aliz)ação, um 

―constructo‖, referido pelo Estado. 

Se observarmos o sujeito, para além de sua adaptação a 
comportamento e a sistemas de representação já dados na realidade 
social, é preciso perguntar como esses elementos do mundo social 
(individualização pelo Estado) existem para o sujeito enquanto 
representações psíquicas inconscientes, ideológicas, e como podem 
ser objetos de identificação, no sentido discursivo do termo. 
(ORLANDI, 2005, p.18) 

Reconhecendo o caráter inapelável do assujeitamento e a 

individualização pelo Estado – e, neste ponto, iremos transpor a reflexão para 

os discursos dominantes e legitimados socialmente – nos colocamos a tarefa 

de, ao tratar do suicídio como um estudo sobre a questão da destituição 

simbólica, pensar não somente as consequências individuais que produzem a 

dificuldade de identificação e legitimação do sujeito no discurso, mas nos 

debruçar também nos fatores de produção das condições sociais e culturais da 

destituição simbólica. 

Com base nesta proposta, trazemos para o âmbito desta pesquisa a 

noção de sofrimento sob a perspectiva da psicanálise. De acordo com Dunker 

(2015), o sofrimento deve ser pensado dentro do quadro de uma teoria do 

reconhecimento, ou seja, a partir de demandas de reconhecimento (político, 

jurídico, social) que vão determinar quais deles estão, de certa forma, 

autorizados e quais devem ser interditados. A partir disso, toda forma de sentir 

e de sofrer contém uma demanda de reconhecimento e deriva de uma política 

socio-historicamente determinada de identificação do sujeito. 

Outra condição para analisar o sofrimento é pensá-lo em estrutura de 

narrativa. No âmbito da linguagem, isso significa dizer que o sofrimento 

exprime-se no entremeio entre o discurso e a fala. Dunker (2015) recorre a 

Lacan para conceituar a narrativa como um processo de linguagem que 

contorna um objeto atribuindo-lhe uma ―estrutura de ficção‖. Deve-se 

considerar, ainda, que a experiência do sofrimento está relacionado a uma 
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dificuldade de elaboração simbólica, de nomeação da angústia, um processo 

de indeterminação de sentido (DUNKER, 2015). 

 

 

 

Daí as narrativas de sofrimento se constituírem como ponto de ataque 

nesta pesquisa discursiva. Para a AD, discurso é a mediação, através da 

linguagem, do homem com sua realidade natural e social, ou, mais 

especificamente, efeitos de sentido entre locutores (ORLANDI, 2005). Aqui, nos 

interessa compreender as formações discursivas que atravessam a 

textualidade sobre nosso objeto, e de que forma tais FDs dotam o texto de 

sentido. Vamos exemplificar com alguns apontamentos discursivos sobre 

enunciados retirados de um relato publicado no Facebook por um sujeito 

suicida. 

Assinalamos que, no âmbito das narrativas que compõem nosso corpus, 

apontaremos os sentidos que organizam toda a estrutura textual, 

independentemente dos termos (léxico). A estes sentidos que organizam toda a 

estrutura da narrativa chamaremos ―significantes irradiadores‖. Nos excertos ―É 
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incrível como o quanto conseguimos machucar uns aos outros”, “tudo doi, 

palavras doem, sentimentos doem”, “já fui humilhada e julgada”, “me humilhou 

e riu da minha cara, me chamou de ridícula”, mapeamos um significantes que 

remete à dor. 

Em outro bloco de enunciados (nunca entendi muito bem como tudo 

funcionava”, “acho que entendi tudo errado”, “mas não pretendo continuar 

perguntando pra saber”, “continuo sem saber como tudo funciona”, “mas acho 

que agr não seja minha obrigação entender), identificando um significante 

irradiador que remete a uma dificuldade de entendimento, o qual iremos nos 

referir à indeterminação de sentido.  

Por fim, separamos o seguinte conjunto: ―eu lamento profundamente ter 

existido”, “eu quero viver, mas quero ser livre e feliz, porém parece q não dá 

pra ser feliz tendo que agradar a todos e a si mesmo”, “simplesmente não 

consigo”, “a vida é uma merda e as pessoas a deixam pior ainda”. Neste 

conjunto identificamos significantes que misturam as noções de individualismo 

e desistência, como que o primeiro como marca que leva ao segundo. 

Um outro significante que marca toda a narrativa é a noção de 

frustração. Em enunciados já exemplificados acima, notamos um efeito 

adversativo entre satisfazer as necessidades próprias e atender às demandas 

do Outro. O discurso materializa uma formação imaginária de eterna 

insatisfação entre o eu e o Outro, e a impossibilidade de conjugação das 

expectativas de ambos, uma ambivalência extrema. 

Tomando por base as reflexões de Foucault (2008) sobre o governável 

homo oeconomicos e as considerações da nova racionalidade global, o 

neoliberalismo, de que escrevem Dardot e Laval (2016) e a eminência desta 

razão, o sujeito empresa-de-si, devemos nos perguntar de que forma se 

modula a subjetivação dos indivíduos que recorrem ao suicídio. Destituídos 

simbolicamente, deslegitimados pela forma sujeito atual? Se positivo, a 

restituição simbólica se dá em diálogo e nos termos dos modos de subjetivação 

contemporâneo ou através de seu avesso? 

Como atesta Orlandi (2005), o sujeito contemporâneo precisa fazer o 

próprio lugar para ser reconhecido, precisa ser útil e produtivo para existir. 
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―Pessoas em dificuldade são definidas por uma falta, que se torna o elemento 

principal de sua identidade social‖, escreve (ORLANDI, 2005, p. 16). Resta-nos 

identificar se tal falta, que deixa o sujeito à deriva do discurso, materializa o 

fenômeno da destituição simbólica. 

Se Foucault (2008) postula que todo poder pressupõe suas formas de 

resistência, devemos nos interrogar como se dá, em termos discursivos, as 

formas de desistência. 

 

Considerações Finais 

Com este estudo de caso acerca de jovens suicidas no Facebook, 

acreditamos ser possível fazer emergir teoricamente novos elementos e novos 

modos de compreensão, em AD, da questão da destituição simbólica. 

Observamos, que as novas mídias acabaram por abrir a possibilidade de 

instauração de arquivos e discursos antes interditados nas mídias tradicionais. 

Os relatos na rede social de pessoas que cometeram suicídio são 

materialidades que podem indicar um caminho para o estudo das formas de 

desistência do sujeito. 

Entendemos que nos processos discursivos há sempre, falhas, 

incompletudes, e isto nos serve de indícios para compreender tanto os pontos 

de resistência quanto de desistência. Como postula a AD, os discursos, que 

articulam sistemas significantes e ideologia, não são máquinas perfeitas, o que 

nos leva a questionar como funcionam discursivamente esses processos que 

se desenvolvem entre a univocidade e o equívoco. 

Pensando a inscrição do sujeito na formação discursiva para que se 

identifique, assim como a produção do sentido, e o reflexo das formações 

ideológicas nas formações discursivas, podemos ver como é na maneira de se 

subjetivar, em que o sujeito individu(aliz)ado se identifica, que pode haver 

ruptura. 
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PROCESSOS ENUNCIATIVOS E UMA GREVE MILITARIZADA 

Aretuza Pereira dos Santos 
Universidade do Estado da Bahia 

 
 
Resumo: De acordo a teoria pecheuxtiana existe duas formas distintas de 
esquecimento no discurso, sendo que no esquecimento de nº2, o enunciativo, o sujeito 
―pode penetrar conscientemente na zona do nº2 e que ele o faz em realidade 
constantemente por um retorno de seu discurso sobre si, uma antecipação de seu 
efeito, e pela consideração da defasagem que aí introduz o discurso de um outro‖ 
(PÊCHEUX e FUCHS, [1975]). Desse modo, propomos discutir como se constituiu a 
produção de sentido nos dizeres enunciados pelo governador da Bahia em relação ao 
movimento reivindicatório da PMBA no ano de 2012, uma vez que, o confronto 
instaurado causou inúmeros impasses e desgastes. Utilizaremos o dispositivo de 
análise proposto por Pêcheux & Fuchs (1975) e Pêcheux (1973), realçando os 
processos enunciativos. Dentre os resultados, evidenciamos o quanto no interior de 
uma luta de classes, a linguagem tem seu lugar representado constitutivamente por 
tensões e conflitos.  
Palavras-chave: Greve. Estado. Sentidos. Esquecimento.  
 
Abstract: According to pecheuxtiana theory there are two distinct forms of forgetting in 
discourse, and in the forgetting of nº2, the enunciative, the subject "can penetrate 
consciously in the zone of number 2 and that he does it in reality constantly by a return 
of his discourse on himself, an anticipation of its effect, and by the consideration of the 
lag that introduces the discourse of another " (PÊCHEUX & FUCHS, [1975]). Thus, we 
propose to discuss how the production of meaning was constituted in the statements 
enunciated by the governor of Bahia in relation to the PMBA's protest movement in the 
year of 2012, since the confrontation established caused numerous impasses and wear 
and tear. We will use the analysis device proposed by Pêcheux & Fuchs (1975) and 
Pêcheux (1973), highlighting the enunciative processes. Among the results, we show 
how within a class struggle, language has its place represented constitutively by 
tensions and conflicts. 
Keywords: Strike. State. Senses. Forgetfulness. 
 
 

Introdução 

Toda vez que se deflagra uma greve do segmento da polícia militar, tem-

se um crescente alvoroço na sociedade em torno de discussões em relação ao 

poder/dever ou não poder/dever fazer greve, de ser ou não ser legal, além de 

um grande acirramento na relação construída entre os grevistas-militares e os 

representantes do governo. Historicamente a polícia exerce o papel de reprimir 

comportamentos que fogem a ordem. Daí dimensionarmos o grau de 

tensionamento social e político que se constitui - marcado por interdições, 



153 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

repressões e resistências - durante os movimentos reivindicatórios da Polícia 

Militar do Estado da Bahia1. Haja vista, nesta categoria, os movimentos de 

greve sempre abalarem os dois pilares fundamentais do controle 

organizacional, isto é, a disciplina e a hierarquia.  

 João Bernardo, teórico marxista, defende que  

Forças repressivas eficazes servem aos capitalistas sobretudo para 
ser visíveis [...] Estas forças repressivas destinam-se a manter 
presentes na população trabalhadora a possibilidade de em qualquer 
momento poderem ser ativadas e, assim, marcam os limites da 
contestação admitida (BERNARDO, 2009 [1991], p.75, grifos nossos). 

Entretanto, se o Estado utiliza-se da força repressiva para exercer o 

poder coercitivo sobre a massa trabalhadora, o que fazer/dizer quando esta 

mesma força repressiva volta-se contra o Estado, uma vez que, conforme 

Althusser (1970, p.65) ―os militares, polícias, políticos e administradores são os 

agentes da repressão e estão a serviço da elite capitalista‖. Comumente, no 

cenário de greve, o confronto entre forças policiais causa estranhamento e 

suscita reflexões sobre o descompasso entre a militarização das polícias e o 

desenvolvimento democrático do Brasil. Afinal, se houvesse mudanças nas 

práticas repressivas ideológicas e o rompimento definitivo do poder da 

ideologia dominante sobre a ideologia dominada, seria necessário haver 

confronto tão desgastantes entre as forças policias e o Estado, e as forças 

policias e a sociedade? João Bernardo, ao discutir o conceito de autonomia dos 

trabalhadores em luta, entende que  

Qualquer que seja o campo em que os conflitos se organizem de 
maneira coletiva e ativa, eles rompem, não negativamente, mas 
positivamente, com a disciplina capitalista, substituindo-lhe um outro 
sistema de relacionamento social [...] a autonomia é um dos 
componentes do processo de luta, influindo no seu desenvolvimento 
tendencial. A autonomia é o resultado prático de uma forma de luta 
que às relações sociais capitalistas opõe outro tipo de relação. 
Enquanto se mantiver, de um modo ou de outro, sujeita à disciplina 
capitalista, a classe trabalhadora só se constituirá como tal mediante 
a dependência de cada um dos seus membros relativamente às 

                                                           
1
 Neste trabalho, discutimos alguns dos resultados da dissertação de Mestrado em Estudos de 

Linguagens defendida em 2016, a qual visa, de modo geral, compreender a produção de 
sentidos nos dizeres que circularam na sociedade sobre movimentos de greve da Polícia Militar 
do Estado da Bahia. A pesquisa nos possibilitou identificar aspectos históricos, sociais e 
ideológicos que determinaram os posicionamentos no discurso do governo sobre a PM poder 
ou não poder fazer greve, e sobre a greve da polícia ser ou não ser legal, legítima.  
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autoridades estabelecidas. Apenas num confronto coletivo e ativo 
com o capital os trabalhadores ultrapassam o fracionamento, e a 
atividade de cada um fundamenta uma nova unificação da classe no 
interior do coletivo, em vez da dispersão pela passividade. É 
impossível, portanto, que uma luta rompa efetivamente com a 
disciplina capitalista sem ao mesmo tempo, no mesmo gesto, 
constituir um novo modo de relações sociais. E, por isso, quando um 
conflito se desenvolve como ativo e coletivo, a sua forma torna-se o 
seu mais importante conteúdo (BERNARDO, 2009 [1991], p.341). 

Por conseguinte, o romper com as práticas de dominação capitalista, 

para além de ser uma ação positiva, pode proporcionar à classe trabalhadora 

um verdadeiro fortalecimento contra as práticas de dominação que passam a 

não ser mais aceitas de forma incontestável. Deste modo, mesmo quando as 

mobilizações estão imbuídas apenas de reivindicações salariais2, elas 

representam rupturas com os modos de subserviência, arraigados nas relações 

sociais, mostrando os caminhos tortos da construção democrática. As práticas 

de dominação, de exploração e de repressão capitalista, no ambiente militar, 

vem sendo transformadas, uma vez que, os militares estão estruturando melhor 

as contestações, as revoltas e questionando o saber da formação discursiva 

que lhes era imposto, por exemplo, o saber de que ―o policial militar não pode 

fazer greve‖.  

Vale destacar que a reação do governo em reprimir manifestações 

grevistas não se circunscreve apenas aos policiais militares, mas a uma 

coletividade dos segmentos sociais – cada um com determinada 

particularidade. Muito embora, alguns teóricos não considere a PM como 

classe trabalhadora, defendemos que se o direito destinado ao trabalhador 

constitui em vender sua força de trabalho e, consequentemente, receber o 

preço correspondente ao salário, configura uma relação trabalhista. Além disso, 

                                                           
2
 No movimento grevista de militares baianos de 2012 os itens reivindicados não se limitavam 

apenas às questões salariais (proeminentes nos movimentos anteriores), mas propunham 
mudanças e adaptações no regulamento da instituição, as quais possibilitariam novas 
discussões sobre o direito de greve, isto é, a inserção dos militares no Estado Democrático de 
Direito. Nesse ínterim, valendo-se de táticas de greve de trabalhadores civis, a Associação dos 
Policiais, Bombeiros e de seus Familiares (ASPRA) convoca os policiais e bombeiros militares 
do Estado da Bahia a participarem de uma Assembleia Geral que seria realizada no Ginásio 
dos Bancários, na cidade de Salvador, em 31 de janeiro de 2012, a qual visava discutir a 
campanha salarial de 2012. No panfleto de convocação para assembleia, constava o símbolo 
da ASPRA (a bandeira do Estado da Bahia, justaposto ao símbolo da justiça em equivalência a 
justiça e liberdade). 
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se para conseguir melhorias é necessário que haja o confronto com o Estado, 

evidencia um mau funcionamento da relação capital e trabalho, e autoriza a 

busca por melhorias. Jacques Rancière, filósofo francês, no livro O 

Desentendimento: política e filosofia, defende que ―as falas dos chefes ou dos 

magistrados, que negam aos operários o direito de greve, são uma 

confirmação desse direito, já que tais falas implicam uma não-comunidade, 

uma desigualdade que é impossível, contraditória‖ (RANCIÈRE, 1996, p. 64, 

grifos do autor). Com efeito, durante o movimento reivindicatório da PMBA, a 

relação estabelecida entre o representante governamental e grevistas-militares 

caracterizou-se por fortes tensões sociais e disputas que procuraram 

(des)legitimar as ações reivindicatórias e as discussões sobre a PM poder ou 

não poder fazer greve. Sendo assim, propomos discutir como se constituiu a 

produção de sentido nos dizeres enunciados pelo governador da Bahia, situado 

à esquerda do espectro político, em relação ao movimento reivindicatório da 

PMBA no ano de 2012, haja vista, o confronto instaurado causar inúmeros 

impasses e desgastes em decorrência da intransigência do governador em não 

negociar. O corpus de análise fora extraído de recortes de dois 

pronunciamentos oficiais do então governador a respeito do movimento de 

2012, além de entrevistas veiculadas em jornais impressos e virtuais no 

período de vigência do movimento que faziam referência ao conflito 

governo/polícia. Os recortes discursivos foram selecionados com base na 

busca por pistas que ajudassem a compreender o porquê, como e sob quais 

condições os discursos em torno dos sentidos de greve são construídos a partir 

de ideologias que diferem quanto à possibilidade de os militares participarem 

do exercício político. 

 

1. Processos enunciativos: disputas, tensões e conflitos 

No interior de uma luta de classes, a linguagem tem seu lugar 

representado constitutivamente por tensões e conflitos e a Análise do Discurso 

irá nos permitir compreender como essas tensões e conflitos se processam no 

campo da linguagem. Nesta perspectiva, os sujeitos são discursivamente 

constituídos pelas formações discursivas que designam ―o que pode e o que 
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deve ser dito3‖ e fornecem as evidências que ―fazem com que uma palavra ou 

enunciado ‗queiram dizer o que realmente dizem‘ e que mascaram, sob, a 

‗transparência da linguagem‘ o caráter material do sentido das palavras e dos 

enunciados‖ (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.146).  

Pêcheux (2014 [1975], p.171) esclarece que ―estando os processos 

discursivos na fonte da produção dos efeitos de sentido, a língua constitui o 

lugar material onde se realizam estes efeitos de sentido‖. Por conseguinte, os 

processos de enunciação consistem  

[...] em uma série de determinações sucessivas pelas quais o 
enunciado se constitui pouco a pouco e que tem por característica 
colocar o ―dito‖ e em consequência rejeitar o ―não-dito‖. A enunciação 
equivale pois a colocar fronteiras entre o que é ―selecionado‖ e 
tornado preciso aos poucos (através do que se constitui o ―universo 
do discurso‖, e o que é rejeitado. Desse modo se acha, pois, 
desenhado num espaço vazio o campo de ―tudo o que teria sido 
possível ao sujeito dizer (mas que não diz)‖ ou o campo de ―tudo a 
que se opõe o que o sujeito disse‖. Esta zona do ―rejeitado‖ pode 
estar mais ou menos próxima da consciência e há questões do 
interlocutor – visando fazer, por exemplo, com que o sujeito indique 
com precisão ―o que ele queria dizer‖ – que o fazem reformular as 
fronteiras e reinvestigar esta zona. (PÊCHEUX & FUCHS, 2014 
[1975], p.175). 

O enunciado ao se constituir pouco a pouco, no jogo entre expor o ‗dito‘ 

e rejeitar o ‗não dito‘, por consequência, o ‗não dito‘ - que configura a zona do 

rejeitado - permeia a região do esquecimento enunciativo. Nesse 

esquecimento, conforme Pêcheux 

O sujeito-falante ‗seleciona‘ no interior das formação discursiva que o 
domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que 
nela se encontram em relação a paráfrase - um enunciado, forma ou 
sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo 
que poderia reformulá-lo na formação discursiva considerada 
(PÊCHEUX, 2009 [1975], p.161, grifos do autor). 

Desse modo, o sujeito, ao falar, o faz de uma maneira e não de outra, 

seleciona suas formulações de acordo a formação discursiva que o domina. 

Para Mônica Zoppi-Fontana,  

Os lugares de enunciação, por presença ou ausência, configuram um 
modo de dizer (sua circulação, sua legitimidade, sua organização 

                                                           
3
 Formação discursiva é aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 

posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o 
que pode e deve ser dito‖ (PÊCHEUX, 2009 [1975], p.147). 
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enunciativa) e são diretamente afetados pelos processos históricos 
de silenciamento. Esses modos de dizer mobilizam as formas 
discursivas de um eu ou um nós, de cuja representação imaginária a 
enunciação retira sua legitimidade e força performativa. É a partir 
desses lugares de enunciação, considerados como uma dimensão 
das posições-sujeito e, portanto, do processo de constituição do 
sujeito do discurso, que se instauram as demandas políticas por 
reconhecimento e as práticas discursivas de resistência (ZOPPI 
FONTANA, 2017, pp.3-4, grifos do autor). 

Os lugares enunciativos representam uma maneira de dizer e são 

afetados pelos processos históricos de silenciamento. De acordo a teoria 

pecheuxtiana existe duas formas distintas de esquecimento no discurso, sendo 

que no esquecimento de nº2, o enunciativo, o sujeito ―pode penetrar 

conscientemente na zona do nº2 e que ele o faz em realidade constantemente 

por um retorno de seu discurso sobre si, uma antecipação de seu efeito, e pela 

consideração da defasagem que aí introduz o discurso de um outro‖ 

(PÊCHEUX & FUCHS, [1975], p.176). Desse modo, caracteriza-se o lugar onde 

se estrutura a sequência discursiva, e o sujeito, ao falar, o faz de uma maneira 

e não de outra. Por conseguinte, neste trabalho, utilizamos os dispositivo de 

análise proposto por Pêcheux & Fuchs (1975) e Pêcheux (1973), a fim de 

analisar a produção de sentido nos dizeres enunciados pelo governador da 

Bahia que buscaram deslegitimar a ação dos militares-grevistas em 2012. Nos 

dispositivos, têm-se três etapas de análise, sobre três materialidades: 

Superfície Linguística, Objeto Discursivo e Processo Discursivo.  

Superfície linguística: entendida no sentido de sequência oral ou 
escrita de dimensão variável, em geral superior à frase. Trata-se de 
um ‗discurso‘ concreto, isto é, do objeto empírico afetado pelos 
esquecimentos 1 e 2, na medida mesmo em que é o lugar de sua 
realização, sob a forma, coerente e subjetivamente vivida como 
necessária, de uma dupla ilusão; Objeto discursivo: entendido como 
resultado da transformação da superfície linguística de um discurso 
concreto, em um objeto teórico, isto é, em um objeto linguisticamente 
dessuperficializado, produzido por uma análise linguística que visa 
anular a ilusão nº2; Processo discursivo: entendido como resultado 
da relação regulada de objetos discursivos correspondentes a 
superfícies linguísticas que derivam, elas mesmas, de condições de 
produção estáveis e homogêneas. Este acesso ao processo 
discursivo é obtido por uma dessintagmatização que incide na zona 
de ilusão-esquecimento nº1. (PÊCHEUX e FUCHS, 2014 [1975], 
pp.180-181). 

Por conseguinte, obedecendo ao dispositivo, selecionamos os recortes, 

observando como estão organizadas (ou não) as regularidades dos aspectos 
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lexicais, morfológicos e sintáticos em relação ao fenômeno linguístico; na 

segunda, tiramos o discurso da linearidade linguística no qual se apresenta. Tal 

procedimento se torna viável com o trabalho de parafrasagem, que permite 

observar outras possibilidades do dizer, outras possibilidades de formalizar o 

que está sendo enunciado (nesse sentido, anula-se a ilusão de nº 2, a 

enunciativa, onde se estrutura a sequência discursiva, e o sujeito, ao falar, o 

faz de uma maneira e não de outra); no terceira, possibilita chegarmos a 

compreensão de como se instauram o assujeitamento, as oposições 

ideológicas, as condições contraditórias do modo de reprodução-transformação 

das relações sociais, de como o material da linguagem produz sentidos e como 

se processa o funcionamento do discurso. Tudo isso se torna possível pela 

dessintagmatização que se caracteriza pela estrutura não linear e se manifesta 

pela ilusão ideológica que afeta o sujeito. Assim, a fim de obtermos uma 

amostra representativa do processo de produção do discurso, selecionamos 

algumas sequências discursivas referenciadas pelo então governador Jaques 

Wagner4. Vejamos,  

(Rd1) Agimos imediatamente, e com todo rigor, para conter as ações 
de um grupo de policiais que usando métodos condenáveis e 
difundindo o medo na população, chegou a causar desordem em 
alguns pontos do nosso estado (WAGNER, 2012a, p.1).  

(Rd2) [...] não aceito é que um pequeno grupo, de forma 
irresponsável, cometa atos de desordem para assustar a população 
(WAGNER, 2012a, p.1). 

 (Rd3) [...] agradeço à presidenta ... pelo reforço das tropas do 
Exército Brasileiro e das Forças Nacionais de Segurança, 
contribuindo com a ordem e a tranquilidade em nosso Estado, ante a 
ameaça de um grupo minoritário que queria impunemente colocar em 
xeque o Estado Democrático de Direito (WAGNER, 2012b, p.07). 

                                                           
4
 Os recortes advêm do primeiro pronunciamento oficial do então governador da Bahia, 

realizado em 03 de fevereiro de 2012, três dias após a greve ser deflagrada na cidade de 
Salvador, transmitido pelas emissoras de rádio e televisão em caráter extraordinário. Tal 
pronunciamento tinha o objetivo de tranquilizar a população e informá-la sobre as medidas que 
estavam sendo adotadas para conter ―as ações e os atos de desordem de um pequeno grupo 
de policiais‖; e o último pronunciamento, realizado quatro dias após o fim da greve, durante a 
SESSÃO SOLENE de Instalação dos Trabalhos da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 15 de fevereiro de 2012. Nesse apresentou o 
Plano Plurianual 2012-2015 aos parlamentares, líderes partidários, secretários e secretárias do 
governo, objetivando prestar contas das ações do Governo, ressaltar as prioridades vindouras 
no Estado, sublinhar a necessidade da permanente cooperação entre os Poderes e ressalvar 
sua performance ao desfecho da greve. 
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Diante dos recortes, observamos a maneira pela qual os militares-

grevistas foram referenciados, o que nos levou a refletir na assertiva de 

Pêcheux (2009 [1975], p.85) ―o sujeito gramatical não tem um sentido 

independente; ele garante a ligação com a proposição que se segue‖. Nesse 

sentido, fomos à procura da proposição relacionada ao sujeito gramatical e 

vimos que os sujeitos gramaticais ―um grupo de policiais‖, ―um pequeno grupo‖ 

e ―um grupo minoritário5‖ estavam em ligação com as proposições ―causar 

desordem‖, ―cometer atos de desordem‖ e com a expressão metaforizada 

―colocar em xeque o Estado Democrático de Direito‖. Todas elas com a mesma 

equivalência semântica. O par (Rd1) e (Rd2) apresenta uma dependência 

semântica de sustentação e fortalecimento da superestrutura política, na qual 

as relações sociais de poder marcam seus lugares. As ações irresponsáveis 

que promoveram a desordem, ao ponto de assustar à população, dizem 

respeito às performances que compuseram o movimento reivindicatório em 

2012. Os dizeres do Estado que buscaram deslegitimar a reivindicação dos 

militares moveram sentidos em direção à criminalização, faziam circular os 

seguintes enunciados: ―não seremos coagidos com práticas criminosas‖; a 

ASPRA que partiu para o vandalismo‖; ―pequeno grupo de pessoas, ainda 

mais porque estas desconsideraram a decisão judicial que considerou a 

greve ilegal‖. Esses dizeres reformulados: o pequeno grupo de pessoas que 

representam a ASPRA comete práticas criminosas, vandalismo e desdenha da 

Lei, visou produzir um efeito de sentido que minimizasse a abrangência do 

movimento na tentativa de disseminar a ideia de que se tratava de atitudes 

isoladas de indisciplina e desobediência, bem como apagar o caráter de luta 

por melhorias trabalhistas. O recorte (Rd3), ao ser parafraseado, possibilita a 

seguinte estrutura frasal: um grupo minoritário de militares-grevistas ameaça o 

Estado Democrático de Direito. Com efeito, ameaçar o Estado Democrático de 

Direito equivale semanticamente a ameaçar a Constituição da República 

Federativa. A formulação a ação de um grupo minoritário de militares-grevistas 

                                                           
5
 Vale ressaltar que este pequeno grupo de policiais fazia referência a ASPRA. Na ocasião, 

havia dentre as associações da PMBA o menor número de filiados, 2.280 (dois mil, duzentos e 
oitenta), e possuía apenas 1 sede na cidade de Salvador e 3 regionais (Santo Antônio de 
Jesus, Ilhéus e Feira de Santana). Atualmente conta com aproximadamente 18 mil associados. 
 



160 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

que ameaça a ordem causa desordem evidencia que o sujeito falante faz 

escolhas e os efeitos de sentidos construídos dialogicamente estão 

relacionados a tantos outros sentidos situados em um momento sócio-histórico, 

com reflexos na posição que o sujeito assume ao se constituir discursivamente. 

Evidencia também que no âmbito do esquecimento enunciativo, ―ao falarmos, o 

fazemos de uma maneira e não de outra, e, ao longo do nosso dizer, forma-se 

famílias parafrástica que indicam que o dizer pode ser outro‖ (ORLANDI, 2009, 

p. 35).  

 

Considerações finais 

O processo de produção do discurso está relacionado ao processo de 

parafrasagem. Evidenciando o poder da linguagem no interior de uma luta de 

classes e o quanto no jogo ideológico, o sentido sempre pode ser outro a 

depender do lugar e posição de quem o sustenta, para quem o sustenta, o que 

se sustenta e em que contexto é sustentado, haja vista sujeito e sentido se 

constituírem ao mesmo tempo. Dessa forma, reafirma-se que todo dizer pode 

ser outro.  
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Resumen: Este trabajo tiene por objetivo analizar de qué manera los intelectuales de 
la revista Pasado y Presente (1963-65/1973) y los del colectivo autodenominado Carta 
Abierta (2009-2015) se configuran como sujetos en sus producciones discursivas1. 
Para dicho fin, nos valdremos de herramientas del análisis del discurso que permitirán 
un acercamiento al corpus seleccionado. Este análisis está constituido por el editorial 
de la primera revista Pasado y Presente (en adelante PyP) en su primera etapa: abril-
junio de 1963, redactado por José María Aricó, y por la primera Carta Abierta (en 
adelante CA) publicada el 03 de junio del 2009. ¿Por qué pensar el discurso intelectual 
en distintos momentos históricos? Y, ¿por qué en Pasado y Presente y Carta Abierta? 
Palabras claves: Intelectuales. Discursos. Política. Análisis 
 
Abstract: The purpose of this paper is to analyze how the intellectuals of the magazine 
Pasado y Presente (1963-65 / 1973) and those of the self-styled collective Carta 
Abierta (2009-2015) are configured as subjects in their discursive productions. For this 
purpose, we will use tools of discourse analysis that will allow an approach to the 
selected corpus. This analysis is constituted by the editorial of the first magazine Past 
and Present (hereinafter PyP) in its first stage: April-June 1963, written by José María 
Aricó, and by the first Open Letter (hereinafter CA) published on 03 June, 2009. Why 
think intellectual discourse at different historical moments? And, why in Past and 
Present and Open Letter? 
Keywords: Intellectuals Speeches Politics. Analysis 
 
 

Introducción 

Partimos de la propuesta de Altamirano (2013), quien señala que un 

intelectual es quien puede ―proporcionar a la sociedad ´una conciencia inquieta´ 

de sí misma, una conciencia que la arranque de su inmediatez y despierte la 

reflexión‖ (p. 46). Si bien no hay una definición unívoca sobre quién/qué es un 

intelectual, se pueden señalar diversas denominaciones en las distintas etapas 

históricas y procesos socio-políticos. Podríamos remontarnos a las ideas 

platónicas o aristotélicas sobre la función del pensador en la polis. Sin 

embargo, adherimos a la propuesta de Altamirano (2013) y Pulleiro (2013), 

                                                           
1
Este tema corresponde a la tesis de doctorado en Semiótica. 
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quienes plantean que el caso Dreyfus2 marca un antes y un después en las 

reflexiones sobre el rol social del intelectual. ¿Cuál es el rol del intelectual en 

los procesos socio-políticos en la actualidad? Es una de las preguntas que 

muchos pensadores se han hecho: Benda, Sartre, Benjamin, Walzer, Williams, 

Said, Gramsci, Bourdieu, Sarlo, Charle, Altamirano, entre tantos otros.  

 

1. El corpus 

PyP es una revista trimestral surgida en Córdoba, en 1963, que 

pretendía encarnar una nueva izquierda en esta provincia –y en el país-, en 

ruptura con el dogmatismo de los partidos de izquierda nacionales.  

Este es el marco en el que PyP surge. José María Aricó, Héctor 

Schmucler, Juan Carlos Portantierno, Héctor Agosti, Oscar del Barco, entre 

tantos otros, se distanciaron del PCA –por expulsión o decisión propia- e 

iniciaron esta revista para expresar lo que pensaban. Los textos que se 

escribían tenían la intención de comunicar sus ideas sobre el contexto 

argentino y mundial, tomando distancia del peronismo y del la izquierda 

tradicional.  

La revista se publicó en dos períodos, el primero tuvo lugar entre 1963 y 

1965, y el segundo en 1973. Este segundo momento estuvo signado por 

grandes cambios, el contexto ya no era el mismo que en la primera etapa de la 

revista: el retorno de Perón era inminente y las desilusiones en relación a la 

Revolución Soviética y el PCA en Argentina hicieron que PyP tuviera otros 

temas en agenda.  

Décadas después, en los primeros años del siglo XXI, luego de la crisis 

del 2001, el denominado Frente Para la Victoria pudo sobreponerse y logró 

gobernar durante doce años con políticas de Estado que dividieron aguas en la 

población. Intelectuales como Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo 

Forster y Jaime Sorín, Horacio González, entre otros, tuvieron un lugar 

preponderante en la producción discursiva que acompañaba las medidas que 

                                                           
2
Hace referencia al rol intelectual a partir del encarcelamiento del capitán francés Alfred 

Dreyfus, condenado por ―entregar‖ información a soldados alemanes. Un grupo de 
intelectuales, con Émile Zolá a la cabeza, reclamaron por su liberación.  
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desarrollaba el gobierno de Néstor Kirchner y, posteriormente, en los dos 

periodos de Cristina Fernández. En la primera gestión de la mandataria, el rol 

de los intelectuales tuvo gran influencia: es así que en marzo del año 2008 se 

creó el Espacio Carta Abierta, con el objetivo de poner en ideas la resistencia 

del paro agropecuario nacional que duró 129 días; Con el tiempo, CA creció y 

se hizo muy conocido en todo el país. Divididos en diferentes comisiones 

publicaron 25 cartas. En ellas expresan sus ideas y preocupaciones frente a 

diversos conflictos. 

Una hipótesis que orienta este trabajo es que si bien PyP y CA 

corresponden a dos periodos diferentes, inmersos en distintos contextos y con 

casi 45 años de distancia entre sus escrituras, es posible observar modos de 

configurar la construcción del intelectual en dos producciones discursivas 

distintas, con puntos de contacto y divergencias.  

 

2. Metodología 

Para identificar, de manera tentativa, la configuración de cierta identidad 

que aparece en la discursividad política-intelectual de las dos épocas 

mencionadas, nos centraremos en el dispositivo enunciativo, es decir, no solo 

en qué se dice, sino en las modalidades del decir (Benveniste, 1966, 1974). En 

tanto, la configuración del ―otro‖ enemigo aparece de manera indispensable: ―la 

enunciación política parece inseparable de la construcción de un adversario‖ 

(Verón, 1987, p. 3).  

Partimos de la propuesta de Marc Angenot (2010) para pensar los 

discursos sociales en un estado de época, en este caso, en las décadas del ´60 

y ´70 y en la primera del siglo XXI. El autor propone observar la hegemonía 

discursiva imperante en un momento dado. Esa hegemonía está signada por 

un conjunto de reglas que hacen que determinadas cosas puedan ser dichas 

en determinado contexto. Para el autor, el discurso social es todo lo que se 

dice, imprime, escribe, lee, imprime, narra y argumenta, etc. en un momento 

dado (2010). Angenot postula la existencia de seis componentes de la 

hegemonía discursiva, a partir de los cuales se pueden rastreas aquellos temas 

´obligados´ que circulan en una época determinada. En este trabajo nos 
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centraremos en específicamente en temáticas y visión del mundo y 

egocentrismo y etnocentrismo. El primero hace referencia a todas aquellas 

visiones de mundo compartidas y a todos los temas tratados en un contexto 

determinado. El segundo componente remite a ese yo/nosotros legitimados que 

se atribuyen el ―derecho de ciudadanía‖ para decir determinadas cosas.  

Otro aporte fundamental para desarrollar el análisis tiene su génesis en 

la Escuela Francesa de Análisis del Discurso3. Una de las nociones trabajadas 

por estos autores/as4 es la de ethos. Ésta aparece descripta en la Retórica 

clásica de Aristóteles, cuando éste señala la existencia de tres tipos de modos 

de persuasión: el logos, el pathos y el ethos. Mientras el logos se asocia a la 

razón, el pathos y el ethos son pruebas que hacen referencia a disposiciones –

emotivas- del auditorio; el ethos, en la retórica clásica, tiene un carácter ético-

moral (Montero, 2012). Como bien lo reseña Mariano Dagatti (2012), este 

concepto hace alusión a la ―imagen de sí que construye el locutor en su 

discurso para ejercer influencia sobre el alocutario‖ (p. 66). Algunos autores, 

como Maingueneau, Amossy, entre otros, han reformulado esta idea clásica de 

ethos.  

Recurrir al ethos permitirá observar qué imagen de sí –intelectual- se 

proyectan en los discursos de PyP y CA.  

Por último, utilizaremos algunas categorías de Eliseo Verón. 

Específicamente me centraré en los tipos de destinatarios que propone en el 

plano del enunciado: 

Verón (1987) sostiene que en cualquier discurso político hay tres 

posibles destinatarios: el prodestinatario, el contradestinatario y el 

paradestinatario. El primero refiere a un destinatario que responde a las ideas, 

creencias y valores del enunciador, es el destinatario ―positivo‖ –suele ser el 

partidario-. En él aparece el ―colectivo de identificación‖, es decir, ese nosotros 

inclusivo –en términos de Benveniste-. En este tipo de destinatario aparece la 

                                                           
3
Esta escuela tuvo sus inicios en los años ´60. Las inquietudes de esta corriente tiene su 

génesis en el estudio de la palabra política dentro del orden del discurso. Sus autores 
empleaban una metodología que combinaba la lingüística estructural con una teoría de la 
ideología marxista-lacaniana (Dagatti, 2012). Pêcheux es considerado el principal referentes de 
esta corriente. 
4
En Argentina hay trabajos notables desde la perspectiva francesa de análisis del discurso: 

Arnoux, Montero, Vitale, Goldman, entre otros.  
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necesidad de reforzar la creencia. El contradestinatario refiere al destinatario 

negativo, el que se encuentra excluido del colectivo de identificación: ―otro 

discurso que habita todo discurso político no es otra cosa que la presencia, 

siempre latente de la lectura destructiva que define la posición del adversario‖ 

(1987, p. 4). Aquí se pone en juego la polémica. Por último, se encuentra el 

paradestinatario: son los que están excluidos ―del juego‖, los indecisos. Aquí se 

pone en juego la persuasión. Consideramos que este último no es relevante 

para el corpus seleccionado dado las características de los discursos.  

Esto se va a relacionar con la construcción del ethos antes descripto. Es 

decir, la imagen que se construye en el discurso configura quién es el orador y 

quién es el adversario, en términos de Verón, se puede pensar que uno 

también se define a partir del otro. 

 

3. Análisis 

3.1. Pasado y Presente 

En la primera edición de la revista, José María Aricó cita a Gramsci. La 

influencia del italiano estaba presente en todo momento, de hecho el nombre 

de la revista -Pasado y Presente- constituye el título de uno de los capítulos de 

sus famosos escritos Cuadernos de la Cárcel. 

Aricó, primero habla de la génesis de la revista en tercera persona del 

singular, luego alude a un grupo de nuevos intelectuales en un nuevo escenario 

político. Esto se verá claramente párrafos más adelante, a partir de la página 2: 

la alusión al ―nosotros‖ recorrerá la misma idea acerca de los nuevos 

intelectuales. Aquí podemos empezar a vislumbrar la figura del ethos que se 

configura de manera recurrente, esa imagen de sí mismos que proyectan. La 

identidad del colectivo intelectual y sus particularidades, remite a la figura del 

intelectual comprometido sartriano5, y en menor medida al gramsciano: 

Un proceso que compromete toda la ―persona‖ del intelectual y que 
[…] una mayor ―obsesión política-económica‖ al decir de Gramsci. Sin 
ella, es difícil concebir que pueda desarrollarse con éxito la 

                                                           
5
Una de las ideas más relevantes acerca del rol del intelectual es la del ―comprometido‖ 

sartreano (1981). El autor sostiene que los intelectuales tienen una gran responsabilidad y 
debe conservar su autonomía de los poderes y aparatos políticos. 
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superación del individualismo, necesaria a los fines de la conquista de 
una unidad raigal y profunda del intelectual con el pueblo. P. 3.  

Ese tipo de intelectual es el que para ellos está emergiendo, constituye 

una nueva generación con rasgos homogéneos que se sitúan en un momento 

histórico de plena transformación: ―Nadie puede negar que asistimos hoy en la 

Argentina a la maduración de una generación de intelectuales que aporta 

consigo instancias y exigencias diferentes y que tiene a expresarse en la vida 

política con acentos particulares‖. P. 2. Aquí aparece el componente 

egocentrismo/etnocentrismo: parecen autoproclamarse ser la nueva generación 

intelectual, la que propone un cambio.  

Aparece, entonces, un ―nosotros‖ que se repite, un colectivo de 

intelectuales que ―tienen una propuesta‖: cambiar la historia de este país, dejar 

atrás el pasado, para que emerja esa ―formación de un nuevo bloque histórico 

de fuerzas‖ p.5. El juego de palabras en torno al nombre de la revista, PyP, 

está presente en todo momento: la discusión sobre el pasado y qué hacer en el 

presente es un argumento que se repite. La relación con el pasado es 

compleja, hay una fuerte crítica a lo que otros intelectuales, políticos y 

militantes han hecho, pero a la vez postulan que no pueden quedarse en una 

crítica simplista: ―La actitud con que encare el análisis del pasado debe ser no 

sólo teórico sino fundamentalmente político en el más amplio sentido de la 

palabra‖ p. 4.  

Aquí también situamos el componente de la hegemonía de Angenot 

(2010): temáticas y visión del mundo. La revisión del pasado, pero no de 

cualquier manera, sino con plena consciencia política, es una temática que se 

repite a lo largo del editorial. La propuesta es revisar ese pasado para observar 

qué cosas se hicieron mal6, ―Las causas que obstaculizaron la plena expansión 

del marxismo en el seno del proletariado‖. P. 5. Podemos plantear aquí una 

frontera discursiva: aparece un ―nosotros‖, un prodestintario –le hablan a los 

intelectuales que adhieren a sus ideas-: los que ansiamos construir, los 

―nuevos intelectuales‖, la ―nueva generación‖, vs el contradestinatario: la ―vieja 

                                                           
6
Como señalé anteriormente, ese pasado remite a decisiones erróneas del PCA a raíz del 

dogmatismo imperante en muchos dirigentes. Ese pasado también hace alusión al plano 
internacional, el fracaso de la URSS es clave en esta reflexión.  
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generación‖ que postula que hay procesos revolucionarios ―concluidos‖; 

―terminados‖: estos ―otros‖ constituyen los contradestinatarios en términos de 

Verón (1987). Aquí aparece nuevamente el componente 

egocentrismo/etnocentrismo: ellos consideran ser los autores legitimados para 

decir determinadas cosas, para proponer un ―cambio de rumbo‖. 

Se puede decir que la alusión permanente al cambio y al nuevo 

escenario aparece también como una temática y visión de mundo, como un 

tema recurrente:  

Hoy podemos dejar de repudiar en bloque el pasado porque en el 
terreno de la realidad concreta se está produciendo una 
diferenciación. El país […] Ha cambiado, y su transformación […] no 
puede dejar de transformar también el propio juicio histórico (p. 5). 

Una de esas propuestas que persiguen en el presente se relaciona con 

la transformación social, aludiendo una vez más al binomio pasado-presente: 

―la revolución que ansiamos realizar […] no puede extraer su sentido del 

pasado, sino de la proyección crítica de ese pasado hacia un futuro concebido 

en término de una sociedad sin clases‖ (p.4).  

Otra temática que se repite tiene que ver con ―cambiar el país‖: ―Hoy se 

nos plantea la posibilidad de comprender el pasado más reciente, saber cómo 

han ocurrido realmente las cosas porque estamos en condiciones de rehacer la 

historia, de transformar el país‖ (p. 5). 

Por último, remarcamos palabras como ―proletariado‖, ―hegemonía‖, 

―clase social‖, ―proceso histórico‖, etc. que muestran el discurso marxista y 

gramsciano en el discurso de PyP.  

 

3.2. Carta Abierta 

El ethos intelectual de CA parece cristalizarse en un grupo de 

pensadores que proponen una ―intervención intelectual, comunicacional, 

informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales‖ (p. 2). Se 

diferencian de otros grupos de intelectuales de décadas anteriores ya que ellos 

proponen acciones transformadoras –la batalla cultural- que va en sintonía con 

algunas de las medidas del gobierno kirchnerista. El ethos intelectual aparece 
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como el resultado de una memoria generacional crítica. Cuestionan la década 

del ´90, rechazan el neoliberalismo y proponen transformar la sociedad en este 

contexto socio-histórico. Si bien en las primeras líneas aparece un impersonal: 

en el contexto mundial se ha movilizado a ―integrantes de los mundos políticos 

e intelectuales‖ (p.1), luego, el enunciador manifiesta un ―nosotros‖ que signará 

el discurso hacia el final. La misión del grupo intelectual aparece de manera 

precisa con una misión clara: ―nuestro propósito es aportar a una fuerte 

intervención política –donde el campo intelectual, informativo, científico, 

artístico y político juega un rol de decisiva importancia‖ (P. 3). 

Es importante remarcar que aunque se ligue CA con el gobierno 

kirchnerista, este grupo se configura en su primer escrito trazando una frontera 

discursiva con respecto a este gobierno; lo nombra siempre en tercera persona 

de singular: ―el gobierno nacional‖, ―el gobierno de Cristina Fernández‖ (p. 1). 

Ellos se sitúan afuera del gobierno como un colectivo distinto.  

 

3.3. Ellos vs ellos y nosotros 

Se advierte una escritura colectiva, firmada por todos los miembros de la 

organización, sin saber con exactitud cuántos escriben. En los primeros 

párrafos aparece un plural inclusivo: ―hoy asistimos en nuestro país‖ (p.1).  

El ´conflicto´ se presenta ya al comienzo de la carta, señalan una 

―confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos 

históricamente dominantes‖ que se presentan como un ´ellos´ versus ´ellos´: el 

primero refiere al ―gobierno democrático que intenta determinadas reformas en 

la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía‖ (p. 1), 

el otro a los grupos concentrados que se representan en la derecha/medios de 

comunicación. Es interesante ver cómo ellos se salen del juego, describen una 

frontera discursiva en la que, si bien adhieren a las ideas del gobierno, no se 

incluyen en ese colectivo de identificación. Rápidamente, en la pagina 1 

podemos ver el prodestinatario y el contradestinatario.  

Es decir: CA describe un ―nosotros los intelectuales‖ alineados con un 

prodestinatario que sería el gobierno kirchnerista, versus un contradestinatario 

que serían los grupos concentrados, los medios de comunicación, la derecha: 



170 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

―Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del gobierno en aplicar 

políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo 

reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar 

tales cuestiones redistributivas…‖ (p. 3).  

 

3.4. Apelación a la memoria colectiva 

CA señala que se volvieron a abrir los canales de lo político, pero ya no 

―entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al 

servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la 

confrontación entre modelos distintos de país‖. Ese modelo tecnocrático refiere 

a la década de los ´90 conocida como el periodo neoliberal bajo el gobierno de 

Carlos Menem. El discurso de CA está dialogando con ese pasado que forma 

parte del presente, el discurso histórico, económico y político atraviesa esta 

discursividad. Estos ´discursos otros´ que aparecen en el de CA, corresponden 

a las condiciones de producción en términos de Verón. 

CA postula que los medios de comunicación ―privatizan las conciencias 

con un sentido común ciego‖ (p. 2). El término privatización es característico de 

la época de los ‘90, donde se privatizaron empresas estatales. Nuevamente se 

apela al pasado para mostrar la diferencia con el gobierno del presente, donde 

ya no se privatiza, sino que hay un Estado participativo, es decir: un ―nuevo 

escenario político‖.  

CA plantea la necesidad de accionar sobre el presente, teniendo en 

cuenta el término ―batalla cultural‖, concepto gramsciano que aparece en varios 

pasajes de esta primera carta. Así como el autor italiano aparecía en los 

postulados de PyP para describir y fundamentar el contexto socio-político y la 

misión que tenían aquellos intelectuales, también aparece en CA. El 

componente egocentrismo/etnocentrismo emerge aquí, en la manera en que 

los intelectuales se autoproclaman ser los intelectuales que exigen una 

necesaria ―batalla cultural‖, de ―ideas‖.  

El componente temáticas y visión de mundo se verifica en la recurrencia 

del pedido de acción frente al avance de la derecha, en el rol que éste sector 

ha jugado en la sociedad y en el compromiso al que deben sumarse los 
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intelectuales. Su visión de mundo se opone a la neoliberal, más bien están 

alineados con el gobierno kirchnerista, pero más aun con el deseo de una 

batalla cultural que permita cambiar y profundizar la realidad. 

 

Conclusiones 

Claramente, el discurso intelectual-político de PyP tiene grandes 

distancias con el de CA. Las condiciones de producción, las perspectivas 

políticas, los contextos y los objetivos son diferentes. Más allá de esas 

divergencias ya ejemplificadas, podemos encontrar algunas convergencias 

significativas: 

 La apelación a un pasado de identificación colectiva. PyP nombrando 

procesos socio-políticos de la década del ´40 y el ´50, donde grupos 

partidarios e intelectuales fracasaron en su organización, y CA 

haciendo alusión al pasado noventista neoliberal.  

 El ethos intelectual de un grupo y otro se configuran de manera 

particular, pero ambos coinciden en el ―intelectual comprometido‖ que 

debe accionar sobre el presente.  

 Ambos grupos están preocupados por la realidad presente y 

proponen acciones para cambiarlo: CA desde una intervención 

política, cultural y comunicativa, y PyP desde una nueva generación 

intelectual que requiere el compromiso colectivo para dejar de lado el 

individualismo y avanzar a una necesaria revolución.  

El análisis del primer editorial de PyP y la primera CA nos permitió un 

acercamiento para observar cómo se configuran ambos grupos intelectuales en 

su producción discursiva. Consideramos los aportes de Angenot y Verón 

fundamentales para pensar la discursividad política a partir de herramientas 

sociosemióticas. Asimismo, la categoría ethos es muy útil dado que permite ver 

esa imagen de sí –intelectual- que se proyecta en sus discursos.  

Por último, es importante reiterar que este trabajo nos permitió ver que, 

si bien ambos colectivos tienen visiones de mundo, objetivos y tópicas 

disímiles, en ellos pueden rastrear puntos de contacto. ¿Coincidencia? 

¿Producciones discursivas que tienen cierta relación? Estas preguntas no las 
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responderemos en este trabajo, pero lejos de clausurar el asunto de la 

discursividad político-intelectual en un periodo y en otro, nos proponemos 

seguir indagando sobre el tema. 
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Resumo: Esta pesquisa faz parte de uma discussão mais ampla, desenvolvida pelo 
―Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural, Direitos e Diversidade‖, formado por 
professores-pesquisadores da Graduação e do Doutorado e Mestrado em 
Desenvolvimento local, pós-graduandos e acadêmicos em iniciação científica, com 
uma visão interdisciplinar. Neste sentido, pretende abordar o ensino da Análise Crítica 
do Discurso na visão de van Dijk (1997, 2000) em uma disciplina do curso de Pós-
graduação - mestrado e doutorado em uma universidade privada confessional de 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Nesta perspectiva, justifica-se a 
importância do ensino da Análise Crítica do Discurso a partir de um olhar 
interdisciplinar, ao se demonstrar o papel decisivo do estudo do discurso como uma 
prática social, institucionalizada, organizada em um jogo de relações onde os 
indivíduos passam a representar papéis sociais enquanto participantes de uma 
situação discursiva. Infere-se então que o referido estudo apresenta uma possibilidade 
de aprofundamento no nível analítico na compreensão da relação entre as estruturas 
do discurso e os contextos locais, sociais e globais.  
Palavras-chave: Análise crítica do discurso. Sociedade. Discurso. Cognição 
 
Abstract: This research is part of a broader discussion, developed by the "Research 
Group on Cultural Heritage, Rights and Diversity", made up by professors-researchers 
from the Undergraduate and PhD and Masters in Local Development, postgraduate 
students and initiating scholars scientific, with an interdisciplinary vision, as well as 
researchers linked to other institutions interested in studies and research developed 
within the aforementioned group. In this sense, it intends to approach the teaching of 
Critical Discourse Analysis in the vision of van Dijk (1997, 2000) in a postgraduate 
course - master's and doctorate at a private, confessional university in Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, Brazil. In this perspective, the importance of the teaching of 
Critical Discourse Analysis is justified from an interdisciplinary perspective, by 
demonstrating the decisive role of the study of discourse as a social, institutionalized 
practice, organized in a game of relationships where individuals become represent 
social roles as participants in a previously agreed discursive situation. It is inferred then 
that this study presents a possibility of deepening at the analytical level in the 
understanding of the relation between the structures of the discourse and the local, 
social and global contexts. 
Keywords: Critical discourse analysis. Society. Speech. Cognition. 
 
 

Considerações iniciais  

A abordagem do ensino da Análise do discurso crítico, ora doravante 

ACD, sob a visão de teun Van Dijk (1997, 1999, 2003, 2000, 2012) em uma 

disciplina ministrada em universidade privada confessional no curso de Pós-
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graduação –Mestrado e doutorado em Desenvolvimento Local é uma prática 

que vem se estendendo anualmente com resultados exitosos. 

O interesse pelo estudo da ACD vem dos ensinamentos obtidos nos 

bancos do doutorado realizado no Programa de Língua Portuguesa na PUC-SP 

e que culminaram na tese defendida em 2006, tendo como orientadora a Profª 

Dra Regina Célia P. da Silveira uma grande estudiosa e pesquisadora das 

teorias de Van Dijk.  

O ensino da ACD a partir de um olhar interdisciplinar propicia a 

demonstração do papel decisivo da linguagem e do discurso como uma prática 

social, institucionalizada , organizada em um jogo de relações sociais em que 

os indivíduos enquanto participantes de uma situação discursiva passam a 

representar papéis sociais e a praticar ações e atuar em um contexto 

discursivo.  

Neste contexto, este processo cognitivo anuncia esta prática que ocorre 

não só individualmente como também socialmente e que vem sendo defendida 

por van Dijk (1999, 2003, 2012) e aqui no Brasil, por estudiosos da linguagem 

como Ingedore Koch (2001, 2005) e Koch e Marcuschi (1998).  

Objetiva, portanto, esta pesquisa defender a linha sociocognitivista da 

ADC sob a ótica de Van Dijk com base na tríade: discurso, cognição e 

sociedade em que uma análise cognitiva não exclui uma análise social, pois 

sociedade e cognição estão em relação constitutiva, ressaltando o papel da 

linguagem na vida social e entendendo que os indivíduos não têm consciência 

do poder intervencionista do discurso controlando e moldando as cognições 

sociais.  

Essas questões têm servido de motivações não só para a realização 

deste trabalho frente à disciplina ministrada como também para novas 

caminhadas para se retomar esta temática, olhando, refletindo, analisando os 

novos objetos tomados pelos estudos do discurso. Neste contexto, analisa-se a 

relação do discurso com a cognição e sociedade, mas, refletindo-se sobre o 

pensamento de Bachelard (1996, p.18) quando afirma que ―o espírito científico 

proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões que não compreendemos, 
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sobre questões que não sabemos formular com clareza‖.Neste prisma, 

discutem-se os princípios que regem a ótica defendida por van Dijk.  

 

1. Discurso x sociedade x cognição 

Na concepção de Van Dijk (1997) nenhuma das categorias: discurso, 

sociedade e cognição é autônoma pois cada uma delas se define pela outra.  

O discurso é uma prática social que relaciona os membros de um grupo 

de cognições sociais, é uma prática institucionalizada e organizada pelas 

categorias de: poder, controle e acesso. É por meio dos eventos discursivos 

que os indivíduos passam a representar papéis sociais, é pelo discurso na 

vertente sociocognitiva que o poder tem controle do acesso ao público, pelo 

discurso, os indivíduos constroem suas cognições sociais e representam o 

mundo de forma sociocognitiva. No ato discursivo, Van Dijk (1997) observa que 

as intenções comunicativas sobre modelos mentais são construídas pelos 

participantes, daquilo que querem dizer, fazer ou escrever. Por não terem 

natureza mental e sim social, os discursos definem-se pelos eixos discursivos 

que são: pessoal (eu) e o não eu; pelo lugar (aqui e não aqui ) e por ser formal 

e informal. 

Pela sua natureza interdisciplinar, a ACD segundo as ponderações de 

Barros (2012, p. 102) permite não só tratar o discurso como prática social como 

também possibilitar ―uma aproximação analítica das dimensões sintática, 

semântica e pragmática de uma língua.‖ Amplia esta discussão a autora, ao 

afirmar que o discurso como prática social implica a investigação dos 

processos por quais a língua passa tanto moldando a realidade quanto sendo 

moldada pelas práticas linguístico-discursivas e é neste viés que a veiculação 

dos discursos ―podem refletir de algum modo, posições ideológicas e 

costumes‖.(BARROS, 2012, p.102)  

A Sociedade nesta relação tríade, é formada pelo conjunto de grupos 

sociais que se organizam a partir de marcos de cognições sociais (MCS) que 

por diferirem de grupo a grupo são específicos: cada marco difere de grupo por 

grupo. Os MCS são conjunto de conhecimentos oriundos de representações 

mentais do que acontece no mundo e construídos socialmente na medida em 
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que todos os membros de um mesmo grupo social olham o que acontece no 

mundo a partir de um mesmo ponto de vista. Os MCS são orientados pelos 

mesmos objetivos, interesses e propósitos, por serem grupos de diferentes 

pontos de vista se conflitam e é deste conflito que surgem as ideologias. Estes 

grupos sociais representam, interpretam, compreendem as práticas ideológicas 

que possuem contemporaneidade, flexibilidades e mutações ao longo do 

tempo.  

Sintetizando: olhar o mundo do mesmo ponto de vista segundo Van Dijk 

(1997), é ter o mesmo MCS, pois cada grupo tem o seu objetivo: aonde quer 

chegar; seus interesses: o que é bom, mau, lícito ou ilícito e propósitos: que 

caminhos se devem tomar. Em cada contemporaneidade, portanto, sobrevivem 

de forma diferente o poder econômico, a subsistência, o jogo de poder, etc. 

A cognição representa as formas de conhecimento que são sociais e 

veiculadas pelo discurso. Por ser construída em sociedade, implica 

conhecimentos referentes às experiências coletivas no MCS, de 

conhecimentos individuais armazenados na memória de longo prazo (MLP)  

Os conhecimentos partilhados por um grupo e as cognições pessoais 

formam o elo indireto entre discurso e ideologia, de acordo com van Dijk 

(1998), o entendimento da ideologia como base triangular conceitual 

envolvendo cognição, sociedade e discurso, apresenta, portanto, algumas 

considerações importantes: o pertencimento ao campo simbólico do 

pensamento, o caráter social da ideologia associada a interesses, conflitos e 

lutas de grupo, a associação entre ideologia e discurso tendo em vista as 

funções primordiais de ocultamento, legitimação e outras práticas discursivas. 

 

3. Os caminhos da ideologia na Análise crítica do discurso  

Ao assumir um posicionamento crítico voltado a trabalhos com 

problemas sociais relevantes, Van Dijk (1997) apresenta um trabalho inter e 

multidisciplinar ao relacionar o discurso e a sociedade, não se limitando ao 

estudo de discursos verbais e sim ao estudo das estruturas e estratégias 

discursivas e ideológicas. Estas são vistas como forma de reprodução ao se 
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centrar nas relações de poder, de desigualdade, de dominação, de 

manipulação e resistência.  

Na concepção do autor, as ideologias se definem como base das 

representações sociais compartilhadas pelos membros de um grupo social pois 

nesta interface ―[...] não são simplesmente visão de mundo de um grupo mas 

os princípios que formam a base de tais crenças‖ (VAN DIJK, 1999, p 21) . 

Ainda para o autor, as ideologias não são apenas um conjunto de crenças 

socialmente compartilhadas pelos grupos sociais, como também adquiridas e 

modificadas a partir das situações sociais e dos interesses dos grupos nas 

suas relações com as estruturas sociais.  

A ideologia neste aspecto pode ser vista em suas diferentes formas, 

como expressões linguísticas cristalizadas responsáveis pelo domínio das 

mentes e ao poder levar as pessoas a diferentes formas de conhecimento, 

sendo assim, as práticas sociais discursivas são fundamentais para a 

formulação e reprodução seja para o ocultamento, a legitimação, a 

manipulação da ideologia na sociedade.  

Outro aspecto a ser analisado e evidenciado é a relação da ideologia 

com os grupos sociais que não podem existir socialmente e atuarem sem uma 

identidade grupal e sem crenças ideológicas compartilhadas pelos seus 

membros. Estas servem aos grupos e seus membros na organização e manejo 

de seus objetivos e práticas sociais seja na determinação dos critérios sociais, 

seja na formulação dos princípios ideológicos no contexto de admissão, 

inclusão, exclusão, iniciação, ensino, penalização ou marginalização. É no 

manejo das crenças e interesses em conflitos que a regra social é crer e agir 

com a maioria do grupo, pois as transgressões às regras implicam 

marginalização, exclusão ou eliminação seja ela física, social ou cultural.  

Este enfoque sociológico segundo o autor (1999, p. 23), dimensiona o 

olhar reflexivo sobre as ideologias vistas não só como construções individuais, 

idealistas, mas também sociais por serem compartilhadas por um grupo e 

constituir-se então como instrumento de poder. 

De acordo com Van Dijk (1999) nenhum grupo pode existir socialmente 

e atuar sem uma identidade grupal e sem crenças ideológicas compartilhadas 
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por seus membros; inversamente, nenhuma crença ideológica pode se 

desenvolver se as coletividades humanas não começarem a atuar 

coordenando-se e se organizando enquanto grupo. O discurso neste viés, 

provoca a socialização ideológica ao permitir segundo o autor, que tanto os 

atores socais (individuais ou grupos) expressem, explicitem, troquem, 

adquirem, confirmem as suas crenças ideológicas. 

Para o autor, (1997) as ideologias não podem ser concebidas como uma 

espécie de autoesquema do grupo, ou seja, são as ideologias responsáveis por 

representar os interesses essenciais do grupo por meio de experiências 

pessoais relativas a ações, acontecimentos ou situações particulares. Dessa 

forma, são pessoais e avaliativas, pois cada pessoa possuirá um modelo 

específico de cada texto em cada situação, sendo assim só se define um grupo 

social levando em conta os modelos que são a base mental do discurso pois 

por meio de modelos ideológicos é que os proprios discursos se tornam 

ideológicos.  

 

4. Experiências docentes e suas relações com a Análise Crítica do 
discurso 

Esta pesquisadora é membro do corpo docente de um Programa 

interdisciplinar de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local e desde 

2015 vem oferecendo como disciplina optativa ―Análise Crítica do Discurso na 

construção do território‖ para os mestrandos e doutorandos.  

A disciplina em seus objetivos visa não só conceituar e tecer um 

panorama histórico da Análise Crítica do Discurso como também explicitar 

aspectos teórico-metodológicos do funcionamento discursivo da linguagem, 

oferecendo condições para que os alunos possam utilizar a ACD como 

categoria de análises em seus publicações,dissertações ou teses. Nesta 

perspectiva, vem enfocando por meio de análises textuais interdisciplinares o 

conjunto de ações, representações, valores e atitudes à luz de diferentes 

domínios discursivos da vida cotidiana (escola, família, política, mídia) sob a 

ótica da inter-relação entre sociedade, discurso e cognição de acordo com as 

teorias preconizadas por Teun Van Dijk (1997, 1999, 2000)  
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A disciplina propicia condições de leituras diversas sobre os demais 

teóricos que trabalham com a ACD, no entanto tem priorizado como categorias 

de análise, as teorias preconizadas por van Dijk, nesse sentido, algumas 

estruturas discursivas são relevantes como base analítica dos discursos.  

i) Estruturas discursivas - variam em função do poder social dos 

falantes enfatizando uma representação social das formas que este poder pode 

ser exercitado, neste contexto, nas análises é importante examinar a 

representação da dominação da fala na pesquisa elaborada e que venha a ser 

objeto de análise.  

ii) Tópicos do discurso – definem-se como macroestruturas semânticas 

e derivadas dos significados locais (microestruturas) por representarem o que o 

discurso ‗quer dizer‘ em termos globais. Os tópicos são responsáveis pela 

incorporação das informações mais importantes de um discurso e por 

explicitarem a coerência textual e conversacional, podem ser inferidos ou 

determinados pelos usuários da fala e estão presentes em manchetes, 

sumários, títulos, orações como forma estratégica de influenciar ou manipular o 

discurso (VAN DIJK, KINTSCH, 1983) .  

Levando em conta estas estruturas discursivas, esta pesquisadora 

propicia aos alunos da referida disciplina, algumas categorias de análise que 

podem ser utilizadas em análises de diferentes textos ou se for interesse de do 

aluno, mesclar dentre as categorias sugeridas a formação de novas categorias:  

Como sugestão de categoria 1 de análise, pode-se levar em conta: 

  a) As macroestruturas semânticas (o que os discursos querem 

dizer) – Vistas como o conjunto de proposições (macroproposições) 

que serve para dar sentido, unicidade e coerência global ao texto, as 

macroestruturas objetivam a sumarização do texto em análise para se 

inferir a macroproposição de nível mais alto, ou seja, o tópico geral. .  

 b) As microproposições ou microestruturas semânticas – 

produtos da formação das distintas ideias, uma a uma e também das 

relações lineares que se estabelecem entre elas, cada proposição 

com a antecedente e a consequente. Representam o fio condutor do 
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texto, pois dizem respeito à coesão de elementos e segmentos entre 

as proposições. 

 c) Significados implícitos /inferências obtidas /informações – 

Implica ao leitor/analista um processo ativo de compreensão e 

interpretação textual no uso de estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência no 

ato da leitura/análise. O estudo dos implícitos, ou seja, aqueles que 

podem ser inferidos, os significados não explícitos, normalmente 

estão relacionados às crenças, hábitos, formas de ver e sentir o 

mundo, variam de leitor a leitor pois dependem da forma como cada 

pessoa implicita o vivido, o exposto, o sentido, o contextualizado.  

Nem sempre há por parte dos leitores/analistas o reconhecimento e 

compreensão das palavras em um texto, por isso o leitor precisa aprender a 

estabelecer relações dos mais diversos tipos entre os elementos do texto e seu 

contexto de forma a interpretá-los adequadamente.  

Como sugestão de categoria 2 de análise podem-se considerar as 

chamadas representações discursivas sociais, compreendendo o texto 

enquanto uma representação semântica que, para adquirir status de 

texto/discurso, une três elementos importantes: o locutor, o assunto 

temático, e o interlocutor/ouvinte, em um contexto real de uso da linguagem. 

Consideram-se formas de cognições sociais de atitudes, normas, ideologias, 

opiniões compartilhadas, atitudes dos grupos (socialistas, neoliberalistas, 

marxistas, feministas, etc) pois representam a interface entre discurso e 

sociedade ao controlarem a parte semântica. Nesta categoria de análise deve-

se levar em conta como categoria de análise:  

i) Discursos polarizadores (envolve os participantes, o contexto): o 

endogrupal (nós) em contraponto com o exogrupal (eles). Ao se utilizar deste 

tipo de análise há necessidade de se observar o seguinte quadro para a 

elaboração das análises textuais :   

     Endogrupal (nós)     X     Exogrupal (eles)  

    Representação + de si        Representação - do outro  

     maximizado             maximizado 

    Representação - de si        Representação + do outro  

     minimizado             minimizado                  
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ii) Estudo lexical: A partir das microproposições, analisar sentido lato 

das palavras assim como a representação discursiva no contexto utilizado 

(sentido implícito) 

Como sugestão de categoria 3 de análise, pode-se considerar o 

chamado modelo de contexto que tem o objetivo de estabelecer a interface 

entre a informação mental (o conhecimento) a respeito de um evento e os 

significados construídos a partir da seleção das informações mais relevantes 

na situação vivida e percebida a fim de construção dos significados expressos 

na conversação. Nesta categoria de análise nesse sentido, pode-se considerar:  

 a) contexto global: pesquisar a estrutura histórica, cultural, política, 

social presente no evento comunicativo, levando em conta o 

argumento final da explanação de forma crítica.  

 b) contexto local: propriedades da situação discursiva interacional do 

evento 

 c) domínio discursivo – analisar em qual contexto: Político, 

religioso, social, educacional se insere o texto em análise.  

 d) participantes: observar quais são os papeis comunicacionais e 

sociais de cada participante. 

 e) Intenções: analisar com relação aos participantes qual o objetivo, 

qual conhecimento, o que se diz, com quem se fala, quando fala, 

onde fala, com que propósito. 

    Como sugestão de análise, a categoria 4 considera as formas de 

exercício de poder preconizadas por van Dijk e que podem ser vistas 

sob o seguinte prisma:  

i) Estruturas discursivas – Levar em conta o contexto discursivo já 

explicitado na categoria 1 de análise, mas enfatizando o conjunto de fatores 

extralinguísticos que condicionam não só a produção de um enunciado como 

também seu significado. É importante analisar o amplo conjunto de elementos, 

desde as circunstâncias de tempo e espaço em um evento comunicativo assim 

como as características,expectativas, intenções e conhecimentos dos 
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participantes de tal evento. Se o objetivo é analisar as formas de exercício do 

poder, esta análise deve abranger:  

 a) Condição discursiva: quem regula o direito à palavra, quem é o 

enunciador, há mais de um enunciador? Os enunciadores podem ser 

analisados como: monolocutivo: detém a palavra, controla o 

movimento textual ou interlocutivo: assumido por dois ou mais 

enunciadores que se alternam e assumem o controle do 

desenvolvimento textual. 

 b) Situação discursiva: observar o conjunto de fatores socioculturais 

representados nos papéis assumidos pelos participantes 

(expectativas, intenções, interesses, dos interlocutores.)  

 c) Função do poder social: com relação aos falantes/escritores/ quem 

é o grupo dominante ou dominado? Com relação às elites simbólicas, 

quem domina o discurso? 

 d) Qual o tom, a entonação discursiva pode ser analisada como 

informação, persuasão, ordem, ou manipulação, qual a 

intencionalidade discursiva: discriminação, oposição, exclusão, 

dominação ou empoderamento? 

 e) Base ideológica do discurso: quais representações positivas ou 

negativas emergem dos discursos apresentados nos textos 

analisados?  

 

Os alunos primeiramente escolhem um objeto de discussão analítica, 

sendo que a maioria tem selecionado textos encontrados na mídia e a partir da 

escolha também de uma das categorias sugeridas, iniciam seus trabalhos 

analíticos normalmente elaborados por 02 ou 03 alunos.  

Os resultados têm sido efetivos, merecendo algumas correções, 

sugestões de aprofundamento de análises ou novos olhares com a 

preocupação de que a prática analítica amplie a visão dos respectivos alunos 

na importância da linguagem e do discurso como prática social e que pode ser 

vista na inter-relação discurso, sociedade e cognição segundo van Dijk.  
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Considerações finais  

Ao longo da avaliação dos trabalhos elaborados levando em conta as 

categorias de análise da ACD sob a ótica de van Dijk, percebe-se que grande 

parte da escolha dos textos selecionados e analisados volta-se à percepção 

crítica do processo racista, da naturalização das desigualdades, da corrupção 

endêmica que toma conta do Brasil. 

O ponto de vista defendido por van Dijk de que mesmo que os discursos 

não sejam as únicas práticas sociais baseadas na ideologia, elas se tornam 

fundamentais na elaboração das análises textuais não só como reflexo das 

relações de poder, mas como também capaz de influenciar nas percepções, 

emoções, valores e ações.  

O ensinar nas palavras de Anastasious (1998) pode ser dimensionado 

nas ações docentes como intencionalidade, ou seja, na intenção de ensinar e 

nos resultados obtidos, ou seja, na efetivação dessa meta pretendida.  

Refletindo sobre as palavras deste emérito educador, podemos afirmar 

que o trabalho em sala de aula com a Análise crítica do discurso não se reduz 

aos fundamentos teóricos para apropriação do conhecimento. É necessária 

uma constante autoavaliação na direção da apreensão, segurança, apropriação 

e esta ação é ativa tanto por parte do professor quanto dos alunos na escolha 

do objeto de estudo, na definição e escolha das categorias analíticas e na 

efetivação das estratégias discursivas que facilitem este novo fazer.  

É importante salientar que as análises obtidas no uso da ACD podem 

ser abordadas pelo viés dos efeitos argumentativos e persuasivos da 

linguagem, daí a sua relação direta com a argumentação.  

 

 

Referências  

ANASTASIOU, L. G. C. Metodologia do Ensino Superior: da prática docente a uma 
possível teoria pedagógica. Curitiba: IBPEX, 1998. 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma 
psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 



184 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

BARROS, D. E. C. Argumentação e linguagem: da retórica à concepção de 
discurso como prática social. Barros Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade de Passo Fundo - v. 8 - n. 2 - p. 95-111 - jul./dez. 2012 

Van DIJK, T. A. (Ed.). Discourse as social interaction. London, Thousand Oaks, 
New Delhi: Sage Publications, 1997a. 

______. (Ed.). Discourse as structure and process. London, Thousand Oaks, New 
Delhi: Sage Publications, 1997b. 

______. Ideología. Uma aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa,1999. 

______. Discurso e poder. Trad. de Judith Hoffnagel et al. Org. de Judith Hoffnagel 
e Karina Falcone. São Paulo: Contexto, 2008. 

______. La multidisciplinariedad del análisis crítico del discursos: um alegato em 
favor de la diversidad. In: WODAK, R.; MEYER, M. (Comp.). Métodos de análisis 
crítico Del discurso. Trad. de Tomás Fernández Aúz e Beatriz Eguibar. Barcelona: 
Editorial Gedisa,2003. p. 143-177. 

______. Discurso e contexto: uma abordagem sociocognitiva. Trad. de Rodolf Ilari. 
São Paulo: Contexto, 2012. 

 

 



185 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

O ENSINO DA PESQUISA SOBRE LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA SOB A 

PERSPECTIVA DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA 

Christiê Linhares 
Cristiane Andrade  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 
Resumo: O objetivo desta pesquisa é relatar e refletir sobre a orientação de um 
trabalho de Iniciação Científica em nível de Educação Básica, que utiliza como base 
teórica princípios enunciativo-argumentativos da Teoria da Argumentação na Língua. 
É proposta uma reflexão que encaminha o aluno a perceber o discurso como uma 
trama de sentidos em sua pesquisa, que tem o objetivo de refletir sobre a linguagem 
utilizada na análise de postagens de tweets. Após a apresentação de princípios 
derivados da Teoria, relata-se como se deu a orientação de um trabalho realizado pelo 
estudante que examinou, em cinco tweets, o modo de utilização da linguagem e a 
construção da argumentação pelo locutor. Este artigo preenche lacunas entre a teoria 
e a prática no tratamento da leitura com ênfase no funcionamento linguístico-
argumentativo de textos na Educação Básica, e reflete sobre a importância de 
compreender o sistema da língua. 
Palavras-chave: Argumentação. Ensino. Leitura. Educação. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to report and reflect about the orientation of a 
search of Scientific Initiation on Basic Education level, which uses as theoretical basis 
declarative-argumentative principles of Argumentation in Language. It is proposed a 
reflection that directs the student to perceive the speech as a plot of meanings in its 
research, which aims to reflect on the language used in the analysis of tweets postings. 
After the presentation of principles derived from the Theory, it is reported how the 
orientation of a work done by the student had examined, in five tweets, the way of 
using language and the construction of the argument by the speaker. This article fills 
gaps between theory and practice in the treatment of reading with an emphasis on the 
linguistic-argumentative functioning of texts in Basic Education, and reflects on the 
importance of understanding the language system. 
Keywords: Argumentation. Teaching. Reading. Education. 
 
 

Introdução 

Esta pesquisa tem como objetivo geral relatar e refletir sobre a 

orientação de um trabalho de Iniciação Científica em nível de Educação Básica 

- mais especificamente nos anos finais do Ensino Fundamental - que utiliza 

como base teórica princípios enunciativo-argumentativos da Teoria da 

Argumentação na Língua (ANL). Tal objetivo permite estabelecer uma relação 

entre a Universidade e a Educação Básica, com a transposição de um saber 

teórico, estudado em Ensino Superior, em um saber a ser aplicado em sala de 
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aula de Ensino Fundamental, com fim na leitura. Para tanto, buscam-se nos 

fundamentos da Teoria da Argumentação da Língua, de Oswald Ducrot e 

Anscombre, noções que possam contribuir para o ensino da leitura a 

estudantes de Educação Básica. Considerando que, para a ANL, a função 

primeira da linguagem é a de argumentar, é proposta uma reflexão linguística 

que encaminha o aluno-pesquisador a perceber o discurso como uma trama de 

sentidos em sua pesquisa, que tem o objetivo de refletir sobre a linguagem 

utilizada na Internet por meio da análise de postagens de tweets. A ANL 

apresenta fundamentos suficientes para a proposição de possíveis 

metodologias de leitura na Educação Básica, visando à compreensão leitora 

por meio da exploração de pistas linguísticas orientadas pelo locutor no 

discurso. A fim de desvelar o potencial da ANL no ensino de leitura, após a 

teorização e a apresentação de princípios derivados das bases teóricas, 

relatar-se-á como se deu a orientação de um trabalho realizado por um 

estudante de oitavo ano do Ensino Fundamental que examinou, em cinco 

tweets, o modo de utilização da linguagem e a construção da argumentação 

pelo locutor, sob a perspectiva da semântica-argumentativa, com foco em 

leitores infantojuvenis.  

 

1. O trabalho de Iniciação Científica em nível de Educação Básica 

O trabalho de Iniciação Científica orientado na Educação Básica exige 

um olhar atento e dedicado do professor-orientador, principalmente em razão 

da falta de experiência e maturidade do pesquisador. Na escola confessional 

na qual trabalhamos, estes trabalhos, ainda em formato de pré-projeto, são 

selecionados por um grupo de professores que participam da ―Comissão da 

Mostra de Iniciação Científica‖ e depois são distribuídos conforme temática e 

carga-horária dos professores referentes ao segmento de ensino. Após a 

distribuição, são realizados encontros semanais com o estudante, a fim de 

definir, com mais especificidade, o objetivo do trabalho, suas questões 

norteadores, bem como hipóteses e teorias que possibilitem sua realização.  

No decorrer do ano letivo, são efetivadas orientações com o estudante-

pesquisador, de modo a orientar as partes da pesquisa. Nos primeiros 
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encontros, após a delimitação do tema e objetivos, é apresentada uma teoria 

ao estudante, a qual é ensinada e estudada juntamente com ele, sempre 

fazendo uso de uma linguagem acessível a seu nível de ensino. 

Consequentemente, passa-se a analisar o objeto de análise da pesquisa por 

meio da teoria estudada e, por fim, conclui-se o trabalho, que é apresentado no 

evento da escola denominado ―Mostra do Saber‖. Neste evento, os estudantes 

apresentam suas pesquisas em ―banners‖, também fazendo uso do 

―PowerPoint‖, às pessoas interessadas e a um trio de professores-avaliadores, 

que depois escolhem os melhores trabalhos para serem apresentados em 

mostras externas de Universidades próximas, como, por exemplo, o Espaço 

Jovem Cientista, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) e o Salão UFRGS Jovem, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS).  

Todo o processo, desde a produção do pré-projeto até as Mostras 

externas, tem a duração oito meses e promove um envolvimento do estudante 

de 6° ano do Ensino Fundamental ao 1° ano do Ensino Médio à prática da 

pesquisa científica, bem como ao conhecimento de teorias das mais diversas 

áreas do conhecimento. Contudo, o trabalho relatado por este artigo pertence à 

área das Linguagens, mas tem como co-orientadora uma professora da área 

das Ciências Humanas, possibilitando um olhar mais amplo e diferenciado 

tanto na orientação como da utilização da prática como fundamental para a 

sociedade. 

O trabalho escolhido para este relato foi produzido por uma estudante de 

14 anos do oitavo ano do Ensino Fundamental, denominado Uma perspectiva 

Linguística sobre a linguagem da Internet, que apresentou como objetivo 

principal refletir sobre a linguagem utilizada na Internet por meio da análise de 

postagens de ―tweets‖. Para tanto, escolhemos estudar, juntamente com a 

estudante, a Teoria da Argumentação na Língua, de Oswald Ducrot e 

colaboradores, com a finalidade de verificar quais fundamentos desta Teoria 

poderiam auxiliar, de acordo com o nível de ensino, na verificação do objetivo 

da pesquisa. 
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2. Os fundamentos que auxiliam na compreensão do discurso 
analisado e na orientação do trabalho 

2.1 A base advinda da Comunicação 

Considerando tratar-se de uma realidade irreversível, a convivência com 

as redes sociais e sua linguagem própria merece ser alvo de estudos e 

atenção, pois, além de servir como uma espécie de ―identificação de grupo‖, 

carrega em sua essência a ânsia dos jovens em interagirem neste ambiente. A 

preocupação é como a linguagem deste ambiente irá refletir sobre os 

adolescentes que estão em idade escolar e em fase de amadurecimento de 

opiniões em relação a fatos do cotidiano. Para Amaral (2003): 

A linguagem adotada no mundo virtual requer habilidades de escrita 
rápida para esta geração net, o que cria uma solução intermediária de 
comunicação, provocando muita preocupação aos estudiosos. 
(AMARAL, 2003, p. 2) 

Isso nos faz perceber que, ao utilizar cada vez mais a internet para se 

comunicar, o vocabulário dos adolescentes, aos poucos, vai se limitando, uma 

vez que as postagens são normalmente compostas por frases curtas, símbolos 

e abreviações, e também com compreensões possíveis e pouco embasadas. 

Pereira e Moura (2005) descrevem: 

Os internautas utilizam também as teclas, como: os parênteses, os 
dois pontos, o ponto e vírgula, os colchetes, o zero, os sinais de 
‗maior‘ e ‗menor‘ etc, que, conjugados (formam expressões de 
alegria, tristeza, abraços, beijos, sono, entre outras) são utilizados, 
pelos interlocutores, com o objetivo de representar, durante a 
dinâmica do diálogo que se trava, as manifestações discursivas que 
ocorrem normalmente numa situação de conversa oral face-a-face. 
(PEREIRA e MOURA, 2005, p. 76) 

Este ambiente de frases curtas e informais possibilita o surgimento das 

novas tendências: opiniões são divulgadas, atitudes aprovadas ou rejeitadas e 

verdadeiras revoluções sociais e culturais podem espalhar-se rapidamente pelo 

mundo. Nesta perspectiva, afirma Soares (1997) que: 

O maior instrumento da globalização cultural na sociedade tem sido 
certamente o conjunto das redes de comunicação de massa. A 
abrangência, extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das 
maiores transformações na virada do século. (SOARES, 1997, p. 2) 
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Então, a fim de verificar de que modo pode-se orientar este jovem a 

compreender de maneira crítica um texto publicado na Internet, buscamos 

apoio na Teoria da Argumentação na Língua, que passa a ser descrita nas 

próximas linhas deste artigo.   

 

2.2 A base advinda da Linguística: a Teoria da Argumentação na Língua 

A Teoria da Argumentação na Língua, criada por Oswald Ducrot e Jean-

Claude Anscombre e continuada atualmente por Marion Carel e Oswald Ducrot, 

na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, começou a 

desenvolver-se na década de 1980. Para a ANL, a argumentação é constituída 

pela própria língua em sua organização, formada por um sistema de valores 

diferenciais, em que as palavras estão em relação na construção do sentido do 

discurso/texto1. Para Ducrot (1990): 

O linguista e em particular o linguista semanticista deve preocupar-se 
com o sentido do enunciado, isto é, deve descrever o que diz o 
enunciado que ele produz. De maneira que o que interessa é o que 
está no enunciado e não as condições externas de sua produção. 
(DUCROT, 1990, p.17). 

Nesse sentido, a função primeira da língua ao ser atualizada em 

discurso não é informar, mas argumentar. A ANL identifica um locutor que 

produz sentido a um alocutário na elaboração de um texto. Então, propomo-nos 

a analisar as palavras do texto pelo princípio da relação, visto que as 

expressões de um texto só têm sentido quando estão em relação com outras 

expressões. Isso só é possível pela orientação argumentativa dada pelo 

locutor, visto nesta pesquisa como produtor do texto. O locutor irá orientar 

argumentativamente seu texto de modo a construir o sentido do que se 

pretende expressar. 

Assim, chegamos à noção de modificadores, que comparece na ANL 

quando Ducrot mostra que certos tipos de palavras funcionam como um 

modificador, agindo sobre a força argumentativa de outra palavra. Para mostrar 

esse fato, o teórico estuda o comportamento de certos modificadores (adjetivos 

                                                           
1
 Nesta pesquisa, utilizaremos os termos texto e discurso como sinônimos, a fim de nivelar o 

conteúdo à Educação Básica. 
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e advérbios) que acompanham os predicados da língua (nomes e verbos) e 

cuja presença diminui ou aumenta a força destes últimos. Por isso, Ducrot tem 

como proposta justificar, de um ponto de vista linguístico, que certos 

modificadores aumentam ou diminuem a força de outras palavras. São esses 

modificadores denominados, na Teoria, como realizantes e desrealizantes. 

Para exemplificar tais fenômenos, tomemos como ponto de partida os 

enunciados abaixo (DUCROT, 2002, p. 12): 

 (1) Ele apresentou, na reunião, um problema difícil. 

 (2) Ele apresentou, na reunião, um problema fácil. 

Através da Teoria, podemos observar que são modificadores os 

adjetivos ―difícil‖, em (1), e ―fácil‖, em (2). No entanto, em (1), o adjetivo ―difícil‖ 

aumenta potencial argumentativo de ―problema‖, sendo, por isso, considerado 

um modificador realizante. Já em (2), o adjetivo ―fácil‖ diminui o potencial 

argumentativo de ―problema‖, sendo denominado de modificador desrealizante. 

Assim, o princípio da relação, bem como o de orientação argumentativa 

e o de modificadores, explicados pela ANL, permite-nos, em conjunto, com 

uma estudante de nível de Educação Básica, fazer uma análise discursiva de 

acordo com o seu nível, de modo a compreender o sentido por meio da 

relação. 

 

3. A orientação do trabalho de Iniciação Científica em nível de 
Educação Básica por meio dos fundamentos da ANL 

Como mencionado no primeiro capítulo, o trabalho de Iniciação 

Científica em questão foi realizado por uma estudante de 14 anos de idade do 

oitavo ano do Ensino Fundamental e teve como orientadora uma professora 

doutora em Letras – Linguística e co-orientação de uma professora doutoranda 

em Geografia.  

O objetivo do trabalho intitulado Uma perspectiva linguística sobre a 

linguagem da Internet foi refletir sobre a linguagem utilizada na Internet por 

meio da análise de postagens de ―tweets”. Tal objetivo se justifica na 

verificação da importância do tema, pois estamos nos referindo à primeira 

geração que convive desde criança com acesso às redes sociais e, 
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certamente, está sendo muito influenciada por elas. Como a maior parte do 

conteúdo ―consumido‖ pelos jovens vem deste ambiente, é absolutamente 

natural que esta linguagem acabe migrando do mundo virtual para o real. 

Sendo isso, uma preocupação em relação ao excesso de informalidade 

utilizado nas relações discursivas. 

A partir disso, a estudante levantou o seguinte problema de pesquisa, 

ancorada em Soares (1997): De que forma o adolescente utiliza esta nova 

linguagem advinda do uso das redes sociais e como pode ser influenciado por 

ela? 

O maior instrumento da globalização cultural na sociedade tem sido 
certamente o conjunto das redes de comunicação de massa. A 
abrangência, extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das 
maiores transformações na virada do século. (SOARES, 1997, p. 2) 

Então, a fim de responder ao problema de pesquisa, estudou e buscou 

em alguns fundamentos da Teoria da Argumentação na Língua elementos que 

permitissem compreender essa linguagem utilizada na Internet. Para isso 

realizou uma pesquisa, de cunho teórico, buscando - por meio de um 

referencial teórico oriundo de pesquisadores da área da Comunicação (Amaral, 

2003; Pereira e Moura, 2005; Soares, 1997) e de noções da Teoria da 

Argumentação na Língua, de Oswald Ducrot (Ducrot, 1990 e 2002) - identificar 

o conceito de linguagem e verificar sua utilização em postagens do Twitter, 

para que pudesse ser feita uma reflexão sobre como a linguagem é utilizada na 

Internet. 

Em conjunto com as professoras e após estudo dos Fundamentos da 

ANL, foram escolhidas quatro postagens do Twitter e analisada como se dá a 

construção dos sentidos através das relações entre as palavras. Assim, através 

da análise realizada pela estudante (em anexo), foi possível constatar recursos 

linguísticos próprios de cada locutor como, por exemplo, expressões que 

alteram o sentido de outras, escolhas lexicais que orientam o alocutário a 

compreender o texto de modo a perceber a imparcialidade relacionada às 

questões de gênero, o ponto de vista e a subjetividade de quem escreve o 

enunciado - através da relação estabelecida pelas escolhas linguísticas feitas 
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pelo locutor - e a intertextualidade, que diz respeito à relação do texto 

publicado com outros textos existentes. 

 

Considerações finais 

Com o propósito de estabelecer uma relação entre a Universidade e a 

Educação Básica, com a transposição de um saber teórico, estudado em 

Ensino Superior, em um saber a ser aplicado em sala de aula de Ensino 

Fundamental, com fim na leitura, traçamos como objetivo relatar e refletir sobre 

a orientação de um trabalho de Iniciação Científica em nível de Educação 

Básica - mais especificamente nos anos finais do Ensino Fundamental - 

utilizando como base teórica princípios enunciativo-argumentativos da Teoria 

da Argumentação na Língua.  

Para isso, relatamos e refletimos sobre o trabalho de iniciação científica 

realizado por uma estudante de oitavo ano do Ensino Fundamental intitulado 

Uma perspectiva linguística sobre a linguagem da Internet, que teve como 

intenção principal refletir sobre a linguagem utilizada na Internet por meio da 

análise de postagens de ―tweets”, também sob a perspectiva da ANL. Através 

da análise da estudante, é possível averiguar como a linguagem é utilizada na 

Internet através de postagens de ―tweets‖, verificando que as regras 

tradicionais de ortografia e gramática são relegadas a um segundo plano, 

tornando-se ―dispensáveis‖ na hora das postagens. Ainda foi possível perceber 

que a falta de regras é típica nesse ambiente e em nada prejudica na 

compreensão das mensagens enviadas.  

Quanto à pergunta De que forma o adolescente utiliza esta nova 

linguagem advinda do uso das redes sociais e como pode ser influenciado por 

ela?, fica evidente que essa forma de linguagem mais descomprometida com 

regras e que dá mais lugar à criatividade acaba se tornando mais atraente aos 

adolescentes, os quais, por sua vez, sentem a necessidade de usar essa 

mesma linguagem para se sentirem parte deste mundo virtual, fazendo, muitas 

vezes, compreensões equivocadas de fatos cotidianos. 

Assim, constataram-se recursos linguísticos próprios de cada locutor 

como, por exemplo, expressões que alteram o sentido de outras, escolhas 
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lexicais que orientam o alocutário a compreender o texto de modo a perceber a 

imparcialidade relacionada às questões de gênero, o ponto de vista e a 

subjetividade de quem escreve o enunciado através da relação estabelecida 

pelas escolhas linguísticas feitas pelo locutor, e a intertextualidade, que diz 

respeito à relação do texto publicado com outros textos existentes na Internet. 

Sobre isso, na análise, mostra-se exemplos de mensagens diretas e objetivas, 

e outras que nos mostram que nem sempre o conteúdo da mensagem fica 

óbvio, exigindo do receptor o conhecimento de outros eventos ocorridos.  

Logo, esta pesquisa, que relata e reflete sobre outra, permite preencher 

lacunas existentes entre a teoria e a prática no tratamento da leitura com 

ênfase no funcionamento linguístico-argumentativo de textos na Educação 

Básica. Além disso, a partir da análise realizada pela estudante e desta 

reflexão sobre a orientação oferecida, é possível refletir sobre a importância de 

conhecer e compreender o sistema da língua, observando que sua relevância 

está na compreensão textual que implica um cidadão crítico e consciente, que 

leva em consideração aquilo que é lido em um meio de comunicação global, 

como, por exemplo, a Internet. 
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Anexo 

ANÁLISE REALIZADA PELA ESTUDANTE COM ORIENTAÇÃO DAS 

PROFESSORAS 

Para nossa análise, escolhemos quatro postagens do Twitter e verificamos 

como se dá a construção dos sentidos através das relações entre as palavras. 

Postagem 1 

 

 

 

 

Em resposta a um elogio feito em seu Twitter, atualmente com mais de 

oito milhões de seguidores, a cantora Pitty substitui as vogais ―a‖ e ―o‖, que 

indicariam os gêneros feminino e masculino respectivamente, pela letra ―x‖ 

tornando o gênero uma variável. Compreendemos como um modo de dizer que 

esta mensagem é para todos que a seguem, independentemente de sua opção 

sexual. Também pode ser interpretado como uma crítica ao conservadorismo 

na sociedade. Percebemos, então, que, através das escolhas lexicais, o locutor 

orientou seu alocutário a compreender seu texto, percebendo a imparcialidade 

relacionada às questões de gênero. 

 

Postagem 2 
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No Twitter, também podemos encontrar comentários de extremo mau 

gosto. É o caso dessa postagem do cantor Biel, que, na ocasião, possuía mais 

de um milhão e duzentos mil seguidores. Nele, o cantor influencia os seus 

seguidores a serem desrespeitosos com as pessoas idosas, demonstrando não 

ter nenhuma gratidão pelo muito que essas pessoas já fizeram em nossa 

sociedade. Linguisticamente, verificamos, através da relação estabelecida 

pelas escolhas linguísticas feitas pelo locutor, o ponto de vista e a subjetividade 

de quem escreve o enunciado. 

Postagem 3 

 

 

O seriado americano ―House of Cards‖, com quase dois milhões de 

seguidores, fez essa postagem em sua conta no Twitter no dia em que foi 

revelado um escândalo envolvendo o atual presidente do Brasil (ano de 2017). 

Este é um exemplo de crítica bem-humorada sobre o atual cenário político 

brasileiro. Neste caso, é importante relacionar a linguagem utilizada ao 

contexto de outros textos publicados na Internet. Quando isso ocorre, dizemos 

que entre este enunciado e as notícias publicadas sobre o fato há 

Intertextualidade. Além disso, é importante evidenciar a escolha dos locutores 

deste tweet terem o escrito em Língua Portuguesa, o que provoca sentidos 

implícitos, observando o contexto. 

Postagem 4 

 

 

 

 

Mostrando que as redes sociais permitem aproximações que há poucos 

anos eram inimagináveis, o Papa Francisco usou sua conta no Twitter para, 

sutilmente, ―mandar um recado‖ ao presidente dos Estados Unidos, que havia 
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se pronunciado de maneira contraditória. Na postagem, imediatamente lida por 

dois milhões e quinhentos mil seguidores, o Papa lembra que todos somos 

responsáveis pela preservação do meio ambiente. Novamente, verificamos a 

Intertextualidade, pois, para compreender que esta mensagem se trata de um 

recado, é importante ter conhecimento sobre o fato ocorrido em relação ao 

presidente dos EUA. Além disso, linguisticamente, observamos a palavra 

―coletivo‖ como um modificador realizante, pois aumenta o potencial 

argumentativo da palavra ―bem‖, dando um sentido mais amplo a ela. 
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Resumen: Este trabajo se centra en la repercusión mediática que tuvo un discurso 
pronunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez en 2010, en el que construyó la 
metáfora de la gallina ―Doña Rumbo y sus tres huevitos‖ para referirse a su política de 
gobierno. Específicamente, toma como caso de estudio las caricaturas políticas 
publicadas en el diario colombiano El Tiempo de su dibujante más asiduo, Matador. 
Desde un punto de vista semiótico y retórico y apelando a aportes relacionados con la 
multimodalidad en el humor gráfico, este trabajo contribuye a dilucidar la estrategia 
retórica orientada a satirizar y desacralizar al presidente Uribe Vélez. Encontramos 
que Matador saca provecho del potencial de cada modo semiótico para construir su 
discurso, apoyándose mayormente en la animalización a nivel visual, en la silepsis 
verbal y el sarcasmo multimodal. 
Palabras Clave: Multimodalidad. Humor gráfico. Representaciones. Imagen 
presidencial. 
 
Abstract: This paper focuses on the media impact of a speech given by President 
Álvaro Uribe Vélez in 2010, in which he constructed the metaphor of the chicken "Doña 
Rumbo and its three little eggs" to refer to his government policy. Specifically, this work 
takes as a case study the political cartoons published in the Colombian newspaper El 
Tiempo made by his most assiduous cartoonist, Matador. Based on a semiotic and 
rhetorical point of view and inspired by contributions related to multimodality in 
cartoons, this work contributes to elucidate the rhetorical strategy aimed at satirizing 
and desacralizing President Uribe Vélez. Our results show that Matador takes 
advantage of the potential of each semiotic mode to construct his discourse, relying 
mostly on animalisation at a visual level, in verbal syllepsis and multimodal sarcasm. 
Keywords: Multimodality. Cartoons. Representations. Presidential image. 
 
 

Introducción 

La caricatura política tiene una larga trayectoria en la prensa como 

constructora de relatos sociales y políticos, permite aproximarse a las 

complejas relaciones entre sociedad, poder y medios de comunicación 

(Chartier, 2005; Marin, 2009), y constituye un objeto de particular interés para 

el estudio de imaginarios de época (Carmona, 2009; Montealegre, 2014). Se 
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nutre y a la vez contribuye a construir visiones, creencias con las que se forja la 

identidad de un grupo social (Van Dijk, 2000). En tanto discurso satírico, 

generalmente contestatario y contra hegemónico (Angenot, 2010), elabora y 

comenta hechos de actualidad desde una mirada humorística en la que 

subyace cierta moral (Shelton Caswell, 2004).  

Entre la diversidad de fuentes que toma la caricatura política para 

construir su discurso, las declaraciones de la dirigencia política ocupan un lugar 

destacado, siendo la máxima autoridad del Estado en regímenes 

presidenciales un blanco recurrente (Pedrazzini y Scheuer, 2010; Pedrazzini, 

2012).  

El presente trabajo se centra en la repercusión mediática que tuvo un 

discurso pronunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez en 2010, en el que 

construyó la metáfora de la gallina ―Doña Rumbo y sus tres huevitos‖ para 

referirse a su política de gobierno. Específicamente, toma como caso de 

estudio las caricaturas políticas publicadas en el diario colombiano El Tiempo1 

de su dibujante más asiduo, Matador. Nuestro objetivo será analizar la 

estrategia retórica desplegada por el humorista gráfico para satirizar y 

desacralizar al presidente Álvaro Uribe Vélez.  

 

1. Marco teórico 

La caricatura política es considerada un discurso multimodal con una gran 

densidad semiótica por los elementos que la componen (Pedrazzini 2012, 

Rodríguez y Velásquez, 2011; Steimberg, 2013). Esta caracterización se debe a 

que los modos verbal –compuesto por signos lingüísticos- y visual –compuesto 

por signos icónicos y plásticos- (Grupo μ, 1992; Joly, 2005) que la integran están 

revestidos de sentido y aportan -desde su especificidad semiótica- (Kress y van 

Leeuwen, 2006) de forma significativa al mensaje principal. En la caricatura, los 

modos semióticos visual y verbal son convocados al mismo tiempo y uno no 

funciona independientemente del otro, pudiendo caracterizarse dicha relación 

como simbiótica (Pedrazzini y Scheuer, 2010). Estos modos semióticos ayudan 

                                                           
1
 El diario El Tiempo fundado en 1911, es actualmente la base de la Casa Editorial El Tiempo y 

desde 1913 hasta nuestros días es dirigido por la tradicional familia colombiana Santo.  
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también en la identificación de tres componentes esenciales de la caricatura 

política: personaje, situación ficticia (juego humorístico) y situación referida 

(tema) (Pedrazzini y Scheuer, 2010 y 2017). 

Las caricaturas políticas que son publicadas en la sección de Opinión de 

los diarios pueden ser denominadas caricaturas editoriales. Su finalidad es 

persuadir e influir sobre los estados mentales, creencias y puntos de vista que 

los lectores tienen sobre hechos socio-políticos (Shelton Caswell, 2004, 

Schilperoord y Maes, 2009). Para ello, el dibujante despliega diversas 

estrategias humorísticas y retóricas y juega con lo insólito, lo absurdo, lo 

ridículo y lo exagerado, articulando un sentido literal y uno o más sentidos 

latentes. Los recursos humorísticos y retóricos suelen ser la metáfora, la ironía, 

el sarcasmo, el doble sentido, el absurdo, la inversión de roles, la parodia, el 

travestimiento, entre otros. Así, las figuras retóricas juegan un rol fundamental, 

dado que se constituyen en elementos centrales en su discurso al asumir 

diversas funciones como las de atraer, divertir, pasar un mensaje crítico y 

buscar la complicidad del lector (Pedrazzini y Scheuer, 2012). Entre las figuras 

retóricas, la metáfora tiene una presencia recurrente en la caricatura política 

(e.g. Edwards, 2001; El Refaie, 2003, 2009; Schilperoord y Maes, 2009). En la 

misma se utiliza una escena imaginaria para referirse a personajes y a 

acontecimientos y su lectura requiere un procesamiento metafórico mediante el 

cual las características de la escena imaginaria se asignan a las personas 

reales y a los eventos socio-políticos (Edwards, 2001). 

 

2. Estudio de caso, objetivos, corpus  

En el presente trabajo nos centramos en la repercusión que tuvo un 

discurso del presidente Álvaro Uribe pronunciado en una gira por Antioquia en 

mayo de 2010 en la que haciendo uso de las tradiciones orales de esta región, 

construyó la metáfora de la gallina ―Doña Rumbo y los tres huevitos‖ para hacer 

referencia a su mandato y a sus tres principales políticas: Seguridad 

democrática, confianza inversionista y política social. En palabras del propio 
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presidente2, la metáfora supuso un intento por construir un relato coloquial y 

accesible sobre sus políticas de gobierno. 

El discurso es pronunciado por el mandatario durante su último año de 

gobierno y a pocos días de realizarse las elecciones presidenciales en 2010, 

mientras asistía a la inauguración de un centro de distribución en Ríonegro, 

Antioquia por Procter and Gamble. Después de resaltar la inversión llevada a 

cabo por esta empresa privada, el Presidente presenta la historia de Doña 

Rumbo y los tres huevitos: 

―… Aquí en Antioquia hay unas gallinitas pequeñas que llamamos 
cubanitas, esas gallinitas son muy celosas, esas gallinitas cuando 
están cuidando los huevitos no dejan que las cambien, porque 
saben que si las cambian entonces los huevitos se pierden, los 
huevitos se vanean. Hay una gallinita que está cuidando esos 
tres huevitos: el de la Seguridad Democrática, el de la confianza 
de inversión, el de la política social. Yo le pregunté a esa gallinita: 
‗¿Cómo te llamas?‘. Me dijo: ‗Doña Rumbo‘, y me dijo: ‘no me 
cambie, no me vayan a cambiar porque se me pierden los 
huevitos, déjenme persistir para poder sacar los pollitos’. Y dijo 
Doña Rumbo: ‗yo prometo que esos pollitos van a ser fuertes, esos 
pollitos van a tener energía, esos pollitos se van a convertir en un 
gran gallinero poderoso de prosperidad para todos los colombianos‘‖ 
(Uribe Vélez, 2010)

3
. 

En su discurso, el Presidente abogaba por la continuidad de sus políticas 

gubernamentales mediante la metáfora de Doña Rumbo, que simboliza al jefe 

de Estado, para hacer un llamado a los colombianos a votar el 30 de mayo por 

el candidato que él consideraba representaba su continuidad, Juan Manuel 

Santos. Esta metáfora es nuevamente usada por el mandatario en otros 

discursos hasta el momento en el que Santos es elegido presidente el 20 de 

junio de 2010 en segunda vuelta4 y también es usada por los diarios años 

después para hacer referencia al distanciamiento entre el ex mandatario y su 

sucesor.  

Este discurso tuvo repercusiones mediáticas, no sólo por el apoyo que el 

presidente Álvaro Uribe brindó a Santos, sino también por la metáfora creada 

                                                           
2
 http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/teoria-de-los-tres-huevitos 

3
 El énfasis es nuestro. En esta dirección electrónica se encuentra el discurso completo del 

Presidente http://historico.presidencia.gov.co/sp/2010/mayo/26/24262010.html 
4
 Fueron varios los discursos en los que el presidente Álvaro Uribe expresó su deseo de 

nombrar a Juan Manuel Santos como el candidato elegido por él para continuar sus políticas de 
gobierno. Ejemplo de ello son los discursos del 28 de mayo y del 1 de junio de 2010.  

http://historico.presidencia.gov.co/sp/2010/mayo/26/24262010.html
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para enunciarlo. Así lo registraron diversos diarios colombianos. El diario El 

Tiempo tituló el 24 de mayo de 2010, ―Presidente Uribe pidió no cambiar de 

'gallina' a los 'huevitos' de la seguridad democrática‖ y, ―El burro, la vaca y los 

tres huevitos‖ el 3 de julio de 2010. El diario El Universal, tituló ―Presidente 

Uribe pide cuidar los "huevitos" de la Seguridad Democrática, pero "con la 

misma gallina”. El diario El Colombiano publicó el 14 de junio de 2010 “Entrego 

a Doña Rumbo con sus tres huevitos: Uribe”. El diario electrónico Libertad 

Digital tituló el 25 de mayo de 2010, ―El apoyo de Uribe, basado en "huevitos" y 

"gallinas". Los sitios oficiales de la W Radio y de Radio Santafé publicaron 

―Uribe pidió no cambiar de 'gallina' a los 'huevitos' de la seguridad democrática” 

y “Uribe pide a los colombianos no cambiar los tres huevitos de prosperidad 

que deja su gobierno”.  

Debido a que la circulación de la metáfora de Doña Rumbo y los tres 

huevitos tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación 

colombianos, analizaremos en profundidad un corpus limitado de caricaturas 

que fueron publicadas por Matador entre mayo y agosto de 2010 en el diario El 

Tiempo y que aluden a tal hecho. 

 

3. Despliegue de la estrategia retórica 

El corpus de caricaturas seleccionado refiere principalmente a tres 

temáticas – situación referida –: las elecciones presidenciales de 2010 en las 

que resultó electo Juan Manuel Santos, el apoyo que el presidente Álvaro Uribe 

le dio a este candidato durante la campaña electoral, y el final de su mandato. 

La estrategia retórica que despliega Matador en el corpus de caricaturas de 

esta investigación para satirizar y desacralizar al presidente Álvaro Uribe está 

centrada principalmente en el despliegue de tres figuras retóricas: la silepsis 

verbal, la metáfora visual y el sarcasmo multimodal. 

La silepsis se centra en las acepciones que adquiere el término huevitos 

en el corpus de caricaturas. Matador juega con los sentidos propios y figurados 

de la palabra activando además otras significaciones: las políticas de gobierno 

de Álvaro Uribe (Figura 1, 2, 3 y 6), los testículos (Figura 2), los nuevos 

intereses del mandatario (Figura 4), los problemas no resueltos por Álvaro 
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Uribe durante su gobierno (Figura 5) y el fin de su mandato (Figura 7). Además 

de estás acepciones de huevito, podemos encontrar su asociación con la 

derivación de ―gallina‖ a ―polla‖ que se puede observar en la Figura 2. Matador 

asocia dos hechos de actualidad del momento: las elecciones presidenciales 

en Colombia y el mundial de fútbol. Los huevitos aluden a las políticas del 

presidente mientras que la gallina -que remite a Juan Manuel Santos- es la 

―polla mundialista‖, en tanto deviene la apuesta que Uribe Vélez hace al elegir a 

su sucesor, continuador de sus políticas.  

  Figura 1. 31 de mayo de 2010          Figura 2. 12 de junio de 2010 

  
 

La metáfora se materializa en la animalización del presidente Uribe 

Vélez como gallina y como serpiente y en la representación de Juan Manuel 

Santos realizando acciones que no se corresponden con sus funciones.  

En la Figura 4, publicada el 4 de julio, el presidente Álvaro Uribe cuida 

nuevos huevitos que representan nuevos intereses: la alcaldía de Bogotá. En la 

Figura 7, publicada el 7 de agosto, el Presidente es una gallina que viste una 

casaca militar decimonónica y que pone su último huevo, representando con 

éste el fin de su segundo mandato, a pesar de ser reconocido por Juan Manuel 

Santos como el segundo libertador de Colombia. En la Figura 5, publicada el 8 

de julio, el mandatario es una serpiente que incuba cinco huevos que 

representan cinco problemas que se incrementaron en el país durante sus dos 

gobiernos: desempleo, crisis de la salud, narcotráfico, bandas criminales y las 
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FARC. En esta caricatura, Matador transfiere el sentido que en nuestra cultura 

le adjudicamos a la serpiente como animal venenoso que en este caso ha 

contribuido a urdir cinco problemas en la sociedad colombiana. 

    Figura 4. 4 de julio de 2010        Figura 5. 8 de julio de 2010  

   

 

Las Figuras 2 y 6 son ejemplos de metaforización a través de la 

representación del candidato presidencial realizando acciones que no se 

corresponden con sus funciones. En la Figura 2, publicada el 27 de mayo, dos 

días después de pronunciado el discurso del mandatario en el que dio a 

conocer la metáfora de Doña Rumbo y los tres huevitos, Matador representa al 

Presidente junto a Juan Manuel Santos, quien tiene puesto un disfraz de 

gallina. En esta caricatura, más que recurrir a un procedimiento metafórico a 

través de la animalización, Matador apela al símil. Este procedimiento retórico 

le permite anticipar que Santos no representaba esa continuidad tan anhelada 

por Álvaro Uribe Vélez sino que posiblemente era una apariencia. En la Figura 

6 observamos a Santos convertido en un malabarista que frente a Álvaro Uribe 

lanza al aire los tres huevitos mientras monta un monociclo.  
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Figura 3. 27 de mayo de 2010 

 
 

El sarcasmo opera mayoritariamente de manera multimodal en tanto sus 

sentidos se desprenden de la combinación de los títulos, globos, etiquetas y 

representación de los personajes. A través de esta figura, Matador ridiculiza el 

discurso del Presidente. En las Figuras 3 y 1, el sarcasmo se activa al leer los 

títulos de las caricaturas ―Literalmente‖ y ―Fresquito testicular‖ y ponerlos en 

relación con la representación visual de los personajes y el diálogo entre ellos. 

En la Figura 3, Matador representa ―literalmente‖ a Santos en gallina, es decir, 

en el protector de la continuidad de sus políticas, aunque como hemos visto, el 

hecho de que se trate de un disfraz y no de una gallina en sí introduce un 

sentido de distanciamiento. En la Figura 1, el mandatario se siente aliviado por 

el triunfo de Juan Manuel Santos en las elecciones porque está seguro de que 

él continuará con sus políticas de gobierno. 

En las Figuras 4 y 5, Matador hace uso del sarcasmo para visibilizar la 

ambición de poder del presidente Álvaro Uribe y las incongruencias de sus 

decisiones políticas, respectivamente. Por un lado, desea continuar en el poder 

a través de la alcaldía de Bogotá y, por el otro, incentivó algunos problemas al 

no prestarles la atención adecuada. Por último, en las Figuras 6 y 7, Matador 

recurre al sarcasmo para evidenciar el poco interés que empezó a demostrar 

Juan Manuel Santos en continuar con las políticas de Álvaro Uribe Vélez una 

vez que fue elegido presidente.  
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       Figura 6. 19 de julio de 2010        Figura 7. 7 de agosto de 2010 

   
 

En el despliegue de su estrategia retórica, Matador corre el sentido de la 

metáfora de Doña Rumbo y los tres huevitos. En las primeras caricaturas 

publicadas entre mayo y junio de 2010 – Figuras 1, 2 y 3 –, el mandatario es 

representado convencido de que Juan Manuel Santos es quien encarna la 

continuidad de sus políticas. Es importante resaltar que durante este período se 

define el triunfo de Santos en las elecciones presidenciales y, por tanto, es el 

momento en el que el Presidente despliega con mayor interés la historia de 

Doña Rumbo y los tres huevitos en sus discursos (Ver tercera nota al pie).  

En las siguientes dos caricaturas – Figuras 4 y 5 – publicadas el 4 y el 8 

de julio, respectivamente, Matador realiza un corrimiento del sentido de la 

metáfora creada por el mandatario, dado que en estas caricaturas el presidente 

es una gallina que cuida unos huevos que ya no son sus políticas 

gubernamentales, sino sus nuevos intereses políticos, en este caso, la alcaldía 

de Bogotá y, por otra parte, es una serpiente que incuba huevos que 

representan cinco problemas no resueltos durante su mandato. En otras 

palabras, Matador indica que Álvaro Uribe no solamente incubó sus tres 

políticas gubernamentales, sino que alimentó problemas estructurales en el 

país.  

En las últimas dos caricaturas, Matador vuelve sobre el sentido primero 

de la metáfora de Doña Rumbo y los tres huevitos, pero en este caso ya no con 

la seguridad de que serán objeto de atención por su sucesor Juan Manuel 

Santos. En las Figuras 6 y 7, se puede observar, por un lado, a Álvaro Uribe 
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preocupado porque Santos usa sus huevitos como objetos que arroja al aire 

alternativamente para realizar una función de malabarismo mientras monta un 

monociclo y, por otro lado, el mandatario es una gallina que pone su último 

huevo.  

  

Consideraciones finales 

Nuestros análisis muestran que Matador se apoya en las potencialidades 

de cada modo semiótico para satirizar y desacralizar a Álvaro Uribe Vélez. Su 

estrategia retórica conjuga reiteración y novedad, en tanto se apoya en algunos 

recursos de forma recurrente y simultáneamente va incorporando nuevos 

sentidos en estrecha relación con la coyuntura política. 

La metáfora visual, en particular la animalización, es central en la 

construcción de la situación ficticia. Este hallazgo coincide con numerosos 

trabajos que proponen a la metáfora como el mecanismo central en la 

caricatura política (Edwards, 2001; El Refaie, 2003, 2009; Schilperoord y Maes, 

2009). En el caso específico de la animalización, el procedimiento se apoya en 

un amplio rango de categorías semánticas (Schilperoord y Maes, 2009) 

activando rasgos culturalmente connotados en relación con una especie en 

particular. En nuestro corpus, la gallina evoca el sentido de protección mientras 

que la serpiente el de peligrosidad e incluso traición. 

La silepsis, figura privilegiada para la instauración del doble sentido 

(Lessard, 1994), es usada por Matador para activar sentidos figurados de 

términos o expresiones vastamente extendidos en la cultura colombiana, 

jugando con la familiaridad que los mismos despiertan en el lector. Podríamos 

decir que esta búsqueda de familiaridad es parte constitutiva de la estrategia 

retórica del autor.  

Al igual que la ironía, el sarcasmo suele hacer eco de las opiniones de 

alguien, de los valores y creencias sociales con una actitud de burla y/o 

desaprobación (Wilson y Sperber 2012), pero de forma más exagerada que la 

primera (Charaudeau, 2011). En Matador, este recurso le permite tomar 

distancia de las declaraciones de los dirigentes políticos a menudo exagerando 

la situación y apoyándose para ello de situaciones ficticias en las que la 
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metáfora visual es recurrente. En este sentido, nuestros análisis sugieren un 

trabajo conjunto de estas y otras figuras retóricas, que ameritan nuevos 

estudios en profundidad (algunos esfuerzos en este sentido son los trabajos de 

Burgers, Konijn y Steen, 2016; Poppa-Wyatt, 2017, entre otros). 

Desde una perspectiva más centrada en el contexto político analizado, 

observamos que la metáfora de Doña Rumbo y sus huevitos son cargadas de 

diversas significaciones: las políticas de gobierno de Álvaro Uribe, los nuevos 

intereses del mandatario, los problemas no resueltos por Álvaro Uribe durante 

su gobierno y el fin de su mandato. A partir de esta multiplicidad de sentidos, 

Matador crítica lo que considera como intereses, desaciertos y manipulaciones 

ejercidas por el mandatario al final de su gobierno. 

Consideradas de forma sucesiva, las caricaturas de Matador implican un 

corrimiento temporal. Podemos ver cómo el 27 de mayo, antes de las 

elecciones presidenciales, Santos se disfraza como la ―gallinita‖ de Álvaro 

Uribe. El 4 de julio, después de que Santos saliese primero en la primera vuelta 

de las elecciones, el mandatario incuba nuevos huevitos, su interés por la 

alcaldía de Bogotá, y el 8 de julio, incuba otros huevitos, sus políticas 

cuestionadas. Aquí, el Presidente ya no es una gallina que protege sus huevos, 

sino una serpiente que incuba problemas. El 19 de julio, un día antes de 

celebrarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Santos hace 

malabarismo con los huevitos de Uribe Vélez y, el 7 agosto, fecha de la entrega 

del poder, Santos alaba a Álvaro Uribe pero Matador representa su 

distanciamiento al dejar indicado que sus políticas terminan con su gobierno. 

 Podría afirmarse que existe una intención de desenmascaramiento por 

parte de Matador en sus caricaturas. Por un lado, el deseo de manipulación de 

Álvaro Uribe sobre Santos y, por otro lado, la toma de distancia de este último 

frente a las políticas heredadas por su antecesor. En este sentido, las 

caricaturas de Matador se anticiparon a los hechos. Dieron cuenta de las 

diferencias y rivalidades que se generarían entre los dos mandatarios durante 

los siguientes ocho años y del abandono de las tres políticas uribistas por parte 

de Santos. En el mes de agosto de 2017, en el marco de las campañas 
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electorales legislativa y presidencial para 2018, el mismo Uribe Vélez haría 

referencia a que Santos no cuidó de sus huevitos5.  
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar as estratégias argumentativas nos 
enunciados de Jesus dirigidos à Mulher Samaritana e à Mulher adúltera, no contexto 
bíblico. Para a realização do presente estudo, recorremos, essencialmente, à Teoria 
Semiolinguística, de Patrick Charaudeau (2010). Os objetos de análise é o Evangelho 
de João, Capítulos 4 e 8, conforme estão plasmados na Bíblia de Jerusalém. Na 
verificação proposta, nosso foco recai na observação da proposta de mundo que é 
marcada pelo privilégio do homem em detrimento da mulher e na análise dos 
procedimentos que caracterizam o discurso da Salvação. Serão avaliados os efeitos 
de sentido resultantes das estratégias argumentativas na construção da força 
persuasiva desses enunciados. Observamos que tais procedimentos agem como 
instrumentos persuasivos sobre os interlocutores de Jesus, aspecto que evidencia que 
o discurso em comento configura-se como uma atividade argumentativa, que 
corrobora a salvação e a esperança evangélicas.  
Palavras-chave: Teoria Semiolinguística. Jesus. Mulheres. Bíblia. 
 
Abstract: The objective of this work is to analyze the argumentative strategies in the 
statements of Jesus addressed to the Samaritan Woman and the Adulterous Woman in 
the biblical context. In order to carry out the present study, we have recourse 
essentially to the Semiolinguistic Theory, by Patrick Charaudeau (2010). The objects of 
analysis are the Gospel of John, Chapters 4 and 8, as expressed in the Jerusalem 
Bible. In the proposed verification, our focus is on the observation of the world proposal 
that is marked by the privilege of the man to the detriment of the woman and in the 
analysis of the procedures that characterize the discourse of Salvation. The sense 
effects resulting from the argumentative strategies will be evaluated in the construction 
of the persuasive force of these statements. We observe that these procedures act as 
persuasive instruments on Jesus' interlocutors, an aspect that shows that the discourse 
in question is an argumentative activity that corroborates evangelical salvation and 
hope. 
Keywords: Semiolinguistic Theory. Jesus. Women. Bible. 
 
 

Introdução 

Um fato que nos chama atenção ao lermos a Bíblia é que ela apresenta 

um relacionamento conflitante entre Deus e o homem, sendo este último um 

ser pecador, incapaz de salvar a si mesmo desta condição errante. No entanto, 

existe um protagonista conhecido como Jesus, que age em favor da salvação 

da humanidade. Sob o prisma etimológico, o vocábulo ‗Jesus‘ provém do 
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hebraico Yehoshoua, que significa ―Deus salva‖ (QUINZON, 1999, p. 171). 

Logo, depreendemos que a sua missão, já prevista no nome, é salvar o 

homem. Para tanto, utiliza-se da linguagem para promover a remissão dos 

pecados deste e a reconciliação com Deus. 

Escolhemos o livro de João como foco da pesquisa, porque nele Jesus 

manifesta-se discursivamente – de modo efetivo – para promover a missão 

salvífica dos personagens bíblicos, quais sejam: a Mulher Samaritana e a 

Mulher Adúltera. Optamos por analisar os textos baseados na versão da Bíblia 

de Jerusalém, pelo fato de esta apresentar uma tradução que é muito 

respeitada pelos estudiosos, sendo reconhecida não só para estudos 

teológicos, mas também, filológicos, linguísticos e literários.  

Assim, o presente estudo, de caráter eminentemente bibliográfico, 

tomando por objeto o uso das estratégias argumentativas responsáveis pela 

força persuasiva do discurso de Jesus, busca responder à questão a seguir: 

Como se organizam as estratégias argumentativas utilizadas por Jesus para 

persuadir os respectivos interlocutores e quais os efeitos de sentido resultantes 

em cada diálogo? 

 Ante o exposto, recorremos à Teoria Semiolinguística, de Patrick 

Charaudeau (2010), uma vez que valoriza as condições de produção, isto é, o 

contexto.  

 

1. A Teoria Semiolinguística, de Patrick Charaudeau 

Segundo Charaudeau, o ato de comunicação não se limita apenas a 

informar. Comunicar é proceder a uma encenação.  

Assim como na encenação teatral, o diretor de teatro utiliza o espaço 
cênico, os cenários, a luz, a sonorização, os comediantes, o texto, 
para produzir efeitos de sentido visando um público imaginado por 
ele, o locutor – seja ao falar ou ao escrever – utiliza componentes do 
dispositivo da comunicação em função dos efeitos que pretende 
produzir em seu interlocutor. (CHARAUDEAU, 2010, p. 68). 

Essa encenação pode ser enunciativa, descritiva, narrativa ou 

argumentativa. Neste sentido, destacaremos apenas a encenação 
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argumentativa, visto que o corpus da nossa pesquisa corresponde à dinâmica 

dos princípios de organização do Modo Argumentativo. 

A seguir, estão explicitadas as condições necessárias à existência da 

argumentação: 

Para que haja argumentação, é necessário que exista: uma proposta 
sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, 
quanto a sua legitimidade (um questionamento quanto à legitimidade 
da proposta); um sujeito que se engaje em relação a esse 
questionamento (convicção) e desenvolva um raciocínio para tentar 
estabelecer uma verdade quanto a essa proposta; um outro sujeito, 
que relacionado com a mesma proposta, questionamento e verdade, 
constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a que se 
dirige o sujeito que argumenta, na esperança de conduzi-lo a 
compartilhar da mesma verdade (persuasão), sabendo que ela pode 
aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a argumentação. 
(CHARAUDEAU, 2010, p. 205). 

Em consonância com Charaudeau (2010, p. 206), argumentar é, 

portanto, uma atividade discursiva que, do ponto de vista do sujeito 

argumentante, participa de uma dupla busca: a) a busca pela racionalidade que 

tende a um ideal de verdade; b) a busca pela influência, que tende a um ideal 

de persuasão.  

Tomando por base tal teoria, para a análise e discursão do corpus, 

consideramos os seguintes fatores: o modo argumentativo; a relação triangular 

entre sujeito argumentante, uma proposta sobre o mundo e o sujeito-alvo como 

também as estratégias utilizadas nos diálogos. 

 

2. Primeiro ato comunicativo: A Mulher Samaritana 

O texto abaixo apresenta o diálogo de Jesus com uma mulher 

samaritana. Tudo começa quando Jesus passa pelo território da Samaria. 

Devido ao cansaço e ao calor castigante do meio-dia, o personagem senta-se 

junto a um poço quando uma mulher samaritana chega para tirar água. O 

Salvador dá início ao diálogo pedindo que aquela lhe desse água para beber, 

ato que a surpreende, pois conforme os costumes, os judeus não se davam 

com os samaritanos.  

Segundo a passagem em comento, a mulher está numa condição 

desconfortável pois além de ser uma estrangeira, é pecadora. No entanto, 
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Jesus insiste no diálogo, rompendo as barrreiras impostas pelas diferenças de 

sexo, origem, religião e costumes. A vida desta mulher ganha um novo rumo ao 

encontrar-se com Jesus. 

7
Uma mulher da Samaria chegou para tirar água, Jesus lhe disse: 

―Dá-me de beber!‖ 
8
Seus discípulos haviam ido à cidade comprar 

alimento. 
9
Diz-lhe então, a samaritana: ―Como, sendo judeu, tu me 

pedes de beber, a mim que sou samaritana?‖ (os judeus, com efeito, 
não se dão com os samaritanos.) 

10
Jesus lhe respondeu: ―Se 

conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz: ‗Dá-me de beber!‘, 
tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva!‖ 

11
Ela lhe disse: Senhor, 

nem sequer tens vasilha e o poço é profundo; de onde, pois, tiras 
essa água viva? 

12
És, porventura maior que o nosso pai Jacó, que 

nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos 
e seus animais?‖

13
Jesus lhe respondeu: ―Aquele que bebe desta 

água terá sede novamente; 
14

mas quem beber da água que eu lhe 
darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á 
nele fonte de água jorrando para a vida eterna‖.

15
Disse-lhe a mulher: 

―Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem 
tenha de vir mais aqui para tirá-la!‖ 

16
Jesus disse: ―Vai, chama teu 

marido e volta aqui‖. 
17 

A mulher lhe respondeu: ―Não tenho marido‖. 
Jesus lhe disse: ―Falaste bem: ‗Não tenho marido‘ 

18
pois tiveste cinco 

maridos e o que agora tens não é teu marido; nisso falaste a 
verdade‖. 

19
Disse-lhe a mulher: ―Senhor, vejo que és profeta. 

20
Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em 

Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. 
21

Jesus lhe disse: 
―Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha nem 
em Jerusalém adorareis o Pai. 

22
Vós adorais o que não conheceis; 

nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos 
judeus. 

23
Mas vem a hora - que é agora - em que os verdadeiros 

adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade, pois tais são 
os adoradores que o Pai procura. 

24
Deus é espírito e aqueles que o 

adoram devem adorá-lo em espirito e em verdade‖. 
25

A mulher lhe 
disse: ―Sei quem vem um Messias (que se chama Cristo). Quando ele 
vier, nos explicará tudo‖. 

26
Disse-lhe Jesus: Sou eu que falo contigo‖.  

 

2.1 Proposta sobre o mundo 

A Proposta presente no fragmento acima é estabelecida pela Mulher 

samaritana: “Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou 

samaritana? (João, Cap.4, v. 9)”.  

Jesus, o sujeito argumentante deste colóquio, posiciona-se em 

desacordo com a Proposta. Charaudeau (2010, p. 222) destaca que ―é 

necessário então que o sujeito declare falsa a Proposta, o que o levará a 

desenvolver um ato de Persuasão destinado a provar essa falsidade, isto é, a 

refutar a Proposta‖.  
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A partir de então, Jesus constrói seu discurso, estabelecendo uma 

verdade que contraria a declaração da sua interlocutora. Assim, ele elabora 

sua argumentação e, para isso, vale-se de algumas estratégias 

argumentativas. 

 

2.2 Estratégias utilizadas nos enunciados de Jesus 

Jesus, incialmente, usa a petição como estratégia argumentativa “Dá-me 

de beber!”. Considerando essa conjuntura, recordamos que Charaudeau (2010, 

p. 90) leciona que o sujeito argumentante propõe uma ação, quando se 

enxerga numa situação desfavorável, ou seja, julga-se impotente para melhorar 

a situação por si mesmo. Assim, pede ao interlocutor para realizar essa ação 

para melhorar a situação. O autor assinala que o interlocutor é tido como apto 

para realizar a ação pedida.  

Com este procedimento linguístico, Jesus trangride os preconceitos que 

o impediam de estabelecer um diálogo com a mulher em questão. Sobre tal 

aspecto, Price (1980, p.65) afirma: 

Havia ainda a desvantagem de serem pessoas estranhas. Quanto à 
virtude, eram polos visceralmente opostos: Jesus, sem pecado; e a 
mulher, uma decaída. Ele, homem; ela, mulher — terrível barreira nas 
terras orientais. Ele judeu; ela, samaritana — dois povos eivados de 
preconceitos mútuos.  

 Com uma introdução muito simples, pedindo um pouco de água, Jesus 

enuncia-se numa posição de inferioridade. Ele estabelece contato 

demonstrando um interesse comum ao da mulher, que é obter água. Jesus usa 

a figura da água como assunto para a argumentação. 

A Mulher Samaritana responde ao pedido com uma repreensão 

digressiva de que um judeu nada devia pedir a um samaritano. “Como, sendo 

judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?”. Jesus prossegue 

com seu projeto de fala, lançando mão da segunda estratégia argumentativa – 

a dedução: “Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz: „Dá-me de 

beber!‟, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva!”. Se conhecesses o dom 

de Deus e quem é que te diz: „Dá-me de beber!‟ corresponde a A1; e tu é que 

lhe pedirias e ele te daria água viva! corresponde a A2.  
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Neste enunciado, Jesus começa numa posição de superioridade em 

relação à mulher. Aquele que pediu água, agora é quem a oferece, e não se 

trata aqui de água para matar a sede, mas aquela capaz de trazer satisfação 

eterna a uma mulher sedenta de paz, de amor, de compreensão. Observamos 

aqui, a transição da água natural para a viva, transcendental, espiritual. 

A mulher não entende o que Jesus fala e lhe questiona: “Senhor, nem 

sequer tens vasilha e o poço é profundo; de onde, pois, tiras essa água viva? 

És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele 

mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?”. A Mulher Samaritana 

denega a afirmação do sujeito argumentante. Ela contesta o fato de Jesus 

oferecer água, tendo em vista que o poço é fundo demais, e ele não ter 

recursos para tirar água.  

O Messias responde a sua interlocutora, usando a restrição como a 

terceira estratégia argumentativa. Consoante Charaudeau (2010, p. 211), ―a 

restrição é uma operação que se baseia numa relação de causa e 

consequência cuja conclusão esperada é anulada por uma asserção contrária‖. 

Com esse recurso discursivo, ele anula o enunciado: “Aquele que bebe desta 

água terá sede novamente”, substituindo-o por este: “mas quem beber da água 

que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á 

nele fonte de água jorrando para a vida eterna”. Notamos que Jesus insiste em 

usar a figura da água em sua argumentação. Diz à mulher que a qualidade de 

água que lhe daria mataria a sede de uma vez para sempre, e se tornaria 

"fonte de água jorrando para a vida eterna”.  

A Mulher Samaritana interessa-se em provar dela e a pede ao Mestre: 

“Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de 

vir mais aqui para tirá-la!”. Agora é a mulher que faz um pedido, embora, ainda, 

não compreenda bem o que Jesus argumenta, já que pede a água na intenção 

de nunca mais ter sede e não precisar ir buscá-la no poço.  

Nesse momento, Jesus propõe à mulher que fosse chamar o marido, 

com o desiderato de elucidar a sua argumentação: “Vai, chama teu marido e 

volta aqui”. Diante da proposta, a mulher responde-lhe: “Não tenho marido”.  
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Jesus surpreende a sua interlocutora fazendo um elogio à sua 

honestidade, o que se configura como uma estratégia argumentativa. “Falaste 

bem: „Não tenho marido‟ pois tiveste cinco maridos e o que agora tens não é 

teu marido; nisso falaste a verdade”. O sujeito argumentante apresenta-se 

como Onisciente – ser conhecedor de todas as coisas. No contexto, ele 

qualifica como boa a atitude da samaritana, atribuindo a si a autoridade moral 

daquele que pode julgar verdadeiramente.  

Vendo que Jesus, conhecia a sua vida, a samaritana tenta se desviar do 

assunto dos relacionamentos mal resovidos que tivera e volta a referir-se 

acerca das divergências entre judeus e samaritanos, tal como o lugar onde se 

devia adoração a Deus, se no monte ou em Jerusalém. Não obstante, Jesus 

argumenta utilizando mais uma vez a restrição, como estratégia argumentativa. 

“Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha nem em 

Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o 

que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora – que é 

agora – em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em 

verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura (...).”.  

Aqui, Jesus assinala que o verdadeiro culto não depende de lugar, e, 

sim, de atitude "em espírito e em verdade" — porque Deus é espírito. Nesse 

cenário, começa a ligar-se ao pensamento da mulher e lhe chama atenção 

fatos importantes como o tipo de adoração que Deus preza, 

independentemente do lugar em que o adorador estiver.  

A interlocutora comenta: ―Sei que vem um Messias (que se chama 

Cristo). Quando ele vier, nos explicará tudo”. No presente momento, ocorre o 

ápice do diálogo, pois há a revelação de Jesus como o Messias: “Sou eu que 

falo contigo”.  

Quando os discípulos chegam ao poço, admiram-se de ver Jesus 

conversando com um samaritano, principalmente por ser uma mulher. Price 

explica esse fato: 

Os judeus não queriam nem conversa com os samaritanos! As 
mulheres virtualmente eram escravas dos homens, e de contínuo 
tinham que andar de rosto coberto e guardar silêncio em público, e 
costumava-se em certas nações dar filhas em casamento sem o 
consentimento delas. Os filhos quase não tinham direitos, e as 
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crianças fracas no físico, notadamente do sexo feminino, em certas 
regiões eram abandonadas no campo ou em desertos, para serem 
devoradas por feras. Certos grupos sociais eram tidos como gente 
inferior, e o negro então, como ainda em muitos lugares hoje, era 
considerado bom apenas "para derrubar árvores e baldear água". 
(PRICE, 1980, p.97). 

Observamos que o encontro de Jesus com a Mulher Samaritana versa 

sobre um confronto de diferenças: inimizade entre judeus e samaritanos, 

diferença de sexo, santidade de Jesus e impureza da mulher. O Messias, 

então, rompe todas essas barreiras, dando à mulher o reconhecimento de sua 

dignidade, apesar da sua condição de pecadora.  

 

2.3 Posição do Sujeito Alvo  

Jesus descontrói qualquer discriminação em relação à mulher. Isso faz 

toda a diferença na vida da sua interlocutora, uma vez que ela reconhecia sua 

condição, e mesmo assim, alcançou a graça do Messias, tendo sua dignidade 

restituída.  

Assim, ela se esquece até mesmo da água que foi buscar e sai com o 

objetivo de anunciar a todos o que lhe acontecera, próximo ao poço de Jacó. 

Mostra-se evidente que a Mulher Samaritana não se trata de uma simples 

receptora da mensagem, mas um sujeito que pode interpretar o discurso e 

neste caso, posiciona-se a favor da argumentação de Jesus. A mulher 

interpreta os enunciados do Messias, atribuindo significado ao que está 

implícito no discurso. De acordo com suas crenças e valores, compartilha das 

verdades postas pelo sujeito argumentante. 

 

3 Segundo ato comunicativo: A Mulher Adúltera  

Conforme está explicitado no Evangelho de João, Capítulo 8, Jesus 

estava na esplanada do templo de Jerusalém quando foi surpreendido pelos 

escribas e fariseus, que traziam uma mulher apanhada em adultério. Tais 

líderes religiosos não estavam interessados na Lei, tampouco na questão do 

adultério. Queriam que Jesus cometesse algum erro. A mulher adúltera 

consubstanciava uma armadilha. No entanto, isso se converterá em benefício 
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para esta, uma vez que ao ser levada para a morte, ganha a vida, num 

encontro com o Salvador. 

3
Os escribas e fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em 

adultério e, colocando-a no meio, dizendo-lhe: 
4
―Mestre, esta mulher 

foi surpreendida em flagrante delito de adultério. 
5
Na Lei, Moisés nos 

ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes?‖ 
6
Eles assim 

diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas 
Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. 

7
Como 

persistissem em interroga-lo, ergueu-se e lhes disse: ―Quem dentre 
vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra!‖ 
8
Inclinando-se de novo, escrevia no chão. 

9
Eles, porém, ouvindo isso, 

saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou 
sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. 

10
Entao erguendo-se 

Jesus lhe disse: ―Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? 
11

Disse ela: ―ninguém , Senhor‖. Disse, então, Jesus: ―Nem eu te 
condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais‖. (João, Cap. 8, 
vv. 3-11, p. 1863). 

 

3.1 Proposta sobre o mundo 

A Proposta sobre o mundo no fragmento acima é estabelecida pelos 

escribas e fariseus, os mestres da Lei. Segundo os aludidos, a mulher deve ser 

apedrejada pelo fato de ter sido apanhada em adultério, conforme dita a Lei 

Mosaica: ―Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres” (João, Cap. 8.5). 

Jesus é o sujeito argumentante de tal ato comunicativo e se mostra em 

desacordo em relação à veracidade da Proposta instituída pelos acusadores da 

Mulher Adúltera. Para refutar a Proposta, desenvolve dois atos persuasivos: o 

primeiro, dirigido aos acusadores da mulher em adultério; o segundo, dirigido à 

referida. 

 

3.2 Estratégias utilizadas nos enunciados de Jesus 

Os mestres da lei flagram uma mulher cometendo adultério e a usam 

como uma insídia contra o Salvador: ―Mestre, esta mulher foi surpreendida em 

flagrante delito de adultério. Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais 

mulheres. Tu, pois, que dizes?‖. Sob o prisma social, a mulher padece de uma 

posição desigual em relação ao homem, uma vez que ela não adulterou 

sozinha. Entretanto, seu cúmplice não é exposto publicamente. A lei é 
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distorcida pelos que condenam a mulher, posto que: ―O homem que cometer 

adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como o seu 

cúmplice‖ (Levítico, Cap. 20.10).  

Consoante o que está plasmado no livro do Deuteronômio, a morte dos 

envolvidos em adultério é prescrita na lei, embora o apedrejamento não fosse 

especificado, exceto no caso de uma virgem noiva, conforme veremos abaixo. 

Em nenhum dos casos, o homem envolvido era isentado da pena de morte. 

Se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher 
casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e 
a mulher. Deste modo extirpará o mal de Israel. Se houver uma jovem 
virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e 
se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis 
até que morram: a jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e 
o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. (Deuteronômio, 
Cap. 22, vv. 22-24, p. 285).  

Diante desse quadro, fica difícil para Jesus dar uma resposta resoluta. 

Se proferisse para deixarem a mulher em paz, iria de encontro com o que reza 

a Lei mosaica. Se concordasse que a mulher deveria ser apedrejada, iria 

contra a jurisdição romana. Em consequência, Jesus ignora-os e, inclinado, 

escreve com o dedo no chão.  

No primeiro ato da persuasão, o sujeito argumentante desconstrói a 

proposta referida pelos acusadores da adúltera. Para isso, recorre à dedução: 

―Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra‖ 

(Mateus, Cap.4, v.3, p 1708). ―Quem dentre vós estiver sem pecado‖ 

corresponde a A1; e ―seja o primeiro a lhe atirar uma pedra‖ corresponde a A2.  

No enunciado exposto, tal procedimento linguístico também tem caráter 

condicional. Destarte, nesse tipo de dedução situam-se os raciocínios que 

consistem em levantar, de início, uma hipótese, uma suposição, ou um 

postulado, de que dependerá todo o resto da argumentação (cf. 

CHARAUDEAU, 2010, p. 215).  

A intenção do sujeito argumentante é desconstruir a Proposta sobre o 

mundo em que predomina o discurso de privilégio de uns, neste episódio, os 

homens; em detrimento de outros – a mulher. Se a lei é para ser cumprida, que 

seja aplicada a todos indistintamente.  
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Jesus põe em relevo a hipocrisia dos religiosos que se escondem atrás 

da intolerância contra aquela mulher. Assim, transfere para os adversários a 

responsabilidade de condená-la ou não. Dessa forma, destrona os acusadores 

da posição de juízes, afastando-os.  

A segunda estratégia utilizada por Jesus é o questionamento. Ao iniciar 

o diálogo com a mulher: ―Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?”. 

Para Charaudeau (2010, p.90), o sujeito argumentante ―assume papéis nos 

quais necessita do „saber‟ e do „fazer‟ do interlocutor”. A mulher responde: 

―ninguém, Senhor‖. Ou seja, a interlocutora enuncia numa posição de 

inferioridade em relação ao sujeito argumentante, reconhecendo seu senhorio. 

Ao ouvir a resposta, o sujeito argumentante diz: ―Nem eu te condeno‖. 

Observamos que o Salvador livra a adúltera da acusação, mas deixa-lhe um 

imperativo: ―Vai, e de agora em diante não peques mais‖. Tal enunciado 

evidencia que Jesus não é conivente com o adultério e reconhece na pecadora 

a capacidade de transformação. Ela então recebe a oportunidade do recomeço. 

 

3.3 Posição do Sujeito Alvo 

Jesus, o Salvador, restaura a dignidade desta mulher. Não a condena, 

nem a inocenta; porém a orienta a ter uma nova postura. Propõe que um novo 

caminho. Assim, ela pode seguir sua vida, livre da acusação dos hipócritas. 

 

Considerações Finais 

No estudo dos textos ora apresentados, percebemos uma relação de 

influência entre Jesus e seus interlocutores. Estes não são simples receptores 

do discurso da salvação. Antes, interpretam a mensagem do Salvador e 

consoante seus saberes e valores, aceitam partilhar ou não das ideias do 

sujeito argumentante.  

A persuasão dos enunciados analisados só é efetivada quando o 

interlocutor compartilha a mesma verdade do sujeito argumentante. Conforme 

a teoria charaudiana, isso acontece porque a significação do ato da linguagem 
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resulta de um encontro dialético entre dois processos: produção e 

interpretação. 

Com base nas análises realizadas, concluímos que os textos bíblicos 

são relevantes para a compreensão do funcionamento dos atos de linguagem, 

razão pela qual, merecem um aprofundamento maior no meio acadêmico. 

Sendo assim, esperamos ter colaborado com esse propósito, ao tornar 

evidente que o discurso da salvação está pautado em alguns princípios de 

organização, assim como também Jesus usa estratégias argumentativas para 

agir sobre seus interlocutores, promovendo a ruptura com a ordem vigente, e 

semeando a esperança e a salvação.  
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Resumo: O tema deste trabalho é a constituição heterogênea do sujeito considerada a 
partir da análise de declarações produzidas por uma professora da rede pública 
estadual (Porto Alegre, Rio Grande do Sul). A referência teórica é a Análise do 
Discurso fundada por Michel Pêcheux, abordando noções de memória, acontecimento 
e heterogeneidade desde a interface com Jacqueline Authier-Revuz. O objetivo é 
compreender efeitos de sentidos relacionados à condição do professor, evidenciando 
deslocamentos de posição. As marcas linguísticas consideradas foram porque e 
como, nelas ressoando efeitos de sentido de doação, expropriação de condições 
mínimas para o exercício da cidadania, desmobilização, caridade e incompetência. A 
identificação de tais sentidos abriu caminho para uma perspectiva de interpretação 
que considera a heterogeneidade como constitutiva do sujeito. Concluiu-se que o 
sujeito-professor é um sujeito processual que é constituído por deslocamentos que 
dão visibilidade à movência dos sentidos. 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Heterogeneidade. Michel Pêcheux. Educação. 
 
Abstract: The theme of this work is the heterogeneous constitution of the subject 
considered from the analysis of statements produced by a school teacher of the state 
public network (Porto Alegre, Rio Grande do Sul). The theoretical reference is the 
Discourse Analysis founded by Michel Pêcheux, approaching notions of memory, event 
and heterogeneity from the interface with Jacqueline Authier-Revuz. The objective is to 
understand effects of meaning on the condition of being a teacher, evidencing 
displacements of position. Linguistic marks were considered because and how, in 
them resonating effects of sense of donation, expropriation of minimum conditions for 
the exercise of citizenship, demobilization, charity and incompetence. The identification 
of such senses paved the way for a perspective of interpretation that considers 
heterogeneity as constitutive of the subject. It was concluded that the subject-teacher is 
a procedural subject that is constituted by displacements that give visibility to the 
stripping of the senses. 
Keywords: Discourse Analysis. Heterogeneity. Michel Pêcheux. Education. 

 

                                                           
1
 Este artigo estabelece relação direta com outros textos nos quais resultados parciais da 

pesquisa a respeito da constituição heterogênea de sentidos e sujeitos foram apresentados. 
Em tais produções, é possível se aproximar de análises discursivas de marcas linguísticas não 
referidas aqui, mas integrantes do corpus. A este respeito, conferir: FISS, Dóris Maria Luzzardi. 
Identidades em processo: a constituição heterogênea do sujeito-professor em análise. In: 
ERNST-PEREIRA, Aracy; MUTTI, Regina Maria Varini (orgs.). Práticas Discursivas. Pelotas: 
EDUCAT, 2008.p. 13-53; FISS, Dóris Maria Luzzardi. O dizer da professora: para além da 
indignação. Educ. Real., Porto Alegre, v. 36, n. 3, p. 727-746, set./dez. 2011. Disponível em: 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/18487/14345; FISS, Dóris 
Maria Luzzardi. Entre a autoria e o mal-estar docente: movência de sentidos, errância de 
sujeitos. In: ARENDT, João Claudio et al. (orgs.). Anais do 5º Encontro da Rede Sul Letras – 
Letras no Século XXI (recurso eletrônico). Caxias do Sul, RS: UCS; Porto Alegre: UniRitter, 
2017. p. 305-316. Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/anais-volI-rede-sul.pdf.  

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/18487/14345
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/anais-volI-rede-sul.pdf
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Introdução 

Neste artigo, apresento resultados de pesquisa mais ampla na qual 

estudo a construção discursiva do trabalhador em educação desde 

depoimentos produzidos por docentes em períodos de greve do magistério 

público estadual no Rio Grande do Sul, Brasil, na última década do século XX e 

nas duas primeiras décadas do século XXI ou, mais especificamente, nos anos 

de 1997, 2000, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2015, 2016 e 20172. Na 

pesquisa de que derivam as análises apresentadas neste artigo, com enfoque 

em material produzido em reuniões de greve ocorridas em 1997, busco 

reconhecer e analisar efeitos de sentido sobre a condição do ser professor 

presentes nas formulações, evidenciando deslocamento de posição e 

descascamento de sentidos que apontam para a heterogeneidade constitutiva 

de sujeito e língua(gem). Além disso, considerando o modo como o docente é 

discursivizado nos depoimentos sob análise, intento identificar memórias 

interdiscursivas da educação bem como movimentos de atualização das 

mesmas, com produção de memórias outras pelo reviramento de sentidos.  

O campo discursivo de referência compreende o discurso pedagógico. 

Para a reflexão em torno das marcas linguísticas de ênfase destacadas, 

empreendo três movimentos relacionados: elas são investigadas a partir do 

                                                           
2
 Segundo histórico de greves disponível em http://cpers.com.br/greves/, os caminhos seguidos 

pelo magistério nestes intensos períodos de mobilização apresentam as seguintes 
singularidades em termos de duração do movimento e conquistas da categoria: 1997 (14 dias) 
– retomada das greves do magistério com ampla participação da categoria e com o apoio da 
comunidade; 2000 (32 dias) - 14,9% de reajuste parcelado; reajuste de 20% no vale-refeição; 
fim da sobreposição de níveis; criação de comissão para discutir a inclusão dos funcionários de 
escola no quadro da Secretaria da Educação e elaboração de um plano de carreira para os 
funcionários de escola; retomada dos debates acerca do plano de carreira; e governo 
compromete-se a não aumentar a contribuição para o IPE e à aposentadoria; 2004 (29 dias) - 
garantia do IPE público; garantia da condição de dependência para cônjuges ou companheiros; 
2006 (37 dias) - reajuste de 8,57%, parcelado em cinco vezes; promoção de professores 
referentes a 2001 e compromisso de garantir a promoção de funcionários de escola de 1999; 
atualização dos repasses para as escolas; e suspensão dos contratos de gestão e do processo 
de municipalização da educação; 2008 (15 dias) - retirada do regime de urgência de projeto 
que criava um rebaixado piso salarial estadual do magistério; e o compromisso da Assembleia 
Legislativa de não votar durante o recesso escolar nenhum projeto que retirasse direitos da 
categoria; 2009 (6 dias) - manutenção dos planos de carreira da categoria e de outras 
importantes e históricas conquistas dos educadores da rede estadual de ensino; 2011 (15 dias) 
- A categoria aprovou uma campanha permanente de denúncia do governo Tarso, que 
descumpre a lei do piso, tenta implementar políticas que atacam a educação pública e os 
direitos dos educadores e não cumpre o compromisso de criar, com uma lei estadual, o piso 
para os funcionários de escola; 2015 (12 dias); 2016 (53 dias); 2017 (94 dias). 

http://cpers.com.br/greves/
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que diz delas o dicionário, do ponto de vista sintático/semântico e do ponto de 

vista discursivo. Sobre a importância da passagem pela língua enquanto 

momento inerente ao processo analítico-discursivo, é o próprio Pêcheux que, 

ao descrever os processos acionados na análise do enunciado ―On a gagné‖, 

lembra que o enunciado é profundamente opaco:  

[...] sua materialidade léxico-sintática [...] imerge esse enunciado em 
uma rede de relações associativas – paráfrases, implicações, 
comentários, alusões, etc. – isto é, uma série heterogênea de 
enunciados, funcionando sob diferentes registros, e com uma 
estabilidade lógica variável (PÊCHEUX, 2009, p. 23). 

Portanto, sendo todo enunciado léxico-sintaticamente determinado, é 

importante observar, a partir da análise da materialidade linguística e de suas 

relações com o interdiscurso, como os sentidos trabalham sobre os sentidos. 

Este desenho faz parte de uma abordagem relacionada às noções de 

memória e acontecimento (Michel Pêcheux) e heterogeneidade mostrada e 

constitutiva (Jacqueline Authier-Revuz). Destaco, aqui, a que me refiro quando 

indico tais noções como sendo basilares para este trabalho, buscando, nos 

próprios autores supramencionados, sua compreensão a respeito delas. 

Lembrando o que propõe Mutti (2001, p. 162), quando afirma que ―[...] os 

sentidos pré-construídos podem sofrer desestabilização a partir de 

enunciações novas, sob a interferência dos sujeitos‖, deslizo para junto de 

Pêcheux que oferece interessantes contribuições para o adensamento de tal 

ponderação, sobretudo, em seus dois últimos trabalhos – ―O papel da memória‖ 

e Discurso – estrutura ou acontecimento, produzidos em 1983. Lembra o 

autor que, em se tratando de estabilização/desestabilização dos sentidos: 

[...] a memória tende a absorver o acontecimento [...], mas o 
acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar 
essa ‗regularização‘ e produzir retrospectivamente uma outra série 
sob a primeira, desmascarar o aparecimento de uma nova série que 
não estava constituída enquanto tal e que é assim o produto do 
acontecimento; o acontecimento, no caso, desloca e desregula os 
implícitos associados ao sistema de regularização anterior. 
(PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

Portanto, mesmo sentidos supostamente fixos jogam nesse movimento 

que inclui tanto a regularização do pré-existente quanto a desregulação 

perturbadora da rede de sentidos. Tais processos remetem, por sua vez, a ―[...] 



225 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

um real constitutivamente estranho à univocidade lógica‖ (PÊCHEUX, 2009, p. 

43). Dito de outra forma, ao real da língua, à alíngua preenchida por processos 

de equivocação ligados ao reviramento dos sentidos, a pontos em que a 

consistência da representação lógica cessa, ao discurso outro, que marca ―[...] 

a insistência do outro como lei do espaço social e da memória histórica‖ 

(PÊCHEUX, 2009, p. 55).  

Toda esta proposta de mirada dos enunciados se ata à busca de 

identificação de marcas da heterogeneidade nos dizeres das professoras 

interlocutoras na pesquisa haja vista que, consoante esclarece Authier-Revuz 

(1998a, p. 62), ―[...] preso na ‗impenetrável‘ estranheza de sua própria palavra, 

o locutor, quando marca explicitamente novas formas de distância – pontos de 

heterogeneidade em seu discurso -, delimita e circunscreve o outro e, fazendo 

isso, afirma que o outro não está em toda parte‖. Dito de outra forma, é 

possível intuir que as marcas explícitas de heterogeneidade respondem à 

ameaça que representa, para o desejo de domínio/centro/origem do sujeito 

falante, o fato de que não lhe é possível escapar de uma fala 

fundamentalmente heterogênea, portanto, habitada por processos de 

equivocação. Authier-Revuz (1990), ao falar a respeito das marcas/formas da 

heterogeneidade mostrada, destaca que elas terminam por traduzir as não-

coincidências fundamentais nas quais se produz o dizer: a não-coincidência 

interlocutiva entre dois sujeitos; a não-coincidência do discurso consigo 

mesmo, constitutivamente afetado pelo jogo em si mesmo de outros discursos; 

a não-coincidência das palavras consigo mesmas, constantemente afetadas de 

outros sentidos; e a não-coincidência entre as palavras e as coisas. 

Sendo a Análise de Discurso (AD) pecheuxtiana o principal referencial 

teórico-metodológico, cabem considerações atinentes a essa disciplina de 

entremeio a que me filio. A partir da AD, se origina um processo constituído por 

atos interpretativos que se propõem enquanto derivas articuladas por 

flutuações da materialidade linguística para o interdiscurso e vice-versa, 

incluindo movências que constituem os sentidos desde negociações entre e 

pelos sujeitos. É relevante, pois, citar o próprio Pêcheux quando toca nesse 

assunto. Diz-nos o autor que  
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A posição de trabalho que aqui evoco em referência à análise de 
discurso [...] supõe somente que, através das descrições regulares de 
montagens discursivas, se possa detectar os momentos de 
interpretações enquanto atos que surgem como tomadas de posição, 
reconhecidas como tais, isto é, como efeitos de identificação 
assumidos e não negados. (PÊCHEUX, 2009, p. 57). 

Em outras palavras, a interpretação termina por se fazer em processo 

que, atravessado por elementos da ordem do social e do cultural, faz furo nos 

universos logicamente estabilizados, desequilibrando a busca asséptica por 

sentidos manifestos de que estejam supostamente ausentes o outro do 

discurso, o discurso outro, o equívoco. Assim sendo, pensar as palavras 

pronunciadas pelas docentes como sopros, ecos, reverberações de muitas 

outras palavras, perceber as muitas vozes que nelas dialogam e se chocam 

implica em reconhecer que elas, mais do que somente dizer de categorias 

valorativas como feio/bonito, justo/injusto, remetem a posições constituídas 

pelos sujeitos nas margens deslizantes do deslocamento cultural e, também, à 

cisão do sujeito no próprio ato de enunciar. No caso das professoras, há que se 

sublinhar, ainda, os seus laços identitários: todas elas são professoras 

pertencentes a uma determinada categoria bastante específica – a dos 

funcionários públicos estaduais que compõem o quadro do magistério. Da 

mesma forma, todas parecem se reconhecer em experiências comuns que 

atendem por diferentes nomes – greve, deterioração salarial constante, 

sindicalização da luta, feminização da atividade, escassez de tempo para 

qualificação, questionamento dos lugares epistemológicos e pedagógicos 

constituídos, rivalização com outros ―canais‖ de saber, propostas, disputas e 

alianças. 

O conjunto de tais vivências, diferentemente interpretadas e mobilizadas 

pelos sujeitos-professores, escoa pelos sentidos manifestos, referindo tanto a 

divisão do sujeito (o outro)/a diferenciação de movimentos sociais constitutivos 

desses sujeitos divididos (o Outro) quanto as formas divididas de identificação 

a partir das quais eles parecem se representar em uma vontade coletiva em 

que ecoam as memórias interdiscursivas dos muitos anos de sacerdócio, 

mobilização, negociação e esvaziamento da luta e do lugar sociopolítico 

ocupado pelo professor. 
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Associados a tais aspectos destacados, pode-se flagrar, no contexto 

pedagógico, sentidos vinculados a certo divórcio entre a mobilização, a 

negociação e a preocupação com a construção de um projeto político-

pedagógico para a escola pública. O que autoriza falar em um trabalho de 

deslocamento cultural inerente à produção de sentidos. Como lembra Authier-

Revuz (1998b, p. 41), isto sucede pelo fato de o discurso ―[...] elaborar-se no 

meio do já-dito dos outros discursos e, especificamente, do já-dito que, 

‗sedimentado‘ em cada palavra, faz dela um lugar ‗compartilhado‘ onde se 

confrontam discursos diferentes, portadores de sentidos diferentes para essa 

palavra‖. Seria dizer que sempre com as palavras, outras palavras são ditas. 

Os processos de equivocação, elementos constitutivos de sentidos e sujeitos, 

apontam, pois, para uma dimensão do não-idêntico ou, consoante adverte 

Pêcheux, para um ―[...] fato estrutural implicado pela ordem do simbólico. [...] 

ponto em que cessa a consistência da representação lógica inscrita no espaço 

dos ‗mundos normais‘‖ (2009, p. 51). E o sujeito não é uma entidade 

homogênea exterior à linguagem, mas efeito da linguagem: dividido, 

descentrado, clivado, barrado. Resulta, do encontro de tais concepções, o 

compromisso assumido, aqui, com um trabalho interpretativo que toma as 

palavras pelo seu avesso: ―[...] todo enunciado é linguisticamente descritível 

como uma série de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 

interpretação‖ (PÊCHEUX, 2009, p. 53) que desafia a escovar as palavras sem 

ignorar o ―presente inesperado de um bem dizer oferecido ao enunciador por 

uma língua que joga‖ (AUTHIER-REVUZ, 1998a). Dito de outra forma, desafia 

a mostrar sentidos em conflito, vozes presentes no discurso, sentidos outros, 

articulando equívoco, heterogeneidade, memória e acontecimento. 

  

1. Sentidos outros: deslocamentos, trânsitos, derivas 

Em conturbado período de greve que se estendeu por quatorze dia no 

ano de 1997, numa reunião que contou com a participação de trinta e seis 

professores da educação básica, determinada docente que atua nos anos 

finais do Ensino Fundamental, em escola da rede pública estadual localizada 

em região central de Porto Alegre, declarou que: 
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SD1 – Eu acho que nós ainda somos heroínas, com tudo isso aí. 

SD2 - Não tem alternativa, infelizmente, porque eu acho que nunca 
vai dar um salário digno para o nosso trabalho porque eles alegam 
que são muitos. 

SD3 – Então quer dizer que ele não vai dar nunca uma coisa que a 
gente vai achar digna. 

SD4 - Como é que vai falar em melhoria sem salário? 

SD5 - Como é que vai fazer cursos, comprar livros? 

Tais falas compõem o corpus explorado neste artigo. Nele, foram 

destacadas as marcas nós, porque, eles, ele, dar, a gente e como. No 

entanto, em função da finalidade principal deste texto, apenas as palavras 

porque e como serão consideradas de modo mais adensado, sendo as outras 

analisadas em função de suas relações de significação com elas. 

A conjunção porque corresponde a algo que ―designa causa‖, podendo 

ser substituída por ―em razão de que; pelo motivo de; porquanto‖ (FERREIRA, 

1999, p. 1611). Conforme a gramática semântica de Mateus et al. (1989), os 

enunciados nos quais se faz uso de porque exprimem uma relação de 

causalidade entre estados de coisas descritas na proposição antecedente (A) e 

na proposição consequente (B): A é uma causa de B, isto é, A é uma condição 

suficiente de B e B é uma consequência possível e provável de A. Dito de outra 

forma, na SD2, ―porque eu acho que nunca vai dar um salário digno para o 

nosso trabalho‖ é causa de ―Não tem alternativa, infelizmente‖ (proposição 

consequente B); e ―porque eles alegam que são muitos‖ é causa de ―nunca vai 

dar um salário digno para o nosso trabalho‖ (proposição consequente B). 

Mateus et al. (1989) classificam essa construção como condicional 

factual, pois as orações exprimem dependência semântica entre proposições, 

ainda que, do ponto de vista sintático e semântico, cada uma das construções 

possa apresentar aspectos particulares. Além de condicionais, são factuais ou 

reais, porque o locutor assume que os conteúdos das proposições são 

verificados no mundo real. Porque se constitui, na SD2, como mecanismo de 

coesão gramatical frásica por subordinação de tipo condicional factual, 

também designado causal. Ele pode ser assim classificado por remeter a um 

processo de sequenciação que assegura (ou torna recuperável) uma ligação 

linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. 
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Se tais relações forem transpostas para o ambiente discursivo, 

trabalharei com aquilo que escapa do fio do discurso e, em escapando, desafia 

a desentender/reentender sentidos incertos. Contudo, ao falar em processos de 

desentendimento/reentendimento, não estou pressupondo mera substituição de 

um núcleo duro de sentidos por outro. Pelo contrário, e buscando sustentação 

em Michel Pêcheux (2009), desentender/reentender, ou mesmo 

desestabilizar/estabilizar, desestruturar/reestruturar, são processos inerentes 

às tarefas do analista de discurso, porque inerentes à própria língua tão 

equívoca e heterogênea quanto os sujeitos. Como salienta o autor: 

[...] a ambiguidade e o equívoco constituem um fato estrutural 
incontornável: o jogo das diferenças, alterações e contradições não 
pode ser aí concebido como o amolecimento de um núcleo duro 
lógico: ‗A heterogeneidade constitutiva da língua não se confunde 
com a manipulação ostentatória da heterogeneidade mostrada‘ (cf. a 
respeito os trabalhos de J. Authier sobre esse ponto). (PÊCHEUX, 
2009, p. 50). 

No que diz respeito especificamente ao trabalho de análise do 

enunciado supracitado, me inquieta o desafio que ele propõe por estar 

diretamente relacionado a essa heterogeneidade constitutiva de sujeitos e 

sentidos referida por Pêcheux a partir de Authier-Revuz. Mas vejamos como se 

caracteriza o comportamento discursivo da conjunção porque na SD2 – ―Não 

tem alternativa, infelizmente, porque eu acho que nunca vai dar um salário 

digno para o nosso trabalho porque eles alegam que são muitos‖. Tal palavra 

não deve ser compreendida apenas como elemento que indica causa, ainda 

que num primeiro momento isto possa estar presente. Ressonâncias de outros 

sentidos se fazem ouvir em tal dizer. Quando P declara que ―Não tem 

alternativa, infelizmente‖, buscando explicações ou origens para uma tal 

ausência de condições de possibilidade de avanços, parece-me que ela tenta 

explicar para si mesma um fenômeno que é anterior à presumida inexistência 

de alternativas: as funções desmobilizadoras que os códigos do trabalho foram 

adquirindo, ou seja, as relações estabelecidas, ao longo do tempo, entre as 

políticas públicas e os trabalhadores. A concessão de benefícios tem se 

constituído em ato de caridade mais do que em resultado de negociação dos 

sindicatos. Sentido de caridade indiciado na fala de P quando afirma que 
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―nunca vai dar um salário digno para o nosso trabalho‖. De alguma forma, o 

sentido de caridade, que ecoa na palavra dar, acompanha o de 

desmobilização: P não reivindica ―um salário digno‖ (que talvez pudesse derivar 

da reconfiguração dos movimentos exercidos pelo magistério público estadual); 

clama, como se diria, por um ―salvador da pátria‖, enquanto aguarda pela 

solução de seus problemas. 

Vale ressalvar que tais sentidos de caridade e de desmobilização não 

tocam apenas na relação das professoras com as políticas públicas. Eles 

tangenciam os vínculos identitários estabelecidos entre os professores e o 

sindicato. Ao reconhecer os sentidos de desmobilização, não estou remetendo 

a P a responsabilidade exclusiva sobre uma tal atitude. Efeitos 

desmobilizadores têm origem, também, na ausência de centrais sindicais 

capazes de ampliar as reivindicações para além de interesses imediatos e 

corporativos, desafiando os trabalhadores a se deslocarem da posição 

secundária e subordinada que têm ocupado na mesa de negociações. Santos 

(2000, p. 342) adverte que, mais do que em qualquer outro tempo, as 

experiências organizativas necessitam recuperar ―[...] a legitimidade e muitas 

vezes a autolegitimidade para, a partir dos espaços sociais, propor 

transformações que só são eficazes se forem globais‖ – o que significa romper 

com a tutela paternalista tanto do estado quanto dos sindicatos, ou seja, furar o 

discurso colonial e seus mecanismos de cristalização de estereótipos e 

preconceitos. Conforme o autor português, ―[...] é preciso alterar as estratégias 

e as práticas dos velhos movimentos sociais do operariado, dos partidos 

operários e dos sindicatos‖ (SANTOS, 2000, p. 272). Da mesma forma, há que 

se atentar para um fenômeno comum: as transformações operadas no 

processo de trabalho têm feito definhar a unidade dos trabalhadores, 

promovendo a integração individual e individualmente negociada dos 

trabalhadores na empresa com enfraquecimento das organizações sindicais, 

rebaixamento nas taxas de sindicalização e ―desintegração política do 

movimento operário‖ (SANTOS, 2000, p. 254). 

Tais descobertas reivindicam lembrar que, desde Authier-Revuz (1998a, 

p. 22), falar em não-coincidência do discurso consigo mesmo exige que se faça 
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referência a outro aspecto: toda palavra, ―[...] por se produzir no meio do já-dito 

dos outros discursos, é habitada pelo discurso outro‖. Ao se aproximar de 

Pêcheux e do interdiscurso, ela salienta que o ―eu falo‖ aqui e agora remete ao 

―algo fala em outro lugar, antes e independentemente‖. Tais colocações tornam 

possível afirmar que o discurso assinala, entre suas palavras, a presença 

estranha de palavras marcadas como pertencendo a um outro discurso. 

Portanto, se pode cogitar que ao buscar uma explicitação exata de seus 

argumento a partir do porque, se evidencia, no dizer da professora, certa 

porosidade de uma palavra que, como qualquer outra, está carregada de 

discursos que ela tem incorporados, revelando um outro que atravessa 

constitutivamente o um.  

Neste exato ponto, uma pergunta é inadiável: o que quer a professora? 

Creio que sua demanda não se vincula somente a salário. Ela se refere à 

dignidade atravessada paradoxalmente por sentidos de caridade e 

desmobilização. Refere-se à conquista de relativa autonomia que possibilite o 

exercício de poderes ainda cativos de um discurso colonial. Poderes que são 

de múltiplas ordens: econômica no momento em que enuncia salário, política 

quando, por apagamento, alude a alguém que nunca vai dar o salário, social 

quando deixa escapar sentidos de desmobilização do magistério (o dar o 

salário surge como caridade, não como conquista). Parece-me que P não 

alude a questão da opressão política como violação de uma essência humana, 

mas como um conjunto de condições sóciohistóricas possibilitadoras de uma 

tal sobredeterminação de fora do sujeito-professor – o que se materializa na 

ausência de salário que se constitui não enquanto principal ausência, mas 

como mais uma dentre tantas que levam P a declarar que, afinal de contas, 

―Não há alternativas‖. 

Nas entrelinhas, se agitam sentidos que deslizam para cá e para lá. 

Talvez, reitero, sentidos vinculados ao poder político de negociação dos 

professores, ao poder econômico extremamente rarefeito, ao poder social 

enquanto grupo de trabalhadores vinculados à educação – área que é, 

contraditoriamente, considerada como socialmente importante e desvalorizada. 

Talvez sentidos que também se relacionem com questões relativas ao plano de 
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carreira, às políticas públicas de educação, à condição de ser mulher-

professora, funcionária pública. De todo modo, ressoam, nos dizeres de P, 

inquietações relacionadas ao modo como os professores são falados pela 

sociedade. Neste ponto o discurso de P deixa respingos do discurso colonial 

que, segundo Bhabha (1998), é pródigo na criação de estereótipos – sua 

principal estratégia discursiva. 

O Outro, categoria tomada por empréstimo de Lacan (1998a; 1998b), 

parece se manifestar como este conjunto de poderes econômicos, políticos, 

sociais, sempre culturais, que atravessam os dizeres de P, provocando 

deslocamentos, reviramentos, atualização de memórias, e evidenciando a 

cisão do sujeito e da enunciação entre ditos e não-ditos. Falar em um outro 

elíptico que ―nunca vai dar o salário digno‖ não remete apenas a uma divisão 

do sujeito em categorias como senhor e escravo, não refere também a simples 

troca de lugares sociais, mas tende a se colocar como imagem duplicadora do 

sujeito em, pelo menos, dois lugares ao mesmo tempo. Entre tais lugares, se 

configura uma inquietante distância que termina por cristalizar dispositivos 

acionados pelo discurso colonial (por exemplo, os sentidos de caridade e 

desmobilização). O artifício desse outro elíptico, convenientemente apagado 

pelo silenciamento, se inscreve em P que imagina estar fazendo a crítica, mas 

termina funcionando como porta-voz de um outro elíptico que, bem ao gosto do 

discurso colonial, transforma a distância entre senhor e escravo em um 

impossível de ser aproximado. Impossibilidade de conquistas e resgates que 

parece estar associada a sentidos de incompetência que, em Santos (2000), 

remetem a uma ausência de ações articuladas a projetos que se configuram 

como contra resposta à perversidade imposta pelas políticas de desigualdade e 

exclusão que caracterizam nossa sociedade. 

A este respeito, cumpre buscar alguns subsídios para reflexão em outra 

análise. Um trabalho como tal dar-se-á em torno de duas formulações: SD4 – 

Como é que vai falar em melhoria sem salário e SD 5 – Como é que vai fazer 

cursos, comprar livros? Nelas, a marca linguística de ênfase é como – o 

advérbio que tem por sinônimo ―de que maneira‖ (FERREIRA, 1999, p. 510). 

Luft (2008, p. 114) lembra que esta palavra pode ser classificada como 
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pronome interrogativo que ―destaca o elemento desconhecido sobre o qual 

queremos informação‖, sendo reforçável pelo é que. Ela refere-se, assim, à 

pessoa ou coisa desconhecida em construções de pergunta direta ou indireta. 

Mateus et al. (1989, p. 241) classificam esta palavra como morfema 

interrogativo com valor adverbial que pode assumir dois sentidos – de modo ou 

instrumental. As autoras observam que as frases interrogativas são a 

expressão de um tipo de ato ilocutório diretivo através do qual o locutor pede 

ao alocutário que lhe forneça verbalmente uma informação de que não dispõe, 

sendo algumas dessas construções pedidos indiretos de uma ação. Além de 

dirigir a atenção para esta marca linguística, parece relevante destacar um 

outro elemento dos enunciados: a forma elidida que sucede a expressão 

interrogativa como é que em “Como é que ᴓ vai falar em melhoria [...]?‖ (SD4) 

e em ―Como é que ᴓ vai comprar livros [...]?‖ (SD5). Segundo Ingedore Koch 

(2001), a forma elidida é um tipo de forma correferencial, ou seja, retoma 

referentes textuais que, nos enunciados, foram apagados. Supondo que, na 

SD4, tenha se dado o apagamento de ele, presente em SD2 quando P parecia 

fazer referência a algum representante político não especificado; e, na SD5, de 

um ele que talvez corresponda aos próprios docentes, é lícito supor se tratar de 

uma elipse (processo articulado à coesão textual) de formas remissivas não-

referenciais livres, neste caso, os pronomes pessoais de 3ª pessoa. 

Estes pronomes fornecem ao leitor/ouvinte instruções de conexão a 

respeito do elemento de referência com o qual tal conexão deve ser 

estabelecida. Como sublinha Koch (2002, p. 37), ―[...] quando anafóricos, têm 

por tarefa sinalizar que as indicações referenciais das predicações sobre o 

pronome devem ser colocadas em relação com as indicações referenciais de 

um determinado grupo nominal do contexto precedente‖. No caso das SDs, 

será necessário recorrer a outras falas de P a fim de verificar os referentes. 

Quando ela pergunta ―Como é que ᴓ vai falar em melhoria sem salário?‖, 

parece estar referindo, por apagamento, ao eles de ―[...] eles alegam que são 

muitos‖ e ao ele de ―[...] ele não vai dar nunca alguma coisa que a gente ache 

digna‖ – ou seja, ao grupo de representantes políticos a quem cumpriria 

viabilizar remuneração melhor. Quando questiona ―Como é que ᴓ vai comprar 
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livros, fazer cursos?‖, parece remeter ao nós de ―[...] nós ainda somos 

heroínas‖ e ao a gente de ―[...] a gente se sente um lixo‖ e ―[...] uma coisa que 

a gente vai achar digna‖ – isto é, ao grupo de professores. 

Pensando a partir da perspectiva discursiva, tanto os efeitos produzidos 

pela elipse quanto àqueles produzidos pelo índice interrogativo parecem estar 

preenchendo uma espécie de espaço esvaziado de esperanças sobre 

possibilidades concretas de transformação da condição do professor da escola 

pública estadual. As autoridades que poderiam atender as demandas do 

magistério público parecem estar encobertas por espessa camada de 

distanciamento em relação ao cumprimento de suas responsabilidades no que 

concerne aos professores. A forma elidida empregada por P surte certo efeito 

de sentido de descomprometimento dos sujeitos dito responsáveis pelo 

atendimento às reivindicações. 

Impressiona que, ao retomar o referente grupo de professores, P 

também tenha feito uso de uma forma elidida. Isto provoca suspeitas de que 

ela tenha situado o grupo de professores num lugar de pouca 

representatividade, isto é, de silenciamento que, neste caso, corresponde à 

interdição, ao emparedamento de sua palavra. No entanto, apesar do duplo 

apagamento promovido nas falas de P – o dos representantes políticos e o dos 

docentes, ela não se furta da construção de questionamentos que revelam 

alguns dos motivos de sua aflição, deslizando da posição, ao mesmo tempo, 

cativa, cúmplice e refém do discurso colonial. A professora endereça duas 

perguntas curtas, diretas, aparentemente simples. Os fios dessas questões se 

espalham por muitos problemas que atendem pelo nome de ―mito da 

incompetência do professor‖ (GERALDI, 1995). Quando P fala em ―melhoria 

sem salário‖, ressoam, em suas palavras, sentidos de contradição típicos do 

modo como o docente da escola pública estadual tem sido compreendido no 

que diz respeito ao seu papel e às suas funções. O sistema escolar, primeiro, 

admite a competência dos professores, tanto que lhes possibilita o 

estabelecimento de um vínculo de trabalho e coloca-os na posição de 

trabalhadores da educação aptos a exercer as funções atinentes a tal papel. 

Pouco depois, ataca esses profissionais de formas variadas que questionam a 
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referida competência. Seria dizer que, a partir de certo momento difícil de 

precisar, deixa de tratá-los como profissionais: impõe uma relação de emprego 

em que os direitos do trabalhador não são respeitados, submete-os a 

condições de trabalho que não oportunizam a possibilidade de continuar 

estudando. 

Fica do que foi dito, por meio da análise discursiva dos enunciados, que 

os sentidos de incompetência neles identificados remetem a um campo bem 

maior do que o pedagógico; eles remetem, sobretudo, a uma crise que tem se 

manifestado de maneira muito severa junto aos professores da rede pública 

estadual. As duas formulações interrogativas enunciadas por P encerram 

riqueza de elementos para reflexão sobre a condição do ser professor, a 

constituição de suas identidades, a crise do magistério e do trabalho docente 

bem como a respeito das memórias interdiscursivas que abrigam ditos e não-

ditos a partir dos quais a profissão professor tem sido discursivizada.  

 

Considerações finais 

Ao longo deste artigo, busquei evidenciar sentidos ligados à constituição 

heterogênea das identidades do sujeito-professor e à sua condição, aos seus 

modos de estar/ser docente na escola. Sequências discursivas foram 

analisadas. Foi possível perceber que o sujeito-professor, representado por P, 

transita por diferentes pontos na constelação de efeitos de sentidos. Evidenciei 

processos discursivos com a finalidade de neles surpreender os modos como 

os sentidos e os sujeitos neles se constituem, inscritos em redes diversas. 

Sentidos foram destacados para além daqueles que estariam supostamente 

contidos nas palavras – se desbanalizaram os sentidos para além da 

bipolarização, abrindo caminho para uma perspectiva de interpretação que 

considera a heterogeneidade enquanto constitutiva de sentidos e sujeitos 

(AUTHIER-REVUZ, 1982). 

Num trabalho como este, não atravessei o texto com o objetivo de 

extrair, a partir dele, um conteúdo específico. Passei por sua materialidade 

linguística, construí o objeto discursivo e evidenciei processos discursivos com 

a finalidade de surpreender modos como sujeitos e sentidos neles se 
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fazem/desfazem. Foram identificados efeitos de sentidos de desmobilização, 

de caridade e de incompetência, todos eles amarrados a um núcleo que pode 

ser denominado sentidos de crise do magistério ou sentidos de crise do 

trabalho docente. Este trabalho analítico-discursivo autorizou falar em memória 

social e em memória profissional. Conduziu, também, ao reconhecimento de 

um modo de funcionamento que permite cogitar um sujeito que se faz no 

deslocamento. Sujeito processual (SIGNORINI, 2001). Sujeito que se constitui 

nos e pelos processos que protagoniza. Sujeito que, como diria Bhabha (1998), 

se forma nas bordas intervalares da realidade, nos entre-lugares. Sujeito que 

se forma nos pontos de encontro entre elementos que são da ordem do 

político, do econômico, do social, do profissional. Tais elementos se constituem 

numa espécie de fronteira que dissolve a polarização: ao mesmo tempo em 

que ela estabelece um sentido em relação a outro (X em oposição a Y, por 

exemplo), dá visibilidade a uma espécie de processo de descascamento dos 

sentidos pelo qual a linguagem se hibridiza – o sentido pode ser um, pode ser 

outro, pode ser nenhum, pode ser todos ao mesmo tempo. 

Neste trabalho, falar em deslocamentos ou derivas de sujeitos e sentidos 

está relacionado aos processos de estabilização/desestabilização dos sentidos 

a que faz referência Pêcheux (1999; 2009) – que se coaduna, por extensão, ao 

desdobramento do dizer ou, para citar Authier-Revuz (1998a; 1998b), às 

operações de desdobramento metaenunciativo ou reflexividade opacificante do 

dizer. De alguma forma, tudo isso se associa ao 

[...] problema fundamental do equívoco enquanto próprio do sujeito e 
à necessidade de acompanhar ou, pelo menos, de o sujeito se 
incluir/inscrever nesses jogos sobre o quê (aquilo quê) da língua é 
trabalhado pelo equívoco e pela consequente proliferação do 
significante (liberado e vigiado) que aí se manifesta. (FISS, 2001, p. 
15). 

P parece experimentar as angústias da encruzilhada quando enuncia 

sobre sua profissão professora e as implicações dela. Evidenciar, em seu dizer, 

os ecos das encruzilhadas autoriza aproximar uma memória da educação e, ao 

mesmo tempo, uma atualidade, ou, como diz Pêcheux (1999, p. 49-50), ―[...] as 

condições (mecanismos, processos...) nas quais um acontecimento histórico 

(um elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a se inscrever 
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na continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio a uma 

memória‖, sendo incorporado pelos discursos sobre educação e, também, 

incorporando sentidos próprios ao discurso pedagógico. Estão amalgamadas a 

tais compreensões duas noções que aproximam os autores abordados neste 

texto: a fala fundamentalmente heterogênea e o sujeito dividido. Uma fala que, 

por ser heterogênea, se desdobra, se reduplica e se recobre à medida que o 

sujeito se desloca por entre polaridades, constituindo outros pontos de visão e 

outros modos de funcionamento. Enfim, à medida que P habita e é habitada 

por sentidos tocados pelo econômico, social, profissional, político, assim como 

fala e é falada em suas relações com a condição de ser mulher, professora, 

proletária, funcionária pública, com as políticas públicas de educação, com o 

plano de carreira, com as ações do sindicato. 

Talvez não seja exagerado entender que os sentidos que ecoam nos 

dizeres de P permitem reconhecer, mais do que a exigência de recursos 

materiais, a indignação e o estarrecimento perante um discurso que continua 

pretendendo regular o espaço e o tempo do professor, atestando sua 

incompetência e apresentando alternativas ainda pouco acessíveis a ele. Dito 

de outra forma, ao interrogar as formas de regulação que acompanham o 

discurso da melhoria e da incompetência, escapam pelos fios do discurso 

sentidos também de suspeita da legitimidade dos argumentos que sustentam 

tais discursos. Ao suspeitar e por suspeitar, ela se desloca e, no deslocamento, 

especulo que se faça o encontro entre uma memória e uma atualidade, 

revirando sentidos que talvez possam apontar para, mais do que as condições 

postas ao magistério, aquilo que o magistério pode construir com elas e para 

além delas. 
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Resumo: O objetivo do estudo é analisar as teses, os valores, as hierarquias e os 
lugares presentes nas argumentações produzidas em sessões de mediações de 
conflitos realizadas no Núcleo de Mediação de Conflitos de Casa Amarela, em Recife, 
Pernambuco, Brasil. O trabalho apresenta aporte teórico advindo da Nova Retórica 
(Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2005), da teoria da argumentação no discurso (Meyer, 
2007; Reboul, 2004; Souza, 2008), bem como da concepção dialógica bakhtiniana da 
linguagem (Bakhtin, 2003; 2006) e adota metodologia descritivo-interpretativa na 
análise de um corpus constituído da transcrição de três sessões de mediação de 
conflitos de interesses individuais e coletivos. Trata-se de um recorte da dissertação 
(ABRANTES, 2013), mas, utilizando-se de uma abordagem totalmente nova, inclusive 
para a literatura argumentativa de um modo geral. Em síntese, os resultados indicam 
que as pessoas em conflito umas com as outras utilizam em seus discursos, 
sobretudo, dos lugares da argumentação para hierarquizar seus valores, bem como 
que a linguagem oral revela preferência das partes pelos valores concretos, ligados às 
paixões e necessidades particulares, em detrimento dos valores abstratos, ligados a 
princípios universais, sobressalentes na ordem legal positivada. 
Palavras-chave: Mediação de Conflitos. Argumentação no Discurso. Dialogia. Nova 
Retórica. 
 
Abstract: The objective of this study is to analyze the arguments, the values, 
hierarchies and places presents in the arguments produced in conflict mediation 
sessions conducted at the Núcleo de Mediação de Conflitos de Casa Amarela, in 
Recife, Pernambuco, Brazil. The paper presents theoretical contribution from the New 
Rhetoric (Perelman and Tyteca, 2005), the theory of argumentation in discourse 
(Meyer, 2007; Reboul, 2004; Souza, 2008), as well as the dialogical conception of 
language bakhtiniana (Bakhtin, 2003; 2006) and adopt descriptive methodology-
analysis of interpretative a corpus composed of transcription of three mediation 
sessions individual and collective conflicts of interest. This is a clipping of the 
dissertation (ABRANTES, 2013), but using a completely new approach, including 
argumentative literature in General. In summary, the results indicate that people in 
conflict with each other use in his speeches, especially of places of argumentation to 
tier their values, as well as the oral language reveals the parties by preference values 
concretes, linked to the passions and particular needs, to the detriment of abstract 
values, linked to universal principles, the positivada legal order spares. 
Keywords: Mediation of conflicts. Argument in the speech. Dialogia. New Rhetoric. 
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Introdução 

Condizente com as diretrizes da nova retórica (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005) e do aporte teórico advindo da argumentação no 

discurso (MEYER, 2007; REBOUL, 2004; SOUZA, 2008), bem como da 

concepção dialógica bakhtiniana da linguagem (BAKHTIN, 2003; 2006), 

buscaremos neste artigo, através de uma metodologia descritivo-interpretativa, 

realizar uma nova análise, ainda que parcial, do corpus utilizado na Dissertação 

de Mestrado (ABRANTES, 2013), concluída na Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE, desta feita analisando os lugares da argumentação e 

como esses lugares firmam valores e constituem hierarquias. 

Para tanto, utilizaremos as gravações audiovisuais realizadas nas 

sessões de mediações do Núcleo de Justiça de Casa Amarela (NCA), em 

Recife-PE, durante os meses de pesquisa, ou seja, de julho de 2012 a 

dezembro de 2012, mas com uma abordagem totalmente nova, inclusive para a 

literatura argumentativa de um modo geral: análise dos lugares da 

argumentação que fundamentam valores e da hierarquia dos valores, num 

contexto de mediação de conflitos. 

Para o presente trabalho, indicamos a mediação como espécie do 

gênero MARC – Meios Alternativos de Resoluções de Conflitos, do qual 

também fazem parte a conciliação e a restauração, estes que têm ressurgido 

como alternativas a adjudicação judicial, que por inúmeros motivos não 

consegue dar conta da intensa litigiosidade presente na complexa sociedade 

em que vivemos, onde a todo tempo surgem peculiaridades não descritas nos 

manuais legais. 

Diante dessa vertente, concluímos ser necessário um estudo com dados 

empíricos advindos de sessões de mediação de conflitos, na tentativa de 

investigar sobre como as partes articulam seus argumentos e hierarquizam 

seus valores para tentar convencer o outro da relevância de seus interesses.  

Iniciamos por tentar demonstrar a conceituação da lógica dos valores 

pela contribuição do legado perelmaniano, partindo do direito do estado aos 

topoi da Nova Retórica. Por fim, indo dos acordos aos valores, tentaremos 
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chegar à análise da hierarquização, onde concluiremos nossa abordagem com 

os resultados obtidos. 

 

1. A Conceituação de uma Lógica dos Valores 

Conforme Koren (2011), devemos a Nova Retórica a conceitualização de 

uma lógica dos valores, ou seja, a defesa e a justificação da existência de uma 

racionalidade dos valores predominantes em um determinado auditório, tão 

válida quanto a racionalidade dos valores de inspiração cartesiana, pois, a obra 

de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) aplica no campo da argumentação um 

princípio ético fundamental: “a primazia da função do Outro na pesquisa 

identitária do Um, sua interdependência e sua autonomia irredutível”.(KOREN, 

2011, p. 133).  

Em consonância, Bakhtin já propunha uma ―nova etnografia do sujeito‖, 

partindo do sujeito saussuriano, preocupado com os significados das palavras, 

ele elegia os enunciados concretos como objeto de seu estudo, dando 

preferência à observação dos sentidos. “[...] isto é, um sentido pleno, 

relacionado com o valor – com a verdade, a beleza, etc.” [...]. (BAKHTIN, 2003, 

p. 332). 

No mesmo diapasão, partiremos neste trabalho do necessário direito de 

argumentação próprio a cada ser humano, entendido como direito da 

enunciação da opinião subjetiva, que é assumido na retórica da mediação 

como recurso a uma ascensão explícita, do “empoderamento” da 

responsabilização enunciativa assumida na opinião e na decisão de conflitos 

interpessoais. 

Desse modo, a assunção dos valores, a hierarquia que os justificam e a 

concepção de uma ética para o discurso que utilizam a interação por meio de 

palavras constituem uma contribuição teórica sem preço à pesquisa em 

ciências sociais. As noções de julgamento de valor e de decisão sem coerção 

permitem revisitar e problematizar os discursos das partes em conflitos de 

interesses e seus sistemas de valores transpostos exteriormente ao sujeito da 

enunciação, ou seja, sua não unicidade na busca pelo verossímil. 



242 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

A ―nova‖ retórica contribui com uma virada na história das normas da 

argumentação: a partir dela, a ética não pode mais ser separada do senso 

comum prático, mas apresenta-se como seu complemento indispensável. Para 

os objetivos deste artigo, o senso comum pode ser resumido como 

conhecimento adquirido no decorrer da vida, no espaço local comunitário, que 

se faz ser entendido com clareza e é capaz de impulsionar a reciprocidade 

mesmo na seara dos conflitos de interesses. 

Em contrapartida, a abordagem positivada do direito estatal, busca 

negar o senso comum, através de uma linguagem escrita e formal, 

essencialmente descritiva e ligada a valores universais, como se o local e o 

comum fosse demasiado instável para ser levado em conta. Com isso, o direito 

científico afastou-se por demais da realidade das comunidades que pretende 

reger.  

A abordagem localizada da nova retórica permite realizar esse resgate 

do senso comum, ou seja, da razão em suas aplicações práticas, ligada ao que 

é razoável crer e fazer, uma vez que transmite uma visão de mundo condizente 

com a disposição para a ação e no princípio da criatividade e da 

responsabilidade individuais. Por ser pragmática, coaduna-se às trajetórias e 

às experiências de vida dos grupos sociais, uma vez que é transparente e 

evidente. Não coexiste com a opacidade dos objetivos tecnológicos e das 

pretensões de um conhecimento distante do meio comunitário. 

 

2. Do Direito do Estado aos Topoi da Nova Retórica 

O direito produzido pelo Estado não tem se mostrado capaz de 

satisfazer todas as pretensões normativas que emergem espontaneamente do 

processo de interação social, pois, a todo o instante, surgem expectativas de 

direito que não estão garantidas pelo ordenamento jurídico estatal. Há valores 

plurais que emergem de forma bastante complexa no espaço comunitário e a 

metodologia jurídica tradicional mostra-se bastante insuficiente para compor 

estes conflitos. 

Por isso, a adesão das partes às decisões negociadas ressurge com 

força total em decorrência, sobretudo, da crítica ao positivismo jurídico 
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tradicional realizada através da perspectiva argumentativa-retórica, de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), ou seja, contra a crença na possibilidade 

de, no campo do direito, existirem, em todos os casos, silogismos lógicos 

perfeitos.  

Portanto, a argumentação ou nova retórica denuncia a metodologia 

positivista tradicional e a versão normativista do positivismo jurídico quando 

conclui ser impossível resumir a aplicação do direito em termos cognitivo ou 

volitivo apenas, mas, considera uma versão mais modesta de racionalidade, 

denominada de ―lógica do razoável‖. 

A ideia é de razoabilidade e de argumentos convincentes em seu sentido 

fundamental em relação aos destinatários do discurso, denominado de 

auditório relevante, pois, a argumentação visa obter a adesão daqueles a quem 

se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que procura influenciar, através 

da ―adesão dos espíritos‖, ou seja, da persuasão por meio do discurso. 

Estes pontos de vista compartilhados são os chamados tópicos, topoi ou 

―lugares comuns‖ e foram assim definidos no Tratado da Argumentação:  

Premissas de ordem geral que permitem fundar valores e hierarquias 
(...) que existem para justificar a maior parte de nossas escolhas; 
pontos de partida de séries argumentativas, em que a razoabilidade 
das opiniões é fortalecida; fórmulas, variáveis no tempo e no espaço, 
de reconhecida força persuasiva no confronto de opiniões; um ponto 
de vista, um valor que é preciso levar em conta em qualquer 
discussão e cuja elaboração apropriada redundará numa regra, numa 
máxima, que o orador utilizará em seu esforço de persuasão. 
(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 141) 

Os lugares da argumentação podem servir de ponto inicial para se 

chegar à compreensão dos valores de um dado auditório, justamente porque 

se supõe comuns a todos os espíritos, funcionam na linguagem como avisos 

operativos, como fórmulas detectoras, estímulos mentais, incitações criativas, 

propostas de entendimento, diretrizes linguísticas para a ação. Estas definições 

do conceito fundamental dos lugares da argumentação já dão conta de seu 

caráter essencialmente dialógico. Nesta direção, afirma Viehweg (1991, p. 42) 

“as premissas fundamentais se legitimam pela aceitação do interlocutor”. 

Em compasso com essa vertente, a retórica se apoia nos lugares, e 

estes dão nascedouros aos argumentos sobre valores. Os valores morais são 
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para Viehweg (1991, p. 141), “pontos de partida compartilhados pela 

comunidade e, por isso, tem o condão de provocar a adesão dessa 

comunidade a determinadas conclusões”. Assim é que, na perspectiva tópica-

retórica,  

Os valores assumem um caráter relativista, e não universalista 
(embora alguns valores possam ter pretensão de validade universal, 
como o bom, o belo, o justo, o verdadeiro). Os valores morais só 
podem realizar seu potencial persuasivo na medida em que sejam 
aceitos pelo auditório que se quer persuadir. Tais valores particulares, 
que atuarão ao lado de valores com pretensão de universalidade, 
poderão ser descobertos nas tradições, instituições, modelos, 
frequentemente de inspiração religiosa, que dão a cada cultura sua 
originalidade. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 191). 

Desta forma, os valores, por serem relativos, não podem ser 

considerados obrigatórios na nova retórica visto que sua importância será 

medida pela capacidade de persuadir e/ou convencer, ou seja, pela capacidade 

de ganhar a adesão voluntária do auditório, provocada pela força dos melhores 

argumentos. 

Ademais, essa abordagem permite uma complementariedade com a 

realidade social, com os fatos envolvidos e o problema a ser solucionado. 

Assim, buscar-se-á a decisão que conduza a consequências práticas mais 

benéficas, pois, se a decisão se encaminhar no sentido do menor benefício 

prático, ela deverá ser fundamentada com contra-argumentos mais bem 

elaborados. 

Além disso, ao contrário do que ocorre com a lógica formal que se 

preocupa com a correção da conclusão, em termos silogísticos, a lógica 

argumentativa abre caminho para que se avalie e valore a conclusão, 

enfatizando a dimensão pragmática da linguagem.  

Na dimensão pragmática da linguagem (relações entre os signos e 
aqueles que os utilizam), rejeitando a redução formalista da sintaxe 
(relação entre signos) e da semântica (relações entre os signos e o 
objeto designado), o mais importante é encontrar a compreensão 
através da situação do discurso. Da situação há que se partir porque 
o uso pragmático da linguagem conserva sempre a relação com ela. 
Portanto, não está separado da situação, mas, sim, é situacional. 
(VIEHWEG, 1991, p.186). 

É justamente na compreensão pragmática do discurso que o autor 

identificará uma atitude retórica, esta se diferencia de uma atitude espiritual 
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antiretórica, que prefere a concepção sintático-semântica da linguagem e 

aspira primordialmente a formular constatações que escapam ao campo 

situacional.  

 

3. Dos Acordos aos Valores 

Dentro da Nova retórica, há duas categorias de objetos que podem 

servir de ponto de partida dos acordos de crença ou de adesão: a categoria do 

real (que comportaria os fatos, as verdades e as presunções), e a categoria do 

preferível (incluídos aí os valores, as hierarquias e os lugares).  

A concepção de real varia conforme as opiniões de cada um, mas, na 

argumentação caracteriza-se por uma pretensão de validade aceita pelo 

auditório, seja ele universal ou particular, bem como o íntimo. Nesse sentido, a 

intenção e a ação “(...) estão ligados a reações do auditório universal ou, pelo 

menos, àquilo que o orador presume destas reações.” (PERELMAN & 

TYTECA, 2005, p. 240). Elucida Koren: 

Argumentos baseados em fatos, verdades e presunções postulam, na 
medida do possível, no domínio da argumentação, como um estatuto 
de proximidade com a realidade objetiva. Por isso, dispensariam, a 
princípio, o orador de produzir provas para intensificar a adesão 
quanto a eles. Em oposição aos argumentos que se fundam no que é 
preferível: os valores, hierarquias e lugares, que nos determinam as 
escolhas não em consonância com uma realidade preexistente, mas 
conforme um ponto de vista determinado, que só podemos identificar 
com o de um auditório particular, por mais amplo que seja. (KOREN, 
2011, p. 134). 

Na Nova Retórica, os lugares funcionam como os mais importantes 

objetos de alcance de valores hierarquizados em comum entre o orador e o 

auditório na formulação das negociações. No discurso oral, como é o que 

domina o campo da solução de conflitos interpessoais, quem melhor utiliza os 

lugares comuns, em forma de clichês, das frases de impacto, das citações 

bíblicas, têm mais chances de ganhar a adesão do outro sobre seu próprio 

ponto de vista. 

 A prática mediativa analisada no Núcleo de Casa Amarela – NCA, em 

Recife-PE, mostrou-nos, dentre outros aspectos, que quando as partes 

conseguem chegar a uma visão comum sobre um conjunto de valores que 
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estão sob choque, tornam-se mais receptivos às teses defendidas, mesmo em 

sentido contrário às suas anteriores (preexistentes a sessão de negociação 

mediada). 

Estar de acordo com um valor é admitir que um ser ou um ideal deva 
exercer uma influência determinada sobre a ação e as disposições à 
ação, sem considerar, contudo, que esse ponto de vista se aplica a 
todos, uma vez que não há como se impor juízos que dependem da 
valoração de cada sujeito. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p. 85).  

Mesmo no discurso jurídico-formal, realizado nos estritos domínios dos 

Fóruns Judiciários, onde os positivistas pretendiam que os raciocínios fossem 

isentos desses elementos de incerteza, ainda achamos oradores que recorrem 

a esses elementos durante todo o discurso argumentativo, sobretudo no 

Tribunal do Júri Popular, onde a motivação é mais aberta ao interlocutor leigo, 

que podem, com mais liberdade que os juízes togados, realizarem suas 

escolhas em prejuízo até de outras que tinha antes da reunião popular.  

Para Reboul (2004), nos domínios da argumentação, é necessário aderir 

a esses juízos relativos, mesmos que sejam instáveis e controversos, pois, as 

noções fundamentais de inocente ou culpado, belo ou feio, útil ou nocivo e 

outras, são sempre formuladas em termos de valor.  

A adesão em torno de valores se dá com intensidade variável de 
indivíduo para indivíduo e de grupo para grupo. Depreende-se, então, 
que os valores se sujeitam a uma hierarquia, que garante uma 
ordenação de tudo o que está submetido ao princípio que a rege: 
―enquanto os valores indicam uma atitude favorável ou desfavorável a 
respeito daquilo que é assim qualificado, as hierarquias indicam 
expressamente os valores hierarquizados‖ (PERELMAN e 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 242).  

Para fundamentar valores ou hierarquias, ou reforçar a intensidade da 

adesão que eles suscitam, é possível relacioná-los a outros valores ou 

hierarquias, mas pode-se também recorrer a premissas gerais, chamadas 

lugares. Há os lugares comuns (gerais), que são afirmações muito amplas 

acerca do que se supõe valer mais em qualquer domínio, e os lugares 

específicos, que determinam o que vale mais em um domínio particular. 

Seguindo esta indicação, buscaremos ver nos discursos gravados a 

pressuposição, as implicações e os lugares que asseguram o encadeamento 
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dos enunciados e seu impacto na interação, no qual o orador se fundamenta 

para construir desde as premissas iniciais até a conclusão, tudo isso 

discursivamente orientado para a persuasão de seu auditório. 

 

4. Das Análises 

A linguagem da mediação comunitária, conforme se verá nas análises 

das gravações de três sessões do NCA, abaixo realizada, é intencional e 

interpretativa, remete e indica sentidos, coloca certas perspectivas em 

evidências e orienta a relação entre as partes através dos lugares. Com isso, o 

entendimento das matérias afeitas a um determinado tema é capaz de abrir 

uma linha de raciocínio e dar sentido ao argumento. Vejamos através de 

quadros-síntese: 

Caso 1: Irmãos em Terreno de Herança 

Tese/Antíntese Valores Hierarquias 

Irmã: 
Como única portadora de 
documento deixado pela 
mãe, ela pode ampliar seu 
imóvel como quiser. 
Irmãos: 
O acréscimo do imóvel da 
irmã irá tapar a frente de 
suas casas. 

  Documentalidade; 
Religiosidade; 
Propriedade; 
Parentesco;  
Água da cisterna comum; 
 Higiene;  
 Partilha. 

 
1. Religiosidade; 
2. Essencialidade da água; 
3. Parentesco; 
4. Propriedade comum; 
5. Uso compartilhado. 
  

Transcrição do lugar da argumentação: ―mulher, se soubesses com quem falas, tu 
mesmo me pedirias da água que eu tenho para dar‖. Frase bíblica titularizada por 
Jesus nos evangelhos, proferida por um dos irmãos do caso.  

Topoi do bom cristão que tenta demonstrar a sacralidade da água, a importância da 
partilha, do amor, da boa convivência. Em sendo quem fala, no caso em análise, um 
homem, dirigindo-se a uma mulher, relacionada a um poço do qual só ela detém poder, 
brinda o contexto da fala com uma junção de racionalidade e emoção. 
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Caso 2: Ex-Casal e Filhas 

Tese/Antíntese Dos Valores Da Hierarquia 

Mulher:  
O que estragou a relação foi a 
não exclusividade delas na vida 
dele, pai e marido. 
Homem:  
Se ela sai de perto dele, perde 
o direito sobre seus bens e 
prejudica as filhas menores. 

Herança  
Vários filhos de mulheres 
diferentes; 
Habitação em terreno 
comum; 
 Segurança/futuro das 
filhas menores; 
Desgaste da relação. 

1. Desgaste da 
relação; 
2. Segurança das 
menores; 
3. Habitação comum  
4. Herança. 

Transcrição dos lugares da argumentação: ―Quem não morre moço, de velho não 
escapa‖ (mediadora). ―É com flor que se atrai a abelha‖. (mediador) 

Adágios usados para introduzir uma argumentação sobre o comportamento ideal do 
casal do caso concreto. Para a mulher, a primeira frase remetia a ideia de que ela 
deveria pensar mais no futuro e na segurança econômica dela e das filhas. Para o 
homem, a segunda frase remetia a uma necessária mudança de comportamento para 
ganhar de volta a afeição da ex-companheira. 

 

Caso 3: Vizinhos em terreno ocupado ilegalmente 

Tese/Antíntese Dos Valores Da Hierarquia 

Vizinho 1: 
Os problemas são: deficiência 
no esgotamento sanitário e 
invasão de construção em 
passagem comum. 
Vizinho 2: 
Os problemas estão na 
precariedade das moradias, 
construídas de forma 
amontoada e sem a devida 
atenção a higiene. 

Precariedade das 
moradias; 
Amontoamento; 
Higienização; 
Invasão; 
Clandestinidade; 
Visita in loco. 

1. Visita in loco; 
2.Precariedade das 
moradias; 
3.Invasão; 
4.Clandestinidade; 
5.Amontoamento; 
6. Higienização. 

Transcrição do lugar da argumentação: ―a pessoa quando não quer para si não faz 
para outro‖. (um dos vizinhos) 

O uso da frase de impacto destacada traz a ideia de reciprocidade elementar na 
convivência entre vizinhos, fazendo emergir o topoi da cooperação como adequado a 
problemas entre pessoas que se encontram em situação irregular frente ao Poder 
Público, como é o caso aqui analisado, pois, trata-se de área de terreno invadido. 
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Considerações Finais 

O positivismo jurídico estava fundado num modelo de direito completo, 

limitado a previsão legislativa, a situação modificou-se quando se reconheceu a 

limitação do direito positivo. A argumentação passou a servir para indicar as 

incongruências do sistema, suas lacunas e injustiças, a argumentação passa a 

ser instrumento condutor da moral ao direito. 

Este trabalho pretendeu contribuir para apresentar a forma como a 

argumentação foi acolhida entre as diversas concepções e tentativas pós-

positivistas que marcam a época atual: a mediação de conflitos como forma 

alternativa adequada de compor os litígios pela interação entre partes 

conflitantes. O resgate da argumentação pelo Tratado da Argumentação de 

Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (2005) deu impulso a essa proposta, 

ao reformularem a contribuição da retórica, sistematizando figuras clássicas 

antes já trazidas por Aristóteles e que ganharam uma roupagem mais 

tecnicista, tais como: tese, lugares, valores e hierarquias. 

Em relação às sessões do NCA, observou-se a presença de topos 

impulsionando os diálogos, sobretudo, extremamente ligados a argumentos 

emocionais. Isso denota uma tendência para o subjetivo, para a persuasão. 

Dessa forma, observou-se que a linguagem oral revela preferência das partes 

pelos valores concretos, ligados às paixões e necessidades particulares, em 

detrimento dos valores abstratos, ligados a princípios universais, 

sobressalentes na ordem legal positivada. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma sistematização das oficinas de 
retórica realizadas por estudantes de graduação em filosofia da Universidade Católica 
de Pernambuco (UNICAP), em Recife, Brazil, no período compreendido de 2010 até 
2017. Essas oficinas foram realizadas na disciplina de Retórica e Oratória, na 
UNICAP, com a finalidade de capacitar os alunos na teoria e na prática da retórica, 
baseadas na argumentação e na persuasão. Elas foram planejadas e organizadas de 
tal modo que, a cada ano, foram abordadas temáticas diferentes, e, ao mesmo tempo, 
diretamente relacionadas com a retórica aristotélica, como em texto/discurso nas 
áreas de cinema, teatro, literatura, educação, religião, propaganda e marketing, 
política, ética, simulado de tribunal do júri, e outros.  
Palavras-chave: Retórica. Discursos. Oficinas. Unicap. 
 
Abstract: The aim of this paper is to present a systematization of rhetoric workshops 
held by undergraduate students in Philosophy at Universidade Católica de 
Pernambuco (UNICAP), Recife, Brazil, from 2010 to 2017. These workshops were held 
in the discipline of Rhetoric at UNICAP with the purpose of training students in the 
theory and practice of rhetoric, based on argument and persuasion. They were planned 
and organized in such a way that, each year, different themes were addressed, and at 
the same time directly related to rhetoric, such as text / discourse in the areas of 
cinema, theater, literature, education, religion, propaganda and marketing, politics, 
ethics, jury trial, and others.  
Keywords: Rhetoric. Discourses. Workshops. Unicap. 
 
 

Introdução 

Nosso trabalho pretende apresentar a criação, desenvolvimento, 

realização e avaliação das oficinas de Retórica que aconteceram no período de 

2010-2017, na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 

As oficinas ofereceram um aprendizado pragmático e interdisciplinar dos 

elementos de retórica, tornando-se um grande incentivo e estímulo para 

estudantes que buscam obter, na retórica, preparo para profissões que 

requerem uma grande capacidade de argumentação e comunicação crítica, 

como Filosofia, Teologia, Letras, Direito, Jornalismo, entre outros. A Arte 

Retórica, de Aristóteles (2005), foi, e continua sendo, a base para construção 

de outros modelos de retórica. Por isso, nas oficinas, adotamos o sistema de 
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retórica aristotélica para o exame dos gêneros do discurso, das partes do 

discurso, do ethos, pathos e logos, das provas técnicas e não técnicas.  

Além disso, identificamos e analisamos nos textos/discursos elementos 

de retórica, tais como as figuras de retórica (REBOUL, 2000) e as falácias 

(COPI, 1978). As figuras foram avaliadas como recurso estilístico e com função 

persuasiva, a fim de facilitar a aceitação do(s) argumento(s). Já as falácias, em 

suas formas de sofismas e paralogismos, foram examinadas como tipos de 

persuasão dos afetos e persuasão cognitiva. Todo o material produzido pelos 

estudantes em cada uma das oficinas está sendo sistematizado e estruturado, 

em nossos projetos de pesquisa da UNICAP de modo que, em breve, este 

material didático-pedagógico possa ser disponibilizado a todos aqueles que 

tenham a preocupação com o rigor da linguagem, argumentação e retórica. 

Neste trabalho, em um primeiro momento, apresentaremos a criação da 

disciplina ―Retórica e Oratória‖ no curso de Bacharelado em Filosofia da 

UNICAP. Em seguida, elencaremos as oficinas por ano e temas, levando em 

consideração a relevância, a atualidade, entre outros critérios. As oficinas 

seguiram um roteiro de apresentação e também obedeciam a um critério de 

avaliação, conhecido previamente pelos estudantes. Ao final, exporemos novas 

perspectivas de nossa atuação, como projetos de pesquisa que nasceram das 

atividades práticas das oficinas de retórica. 

 

1. Histórico da Disciplina 

A disciplina ―Retórica e Oratória‖ foi criada e aprovada pelo colegiado do 

curso de Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) em 

2009 e implantada como disciplina obrigatória no curso de Bacharelado em 

Filosofia em 2010. Ela foi criada com um caráter teórico-prático, isto é, 

funcionando como um workshop. 

A disciplina tem dois objetivos principais, o teórico, que pretende 

examinar a Retórica de Aristóteles; e o prático, que pretende aplicar as 

técnicas da retórica à analise de textos dos mais diversos tipos. Para tanto, o 

conteúdo programático se dividia em apresentar uma breve história da retórica 

clássica (GUTHRIE, 1995), (REBOUL, 2000) e (PERELMAN, 1999); em 
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ensinar os gêneros do discurso: deliberativo, epidíctico; as partes do discurso: 

exórdio, narração, confirmação, digressão, peroração; os meios de persuasão: 

ethos, pathos e logos (ARISTÓTELES, 2005); as figuras de retórica: som, 

palavras, construção, pensamento (REBOUL, 2000); os tipos de argumentos: 

dedutivo, indutivo, entimema e analogia (COPI, 1978) e as falácias: de 

relevância e formas de apelos (COPI, 1978). Após a parte teórica, iniciava-se a 

parte prática. 

Tanto a seleção dos conteúdos práticos quanto as avaliações das 

oficinas foram planejadas em conjunto, sob a nossa coordenação, isto é, havia 

um trabalho colaborativo de discussão e deliberação. 

 

2. Temas das Oficinas 

Como a disciplina tem um conteúdo prático, a intenção é conhecer a 

―Retórica‖ aristotélica e aplicar como referencial nos mais diversos textos, 

desde os clássicos da literatura a discursos políticos, letras de música, poesia, 

literatura infantil, tribunal de júri, propaganda e marketing, cinema, teatro, entre 

outros.  

A seleção dos objetos a serem investigados em sua estrutura retórica, 

foi feita em consenso didático. A escolha levou em consideração a atualidade 

dos temas, como podemos ressaltar a Oficina de 2013 com a grande 

repercussão das manifestações de rua no Brasil. Mas também consideramos a 

relevância histórica como quando se trabalhou o discurso de renúncia de 

Getúlio Vargas, em 2010, e a Constituição Brasileira de 1988. Apresentamos a 

seguir a sequência das oficinas realizadas, ano a ano. 

I Oficina de Retórica (2010) – Discursos célebres: políticos e históricos; 

Sermões do Padre Antônio Vieira. A justificativa para escolha e seleção desses 

discursos foi a estrutura argumentativa e o conteúdo relevante já existente em 

cada um deles.  

II Oficina de Retórica (2011 e 2012) – Temas polêmicos de ética 

apresentando argumentos contra e a favor a cada tema. Estes argumentos 

contra e a favor foram criados e gravados em vídeos produzidos pelos próprios 

estudantes. 
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III Oficina de Retórica (2012) – Filmes clássicos do cinema nacional e 

internacional por causa do conteúdo argumentativo presente em cada um deles 

IV Oficina de Retórica (2013) – Em 2013 ocorreram no Brasil dois 

acontecimentos de grande repercussão nacional e internacional, um deles foi a 

vinda do Papa Francisco ao Brasil por conta da JMJ (Jornada Mundial da 

Juventude), realizada no Rio de Janeiro, e outro foram as manifestações de 

ruas, em todo o Brasil, por conta do aumento das passagens do transporte 

público. Neste ano, a escolha dos temas se deu por conta da atualidade e 

relevância dos acontecimentos citados. 

V Oficina de Retórica (2014) – Eleições no Brasil de 2014 – Os 

estudantes precisavam analisar os argumentos das propostas de governo dos 

candidatos aos cargos de: presidente; Governador de Pernambuco; Senador 

de Pernambuco; Deputado Federal; e também simular um debate político, com 

mediação, réplica e tréplica. 

VI Oficina de Retórica (2015) – Tema – teatro e ópera, em que usamos 

como textos a serem analisados, clássicos, como por exemplo, O Pequeno 

Príncipe; Alice no País das Maravilhas; O Mágico de Oz; A Flauta Mágica; A 

Vida de Galileu ; Antígona´; Édipo Rei;  

VII Oficina de Retórica (2016) – Tema – literatura e letras de música, 3 

contos (Machado de Assis, Mário Andrade e Clarice Lispector) / 5 poesias 

(Carlos Drummond Andrade; Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, João 

Cabral de Melo Neto; Cecília Meireles). / 4 músicas (Chico Buarque, Caetano 

Veloso, Renato Russo, Cazuza) 

VIII Oficina de Retórica (2017) – Tema – As Retóricas de Santo 

Agostinho, Boécio, Nietzsche e Perelman. 

 

3. Metodologia das Oficinas 

As oficinas se realizavam no segundo semestre do ano letivo, com uma 

breve história da retórica (GUTHRIE, 1995), com a introdução teórica do 

pensamento aristotélico sobre a Retórica (ARISTÓTELES, 2005), os gêneros 

do discurso – deliberativo, judiciário e epidíctico –, as partes do discurso – 

exórdio, narração, confirmação, digressão, peroração –, os meios de 



255 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

persuasão – ethos, pathos e logos –, as figuras de retórica – metáforas, 

metonímias, paradoxos, hipálage, ironia e outras (REBOUL, 2000) – , os tipos 

de argumento – dedutivo, silogismo, indutivo, entinema e analogia (COPI, 

1978) – e as falácias (COPI, 1978) – de relevância e formas de apelo.  

A ideia era que os alunos se apropriassem do conteúdo teórico e 

estivessem aptos a reconhecer, nos mais diversos recursos, inclusive textos 

visuais, cada um dos elementos retóricos supracitados. 

Depois das aulas teóricas, apresentávamos os temas para aquele ano, 

baseados em critérios de relevância histórica, atualidade ou temas clássicos. 

Em seguida, passávamos as orientações para realização da oficina. Os 

estudantes precisavam contextualizar o discurso ou texto indicado, identificar o 

gênero e as partes do discurso. Entretanto, não se tratava apenas de 

identificar, os alunos precisavam justificar. Por fim, os alunos ainda precisavam 

apresentar detalhadamente, com citações, trechos que apresentassem 

argumentos, falácias e figuras retóricas. Os estudantes apresentavam os 

resultados oralmente, com recursos, ocasionalmente, como vídeos, e por 

escrito. Algumas oficinas seguiram outra forma, como o simulado de um 

tribunal de júri resultando em argumentos de acusação e defesa construídos 

pelos próprios alunos e com sentença formulada usando os elementos do 

conteúdo retórico. 

Os critérios de avaliação das oficinas eram de conhecimento prévio dos 

estudantes e se resumiam em precisão, clareza e domínio em relação ao 

assunto, como também o planejamento e seu acompanhamento, bem como a 

coerência, a coesão e a consistência dos argumentos produzidos.  

 

4. Novas Perspectivas  

Com a apresentação dos nossos resultados no SEDiAr, 2018, 

pretendemos consolidar uma equipe de trabalho com estudantes e 

profissionais de diversos cursos e Instituições de Ensino Superior (IES) 

nacionais e internacionais, estabelecendo intercâmbios com professores e 

instituições que se sintam motivados pela realização das oficinas.  
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Pretendemos dar continuidade, na próxima etapa, às atividades das 

oficinas, contudo, com nossos projetos de pesquisa consolidados, incluiremos 

as novas retóricas, sobretudo as de autores contemporâneos como Nietzsche 

(1999), Ricoeur (2000), Perelman (1996; 1999), Toulmin (1958) entre outros. 

Além disso, pretende-se publicar uma obra com nossa análise das 

produções dos estudantes realizadas nas oficinas. 

 

Considerações Finais 

Neste trabalho, procuramos expor a realização das oficinas de retórica 

acontecidas no período de 2010-2017, na Universidade Católica de 

Pernambuco. Enfatizamos a metodologia e a avaliação que utilizamos para a 

realização das mesmas. Vale ressaltar que, com a realização das oficinas, com 

seu viés prático, os estudantes se sentiram altamente motivados no 

aprendizado dos conteúdos. 

A relevância deste trabalho consistiu em expor e discutir o conteúdo 

deste material e mostrar que os trabalhos de cada oficina e de cada grupo são 

inéditos e originais, uma vez que as experiências, as vivências, as práticas e os 

resultados da análise e interpretação foram construídos e elaborados pelos 

próprios alunos sob nossa supervisão. 
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Resumo: O presente trabalho propõe uma investigação sobre como a literatura afro-
brasileira tem sido estudada/lida no ensino médio, quais textos tem circulado nas salas 
de aula e, quais estratégias têm sido utilizadas para que a literatura, tal como defende 
Antônio Cândido (2011), possa ser uma forma de denúncia da realidade, assim a 
ficção nos conduz à experenciar o caos e dele retornar. Atualmente, no Brasil, 
alavancados pela lei 10.639/03- que inclui nos currículos das redes oficiais de ensino, 
a temática étnico-racial einclui o ensino de literaturas afrodescentes na educação 
básica. Como ensinar literatura neste contexto? O que versa o discurso oficial e o que 
pensam os educadores sobre ao temática? Para tanto faremos uma reflexão sobre o 
EM e o lugar da literatura no currículo. Utilizaremos a pesquisa de Santos (2009) sobre 
o pensamento abissal, bem como o trabalho de Todorov (2007) sobre o papel da 
literatura atualmente 
Palavras-Chave: Literatura. Identidade. Leitores. Ensino 
 
Abstract: This paper proposes an investigation about how Afro-Brazilian literature has 
been studied / read in high school, which texts have been analyzing in classrooms and 
what strategies have been using so that literature, as defended by Antônio Cândido 
(2011), can become a form of denunciation of reality, so fiction leads us to experience 
chaos and return from it. Nowadays, in Brazil, leveraged by the Law 10.639 / 2003 - 
which includes the ethnic-racial theme in the curriculum of official educational systems 
and includes the teaching of Afro-descendant literatures in basic education. How to 
teach literature in this context? What is the official speech and what do the educators 
think about the theme? To do so, we will reflect on High School and the place of 
literature in the curriculum. We will use Santos‘ research (2009) about abyssal thinking, 
as well as Todorov's work (2007) on the role of literature today. 
Keywords: Literature. Identity. Readers. Teaching. 
 
 

Introdução 

A literatura manifesta-se universalmente pelo ser humano, e em todos os 

tempos, tem função e papel humanizador, por ser exclusividade do humano. 

Para Candido (1988), podem representar uma sociedade com suas crenças, 

sentimentos e normas: 

[…] a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e 
educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 
equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 
preconiza, ou os que considera prejudicais, estão presentes nas 



259 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 
literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. 
Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a 
literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos 
movimentos de negação do estado de coisas predominante 
(CANDIDO, 2011, p. 171). 

O crítico ainda chama atenção para a questão do papel formador de 

personalidade que a literatura tem, pois perturba, desequilibra, tira da zona do 

conforto e humaniza, porque nos faz vivenciar diferentes realidades e 

situações. Ela atua em nós como uma espécie de conhecimento porque resulta 

de um aprendizado, sendo este fundamental à efetiva participação do aluno na 

sociedade. Ainda enfatiza a importância de disponibilizar toda literatura, seja 

canônica, folclórica, ficcional ou dramática, e de todos os níveis sociais e 

culturais.  

Já a educação tem um papel importante na de formação de uma 

sociedade de direitos iguais, descartando conceitos e ideias que são 

preconceituosas, que rotulam e que excluem, e que muitas vezes são 

naturalizadas. Boaventura Santos (2009) denomina esse procedimento como 

fruto de um pensamento abissal, cuja característica se dá pela invisibilidade de 

certos aspectos sociais, que mesmo sendo imperceptível, fundamentam a 

realidade vivenciada. Ele reflete que o pensamento moderno ocidental é um 

pensamento abissal que: 

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que 
as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são 
estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade 
social em dois universos distintos: o universo ―deste lado da linha‖ e o 
universo ―do outro lado da linha‖. A divisão é tal que ―o outro lado da 
linha‖ desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é 
mesmo produzido como inexistente(SANTOS,2009,p.01) 

Inseridos numa linha de pensamento abissal, encontram-se práticas 

como a discriminação e o racismo, que atingem principalmente a população 

afrodescendente, e que na maioria das vezes, não são considerados, por quem 

faz e por uma boa parte da sociedades, como atitudes discriminatórias, e 

hierárquica por estarem tão impregnado nas ações sociais e individuais, que ao 

longo da história vêem com olhos de normalidade. 
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 Tais condutas são frutos de um pensamento pós-colonial, pois uma vez 

escravizados, subjugados e diminuídos em sua condição humana, tiveram sua 

cultura, crenças e valores negados e, até mesmo, apagados da construção 

histórica da sociedade colonial narrada pela ótica eurocêntrica. No entanto, 

escuta-se que não há preconceito e que todos vivem harmonicamente na 

sociedade, difundindo o pensamento abissal que leva a invisibilidade, a não 

existência do outro. 

Para superação do pensamento abissal é necessário um exercício 

constante de criticidade, reflexão e de abandono a qualquer forma de totalidade 

e unidade, renunciando formas únicas de conhecimento, sociedade e cultura, 

bem como suas formas de validação, para dar espaço a diversidade e 

pluralidade sociocultural (SANTOS, 2009).  

Um dos primeiros passos na educação para a superação dessa lógica 

está no reconhecimento de que a formação da sociedade brasileira a presença 

dos negros foram fundamentais. Assim é importante reconhecer e considerar a 

presença africana, sua cultura e a necessidade de recontar a história dos 

negros na sociedade e na escola - espaço composto pela diversidade. Com 

isso em 2003 foi aprovado a Lei 10.639 que determina a inclusão no currículo 

oficial das redes de ensino, a obrigatoriedade da ―História e Cultura Africanas e 

Afro-Brasileira‖. E em 2014 foi aprovado o parecer do CNE/CP 03/2004 que 

aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e 

Africanas. Em 2008 é aprovado a Lei 11.645 que determina além do ensino da 

história e cultura afro Brasileira o ensino da história e cultura indígena, 

afirmando a importância do reconhecimento da diversidade social e de que é 

preciso colocá-la em evidencia para superar a desigualdade étnico-racial.  

Para que todo esse processo de formação de identidades, diversidades 

e diferenças realmente aconteça no interior das escolas é preciso preocupar-se 

com um currículo pautado na diversidade. As escolhas do assunto e do livro, 

na sua maioria ainda estão pautadas na cultura eurocêntrica e dominante, 

sendo o espaço para ―o outro‖ pouco ou quase nenhum. Com isso, é 
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importante a escolha de temas e livros que representem a diversidade, 

represente aquele que não está em evidencia. 

Diante disso, está a importância da escrita negra, da literatura afro 

brasileira dentro das escolas, pois a literatura possibilita uma construção social 

de respeito e conhecimento do outro, através do ato de leitura, analise e 

percepção dos textos que expressem a história do Negro, e mais ainda, abrir 

espaço para a voz/autoria negra, reconhecendo a partir das narrativas 

―histórico-literárias‖ uma fonte de representação da resistência de um povo  

O cumprimento da grade curricular que contempla a literatura, continua 

pautada no cânone, não havendo espaço para o estudo e leitura de livros e 

escritores africanos e afro brasileiros. Nos livros didáticos as referências a essa 

literatura fora do cânone, quando ocorre, acontece por meio de quadros 

complementares à escolas e autores literários ―consagrados‖. 

Reis (1992) nos conta que o cânone significa um perene e exemplar 

conjunto de obras – os clássicos, as obras-primas dos grandes mestres -, um 

patrimônio da humanidade a ser preservado para as futuras gerações, cujo 

valor é indisputável. Ressaltando que esta humanidade citada é um grupo 

muito restrito, e que normalmente esses cânones representam uma do saber 

ocidental, tais como o patriarcalismo, o arianismo, a moral cristã. 

Historicamente, a literatura (bem como as demais artes) tem sido um 
eficaz veículo de transmissão de cultura. A literatura tem sido uma 
das grandes instituições de reforço de fronteiras culturais e barreiras 
sociais, estabelecendo privilégios e recalques no interior da 
sociedade. Ao olharmos para as obras canônicas da literatura 
ocidental percebemos de imediato a exclusão de diversos grupos 
sociais, étnicos e sexuais do cânon literário. (REIS,1992,p.5) 

AS DCN para relações étnicas raciais destaca que temas oriundos da 

história e cultura Afro-brasileira e Africana ―diz respeito a todos os brasileiros, 

uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma 

sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação 

democrática‖. (DCN-s, 2004 p. 17).  

Silva (1995), no que se refere aos currículos escolares, chama a atenção 

para a falta de conteúdos ligados à cultura afro-brasileira que estejam 

apontando para a importância desta população na construção da identidade 
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brasileira, não apenas no registro folclórico ou de datas comemorativas, mas 

principalmente buscando uma revolução de mentalidades para a compreensão 

do respeito às diferenças. 

 No que tange às determinações da Lei 10.639/03, ainda encontra 

obstáculos para acontecer de maneira efetiva, devido a vários fatores como 

falta de preparação dos professores, o não (re)conhecimento da cultura, a 

forma como ela vem sendo tratada, apenas como atendimento a uma demanda 

específica no dia da Consciência Negra, etc. 

Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel 
de educar, é necessário que se constituam em espaço democrático 
de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam 
a uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para 
eliminação das discriminações e para emancipação dos grupos 
discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, 
a registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que 
rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, 
indispensáveis para consolidação e concerto das nações como 
espaços democráticos e igualitários. (DCN‘s,2004, pag15 e 16) 

Ao levar para sala de aula as diversas vozes (negro, índio, mulher) por 

meio do texto literário, a escola escolhe desenvolver no aluno a capacidade 

critico-reflexiva, e a oportunidade ecoar as várias experiências humanas e a 

suas expectativas diante da sua realidade. 

Suassuna (1995) destaca que ―a escrita se configura como debate 

confronto, trabalho humano‖. Isso é tudo que o indivíduo escreve tem uma 

relação com sua vida, com suas experiências, com seus pensamentos é um 

confronto interior. Nada é escrito sem ter um significado para quem o escreve, 

com isso ideologias, pontos de vistas e intenções. Assim ficamos com o 

pensamento de Koch: 

―A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais 
e, portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades; 
trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 
desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de 
meios adequados à realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma 
atividade intencional que o falante, de conformidade com as 
condições sob as quais o texto é produzido, empreende, tentando dar 
a entender seus propósitos ao destinatário através da manifestação 
verbal; é uma atividade interacional, visto que os interactantes, de 
maneiras diversas, se acham envolvidos na atividade de produção 
textual‖. (KOCH,1998, p.22)  



263 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

A literatura Afro-Brasileira vem buscando espaço cada vez maior no 

cenário literário de escrita editorial, buscando uma autenticidade na sua. 

representação tomando essa literatura como plano principal, sendo dado o 

devido espaço no currículo escolar, e compreendendo suas múltiplas 

oportunidades de suas significações e funções, abrindo assim, o devido espaço 

dos estudos literários, nas escolas e nas leituras habituais dos discentes. 

O presente estudo busca mostrar como o estudo de textos literários de 

escritores (as) afro-brasileiros (as) no ensino de literatura oportuniza aos 

estudantes negros, como também aos não-negros, o contato com uma 

educação literária que rompe com as relações de dominação e poder. 

 

1. O ensino da literatura nos documentos oficiais: entre o discurso e a 
prática 

A literatura é indispensável à formação humana, por atender a 

necessidade de compreender melhor a realidade e transmitir experiências. 

Candido (2001) ressalta que a literatura possibilita o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a percepção da complexidade do mundo, entre outras 

coisas essenciais à vida humana, levando o indivíduo ao estranhamente 

podendo confirmar, negar, denunciar, apoiar, combater levando a um ser mais 

humanizado. 

A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a 
expressar o mundo por nós mesmos. [...] ela é a incorporação do 
outro em mim sem renúncia da minha própria identidade. No 
exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como os 
outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa 
experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. (COSSON,2014, 
p.17) 

Pensar no conceito de literatura e na sua função sempre se revelou 

conflituosa. Platão conferiu a literatura a ideia de mimese, imitação da 

realidade, ou em outras palavras cópia da cópia, como um tipo de produção 

que nada criava, mas apenas decalcava distintamente o que seria a verdadeira 

realidade. 

A mimese é apenas verossímil e não visa a essência das coisas, nem 
a verdadeira natureza dos objetos particulares, ela é falsa e ilusória, 
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sendo prejudicial e perigosa ao discurso ideal do filosofo 
(COSTA,1992,p.06) 

Discípulo de Platão, Aristóteles refutou o conceito do mestre, enalteceu 

o processo mimético e criou uma concepção estética para a arte, segundo a 

qual a imitação não se limita mais ao mundo exterior, mas se sustenta pelo 

critério de verossimilhança e fornece a representação como uma possibilidade, 

no plano fictício, sem qualquer compromisso de traduzir a realidade empírica. 

Com isso Aristóteles concebeu a função Catártica na perspectiva de que o 

homem pode ser conduzido ao deleite, a compreensão do existir do ser e do 

viver individualmente e no coletivo. É a função que faz com que o leitor 

purifique os seus sentimentos ao se defrontar com uma obra literária. É o efeito 

que a literatura causa no público, de experimentar o sofrimento alheio, apesar 

do distanciamento. Isso ocorre por vários fatores e depende muito da vivência 

de leitura do leitor e da capacidade do escritor de aguçar a imaginação do leitor 

Outra função cultivada, principalmente a partir do século XIX, é a função 

pragmática que se centra na questão da capacidade da arte literária em pregar 

uma ideologia contribuir para a formação dos valores das elites, tem a função 

de esclarecer o homem sobre suas condições sociais.  

Já a visão dos formalistas era de que a arte literária era a singularização 

dos fatos por meio da linguagem, para eles a arte literária realiza-se e deve ser 

estudada enquanto ciência.O caráter artístico da literatura deve ser verificado 

única e exclusivamente a partir da oposição entre linguagem poética e 

linguagem prática.(JAUSS,1994) 

A obra literária não era um veiculo de ideias, nem uma reflexão sobre 
a realidade, nem um encarnação de uma verdade transcendental: era 
um fato material cujo funcionamento podia ser analisada mais ou 
menos como se examina uma máquina. Era feito de palavras não de 
objetos ou sentimentos( EAGLETON,2003, p.3) 

Para os formalistas russos, o papel da crítica era descobrir como os 

textos literários funcionavam observando o uso que era feito da língua, 

aplicando, assim, a lingüística no estudo da literatura, despreocupando-se 

sobre o estudo do conteúdo para estudar a forma. 

Toda essa variedade de funções ao longo dos tempos influenciou o 

ensino da literatura nas escolas fazendo com que muitos desses conceitos 
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antigos permanecessem ainda ativos na educação contemporânea. 

Todorov(2009) ressalta que a literatura encontra-se em perigo devido à 

valorização excessiva de algumas dessas teorias -historiográfica, inamentista, 

formalista, estruturalista- que influenciaram substancialmente as formas de 

ensinar a literatura e que as escolas baseiam-se no estudo da disciplina e não 

sobre o objeto da disciplina, levando o aluno a conhecer os instrumentos das 

quais a disciplina se serve, assim ele pontua: 

Ler poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condição 
humana, sobre o individuo e a sociedade, o amor e o ódio e o 
desespero, mas sobre a noção crítica tradicional ou moderna. Na 
escola não aprendemos acerca do que falam as obras,mas sim do 
que falam os críticos(TODOROV,2009,p.27) 

Observa-se, assim, que nas escolas, de um modo geral, o texto não é 

visto a partir dele mesmo, mas pela visão dos críticos. Essa perspectiva mostra 

que o aluno é levado a ver do outro. Se a literatura sofre transformações de 

estilos, é porque ela acompanha as transformações do mundo, então não se 

pode tirar o mundo de dentro do texto, mas observar como ele representa o 

mundo. 

Esta dificuldade do papel da literatura é tão difícil quanto a etapa de 

ensino na qual ela é assistida, o ensino médio, e é justamente por essa etapa 

de ensino não saber qual a sua função exata na formação que decidir o ensinar 

se perder nessa falta de identidade. A partir da nova Lei de Diretrizes Bases de 

1996(Lei 9.394/96) instituiu-se uma nova identidade ao Ensino Médio, 

determinando este como Educação Básica e junto a isso as disciplinas passam 

a ter papel de formação para a vida, por isso os documentos oficias do MEC 

que foram desenvolvidos ao longo do tempo, tentar analisar e refletir sobre a 

educação pensando o que ensinar e como ensinar. 

 

2. Afinal, como está a literatura nos documentos oficias? 

Fica evidente a dificuldade de estabelecer o ensino de literatura nessa 

trajetória da educação através dos documentos oficiais. De um lado, a visão 

que entende a arte literária como conjunto de obras e autores a serem 

estudados, mediante dados históricos e biográficos; de outro, há uma 
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tendência a diluir o texto literário em meio a outros gêneros textuais, 

necessários ao desenvolvimento da competência comunicativa do falante. 

Assim a literatura vai se perdendo em meio a tantos conteúdos 

considerados ―mais importantes para o aluno‖, conteúdos mais pragmáticos e, 

de real valor para o indivíduo e sua atuação social. Destaca-se, dessa forma, o 

caráter complementar e sem grande valia que a literatura foi ocupando nas 

escolas, e consequentemente, na sociedade. 

Os documentos que regem, orientam a educação precisam dar espaço e 

valorizar a literatura como primordial a formação humana e para a vida social. 

Todorov (2009) salienta que a literatura é a representação da experiência 

humana, lugar onde o outro se reconhece.  

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando 
estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos 
dos seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o 
mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma 
técnica de cuidados para com a alma; porém, revelação do mundo, 
ela poder também, em seu percurso, nos transformar a cada um de 
nós a partir de dentro. (TODOROV, 2009, p.76) 

A literatura não tem uma obrigação de servir de auto-ajuda, mas quando 

lida, desfrutada na sua real intenção: o livro, as narrativas, a ficção, ele 

desempenha um papel transformador na consciência, alma humana. 

 

Considerações Finais 

Dessa forma, a literatura na escola necessita de muita atenção e 

reestruturação no olhar que lançam a ela, para que seja só assunto e que fala 

sobre a história e vida de autores que já morrem. 

É necessário resgatar a importância da disciplina na formação 

humanística do aluno, baseada na sensibilidade e na criticidade, refletindo 

sobre para que e como estudar a literatura. Abrir espaço para que ela trilhe o 

seu caminho, sem a necessidade de ter que pedir licença às outras áreas e/ou 

disciplinas para justificar a sua existência. Segundo Fortes (2015), o texto 

literário, por si só, também letra, educa, escolariza, humaniza e ainda, 

naturalmente, prepara o aluno para o mundo do trabalho.  
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AS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NO DIZER DO ETHOS CORONELISTA 

EM ESPLANADA-BA 
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Resumo: No presente artigo, busca-se analisar as estratégias argumentativas e a 
materialidade do ethos coronelista nos falares dos candidatos a prefeito em 
Esplanada-Ba. O corpus é a entrevista concedida ao jornal local – esplanadanews, 
durante o processo eleitoral de 2012. O aporte teórico apoia-se na noção da Análise 
do Discurso desenvolvida por Maingueneau e na noção de argumentação apresentada 
por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. No entanto, também é utilizado o 
conceito de discurso político de Charaudeau e o conceito de ―coronelismo‖ de Leal. 
Após o término da análise do corpus escolhido, verificou-se que as estratégias 
argumentativas, utilizadas nos dizeres dos candidatos a prefeito, possibilitam 
identificar na materialidade do ethos alguns traços da cultura coronelista. 
Palavras-chave: Ethos coronelista; Discurso político; Estratégias argumentativas; 
Esplanada-Ba. 
 
Abstract: In this article, we seek to analyze the argumentative strategies and the ethos 
coronelista materiality in the mayoral candidate´s speeches in Esplanada‘s Ba. The 
corpus is the interview granted to the local newspaper:-esplanadanews, during the 
electoral campaign in 2012. The theoretical contribution is supported in Discourse 
Analysis notion developed by Maingueneau and the argumentation theorical‘s notion 
from Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca. However, Charaudeau´s political 
speech concept and Leal´s ―coronealismo‖ concept were used as well. Once the 
corpus analysis that was chosen was finished, it could be verified that the 
argumentative strategies used on mayoral candidates speeches analysis, enable to 
identify some traces of coronelista culture in the ethos materiality. 
Keywords: Ethos coronelista; Argumentation; Political Discourse; Esplanada- Ba. 
 
 

Introdução  

Para quem vivencia os discursos políticos no interior do estado da Bahia, 

sabe que eles, na maioria das vezes, são marcados por trocas de ofensas e 

acusações entre os candidatos. No entanto, na eleição de 2012, os candidatos 

a prefeito aceitaram participar de uma entrevista coordenada pelo jornal local – 

esplanadanews. Por conta dessa iniciativa, os esplanadenses vivenciaram algo 

novo – um discurso político sem que houvesse troca de acusações e 

xingamentos, pois os candidatos tinham sido orientados a falar acerca do tema 

da entrevista, assim, criou-se um espaço para que cada um apresentasse sua 

proposta de governo.  
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Neste estudo, busca-se analisar as estratégias argumentativas e a 

materialidade do ethos coronelista nos falares dos candidatos a prefeito em 

Esplanada-Ba. O pressuposto teórico é com base na noção da Análise do 

Discurso desenvolvida por Maingueneau e na noção de argumentação 

apresentada por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. Todavia, também 

é utilizado o conceito de discurso político de Charaudeau e o conceito de 

coronelismo apresentado por Leal. 

Depois de ter analisado o corpus em questão – primeiro bloco da 

entrevista, verificou-se que as estratégias argumentativas, utilizadas nos 

dizeres dos candidatos a prefeito, possibilitam identificar a construção de um 

ethos com alguns traços da cultura coronelista. 

 

1. Discurso político, poder e midiatização 

No prólogo de sua obra ―O discurso político‖, Charaudeau (2011, s/n), 

afirma que discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de máscaras. 

Assim, toda palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo 

tempo pelo que ele diz e não diz. Logo, nunca deve ser entendida ao pé da 

letra, numa transparência ingênua, mas como resultado de uma estratégia cujo 

enunciador nem sempre é soberano.  

Por dessa complexidade, o autor vai dizer que não dá para falar de 

política sem tratar da sua relação com a questão de poder, pois observando a 

história é possível verificar que ―a questão do poder e da legitimidade política 

tem sido longamente discutida, começando por Platão, passando por Kant até 

chegar, mais recentemente, Weber, Arendt, Foucault, Bourdieu e Habermas‖. 

(CHARAUDEAU, 2011, p.16).  

Analisando a problemática que envolve o discurso político, Charaudeau 

(2011) tece um comentário explicitando que o espaço político é fragmentado 

em diversos espaços de discussão, de persuasão, de decisão que ora se 

recortam, ora se confundem, ora se opõem. Entre os estudiosos da 

contemporaneidade existe ainda uma discussão se convém diferenciar o 

espaço político e o espaço público, isto é, compreender qual é a natureza de 

espaço público e tentar identificar, se possível, a fronteira entre o espaço 
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privado e público. Não é por acaso que o espaço público e o privado são 

frequentemente confundidos. O que se tem é um jogo onde todos sofrem 

influência dos outros: a opinião sofre influência das mídias; as mídias sofrem 

influência da opinião e da política; e o político sofre influência das mídias e da 

opinião. 

 

2. Coronelismo: uma metamorfose 

Segundo os estudiosos, a cultura é dinâmica, situação, que se 

transforma constantemente. Sendo assim, é possível inferir a cultura 

coronelista não é a mesma da época da República Velha. Para sobreviver, ela 

institucionalizou-se nas lideranças municipais.  

 Leal (1986) diz que para compreender a cultura da liderança municipal é 

importante que se fale sobre os favores pessoais de toda ordem, desde a 

empregabilidade pública aos mínimos favores: pagar uma conta de luz, água, 

comprar um remédio, material de construção, obtenção de documentos (RG, 

CPF e título de eleitor), só para citar alguns deles. Esse tipo de prática leva a 

liderança a desenvolver uma prática alicerçada na cultura paternalista, onde é 

comum 

negar pão e água ao adversário. Para favorecer os amigos, o chefe 
local resvala muitas vezes para a zona confusa que medeia entre o 
legal e o ilícito, ou penetra em cheio domínio da delinqüência, mas a 
solidariedade partidária passa sobre todos os pecados uma esponja 
regeneradora. A definitiva reabilitação virá com a vitória eleitoral, 
porque, em política, no seu critério, ―só há uma vergonha: perder‖. 
Por isso mesmo, o filhotismo tanto contribui para desorganizar a 
administração município (LEAL, 1986, p.39).  

Conforme o autor, a generalizada incultura do interior – cópia 

amplificada da incultura geral do país é um dos principais motivos dessa 

desorganização, ou seja, se o governo federal tem dificuldade para conseguir 

funcionários qualificados, os municípios, por conta da estrutura social e 

econômica, a situação é ainda pior.  

Para explicitar a complexidade da cultura coronelista, Leal (1986. p.134) 

afirma que 
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o poder privado dos ―coronéis‖ – que a instituição dos prefeitos de 
nomeação, doutrinariamente, visava destruir – não desapareceu: 
acomodou-se para sobreviver. A morte aparente dos ―coronéis‖ no 
estado novo

1
 não se deve, pois, aos prefeitos nomeados, mas à 

abolição do regime representativo em nossa terra. Convocai o povo 
para as urnas, como sucedeu em 1945, e o ―coronelismo‖ ressurgirá 
das próprias cinzas, porque a seiva que o alimenta é a estrutura 
agrária do país.  

A expressão, ―ressurgirá das próprias cinzas‖, citada acima, nos faz 

pensar que durante a ditadura o coronelismo desapareceu. Todavia, o que se 

observa é que o ―coronel‖, como no passado, continua comandando 

―jagunços‖, como permite as condições sociais do próprio local.  

 

3. Contexto sócio-histórico do município de Esplanada 

De acordo com Faria (1998), a cidade de Esplanada nasceu sob as 

influências das pessoas de prestígio e de coronéis - desde o período que ainda 

era chamada de Arraial do Timbó. Foi a partir do final do século XIX que foram 

construídos os primeiros trilhos de ferrovias, interligando Esplanada ao 

município de Alagoinhas.  

Como desenvolvimento do Arraial, os Frades dos capuchinhos2 chegam 

à cidade e construíram o convento. Também não se pode deixar de mencionar 

que Antônio Conselheiro teve uma passagem na vila. Durante a sua estadia, 

edificou uma pequena capela próximo ao local que hoje é chamado de 

Assentamento Antônio Conselheiro e construiu o primeiro cemitério do 

município.  

A partir da obra ―Oitenta anos de minha vida – reminiscências‖, é 

possível afirmar que quase toda a população, colaborou trabalhando na 

construção do Hospital de São Francisco e São Vicente de Paula. Segundo 

Faria (1994), a população em geral, colaborava sob as ordens do Frei José de 

Monsano, o qual também carregava enormes pedras, assim como outros 

frades que ajudaram muito, todos dando tudo de si àquela Casa de Saúde, 

única casa existente até os dias de hoje.  

                                                           
1
 Nota, p. 134: ―Politicamente falando o interior é zero. O ―coronelato‖ é coisa do passado‖ – 

escrevia Olímpio Guilherme, em 1944 (―O campo e a cidade‖).  
2
 Trata-se de uma ordem religiosa da família franciscana, aprovada em 1517 pelo Papa Leão X. 
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4. A argumentação em Perelman e Olbrechts-Tyteca 

Para quem faz pesquisa, sabe que os estudos da argumentação vêm 

sendo desenvolvidos, desde a antiga Retórica até os dias de hoje, por 

estudiosos de diversas áreas do saber. No entanto, nos estudos de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca, observa-se que a Teoria da Argumentação passou a ser 

pensada a partir de uma perspectiva da língua. 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2011, p. 16), sempre que se 

tratar de argumentação, de promover uma ação por meio de um discurso, é um 

equívoco menosprezar a intensidade de adesão de um auditório3 a certas 

teses, pois as condições psíquicas e sociais sem as quais a argumentação 

ficaria sem objeto ou sem efeito são significativas. Dessa forma, afirmam que 

―toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, por isso mesmo, pressupõe 

a existência de um contato intelectual”. Por isso, o conhecimento daqueles que 

se pretende conquistar é pois, uma condição necessária de qualquer 

argumentação. 

É muito comum acontecer que orador tenha de persuadir um auditório 
heterogêneo, reunindo pessoas diferenciadas pelo caráter, vinculo ou 
funções. Ele deverá utilizar argumentos múltiplos para conquistar os 
diversos elementos de seu auditório. é a arte de levar em conta, na 
argumentação, esse auditório, heterogêneo que caracteriza um 
grande orador. (PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 24)  

 

O orador deve, portanto, preocupar-se com o parecer daqueles a quem 

a argumentação se dirige, pois é o auditório que determina o comportamento e 

a qualidade da argumentação.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), é mister conhecer os tipos de 

argumentos utilizados para ganhar a adesão do auditório. Assim, explicita que 

argumentos quase-lógicos são aqueles que, por sua estrutura, lembram os 

raciocínios formais, dedutivos. Já os argumentos baseados na estrutura do 

real, são apresentados como análogos à própria estrutura das coisas - 

                                                           
3
 Na perspectiva de Perelman (2005, p.22), auditório é ―o conjunto daqueles que o orador quer 

influenciar com sua argumentação.‖ Mas, esse termo também pode ser ―empregado, muita 
vezes, em concordância com o ―ouvinte‖, no entanto ele designa um receptor de comunicação 
oral obrigatoriamente coletivo: o conjunto de participantes presentes em uma situação na qual 
o orador se dirige a um público - conferência, comício político, colóquio, mesa redonda 
etc.(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012). 
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fundamentam-se em pontos de vista; e os argumentos que visam fundar a 

estrutura do real – são argumentos que se apoiam no caso particular – nos 

argumentos de analogia os quais se dedicam em reestruturar certos elementos 

do pensamento em consonância com esquemas outorgados em outros campos 

do real.  

 

5. A construção do ethos em Maingueneau  

Quando se estuda a noção de ethos, não dá para deixar de mencionar, 

mesmo que brevemente, a Retórica antiga, pois a primeira elaboração 

conceitual é dada por Aristóteles. Para Maingueneau (2011a), a Retórica 

aristotélica visava apresentar uma technè cujo objetivo é examinar o que é 

persuasivo para tal ou qual tipo de indivíduos. Seguindo essa linha de 

pensamento, (Maingueneau, 2011a, p.13) infere que ―a prova pelo ethos 

consiste em causar boa impressão pela forma como se constrói o discurso, a 

dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua 

confiança.‖ Na sua concepção o ethos não está ligado a um saber 

extralinguístico acerca do locutor, mas à própria enunciação.  

A complexidade que envolve a noção e/ou a construção do ethos ainda 

não foi totalmente resolvida. Por isso, Maingueneau (2011a) tenta construir um 

modo de pensá-lo vinculado a uma teoria híbrida, até porque sua Disciplina 

dialoga com outras disciplinas para conseguir conceituar e analisar a noção de 

ethos. Na concepção do autor, a construção do ethos, por sua própria 

natureza, é híbrida. É adequado afirmar que o ethos de um discurso é produto 

da interação de diversos fatores:  

ethos pré-discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também 
os fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria 
enunciação (ethos dito) – diretamente (―é um amigo que lhes fala‖) ou 
indiretamente, por meio de metáforas ou de alusões a outras cenas 
de fala, por exemplo. A distinção entre o ethos dito e mostrado se 
inscreve nos extremos de uma linha continua, uma vez que é 
impossível definir uma fronteira nítida entre o ―dito‖ sugerindo e o 
puramente ―mostrado‖ pela enunciação. O ethos efetivo, construído 
por tal ou qual destinatário, resulta da interação dessas diversas 
instâncias (MAINGUENEAU, 2011a, p.18-19).  
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Por isso, o autor ratifica a ideia de que o ethos efetivo ganha uma 

corporalidade por meio do que o orador enuncia, das modalidades de sua 

enunciação, da postura que adota e de seu estilo. 

 

6. Análise do corpus  

A primeira parte da entrevista do candidato (R.C.L) é uma pequena 

autobiografia. Sua fala inicial é marcada pelo uso de uma linguagem simples, 

buscando a adesão do auditório – os eleitores. É possível perceber também 

uma adequação verbal à situação. Seu discurso apoia-se num breve relato, 

destacando sua vida, quando ainda estava na primeira série, possibilitando 

identificar traços de liderança desde sua infância. Eis o primeiro fragmento da 

entrevista: ―a minha história remonta a essa escola – o CNEC, quando aqui, na 

primeira série, a professora Jeannette me colocou como líder de classe. Com o 

passar do tempo, ainda aqui no CNEC, nós constituímos o primeiro grêmio 

estudantil‖. Esse trecho da entrevista nos permite verificar o ponto inicial da 

construção do ethos do candidato (R.C.L) cujo objetivo é projetar a imagem de 

um líder, preocupado com as questões sociais. Percebe-se aí que ele recorre 

ao argumento de Ligações que fundamentam a estrutura do real, fomentando, 

para si, um argumento de modelo, a partir do qual o indivíduo, aliado a sua 

trajetória de vida, passa a se qualificar enquanto político. Reforçando, portanto, 

a ideia de Perelman (2005), quando diz que este tipo de argumentação faz uso 

de um caso particular como exemplar e modelo a ser copiado. Pois, se alguém 

serve de modelo é porque goza de certo prestígio. A estratégia discursiva do 

candidato (R.C.L) sugere que ele se preocupou em ganhar a adesão, 

principalmente, do eleitor jovem. Tal estratégia é ratificada em boa parte do seu 

dizer. Através da construção do ethos dito, ele evidencia uma imagem 

vinculada a uma figura altruísta, a um jovem revolucionário – orgulhoso de ser 

candidato em sua terra natal. O trecho ―no Colégio Marista de Salvador, 

ingressei no grêmio estudantil por onde continuei minha vida; enquanto estudei 

nessa escola, permaneci no grêmio sendo presidente desse grêmio por quatro 

vezes‖, confirma a inscrição de um ethos caracterizado por um espírito de 

liderança - engajado com as questões sociais. Isso reforça a ideia de que o 
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ethos mostrado não é dito no enunciado, mas ele é percebido por meio do ato 

da enunciação, do implícito, do não dito.  

Por isso, o candidato (R.C.L) construiu para si o ethos de sério, de 

virtuoso, de competente, comprometido com as questões sociais, opondo-se à 

imagem de um ethos coronelista ora por meio do ethos dito, ora por meio do 

ethos mostrado. Este tipo de estratégia produz vários efeitos de sentido e serve 

como um instrumento para ressignificar o estereótipo coronelista que a 

população tem de sua pessoa. 

Na primeira parte da entrevista, o candidato (D.B) começa sua breve 

autobiografia tratando do período de quando o candidato a prefeito – Evaldo 

Anjo dos Santos convidou-o para sair candidato a vereador. Observemos sua 

fala inicial: ―o ex-prefeito Evaldo Anjo dos Santos, quando candidato a prefeito 

me convidou para ser candidato a vereador‖. Este fragmento sugere que, 

quando saiu candidato a vereador pela primeira vez, sua imagem estava 

vinculada a uma pessoa de prestígio, uma vez que Evaldo Anjos dos Santos, 

antes de ser prefeito, trabalhou como secretário administrativo na gestão do 5º 

prefeito eleito – Antônio Gomes de Oliveira. Esse tipo de vínculo demonstra um 

dos traços da cultura coronelista, pois ter o apoio de um médico clínico geral, 

ou seja, de uma pessoa de prestígio – atuando no cargo de poder, ajuda o 

candidato a conquistar mais facilmente a adesão dos eleitores. Já em ―/.../ E aí 

consultei a minha família e decidi ser candidato para ajudá-lo na campanha 

dele para prefeito. Simplesmente para poder ajudá-lo, mas após a eleição tive 

uma boa votação‖, observa-se que ele faz uso do argumento quase-lógico, a 

partir da apresentação do argumento por sacrifício, visando construir a imagem 

de um político que se preocupa com o interesse do coletivo. De acordo com 

Perelman (2005), esse tipo de argumento é usado para alegar um sacrifício 

que se está disposto a sujeitar-se cujo objetivo é obter certo resultado. Esse 

ato enunciativo também explicita a tese de que o ethos não pode ser 

compreendido apenas pelo que o locutor enuncia, mas pelos efeitos que cada 

discurso propõe (Maingueneau, 2011a). 

No fragmento ―E comecei a fazer um trabalho preparando os jovens para 

seu primeiro emprego, onde eu atendendo as pessoas aqui em minha 
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residência uma vez por semana, dando lhe toda a sua documentação‖, 

percebe-se uma das principais marcas da cultura coronelista – o personalismo. 

A prática de receber pessoas em sua casa e/ou visitar pessoas para prestar 

atendimento como afirma o candidato (D.B), materializa um ethos coronelista. 

No entanto, segundo Charaudeau (2011), a legitimação de um político 

acontece através do reconhecimento de seus eleitores, realizado através de 

uma crença que é aceita pela maioria.  

Já o candidato (J.A.C), na sua curta autobiografia, constrói uma imagem 

de um político simples, solidário, ratificando a imagem de um político de origem 

humilde que dedicou boa parte da sua vida às pessoas doentes. Segundo sua 

fala, o principal motivo que o fez entrar para a política foi sua prestação de 

serviço às pessoas que apresentavam problemas de saúde. Observando o 

fragmento a seguir: ―não houve um fator, houve um trabalho sem nenhuma 

pretensão visando política; há mais de quarenta anos - trabalhando com PS; 

trabalhando com os drogados; Naquela época, levando, conduzindo doentes 

para Salvador‖, é possível inferir que essa cenografia visa aumentar a 

credibilidade da imagem do fiador, uma vez que o candidato (J.A.C.) é 

conhecido popularmente como o pai dos doentes e dos velhinhos. 

Ao dizer ―Eu me re-elegia porque trabalhava. Eu não tinha nenhuma 

vocação política, não tinha família que participava de política; eu tenho certeza 

que foi Deus que me chamou pra isso‖. O candidato recorre a uma cenografia 

que o liga a um ethos religioso. Como diz Leal (1986), nem sempre o 

coronelismo está ligando aos autênticos ―coronéis‖. Outro ponto que merece 

destaque, refere-se ao fato de que o candidato (J.A.C.) usa, nesse fragmento, 

duas estratégias argumentativas baseadas na estrutura do real: a primeira, 

apoia-se por ligações de sucessão, explorando a ideia de causa efeito para 

justificar sua re-eleição. Para Perelman (2005), dentre as ligações de 

sucessão, o vínculo causal desempenha um papel essencial, e ele deve 

permitir argumentações de três tipos: ―/.../ as que tendem a relacionar dois 

acontecimentos sucessivos dados entre eles, por meio de um vínculo causal‖; 

―/.../ as que, sendo, dado um acontecimento, tendem a descobrir a existência 

de uma que pode determiná-lo‖; e ―/.../ as que, sendo dado um acontecimento, 
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tendem a evidenciar o efeito que ele deve resultar‖. A segunda, recorre à 

argumentação de autoridade, quando comenta - foi Deus que o chamou para a 

vida política. De acordo com Perelman (2005), este tipo de estratégia 

corresponde a um argumento de prestígio, o qual se utiliza dos atos ou juízos 

de uma pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova com o intuito 

de favorecer a uma tese.  

 

Considerações finais 

A partir da análise corpus em questão – a primeira parte da entrevista da 

concedida ao jornal local – Esplanadanews, verificou-se que a cultura 

coronelista em Esplanada-Ba ainda está presente nos dias atuais. Utilizando a 

noção de análise do discurso apresentada por Maingueneau, foi possível 

identificar alguns traços do ethos coronelista nos dizeres dos candidatos a 

prefeito. Recorrendo ao conceito de discurso político e argumentação, 

observou-se que as estratégias discursivas, adotadas por cada candidato, 

estavam ligadas à construção das imagens de si, uma vez que o objetivo era 

ganhar a adesão dos eleitores. Todavia, observa-se que os atos enunciativos 

são marcados por múltiplos sentidos, possibilitando ressignificar a construção 

do ethos coronelista na cidade de Esplanada.  
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VIDA MARIA: DISCURSO HEGEMÔNICO E DE RUPTURA NA 

REPRESENTATIVIDADE DO MODO DE VIDA DA MULHER NO SERTÃO 

NORDESTINO DO BRASIL 

Elionai Mendes da Silva 
Universidade Estadual de Santa Cruz 

 
 
Resumo: Esta pesquisa é resultado de um projeto de Iniciação Científica que objetiva 
identificar os principais discursos que corroboram para uma determinada circularidade 
referente ao modo de vida das mulheres no sertão nordestino do Ceará, representado 
no curta metragem Vida Maria. E ainda, analisar tais discursos e descrever o processo 
discursivo que caracteriza tal circularidade. Para tanto, apoiamo-nos sob arcabouços 
teóricos da Análise do Discurso francesa, especificamente nos trabalhos de Michel 
Pêcheux, (1975, 2002) e de Dominique Maingueneau, (1997, 2007). Para a 
constituição do corpus foram elencados partes do curta metragem expostos em 
fotogramas. Este trabalho se justifica por tratar-se de uma temática pujante em nossa 
sociedade, além de suscitar reflexões acerca dos discursos dominantes que ainda se 
mantêm presentes na vida de muitas mulheres. Espera-se que seus resultados 
possam contribuir para fomentar as discussões acerca dessa temática, além de 
colaborar para a expansão dos estudos nesta linha de pesquisa. 
Palavras-chave: Interdiscursividade. Ideologia. Corpus. Curta-metragem. 
 
Abstract: This research is the result of a project of Scientific Initiation, which aims  
identify the main discourses that corroborate for a certain circularity referring to the 
lifestyle of women in the northeast desert of Ceará, represented in the short film Vida 
Maria. And analyze such discourses and describe the discursive process that 
characterizes such circularity. For this, we base on the theoretical structures of French 
discourse analysis, specifically in the works of Michel Pêcheux (1975, 2002) and 
Dominique Maingueneau (1997, 2007). To reach object of study of this 
investigationdifferents parts of the short film exposed in frames were included. This 
work is justified because it is an emerging theme in our society, in addition to provoking 
reflections about the dominant discourses that still remain present in the lives of many 
women. The results of this investigation can contribute to foment the discussions on 
this subject, besides collaborating for the expansion of the studies of this line of 
investigation. 
Keywords:  Interdiscursividad. Ideology. Corpus. Short film 
 
 
 

Introduçao 

A história nos dá conta de que a mulher brasileira sempre buscou 

conquistar um espaço que por anos lhe foi negado. Seja na esfera social, 

econômica, intelectual ou política à mulher imputaram-lhe um lugar 

marginalizado, obrigando-a a desbravar fronteiras visíveis e invisíveis para que 

a igualdade de direitos fosse questionada. Sob esse prisma, a presente 
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pesquisa buscou identificar os principais discursos que corroboram para uma 

determinada circularidade, referente ao modo de vida das mulheres no sertão 

nordestino do Ceará, Brasil, representado no curta metragem Vida Maria, 

corpus da pesquisa, em seguida analisar tais discursos e descrever o processo 

discursivo que caracteriza tal circularidade.  Este trabalho se justifica por se 

tratar de uma temática pujante em nossa sociedade, além de suscitar reflexões 

acerca dos discursos dominantes que ainda se mantêm presentes na vida de 

muitas mulheres, as quais, por razões diversas, os tomam como verdades 

absolutas corroborando para sua reprodução. Durante o processo analítico 

apossamo-nos de termos teóricos como Interdiscursividade, a qual se destina a 

identificar na materialidade discursiva - que, segundo Maingueneau, é 

intersemiótica – os discursos em questão. Para tanto, a pesquisa apoiou-se 

sob arcabouços teóricos da Análise do Discurso francesa, especificamente nos 

trabalhos de Michel Pêcheux, (1975, 2002) e de Dominique Maingueneau, 

(1997, 2007).  

Para a constituição do corpus foram elencados partes do curta 

metragem expostos em fotogramas, destacando sequências discursivas que 

reproduzam os discursos pretendidos, a saber, o autoritário (hegemônico) e o 

discurso de resistência (ruptura) identificando também alguns mecanismos de 

silenciamento pelos quais perpassam esses discursos que resistem ao 

autoritarismo e que cerceia o lugar da mulher na sociedade nordestina 

cearense.  

Vida Maria é uma animação, produzida quase que inteiramente por 

Márcio Ramos, conta de forma concisa e com toques de humor a contradição 

entre os desejos pessoais e a realidade que se impõe a qualquer pessoa. O 

curta apresenta um ciclo na vida de Maria José, que é obrigada a largar os 

estudos para ajudar nas tarefas diárias da família. Assim como todas as Marias 

em sua infância, Maria José gosta mesmo é de "desenhar nomes" em seu 

caderno. Repreendida pela mãe, Maria vai ao quintal executar as tarefas da 

casa. 
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1. Vida Maria: Uma análise Intersemiótica 

Fotogramas 1 e 2 

 

Estas figuras iniciam o curta, com a personagem "Maria José" ainda na 

infância. Ela, com a ingenuidade infantil, acalenta o sonho da leitura, com os 

primeiros rabiscos para escrever seu nome. Tal atitude levanta 

questionamentos, pois podemos afirmar que a menina nunca antes conhecera 

a escola, assim, inferimos que seus rabiscos são frutos das gerações 

anteriores que anunciaram este desejo, o do conhecimento.  

Dessa forma, argumentaremos sobre as condições de irrupção de um 

acontecimento para compreender as condições sócio-políticas que 

possibilitaram os mesmos. Assim, dentro dos postulados da Análise do 

Discurso, cada sujeito, na produção de discursos, promove uma relação destes 

com a memória discursiva, ou seja, com todos os dizeres que já foram ditos, 

conforme Pêcheux:  

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ―implícitos‖ ( quer 
dizer, mais tecnicamente, os pre-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos,etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível. (PECHÊUX, 1999, 
p.52). 
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Fotogramas 3 e 4. 

 

Para as seguintes afirmações, tomamos o pressuposto de que para a 

análise do discurso não existe um fala individual e sim uma ‗teia‘ de 

informações interagindo com imagens, personagens e vozes, quais originará 

um ou diversos sentidos. Conforme aponta Pêcheux:   

O sentido não é dado a priori, ele é construído enquanto se constrói o 
discurso. E ainda, se uma palavra, expressão, proposição podem     
receber     sentido diferentes [...] conforme refina a tal ou tal formação 
discursiva, é porque [...] elas não tem um sentido que lhes seria 
―próprio‖ enquanto ligado á sua literalidade, mas seu sentido se 
constitui formação discursiva, nas relações que entretêm com outras 
palavras, expressões, proposições da mesma formação discursiva. 
(PÊCHEUX, 1975) 

Nesta perspectiva, surge então, o discurso hegemônico contra o 

discurso de ruptura, em que o dominador é representado na figura da mãe e o 

dominado na figura da filha. Assim, o discurso autoritário é sobreposto aos 

sonhos infantis de „Maria José‟, que é brutalmente obrigada a largar seus 

estudos para se colocar em um novo papel, o papel de adulta. Nesse 

momento, ela tem seus sonhos interrompidos por uma autoridade, a qual deve 

obediência. Observado não apenas com suas atitudes, mais também, em suas 

falas: 

– Maria José! Oh, Maria José, tu num tá mim ouvino não Maria José?   

–Tu num sabe qui aqui num é lugar pra tu desenha agora?  

–Invés de ficar desenhano nome, porque tu num vai lá fora arranja o 
que faze?  

–Tem o pátio pra barrer, tem que leva água pros bicho... 

–Vai minina! Vê si tu mim ajuda, ô minina!  

–Vai Maria José! 
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Em ambas as cenas olhar da menina indica o medo diante do discurso 

autoritário de sua mãe, qual faz com que ela abandone a brincadeira de criança 

e se comporte como uma verdadeira dona de casa, com obrigações e 

subserviência. Caracterizando uma relação de poder e dominação. 

 

Fotograma 5 

 

 

Maria José vislumbra a possibilidade de outros horizontes em sua vida 

restrista ao cercado da casa em que ela nasceu e viveu, caracterizando a 

certeza da  existência de outro lugar além daquele que ela conhece. O olhar 

fixo ao horizonte em busca do desconhecido rompe com a ideia do discurso 

hegemônico, de que os papeis sociais estabelecidos não podem ser mudados, 

pois Maria José contempla algo que pode está além deste cercado que apenas 

os homens tem o privilégio de conhecer. 

Em contra partida, esta imagem é enrequecida pelo posicionamento da 

câmera que ao passear em círculo  corrobora o efeito de sentido para a 

circularidade das vidas marias, elemento que prevelece todo o curta. 

A este respeito é importante ressaltar, que  a movimentação da câmera 

intensifica a imagem de  modo que, somos envolvidos por  um conjunto de 

elementos imbricados a criar a impressão de estarmos diante da própria coisa. 

Tal relação existente entre o material e o sentido é dissociavél, pois está 

sempre presente. Assim como a imagem cinemátografia, a fotografia é a 

representatividade do real e não um cerne que se oferece aos olhos como 

verdade absoluta. 
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Fotograma 6. 

 

 

Nesta imagem MJ aparece com um semblante cansado pela luta do dia 

a dia e o batuque do pilão faz lembrar a repetição como as coisas acontecem. 

Estes elementos são constituídos a partir da circularidade que permeia todo o 

curta. Ao fundo podemos observar o cercado fortemente marcado por este 

circulo que é as vidas marias. 

O estudo desta circularidade sinaliza a importância com a qual as 

imagens devem ser tratadas, pois a presença dos discursos audiovisuais em 

nossa sociedade é crescente e nos obriga a investigar as congruências entre o 

visual e o imagético. É importante ressaltar que as imagens em movimento 

devem ser compreendidas como um poderoso articulador de discursos, que 

propicia uma nova maneira de ler, descrever e interpretar os efeitos de sentido.  

Além disso, os tons de cores utilizados nessa imagem transpõem as 

transformações das etapas da vida de MJ, que com o passar do tempo mudam 

de acordo com cada etapa de sua vida. Assim, tomamos a materialidade da 

imagem sob o enfoque discursivo para compreendê-la como uma prática 

discursiva buscando relacionar palavras, imagens, sons e música. Dessa 

forma, tentamos examiná-la sob as categorias na AD e das contribuições de 

Courtine. Nesse sentido, tomamos suas palavras para afirmar que:    

É impensável que pretendamos ainda hoje separá-las [as palavras] 
das imagens – imagens fixas e imagens em movimento – e que não 
consagremos ao funcionamento das imagens e à sua relação com o 
discurso a mesma atenção minuciosa que dispensamos aos 
enunciados verbais. (COURTINE, 2008, p. 17) 
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Fotograma 7. 

 

- Deus a bençoe! 

 

De acordo com a teoria de Maingueneau, (2007) este enunciado é 

atravessado por elementos discursivos pré-construídos que podem ser 

representados por distintos pontos de aproximação ou afastamento do mesmo: 

O dialogismo mostrado, a interdiscursividade manifestada no discurso e o 

dialogismo constitutivo, as possibilidades de uma formação discursiva no 

interior do campo discursivo. Dessa forma, o sentido é construído a partir da 

compreensão destes discursos. 

Tal enunciado alude um desejo expressado por Maria José, o de ter uma 

filha, visto que até o momento só havia tido sete filhos homens, o que 

corrobora para o discurso hegemônico. Ela clama as forças divinas que envie 

alguém a quem possa de certa forma passar sua ―ideologia‖ e assuma seu 

lugar socialmente, perpetuando assim o discurso hegemônico. Como também, 

pode ser lido como uma forma de agradecimento pela possibilidade de dar a 

vida a mais um ser, apesar de tantas dificuldades, em um lugar onde a luta 

pela sobrevivência é constante. E ainda, um agradecimento pelo simples fato 

de está viva.  

As possibilidades de apreensão dos discursos em uma FD são 

inesgotáveis. Uma investigação como esta não deixa de ter seus 

inconvenientes, já que se considera que a presença do interdiscurso no 

discurso é inevitavelmente apagada. A esse respeito Maingueneau esclarece 

que: 
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O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração 
incessante no qual uma formação discursiva é levada (...) a 
incorporar elementos pré-construídos, produzidos fora dela, com eles 
provocando sua redefinição e redirecionamento, suscitando, 
igualmente, o chamamento de seus próprios elementos para 
organizar sua repetição, mas também provocando, eventualmente, o 
apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação de 
determinados elementos. (MAINGUENEAU, 1997. p, 111). 

Fotograma 8. 

 

-Lurde! Oh Lurde! Tu num ta ouvino chama não Lurde? 

-Num sabe que aqui num é lugar pra tu fica agora? 

-Tem pátio pra barre, tem água pros bicho! 

-Invés de ficar desenhano nome vai procurar o que fazer. 

-Vai menina! 

Todo enunciado tem um regime repetível, uma historicidade situada em 

um lugar, um tempo, uma data. Quando estes elementos se modificam, os 

próprios enunciados mudam sua identidade (FOUCAULT, 2007 p. 114). 

Segundo Foucault os enunciados são sócio históricos, recriam o real a fim de 

produzir efeitos de sentido. Assim, os enunciados são repetíveis, tornando-se 

outros em uma nova ordem de rompimento. Nessa perspectiva, vale ressaltar 

que as sequências discursivas aqui identificadas, evidenciam a predominância 

do discurso autoritário (hegemônico) sobreposto ao discurso de resistência. 

Construindo um silenciamento pelo qual passa esse discurso que resiste ao 

autoritarismo que cerceia o lugar da mulher na sociedade. 

Diante da imagem tomamos uma serie de saberes que nos insere no 

campo enunciativo. Na perspectiva discursiva toda imagem concreta ganha 

materialidade característica de sua época, se articulando com a memória. 
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Assim, uma nova cena enunciativa é reforçada por efeitos de sentido que 

corroboram para sua materialidade no filme. 

A cena enunciativa revela que MJ dá à luz a uma menina por nome de 

Maria de Lurdes. Porém, observamos que a ela, apesar do sofrimento que foi 

sua infância e juventude, não conseguiu inverter seu posicionamento, sendo 

vencida pela (in)visível ideologia e passa a  tratar a filha da mesma maneira 

com que foi tratada. O que contribuiu para a perpetuação de sua história. 

Assim, a amargura tomou conta do seu coração, maltratado pela vida maria 

que lhe foi imposta. 

Fotograma 9. 

 

A imagem descreve o velório da mãe de MJ, o corpo está disposto de 

forma linear ao público. Este posicionamento lança um sentido de igualdade 

entre os homens, entre o homem e a mulher. A linha da morte está sobre a 

cabeça de todos nós, não importa raça, cor credo ou religião. A igualdade entre 

os homens se concretiza no nascimento e na morte.  

Neste quadro, nota-se a presença de todos os membros da família, com 

exceção de Maria de Lurdes, representando a família patriarcal que prevalece 

o discurso hegemônico. Visto que, encerra-se um círculo das Marias e 

contrariamente se afirma a força masculina. Existe nesse acontecimento uma 

forte contradição, um encerramento das gerações de mulheres paralelo a 

ruptura de todo discurso hegemônico, o que para AD é inconcebível, pois para 

que haja um campo discursivo é necessário duas ou mais formações 

discursivas em relação de convergência ou divergência. O que não se confirma 
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com a perpetuação do discurso hegemônico reafirmado com a morte de uma 

personagem feminina diante de tantas personagens masculinas.  

A menina que se tornou adulta, agora é uma idosa. Com seus sete filho 

cuidou da mãe até o ultimo momento e ainda cuida do pai. Mulheres sofridas 

que irão dar continuidade a uma trajetória de vida onde não há expectativa de 

vida melhor. Haja vista a repetição das personagens, representando o 

presente, passado e futuro. 

 

Considerações finais 

Os estudos mostram que o discurso hegemônico predomina o curta 

metragem sobrepondo-se ao discurso de ruptura. Comprovando as forças 

ideológicas que silenciam o discurso da mulher nessa sociedade. Não se pode 

afirmar intenção dos criadores do filme, contudo, podemos identificar uma forte 

critica social, em que os anos passam e a situação se repetiu. Ou seja, a Vida 

Maria é um enunciado com nome de gente, que nos permite inferir valores 

polissêmicos dentro daquele contexto. Observa-se, ainda a permanência da 

família patriarcal. Modelo conservado pelo fator sociocultural imposto a figura 

da mulher, que por sua vez, se cala diante das dificuldades e do autoritarismo. 

Aceitando sua condição social, quadro em que Maria foi criada. 
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CHARGES E ARTIGOS DE OPINIÃO SOBRE O IMPEDIMENTO DA 

PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

Erivaldo Pereira do Nascimento  
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados de uma investigação que objetivou 
mapear, descrever e analisar o funcionamento das principais estruturas e fenômenos 
polifônicos e modalizadores presentes nos gêneros discursivos charge e artigo de 
opinião, voltados à temática do processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. A pesquisa realizada fundamenta-se nos estudos de Bakhtin (2000), Ducrot 
(1987, 1988), Nascimento (2009, 2015) e Nascimento & Silva (2012). A investigação é 
de natureza descritiva e interpretativista e utilizou como corpora 20 charges e 16 
artigos de opinião sobre o impeachment de Dilma Rousseff, publicadas em dois jornais 
de grande circulação nacional, Folha de São Paulo, Estadão, e no portal A Charge 
Online. No gênero charge, constatou-se o fenômeno da polifonia, manifestada em três 
tipos: a) polifonia de enunciadores, b) a polifonia de locutores e c) a polifonia por 
intertextualidade. No gênero artigo de opinião, observou-se a utilização de elementos 
modalizadores avaliativos. 
Palavras-chave: Polifonia. Modalização. Argumentação. Impeachment. 
 
Abstract: This paper presents the results of a research that aims to identify, to 
describe and to analyze the functioning of polyphonic and modal elements in the 
discourse genres charge and news articles about the impeachment of the President 
Dilma Rousseff. The research is based on the studies of Bakhtin (2000), Ducrot (1987, 
1988), Nascimento (2009, 2015) and Nascimento & Silva (2012). It is a descriptive and 
interpretative research and we used 20 charges and 16 news articles about the 
impeachment of Dilma Rousseff. The texts were collected from two newspapers (Folha 
de São Paulo and Estadão) and from the internet (ChargeOnline.com). In the genre 
charge, it was identified the phenomenon of the polyphony in three different kinds: 
polyphony of enunciators, polyphony of locutors and intertextuality. In the genre news 
article, it was observed the use of evaluative modalizers.  
Keywords: Polyphony. Modalization. Argumentation. Impeachment.  
 
 

Introdução 

Neste trabalho apresentamos os principais resultados de uma 

investigação que teve como objetivos principais mapear, descrever e analisar o 

funcionamento das principais estruturas e fenômenos polifônicos e 

modalizadores presentes nos gêneros discursivos charge e artigo de opinião, 

voltados à temática do processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. 
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A referida investigação, além de realizar uma descrição semântico-

argumentativa e enunciativa dos referidos gêneros, observou como a 

argumentatividade se processa em uma temática de forte impacto social e 

político, no passado recente do Brasil.  

A pesquisa realizada fundamenta-se na concepção de gêneros 

discursivos de Bakhtin (2000) e nos estudos sobre a polifonia enunciativa, a 

partir de Ducrot (1987, 1988) e de Nascimento (2009, 2015), e sobre a 

modalização discursiva, a partir de Koch (2004) e de Nascimento & Silva 

(2012).  

A investigação, de natureza descritiva e interpretativista1, foi 

desenvolvida no Laboratório Semântico-Pragmático de Textos (LASPRAT) e no 

Laboratório de Estudos Linguísticos (LAEL), da Universidade Federal da 

Paraíba, e utilizou como corpora 20 charges e 16 artigos de opinião sobre o 

impeachment de Dilma Rousseff, publicadas em dois jornais de grande 

circulação nacional, Folha de São Paulo, Estadão, e no portal A Charge Online.  

A fim de demonstrar como se deu a referida investigação, organizamos 

esse trabalho em três seções, além da introdução e das considerações finais. 

Na primeira, apresentamos os princípios dos estudos sobre a polifonia 

enunciativa e sobre a modalização discursiva. Na segunda, demonstraremos, a 

partir da análise de dois textos, como se deu o fenômeno da polifonia nas 

charges investigadas. Na terceira seção, demonstraremos como a modalização 

se manifestou no gênero artigo de opinião, a partir da análise de alguns 

recortes dos textos pesquisados.  

  

1. A polifonia enunciativa e os estudos sobre a modalização discursiva 

Os estudos sobre a polifonia, no âmbito da Linguística, iniciam-se com 

Oswald Ducrot (1988), que questiona a unicidade do sujeito falante e objetiva 

provar que o sentido de um enunciado pode ser perpassado por mais de uma 

voz. Ducrot pretende mostrar que o responsável pelo enunciado não se 

                                                           
1
 Participaram da investigação, como bolsistas de iniciação científica UFPB/CNPq, Hugo 

Fernando da Silva Nascimento e Andressa Rayane de Brito Barbosa Costa, alunos do curso de 
Licenciatura em Letras da UFPB. 
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expressa nunca diretamente, mas põe em cena, no mesmo enunciado, um 

certo número de personagens linguísticos.  

Para tal, o autor propõe o sujeito da enunciação pode atuar com três 

funções distintas: Locutor (L), sujeito empírico (SE) e enunciador (E). O locutor 

(L) é o sujeito responsável pelo discurso ou por partes dele, podendo ser 

identificados por alguns elementos dêiticos; Ducrot diz que o locutor é tido 

como alguém "a quem se deve imputar a responsabilidade deste enunciado. É 

a ele que se refere o pronome eu e as outras marcas de 1° pessoa". (1987, p. 

182). 

O sujeito Empírico (SE), como Ducrot (1988) define, é o autor efetivo, o 

produtor do enunciado escrito ou oral. Muitas vezes o sujeito empírico pode 

coincidir com o locutor do enunciado, sendo, ao mesmo tempo, o produtor (SE) 

e o responsável pelos enunciados (L). Ducrot (1988) diz que não é 

responsabilidade do linguista determinar o SE, o linguista deve se preocupar 

com o sentido do enunciado (locutores e enunciadores) e não as condições 

externas de sua produção (sujeito empírico). 

O autor (1988) ainda afirma que, em um enunciado, podemos encontrar 

vários pontos de vistas ou enunciadores, que correspondem aos pontos de 

vista que o locutor coloca em seu discurso, sempre assumindo algum tipo de 

posicionamento a respeito desses enunciadores. 

Ducrot e seus colaboradores identificam diferentes fenômenos 

polifônicos na língua e no discurso, entre os quais destacamos a polifonia de 

locutores, a polifonia de enunciadores e a polifonia por intertextualidade. A 

polifonia de locutores ocorre quando há cruzamento de vozes de diferentes 

sujeitos, ou como Nascimento diz ocorre quando "no discurso relatado [...] 

encontram-se pelo menos dois locutores distintos" (2009, p. 23). Exemplos de 

polifonia de locutores ocorrem também no discurso relatado através de 

citações e no arrazoado por autoridade. 

A polifonia de enunciadores "ocorre quando, no mesmo enunciado, são 

identificados pontos de vista diferentes, colocados em cena pelo locutor. Os 

enunciadores são, portanto, esses pontos de vista que o locutor traz para o seu 

discurso." (NASCIMENTO, 2009, p. 31, grifo nosso). Nascimento também 
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afirma que, ao trazer esses enunciadores para seu discurso, o locutor assume 

diferentes posições com relação eles, "ora aprovando-os, ora assimilando-se a 

eles, ora se opondo a eles".  

A intertextualidade é um dos tipos de polifonia, na visão de Koch (2004). 

Segundo a autora, a intertextualidade ocorre quando, em um texto, está 

inserido outro texto anteriormente produzido, o intertexto, ou texto-fonte, que 

―faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos 

interlocutores‖ (p. 145).  

Koch (2004) postula que se pode recuperar um texto anterior tanto para 

usá-lo com o mesmo valor semântico do contexto original, ou seja, com a 

mesma orientação argumentativa, quanto para usá-lo no sentido oposto, 

parodiando ou ironizando o discurso. A autora ainda afirma que, quando 

encontramos referências intertextuais bem próximas ao que consta no texto-

fonte, há um valor de captação, uma vez que não há alteração na sua 

orientação argumentativa original, porém aqueles casos de intertextualidade 

que têm valor de paródia ou ironia apresentam valor de subversão, pois 

alteram a orientação argumentativa.  

 

1.1 A modalização discursiva 

A modalização é aqui tida é como um ato de fala particular, que, de 

acordo com Nascimento e Silva (2012), possibilita que locutor deixe suas 

marcas e intenções e aja em função de seu interlocutor. Pode ser considerada 

como um fenômeno argumentativo porque os estudos a esse respeito a 

apresentam como um fenômeno que permite ao locutor deixar em seu discurso 

vestígios de sua subjetividade, através de determinados elementos linguístico-

discursivos, assim imprimem um modo como o discurso deve ser lido, agindo 

em função da interlocução.  

Nascimento (2009, 2015) demonstra como a modalização pode 

funcionar em conjunto com a polifonia, no sentido de imprimir orientações 

discursivas. Permite ainda que o locutor responsável pelo discurso emita 

posicionamento não somente com relação ao seu próprio discurso, mas 
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também com relação às vozes e aos pontos de vista evocadas em seus 

enunciados.  

Os modalizadores são elementos da língua que materializam, de forma 

explícita, a modalização, e são classificados de acordo com o tipo de 

modalização que exprimem nos discursos em que se fazem presentes. 

Nascimento e Silva (2012) organizaram esses elementos em quatro grupos, os 

quais levam em consideração os efeitos de sentido que provocam no 

enunciado, ou na enunciação: epistêmicos, deônticos, avaliativos e 

delimitadores. 

 

2. Polifonia nas charges sobre o impeachment de Dilma Rousseff 

A charge é um gênero do chamado jornalismo opinativo que tem a 

função, no jornalismo brasileiro, de analisar, criticar e satirizar fatos e 

acontecimentos de repercussão social. De acordo com Nascimento (2010), a 

charge é um texto multimodal pois sua mensagem é transmitida, geralmente, 

em dois planos, o linguístico e o visual. É interessante notarmos que isso não 

ocorre por acaso. Há, na verdade, uma justificativa implícita: atingir um público 

maior, como nos aponta Melo (2003). O uso da imagem como instrumento de 

opinião atende, muitas vezes, ao imperativo de influenciar um público maior 

que aquele dedicado à leitura atenta dos gêneros opinativos convencionais. 

Uma característica importante para a formação de sentidos na charge é 

presença da satirização e do humor crítico (notadamente irônico e sarcástico) 

presente tanto nos diálogos como também na caricaturização dos 

personagens, no plano visual. Como Nascimento (2010) postula, isso ocorre 

através da construção do discurso linguístico (as falas dos personagens) e pela 

construção visual da imagem dos personagens, sendo este segundo critério 

mais influente do que o primeiro, uma vez que a construção de sentidos se dá 

muito mais pelo domínio visual do que pelo linguístico, prova disso é que em 

certas charges nem encontramos o uso de palavras.  

Durante o processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff, a 

satirização e a crítica dos discursos a favor e contra o processo se fez perceber 

nas charges veiculadas pelos periódicos de circulação nacional e pelos portais 
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de internet. Nos textos investigados, é possível perceber como esses discursos 

são (des)construídos e ironicamente tratados, como demonstra a análise dos 

textos 01 e 02, que seguem.  

Charge 01  

 

 

 

A charge 01, publicada em 10 de dezembro de 2016, no jornal A Tribuna 

(SP), momento em que Dilma se prepara para deixar o Palácio do Planalto, 

após a aprovação do seu impedimento, faz referência à declaração do vice-

presidente Michel Temer de ser um vice ―decorativo‖, ou de pouca importância. 

Refere-se ainda à carta enviada por Temer a então presidente Dilma Rousseff, 

em um momento anterior ao processo de impeachment, na qual ele escreve 

reclamando do papel irrelevante que ocupava na presidência do Brasil, já que 

não tinha reconhecimento de Dilma ou do PT, nem participação efetiva no 

governo. Na charge estão Dilma e uma empregada, aquela diz a esta para não 

esquecer espanar o vice-presidente. Nesta charge observamos a ocorrência de 

polifonia de locutores, visto que no título do enunciado há uma retomada do 

discurso de L2 (Temer), de modo que: 

L1 (Locutor chargista) : Vice reclama em carta que era ―decorativo‖ 

L2 (Vice - Temer) era: ―decorativo‖ 

L3 (Presidente - Dilma) : ―Não esquece de espanar o Temer!‖ 

O locutor chargista é responsável pelo enunciado do título da charge 

bem como introduzir a voz dos demais locutores. No primeiro enunciado, ele o 

faz de pelo menos duas maneiras: pelo uso do verbo dicendi ―reclamar‖ e pelo 

recurso gráfico das ―aspas‖, utilizadas para se distanciar do discurso do outro e 



297 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

para sinalizar que aquele trecho se trata do discurso de outro locutor. Esse 

discurso relatado é retomado para fundamentar o discurso proferido de L3 

(Dilma), locutor introduzido por L1: ―Não esquece de espanar o Temer‖. No 

contexto da charge em questão, o discurso de L3 é uma ironia, evocada pelo 

locutor-chargista, que o assimila e o satiriza. A sátira é visualmente assinalada 

com a imagem da empregada que recebe a instrução da então presidente já 

deposta Dilma Rousseff, no sentido de ter que espanar Temer, já que ele era 

―decorativo‖, tal qual uma mobília que precisaria ser espanada para tirar o pó 

acumulado pela sujeita ou pela inatividade.  

 

Charge 02 

 

 

A charge 02, publicada no jornal O Liberal, em 21 de abril de 2016, é um 

caso de polifonia com intertextualidade. O texto faz duas referências a fatos 

históricos: hodiernamente, à votação do processo de impeachment contra a 

presidente Dilma Rousseff, ocorrida na Câmara dos Deputados, 

historicamente, à execução de Tiradentes, enforcado em 21 de abril 1792, isso 

pode ser recuperado tanto pela forca quanto pela referência contida no 

discurso do carrasco a Joaquim Silvério dos Reis, delator dos inconfidentes 

mineiros. Na charge, Dilma está preste a ser executada em uma forca que leva 

a sigla PMDB e o carrasco lê para a acusada a justificativa da execução: ―Pelo 

meu filho e pelo grande amigo Joaquim Silvério dos Reis‖. Esse discurso 

remete diretamente ao que ocorreu durante a votação do impeachment, 

transmitida em rede nacional, os políticos ao votarem contra ou a favor davam 
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as mais variadas justificativas, algumas sem aparente relação ao trâmite do 

processo político ou a um crime de responsabilidade: em grande parte dos 

casos, como retratado na charge, os que votaram faziam referência a seus 

familiares e parentes próximos. Na charge há polifonia da modalidade 

intertextualidade implícita ativada através do recurso da captação, pois 

recupera-se um discurso alheio ou da coletividade, nesse caso, o discurso dos 

deputados que votaram no impeachment, tal como demonstramos abaixo: 

E0 (texto fonte): ―Pela minha família! Meus filhos, Estevão, Amanda, pela 

minha esposa, pelos meus país, por Deus, por minha família, pelas pessoas de 

bem. Meu voto é sim! Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT!‖ (Folha de São Paulo, 17 

de abr. 2016, ―veja frases dos deputados durante a votação do impeachment‖/ 

Texto-fonte)  

E1: Pelo meu filho e pelo grande amigo Joaquim Silvério dos Reis! 

(Reformulação do texto-fonte) 

O locutor-chargista recupera o discurso dos políticos (E0) e o introduz na 

charge de modo implícito, uma vez que não há menção à fonte de origem, 

deixando para o leitor completar o processo de identificação do intertexto. Após 

recuperado, esse discurso é captado e reproduzido em parte, com acréscimo 

de algumas informações novas, mas com a mesma orientação argumentativa 

do texto fonte, que é apresentar justificativas para executar uma ação, no caso, 

uma razão para justificar o impeachment. Por intermédio de E1, o chargista 

ironiza as justificativas dadas por muitos deputados durante a votação do 

impeachment, as quais, em sua maioria, não apresentariam relação direta a um 

crime de responsabilidade que justificariam o afastamento de Dilma da 

presidência.  

Na próxima seção, mostraremos como os locutores se posicionam com 

relação ao impeachment no gênero artigo de opinião.  

 

3. A modalização nos artigos de opinião 

O artigo de opinião é um gênero jornalístico que tem por objetivo a 

exposição do ponto de vista de um especialista sobre determinado tema. De 

maneira bastante genérica, pode-se definir o artigo de opinião como gênero do 
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discurso em que se busca convencer o outro de uma determinada ideia, 

influenciá-lo, transformar os seus valores por meio da argumentação a favor de 

uma determinada posição assumida pelo locutor e de refutação de possíveis 

opiniões divergentes (NASCIMENTO, 2010). É notório, que este gênero 

propicia a argumentação, até porque uma de suas principais funções é a 

emissão e a defesa de um ponto de vista sobre um tema no qual é de interesse 

a todos, como afirma Araújo (2015). 

Nos 16 artigos investigados, foram mapeados textos cujos locutores se 

posicionam tanto favorável como desfavoravelmente em relação ao 

impeachment da presidente Dilma Roussef. O posicionamento desses 

locutores é evidente pelo uso da modalização discursiva, como se pode ver nos 

trechos que seguem, retirados do corpus analisado.  

Trecho 01  

Jornal A – Artigo 06 

O afastamento da presidenta Dilma Rousseff não é fato consumado. 

 

O trecho 01, do artigo 06, foi retirado do jornal Folha de São Paulo. O 

artigo foi escrito por Raimundo Bonfim, advogado e coordenador geral da 

Central de Movimentos Populares e membro da coordenação nacional da 

Frente Brasil Popular e defende a tese segundo a qual o impeachment de 

Dilma é um golpe contra o resultado das urnas. Nota-se, a partir do segmento 

―O afastamento da presidenta Dilma Rousseff‖ a modalização pela expressão 

―não... fato consumado‖. O locutor utiliza-se da modalização epistêmica 

asseverativa, na forma negativa, uma vez que apresenta a negação da verdade 

ou certeza de um segmento do enunciado: o afastamento da presidenta Dilma. 

Ao afirmar que o afastamento não é fato consumado, ou seja, que não é algo 

certo de ocorrer, o locutor evidencia a não certeza perante o afastamento da 

presidente e dota o enunciado de um forte caráter asseverativo e, assim 

compromete-se com o que foi dito. Dessa forma, a expressão em destaque 

pode ser classificada como um modalizador epistêmico asseverativo, na forma 

negativa. 
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Trecho 02 

Jornal B – Artigo 03 

Equivoca-se o PSDB se acredita no impeachment como instrumento 
apto a resolver-lhe antigos problemas de divisão e escassez de 
popularidade. 

 

O trecho 02, do artigo 03, foi retirado do jornal Estadão e escrito por 

Almir Pazzianotto Pinto, advogado e ex-ministro do trabalho e presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho. Tem como tema central apresentar que, apesar 

do governo Dilma seguir em queda livre, a sua oposição não deveria pensar no 

Impeachment de Dilma como sua volta triunfal, deveria empenhar-se em se 

transformar em um partido nacional forte, consistente. Observa-se a utilização 

do verbo ―equivocar-se‖ com valor modal, já que é utilizado como sinônimo de 

―está equivocado‖. Esse modalizador tem seu efeito de sentido sobre todo o 

enunciado ―o PSDB se acredita no impeachment como instrumento apto a 

resolver-lhe antigos problemas de divisão e escassez de popularidade‖. O 

locutor, através do verbo marcado, apresenta o posicionamento segundo o qual 

se constitui um equívoco o PSDB acreditar no impeachment da presidente 

Dilma como o único instrumento capaz de resolver os problemas do partido. 

Por essa razão, o verbo ―equivoca-se‖ é um modalizador avaliativo. Além deste 

verbo, o locutor faz uso do substantivo ―escassez‖ para modalizar o nome 

―popularidade‖: a escassez da popularidade = a popularidade do PSDB é 

escassa. Em outras palavras, o substantivo escassez apresenta o ponto de 

vista segundo o qual a popularidade da PSDB é escassa. Esse ponto de vista é 

utilizado como fundamento, no próprio texto, para sustenta a tese da falta de 

popularidade que tem o partido da oposição ao governo Dilma, o PSDB, e que 

esta falta não seria extinta apenas com o impeachment da presidente. O uso 

tanto do verbo ―equivoca-se‖, quanto do substantivo ―escassez‖ revelam o 

ponto de vista do locutor, e, além disso, apontam para determinadas 

orientações argumentativas no texto. Em vista disso, as palavras em destaque 

funcionam como modalizadores avaliativos. 
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Considerações finais 

A partir das análises dos textos do primeiro corpus da investigação, 

composta por vinte charges, observou-se que a presença de diferentes vozes e 

pontos de vistas - tanto vozes favoráveis como contrárias à temática do 

impeachment da presidente Dilma. Das vinte charges analisadas, quinze 

apresentaram-se favoráveis ao governo Dilma, ou seja, contrárias ao 

impeachment, por outro lado, cinco charges mostraram-se contrárias à 

presidenta Dilma, isto é, a favor do impeachment. Com relação ao aspecto 

semântico-argumentativo e enunciativo, observou-se que o fenômeno 

predominante foi a polifonia, em três de suas modalidades: polifonia de 

locutores (múltiplos locutores), polifonia de enunciadores (múltiplos pontos de 

vistas) e a intertextualidade (captação do discurso de outrem). Um fator 

constatado nas análises foi que, em uma mesma charge, podemos encontrar 

mais de um tipo de polifonia, em razão de o locutor chargista combinar um tipo 

de polifonia com outro.  

Os casos de polifonia de locutores foram ativados constantemente pelas 

falas dos múltiplos personagens colocados em cena (Dilma, Temer, Cunha 

etc.), ou pela fala do próprio locutor-chargista, por intermédio do uso de 

determinados verbos dicendi ou de aspas. Os casos de polifonia de 

enunciadores foram ativados frequentemente pelo uso de dois recursos: 1) uso 

da pressuposição linguística, ativados pelo uso de verbos de modificação de 

estado (continuar, parar de) e, principalmente, pelo uso do advérbio ainda; 2) 

através da negação, pela partícula negativa não, gerando um enunciador 

negativo e outro afirmativo. E com relação aos casos de intertextualidade, 

constatou-se a ocorrência de intertextualidade ativada pela captação ou 

subversão de um discurso alheio pertencente a coletividade ou a uma figura 

específica conhecida.  

Acerca dos posicionamentos enunciativos assumidos pelo locutor-

chargista são os mais diversos: simples apresentação, assimilação, mas 

sobressai o posicionamento da ironia, conjuntamente ao rechaço. 

Nas análises realizadas, a partir dos modalizadores nos artigos de 

opinião que compõem a segundo corpus, notamos que o locutor-articulista fez 
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uso de diversas estratégias modalizadoras, marcando assim um 

direcionamento para seu interlocutor, isto é, indicando a forma como este deve 

ler o texto. 

Observamos, a partir das análises realizadas, que há uma maior 

utilização dos modalizadores avaliativos; tal modalizador foi utilizado 456 vezes 

nos dezesseis artigos que integram o corpus. Tais elementos são usados pelo 

locutor responsável pelo artigo, geralmente, para emitir juízos de valor e 

qualificar tanto o discurso e as ações governamentais como dos partidos 

políticos (sejam da base aliada ou da oposição) envolvidos no processo do 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. Além desses, também se 

destacaram os modalizadores epistêmicos, tanto na forma asseverativa, 

utilizados para assegurar o posicionamento do locutor em face do dito, como os 

quase-asseverativos, quando o articulista não assume a responsabilidade pelo 

valor verdade ou certeza contido nos enunciados em que aparecem, indica 

apenas a possibilidade de dado fato ser ou não verdadeiro ou certo. De forma 

geral, os elementos modalizadores foram utilizados pelo locutor responsável 

pelo artigo para emitir juízos de valor e qualificar tanto os discursos e as ações 

governamentais como os discursos e ações dos partidos políticos (sejam da 

base aliada ou da oposição) envolvidos no processo do impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, assinalando seu posicionamento com relação ao 

dito. 
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POLARIZAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA 

Estêvão de Carvalho Freixo 
Universidade Cândido Mendes 

 
 
Resumo: O presente trabalho consiste num esforço de mapeamento das possíveis 
alianças discursivas que contribuem para a configuração dos campos que compõem a 
polarização política estabelecida hoje no Brasil. Acreditamos que o exame da 
heterogeneidade discursiva presente nestes polos antagônicos pode nos levar a um 
melhor entendimento dos valores ideológicos em jogo em cada um dos lados, 
mostrando o modo como diferentes pontos de vista se colaboram por via de relações 
dialógicas, a fim de somar forças nessa luta de motivos. Enunciamos como hipótese a 
possibilidade de que os polos da polarização política configuram-se a partir de campos 
heterogeneamente constituídos onde diferentes formações discursivas estabelecem 
relações de colaboração recíproca que tornam possível a sustentação dos 
posicionamentos atuantes no interior destes campos. No enquadramento teórico, são 
articuladas as noções de formação discursiva em Pêcheux e campo discursivo em 
Maingueneau, sendo estes campos tomados como as regiões sobre as quais incide o 
trabalho de análise. 
Palavras-chave: Interdiscurso. Formação discursiva. Campo discursivo. Polarização 
política. 
 
Abstract: The present paper presents an effort of mapping the possible discursive 
alliances which contribute to the configuration of the political polarization established in 
our country these days. We believe that examining the discursive heterogeneity within 
these antagonistic poles could lead us to a better understanding of the ideological 
values at play on each side, showing how different points of view collaborate through 
dialogic relations in order to join forces in this struggle of motives. We hypothesize the 
possibility that the poles of political polarization are formed from heterogeneously 
constituted fields where different discursive formations establish relationships of 
reciprocal collaboration that make possible the maintenance of the active positions 
within these fields. In the theoretical framework, we articulate the notions of discursive 
formation in Pêcheux and discursive field in Maingueneau, these fields taken as the 
regions upon which the work of analysis take place. 
Keywords: Interdiscourse. Discursive formation. Discursive field. Political polarization. 

 
 

Introdução 

A atual crise política e econômica em que o país se encontra resultou, 

desde as jornadas de junho de 2013, num envolvimento maior da população no 

debate político, através de manifestações espontâneas do povo nas ruas e do 

ativismo virtual nas redes sociais. Os discursos que naquele momento ebuliam-

se sem uma intenção clara, que se expressavam em suas pautas genéricas e 
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sem compromisso estreito com este ou aquele campo político, com o tempo 

foram tomando forma mais definida, a partir do diálogo com a política partidária 

e outros setores da sociedade que possuíam uma direção programática já 

consolidada. 

A partir das eleições presidenciais em 2014, o discurso político-

ideológico, tanto no senso comum quanto nos domínios especializados, foi 

cristalizando-se na oposição formada por dois polos com vontades e projetos 

antinômicos. Grosso modo, um lado faz-se agora representar pelos partidos de 

esquerda e os movimentos sociais que defendem os direitos das minorias, e o 

outro, pelos partidos liberais e as camadas mais conservadoras da sociedade, 

em especial o cristianismo evangélico, que compõe hoje uma frente 

parlamentar no Congresso Nacional.  

O aprofundamento do entendimento destes campos antagônicos tem a 

intenção de deslocar a leitura de seus enunciados da usual interpretação 

engessada no antagonismo que cada campo faz a partir de suas próprias 

fórmulas cristalizadas, abrindo espaço para a relativização da alteridade e para 

o reconhecimento do outro enquanto sujeito de motivação legítima.  

Assim, a fim de dar conta da realização deste empreendimento, 

ocuparemo-nos neste trabalho de identificar as vozes que se articulam 

colaborativamente na composição dos campos que configuram a polarização 

política brasileira. Mais especificamente, buscaremos (1) inferir, a partir dos 

indícios presentes na materialidade do texto, a presença dos diferentes 

enunciadores que os locutores organizam na estrutura de suas falas, e 

procuraremos (2) distinguir os mecanismos enunciativos que tornam possíveis 

as relações de aliança entre eles estabelecidas.  

 

1. A formação discursiva em Michel Pêcheux 

A partir da sua filiação com o marxismo althusseriano, Pêcheux 

desenvolve o conceito de formação discursiva, inaugurado em Foucault, com 

esteio em base teórica diretamente implicada com o conceito crítico de 

ideologia. Pêcheux prepara e fundamenta a noção de formação discursiva nas 

ideias de formação social e formação ideológica, que são proposições de cariz 
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sociológico. Entende o filósofo que a formação social caracteriza-se por um 

modo de produção dominante em dado momento histórico, e que, nestas 

condições, as relações entre as classes expressam-se em consequência da 

hierarquia existente nas práticas que sustentam esse modo de produção. A 

estas relações correspondem posições políticas e ideológicas, que se 

organizam em formações as quais mantêm entre si nexos de antagonismo, 

aliança ou dominação. Nesse contexto, as formações ideológicas devem ser 

entendidas como a manifestação das forças de matriz sociopolítica que, 

confrontadas a outras, intervêm na conjuntura ideológica própria à formação 

social de um dado momento histórico (HAROCHE; HENRY; PÊCHEUX, 1971). 

Assim, estas formações ideológicas materializam-se no discurso através de 

uma ou várias formações discursivas interligadas, que determinam o que pode 

e deve ser dito, independentemente do gênero discursivo onde esse dizer seja 

articulado. Mas não só as palavras estão sujeitas a este jogo seletivo, como 

também as 

construções nas quais essas palavras se combinam, na medida em 
que elas determinam a significação que tomam essas palavras: (...) 
as palavras mudam de sentido segundo as posições ocupadas por 
aqueles que as empregam. (HAROCHE; HENRY; PÊCHEUX, 2007, 
p. 26) 

Sendo assim, na relação entre base linguística e processo discursivo-

ideológico, o sentido das palavras, das expressões ou das proposições não 

está vinculado a sua literalidade; mas varia conforme estas façam referência a 

uma ou outra formação discursiva (PÊCHEUX, 1995). 

 

2. Domenique Maingueneau: universo discursivo e campo discursivo 

Em sua tese do primado do interdiscurso, Domenique Maingueneau 

retoma alguns aspectos da teoria pecheutiana, quando, por exemplo, postula 

uma extensão máxima (o universo discursivo) onde estaria incluído "o conjunto 

das formações discursivas de todos os tipos que interagem numa conjuntura 

dada" (MAINGUENEAU, 2005, p. 33). Entretanto, para o linguista, esta 

dimensão, que seria de pouca utilidade para o analista, constituiria apenas um 

horizonte a partir do qual dever-se-ia operar o recorte de regiões mais 
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circunscritas passíveis de serem estudadas, sobre as quais, portanto, incidiria o 

trabalho de análise. Nestas regiões - os campos discursivos - diversas 

formações discursivas concorreriam, articulando-se através de diferentes de 

tipos relações (antagonismo aberto, aliança, aparente neutralidade, etc.), 

delimitando-se reciprocamente em uma dada região do universo discursivo. 

 

3. Ducrot e a teoria polifônica da enunciação 

Segundo Ducrot (1987), o pressuposto da unicidade do sujeito, onde se 

supõe que cada enunciado possui um único autor, durou longo tempo na teoria 

literária, não sendo contestado senão a partir da teoria bakhtiniana, que 

reconhece, numa certa categoria de textos, classificados como polifônicos, a 

ocorrência simultânea de vozes distintas sem que uma das vozes prepondere 

sobre as demais.  

A fim de preparar a apresentação de sua própria teoria da polifonia, 

Ducrot estabelece algumas distinções e ressignifica alguns conceitos de uso 

corrente na linguística enunciativa. A enunciação, o autor define como ―o 

acontecimento constituído pelo aparecimento do enunciado‖ (DUCROT, 1987, 

p. 168), sua realização histórica. Paralelamente à oposição entre frase e 

enunciado, Ducrot apresenta também seus correspondentes significação e 

sentido, entendendo por significação a caracterização semântica da frase e por 

sentido a caracterização semântica do enunciado. A significação traria em sua 

estrutura léxico-gramatical um conjunto de instruções a partir das quais se 

poderia associar um sentido ao enunciado. Para Ducrot, o sentido do 

enunciado que o linguista quer explicar a partir da significação da frase 

consiste precisamente na descrição da enunciação; e esta descrição da 

enunciação, que constitui o sentido do enunciado, ―pode conter a atribuição à 

enunciação de um ou vários sujeitos que seriam sua origem‖ (DUCROT, 1987, 

p. 182). Entre estes sujeitos que o enunciado indica como fontes da 

enunciação, Ducrot distingue então dois tipos de personagens, enunciadores e 

locutores. O locutor seria aquele que se apresenta como responsável pelo 

enunciado, o ser do discurso a quem fariam referência o pronome eu e as 

demais marcas de primeira pessoa, e não coincidiria necessariamente com o 
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autor empírico do enunciado. Os enunciadores, por sua vez, seriam aqueles 

que têm seu ponto de vista expresso na enunciação, sem que lhes fossem 

atribuídas palavras precisas. O locutor, portanto, pode manifestar sua posição, 

porque se assimila a este ou aquele dos enunciadores, tomando-os como 

representantes (DUCROT, 1987).  

 

4. Metodologia 

A fim de melhor compreender as relações entre as vozes que compõem 

as formações discursivas configuradoras da polarização política, nos propomos 

neste trabalho a um estudo descritivo, onde realizaremos a análise das falas 

dos deputados Orlando Silva, do PCdoB, e Marco Feliciano, do PSC, proferidas 

durante o programa Fla-flu da TV Folha, que foi publicado no dia 1/07/2016, no 

site da Folha. A TV Folha é um material audiovisual produzido e publicado no 

site do jornal Folha de São Paulo, mas também veiculado aos domingos na TV 

Cultura. Sua dupla função midiática lhe confere o caráter de um suporte híbrido 

especialmente representativo deste período transitório em que a grande 

audiência se desloca do meio televisivo para a internet. Do ponto de vista do 

gênero discursivo, situa-se, portanto, na intercessão entre os domínios da TV e 

da internet, e a aproximação que realiza entre estes dois grandes meios faz 

com que o conteúdo nele produzido seja particularmente produtivo para a 

investigação das práticas discursivas que configuram o debate político nos 

suportes midiáticos.  

O material discursivo produzido pelos parlamentares foi coletado a partir 

da transcrição de alguns fragmentos do vídeo, extraído de seu 

compartilhamento posterior no site Youtube. O fragmento submetido à análise 

foi selecionado segundo sua especial utilidade ao estudo da heterogeneidade 

discursiva de cada uma dos campos em análise, o que se determinou mediante 

a identificação de índices que marcassem no texto a presença das formações 

discursivas que se articulam na configuração de cada um destes campos. Os 

trechos extraídos foram aqueles temporalmente especificados na janela de 

exibição do vídeo com início e fim nos seguintes segmentos: 1:21 a 2:33, 4:01 

a 5:44, 6:22 a 6:40, 24:44 a 25:22, e 29:15 a 29:21.  
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5. Principais resultados 

Durante a construção do nosso objeto, o contato com uma considerável 

variedade de textos disponíveis nos jornais eletrônicos, nos canais de TV e nas 

redes sociais fez destacar-se à nossa percepção o desenho de um certo 

esquema de colaboração discursiva que parecia ser constitutivo das formações 

discursivas em análise. Cada novo contato com o discurso político em 

circulação nos diferentes suportes midiáticos parecia confirmar essa relação de 

aliança entre algumas vozes ideológicas na composição dos campos 

discursivos que configuram a polarização política. Naturalmente que o 

enfrentamento entre as orientações socialista e neoliberal é talvez um aspecto 

dado da separação entre os espectros políticos de esquerda e direita na 

querela democrática. O que aos poucos notamos é que cada um desses 

discursos apoiava-se em outros sistemas discursivos auxiliares, que lhes 

forneciam suporte axiológico e material para uma construção lógico-

argumentativa mais expandida e mais heterogênea.  

Assim, com base na observação atenta e continuada de diferentes 

situações empíricas compatíveis com nosso estudo, adotamos a premissa de 

que os dois polos do antagonismo político funcionavam a partir da articulação 

entre diferentes níveis discursivos – ao todo quatro de maior destaque e 

importância; e que, em cada um destes níveis, configurava-se um antagonismo 

marcado entre os campos.  

O primeiro nível ou estrato, onde funcionavam os discursos primária e 

ordinariamente reconhecidos como políticos, compreenderia então a oposição 

entre os discursos socialista e neoliberal. Estes discursos principais, que dos 

outros se serviriam para melhor sustentação de seus argumentos, seriam os 

condutores enunciativos, cujos pontos de vista trazidos seriam construídos com 

o suporte dos demais níveis, através de articulações lógico-argumentativas 

formadas entre eles e seus auxiliares.  

Nos estratos auxiliares, onde, a princípio, não notamos qualquer tipo de 

hierarquia, no sentido de serem mais ou menos importantes ou frequentes nas 

enunciações, identificamos outros três pares de oposição. Num deles teríamos 
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o discurso cientificista – no sentido acadêmico, estrito, mas também nas suas 

vulgarizações – como uma das possibilidades de apoio discursivo, a quem a 

fala política frequentemente recorreria a fim de se legitimar e garantir seu lugar 

de verdade. Assim, no espectro da direita, esperávamos encontrar as 

tendências positivistas do discurso científico. À esquerda, identificamos 

sobretudo a presença de um ponto de vista historicista, que, em oposição ao 

essencialismo e universalismo positivista, partiria do pressuposto de que os 

fenômenos sociais resultam de processos históricos de formação e portanto 

devem ser compreendidos a partir de seu contexto sócio-histórico.  

Além do discurso cientificista, supomos também a presença de um outro 

nível com o qual o discurso político se articula, desta vez para fundamentar 

ética e moralmente a axiologia de suas proposições. Assim, à direita, 

observamos que a filiação do campo aos valores e prescrições mais 

conservadores da sociedade promovia, ressalvadas algumas exceções, uma 

aliança frequente entre os discursos neoliberal e cristão – e aqui nos referimos 

tanto à religiosidade cristã instituída quanto à sua diluição na tradição e no 

senso comum. No espectro da esquerda, indagamo-nos sobre a presença de 

um sistema de valores morais que pudesse se opor ao discurso cristão, 

confirmando assim a razão do choque axiológico entre os polos discursivos. 

Supomos então, de início, em razão de observações realizadas no universo 

empírico da pesquisa, que esse sistema corresponderia há um tipo especial de 

discurso humanista, o que parecia se confirmar através da atitude adotada em 

defesa dos direitos humanos por alguns representantes desse polo, e pela 

demonstração de uma especial solidariedade tanto às camadas sociais mais 

desfavorecidas, como às reivindicações dos movimentos sociais que defendem 

a causa dos grupos ditos oprimidos.  

Finalmente, uma última camada dentre os discursos que compõem a 

heterogeneidade dos campos revelou-se como sendo um discurso que 

simultaneamente servia à construção argumentativa de ambos os campos. 

Este discurso, que aqui chamamos de discurso mítico, parecia reproduzir seu 

funcionamento de modo idêntico independentemente do polo ao qual 

aparecesse articulado, com a ressalva de que os personagens que estruturam 
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suas construções narrativas apareciam invertidos conforme o campo discursivo 

em que a narrativa estivesse sendo construída. Trata-se de um ponto de vista a 

partir do qual os fenômenos políticos seriam, assim supomos, considerados no 

interior de uma estrutura narrativa que de algum modo, ou em certo grau, 

reproduziria a disposição das narrativas mitológicas que descrevem grandes 

batalhas onde o esforço de personagens heroicos se contrapõem à vilania de 

seus antagonistas. 

Com o desenvolvimento de nosso trabalho, pudemos perceber uma 

confirmação genérica dos pressupostos aqui levantados. Todavia, a discussão 

dos resultados trouxe algumas especificidades relativas aos campos que não 

haviam sido antes previstas. De fato, pudemos confirmar a presença do 

discurso cristão como suporte axiológico ao pensamento liberal, bem como o 

discurso humanista servindo de apoio ao exercício político socialista. 

Esperávamos encontrar, como base de apoio cientificista, algum exemplo 

demonstrativo do auxílio do discurso positivista ao polo da direita, o que nos 

pareceu uma ocorrência muito comum durante o processo de definição do 

nosso recorte empírico. Para este objetivo, nosso corpus se mostrou escasso 

em sua qualidade de amostra, e entendemos que seria importante a realização 

de uma análise aplicada a outro material a fim demonstrar mais claramente a 

articulação entre o discursos liberal e o cientificismo positivista. O discurso 

historicista se mostrou de fato presente nas falas do deputado pcdebista, 

aparecendo frequentemente como forma de denúncia ao suporte axiológico 

cristão do ponto de vista liberal. Notadamente, a referência histórica como 

abordagem crítica aparece na qualificação do campo adversário como 

obscurantista, e na avaliação de que as pautas conservadoras retomam temas 

do século XIX.  

Uma novidade para nós foi o fato de que o campo político da esquerda 

revelou certa adesão a uma parte do pensamento liberal, aquela que se 

caracteriza pela defesa da liberdade individual e da não intervenção do Estado 

na vida privada, o que nos leva a considerar se, por exemplo, o gerenciamento 

econômico da vida social não possa ser compreendido como a principal 

dimensão motivadora de desacordos entre os posicionamentos liberal e 
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socialista no atual quadro político brasileiro, já que, no caso em exame, o 

antagonismo ideológico não decorre das discussões sobre liberdade individual 

e autonomia de pensamento. 

Daquilo que em nossa premissa classificamos como discurso mítico, 

observamos uma abundante quantidade de amostras no corpus analisado. 

Entretanto, o trabalho de análise dessa categoria mostrou-se bastante 

desafiador, e nos vimos obrigados a buscar referenciais teóricos que não 

estavam previstos em nossa seção de fundamentação. Esta excepcionalidade 

só foi admitida, por considerarmos que este discurso, tanto quanto os outros 

examinados, ocupa lugar fundamental no trabalho de articulação argumentativa 

dos campos em análise. Com efeito, julgamos que essa classe de discurso seja 

merecedora de um estudo em separado, dada a especialidade de seu 

funcionamento e o fato de que sua investigação provavelmente exigiria o 

suporte de ferramentas teóricas que são menos usuais no trabalho 

interdisciplinar da análise do discurso. 

Finalmente, verificamos também a presença do discurso humanista 

como extrato auxiliar do campo discursivo da esquerda; e, tendo em vista a 

multiplicidade de subcategorias do que se tem por pensamento humanista, 

esforçamos-nos em apresentar uma tentativa de localização e especificação do 

discurso humanista presente em nosso material. Supomos, referindo-nos ao 

ponto de vista sustentado por Armstrong (2008), que o humanismo que serve 

de sustentação à formação discursiva do campo político da esquerda recorre, 

tal como fez o humanismo renascentista, a valores do cristianismo primitivo, 

como a atitude solidária frente aos grupos marginalizados, ao passo em que se 

posiciona criticamente à tradição católica brasileira de cariz mais conservador e 

ao posicionamento de algumas correntes evangélicas. 

Um achado que nos suscitou especial interesse na realização deste 

trabalho, decorreu da observação do modo como diferentes pontos de vista são 

usualmente organizados na fala de um mesmo locutor. Percebemos que um 

caminho notadamente frequente utilizado na composição lógica de enunciados 

identificados com posicionamentos distintos é a colaboração enunciativa por 
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via de pontos de contato semânticos e axiológicos entre diferentes 

proposições.  

Em nossa primeira seleção, encontramos um exemplo particularmente 

ilustrativo, onde os diferentes enunciadores organizados na fala do deputado 

Marco Feliciano combinam os significados ―passado‖ e ―preservação‖, 

utilizando-se de diferentes sintagmas como indicadores semânticos. 

Encontramos, assim, os seguintes pares de marcas textuais de onde inferimos 

estes significados: enunciador 1: ―eu venho de uma época‖, ―dura mais tempo‖; 

enunciador 2, ―conserva‖, ―o início de tudo‖; e enunciador 3, ―conserva‖, ―o 

início da existência de uma sociedade‖. Assim, certos conjuntos lexicais foram 

utilizados para estabelecer relações de equivalência no plano do significado, 

como ―eu venho de uma época/o início de tudo/o início da existência de uma 

sociedade", que podem ser subsumidos à noção mais geral de "tempo 

passado"; ou ―dura mais tempo/conserva‖, que traduzem a ideia de 

preservação. Além disso, estes mesmos indicadores que consolidaram o 

contato semântico, num outro plano combinam os significados "passado" e 

"preservação" para compor o valor axiológico "preservação do passado" que 

vai então servir como suporte à estratégia argumentativa do locutor.  
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Resumo: Dentro do quadro teórico da Análise do Discurso de orientação 
pecheuxtiana, buscamos compreender o funcionamento do discurso do Rap que se 
caracteriza como responsivo ao discurso dos detentores do poder hegemônico social, 
encarnado nos aparelhos de Estado. Para tanto, constituímos um arquivo formado por 
23 letras de músicas dos Rappers: Sabotage, Criolo e Emicida. Vimos nelas a 
materialização de um discurso que reage à opressão/repressão imposta pela 
sociedade. Para realizar as análises discursivas, mobilizamos conceitos como os de 
Formação Ideológica; Formação Discursiva; Formação Imaginária e Memória 
Discursiva. Observamos ainda uma recorrente contraposição a estereótipos negativos 
a respeito de negros empobrecidos. Entendemos que, por não podermos negar os 
estereótipos, precisamos refletir sobre os efeitos que eles produzem, pensando nos 
regimes de representação como regimes de verdade. 
Palavras-chave: Discurso responsivo. Resistência. Luta de classes. Estereotipagem. 
 
Abstract: Inside the theoretical board of Discourse Analysis with Pecheux orientation 
we sought the comprehension of the operation of Rap discourse that has the 
characteristic of being responsive to the discourse from social hegemonic power 
holders, impregnated in State machines. For this, we built a file formed by 23 songs 
lyrics from the Rappers: Sabotage, Criolo and Emicida. We could see in them the 
materialization of a discourse that reacts to the oppression/repression imposed by the 
society. To make the discursive analysis we mobilized concepts as the Ideological 
Formation. We also observed a recurrent contraposition to negative stereotypes about 
poor black people. We understand that, by not being allowed to deny the stereotypes, 
we need to reflect about the effects that they produce, thinking about the 
representation regime as a truth regime. 
Keywords: Responsive discourse. Resistance. Class fight. Stereotyping. 
 
 

Introdução 

Este trabalho de pesquisa nasceu da necessidade de se analisar um 

discurso hipoteticamente responsivo ao dos representantes/detentores do 

poder na sociedade que, em sua recorrente materialização discursiva, 

naturaliza nas mídias sociais um discurso de ódio e preconceito em relação aos 

menos favorecidos.  

Vimos no Rap – ritmo e poesia – esse possível discurso de resposta que 

fala das dificuldades vividas em bairros pobres de grandes cidades espalhadas 

pelo mundo. Sob forma de discurso, com pouca melodia e muita informação, 
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ele chega ao Brasil em 1996 como um ritmo marginal, facilmente associado à 

violência da periferia. 

Buscamos, então, neste trabalho, compreender o funcionamento do Rap 

e, para tanto, constituímos um arquivo formado por algumas obras dos rappers 

Emicida, Criolo e Sabotage. Nos enunciados presentes nas músicas desses 

rappers, em que habitam estruturas sintáticas não-padrão; um léxico específico 

que retrata a realidade desses grupos sociais; a utilização de pronomes 

pessoais, cujos referentes não estão no fio do discurso, mas podem-se inferir a 

partir da análise de suas condições de produção, vemos a materialização de 

um discurso de resistência à opressão/repressão da sociedade com revolta e 

rebeldia. É nesse discurso que se entrevê a não aceitação do lugar que lhes é 

imposto por grupos sociais hegemônicos, que têm o poder de colocar cada 

indivíduo/coisa em seu ―devido‖ lugar. 

Procederemos às análises das sequências discursivas à luz da Análise 

do Discurso de orientação pecheuxtiana a partir da qual pretendemos refletir 

sobre a constituição do sujeito no interior de uma dada Formação Discursiva. 

Mobilizaremos ainda o conceito de memória discursiva a fim de pensarmos ―a 

linguagem como uma via de acesso essencial para a análise de quadros 

sociais da memória.‖ (Courtine, 2006, p. 3). 

Ousaremos pensar em como essa incursão pelas tramas da memória 

pode desvelar o sujeito que constrói uma negação dos estereótipos negativos 

cristalizados em relação aos negros e negras empobrecidos. Tal negação, 

como veremos, responde ora à negrofobia presente no discurso racista, ora à 

negrofila que dá início a um processo de objetivação erótica dos homens e 

mulheres negros. 

 

1. Sobre o nosso objeto de análise... 

Julgamos importante apresentar o nosso objeto de análise: o Rap, que 

terá, neste trabalho, sua representação na obra dos Rappers Emicida, Criolo e 

Sabotage. Devemos – para tanto – situá-lo no movimento Hip Hop, para melhor 

entender as condições de produção desse discurso. 



316 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

O movimento Hip Hop surgiu nos anos 1970, nos Estados Unidos, e 

trouxe em seu arcabouço características da cultura negra1 nas músicas, 

danças e artes plásticas. Essas manifestações artísticas dentro do movimento 

se consolidaram como uma manifestação urbana, crítica que buscava, além de 

retratar, apoiar as lutas sociais a fim de minimizar os problemas enfrentados 

pelas minorias. 

O Rap – Rhythm and Poetry – associa a música à rima, principais 

vertentes do Hip Hop. A primeira é orquestrada pelos DJs e a segunda, pelos 

MCs. Estes são considerados os autores do conteúdo do movimento, a 

―consciência‖ do Hip Hop. O Rap se caracteriza pela expressão de um 

conteúdo crítico com denúncias e reivindicações sociais. 

O nosso arquivo – formado por 23 letras de músicas dos rappers 

anteriormente apresentados – representa uma fração desse movimento. As 

letras apresentam enunciados que materializam características do movimento, 

tais como: resistência à inserção dos ―manos‖ no universo do crime; resistência 

aos desmandos dos governos; luta contra o extermínio de minorias; recorrente 

exposição das trajetórias dos artistas de Rap; negação dos estereótipos 

negativos, principalmente os relacionados às mulheres; menção frequente à 

associação ao movimento como alternativa ao universo marginal...  

É imerso nessas condições de produção que o discurso do Rap se 

configura e produz os seus efeitos de sentido. Perseguiremos seu 

funcionamento neste trabalho de pesquisa à luz da teoria da Análise do 

discurso de linha francesa de orientação pecheuxtiana sobre a qual 

fundamentaremos as nossas análises.  

 

2. Da teoria... 

Vamos situar, de forma muito objetiva, o terreno teórico no qual estamos 

a fim de proceder às nossas análises. Como já enunciamos antes, as nossas 

investigações foram feitas à luz da Análise do Discurso francesa (AD) de 

orientação pecheuxtiana, disciplina que teve o seu marco fundacional ancorado 

                                                           
1
 Importa-nos ressaltar que o uso da expressão ―cultura negra‖ não pretende imprimir à cultura 

dos negros um caráter de homogeneidade.  
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nas figuras de Michel Pêcheux e Jean Dubois, este, linguista; aquele, filósofo 

marxista afeito a questões que envolvem a epistemologia e a psicanálise. 

Por entender que os sentidos em uma língua não estavam restritos a um 

sistema linguístico autônomo, Michel Pêcheux concebe a instituição da AD 

como uma disciplina na qual intervêm fundamentalmente questões relativas 

aos aspectos ideológicos e à presença de um sujeito discursivo. 

O conceito de FD é tido como aquilo que numa Formação Ideológica (FI) 

específica determina o que pode e deve ser dito numa dada conjuntura sócio-

histórica. (Orlandi, 2009). A produtividade do conceito de FD nos estudos do 

discurso reside numa maior possibilidade de compreensão dos processos de 

produção dos sentidos. 

O que mais nos interessa, quando pensamos nos conceitos de FD e FI é 

verificar que esta, segundo Courtine (2009), tem um caráter regional e 

comporta posições de classes. O que demonstra que não são os objetos que 

determinam uma FI e, sim, as posições antagônicas comportadas por elas. Por 

seu turno, são as FI que se inscrevem na materialidade das FD e assim 

concluímos que, palavras, expressões, proposições recebem seu sentido na 

dependência da FI que lhes são correspondentes (Pêcheux, 2009). 

Como já sinalizamos antes, é no interior de uma dada FD que se realiza 

o ―assujeitamento‖ do sujeito; a interpelação do indivíduo em sujeito do seu 

discurso. Diremos com Pêcheux (2009, p. 149-150): 

... o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos 
indivíduos em sujeitos (e, especificamente, em sujeitos dos seus 
discursos) se realiza através do complexo das formações ideológicas 
(e, especificamente, através do interdiscurso intrincado nesse 
complexo) e fornece ―a cada sujeito‖ sua ―realidade‖, enquanto 
sistema de evidências e de significações percebidas – aceitas – 
experimentadas. [...] Podemos agora precisar que a interpelação do 
indivíduo em sujeito do seu discurso se efetua pela identificação (do 
sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é 
constituído como sujeito)...  
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Entendemos, assim, que o nosso sujeito, o sujeito da AD é interpelado 

pela ideologia no interior da FD que o constitui; essa FD é dependente do 

interdiscurso2 que está intrincado no complexo das FI. 

Quando falamos em interdiscurso, facilmente nos lembramos das 

reflexões em AD que são feitas a respeito da Memória Discursiva. Courtine 

(2009) faz questão de iniciar os seus trabalhos em AD afastando a 

possibilidade de pensarmos na memória sob o aspecto psicologista. Ele afirma 

que 

Toda formulação apresenta em seu domínio associado outras 
formulações que ela repete, refuta, transforma, denega... isto é, em 
relação às quais ela produz efeitos de memória específicos; mas toda 
formulação mantém igualmente com formulações com as quais 
coexiste (seu ―campo de concomitância‖, diria Foucault) ou que lhe 
sucedem (seu ―campo de antecipação‖) relações cuja análise 
inscreve necessariamente a questão da duração e da pluralidade dos 
tempos históricos no interior dos problemas que a utilização do 
conceito de FD levanta. 

 

3. Às análises... 

Interpelados como sujeitos do seu discurso, no interior da Formação 

Discursiva do Rap, os rappers resistem aos que os oprimem e, entre uma 

metáfora e outra, reafirmam seus anseios por inserção social. 

 

SD 1 

Meu treinador é Deus / Me escalou para jogar / Olhou pro banco e 
disse / Zica, vai lá! / Cumprimentei os meus / Me benzi pra atacar / 
Lembrei da frase ali / Zica, vai lá! (Zica, vai lá – Emicida) 

 

SD 2 

Como Zumbi em palmares, ual! / Difícil ver meu nome, sem ter um 
zum, zum natural / tipo as BR, solo nacional / Anderson Silva, eles 
mosca, chego e plau. / 15 minutos de fama, business / os meus já 
duram anos, vamos, / liguem pro guiness / Panes nos times, bom 
tema pra filmes / por parecer mentira, pique reclame fitness / sobrevivi 
ao inferno, a meta? / Ser alvo de câmeras que não fossem do circuito 

                                                           
2
 ―Propomos chamar de interdiscurso a esse todo complexo com dominante das formações 

discursivas, esclarecendo que ele também é submetido à lei de desigualdade-contradição-
subordinação que, como dissemos, caracteriza o complexo das formações ideológicas...‖ 
(Pêcheux, 2009, p. 149). Vale acrescentar que Pêcheux (2009) ainda nos diz que interdiscurso 
é justamente algo que fala sempre, em outro lugar e independentemente. 
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interno... Vim botar pra fuder / E você sabe o que eles dizem sobre os 
pretos... / Fomos lebre e tartaruga na corrida / Normal, até a tartaruga 
manda tchau. (Zica, vai lá – Emicida) 

 

Utilizando a metáfora de um jogo de futebol, o sujeito do discurso se 

coloca como o que foi ―escalado por Deus para jogar‖, oscila, assim, entre o 

abençoado e o amaldiçoado; entre o que é injustiçado pela sociedade e o 

escolhido por Deus. Diante dos saberes típicos da FD do Rap, esse sujeito se 

coloca como um ponto fora da curva, por ser negro e pobre. Ele enuncia sua 

longa trajetória de fama como forma de inserção social, como negação à 

marginalização; como contraposição ao que lhe foi negado socialmente.  

Apoiado na formulação comparativa ―como Zumbi em Palmares‖, o 

sujeito discursivo se apresenta como aquele que resiste, que sobrevive ao 

inferno, que tem uma meta – ser alvo de câmeras que não sejam as do circuito 

interno de TV. Percebemos, nesse enunciado da SD 2, como a memória 

discursiva faz eco produzindo efeitos de sentido: Ser alvo de câmeras de 

circuitos internos de TV coloca o negro pobre da periferia sempre no lugar de 

marginal, daquele que é alvo da vigilância social por ser um bandido em 

potencial.  

Ainda na SD 2, importa-nos a metáfora da lebre e da tartaruga. O 

discurso que se constrói contraria o meritocrático. A própria alegoria evidencia: 

tartaruga ganhar de lebre é da ordem do impossível, no entanto ―Não há 

dominação sem resistência‖ (Pêcheux, 2009, p. 304), por isso, o sujeito da FD 

do Rap traz à tona o embate entre os dizeres dominantes (silenciados no fio do 

discurso, mas que produzem efeitos de sentido) e os seus dizeres que 

funcionam como rupturas que abrem a possibilidade de resistir, que significam 

no discurso ganhar, aparecer, inserir-se, mesmo que o reconhecimento social 

não ocorra. 

Ao mesmo tempo em que nos deparamos com um discurso que resiste 

ao do dominador, deparamo-nos também com alguns deslizamentos de sentido 

que são igualmente constitutivos do discurso do Rap: Um apelo a um Deus 

cristão que o salva do seu destino ―certo‖. Elementos como ―me benzi para 

atacar‖ são constituídos metaforicamente, produzindo uma imagem memorável 
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que é o fazer o sinal da cruz dos católicos. Vemos, então, que dizeres/saberes 

da FD religiosa-católica atravessam esta porosa FD do Rap, produzindo seus 

efeitos de sentido. 

Se parafrasearmos a SD 1, encontraremos um sujeito que: é chamado 

por Deus para enfrentar a vida, congrega-se com os seus iguais e benze-se 

para viver, consequentemente, ascende. É como se estivéssemos diante de 

uma fórmula de sucesso – só ocorreu tudo isso porque Deus assim o quis. Aqui 

se subverte a noção de que só se vence o sistema opressor pela luta social... 

mas é importante refletirmos com Mariani (1998, p. 25), ―nenhum processo de 

assujeitamento pode ser tão completo ou imutável até porque o sujeito, no seu 

todo social, não ocupa apenas uma posição.‖.  

 

SD 3 

(Pimenta nos zóio dos políticos) / Foda-se vocês, foda-se suas leis! / 
(A fúria negra ressuscita outra vez) Foda-se vocês, foda-se suas leis! 
/ (Anota meu recado) / Foda-se vocês, foda-se suas leis! / (primeiro 
eu quero que se foda) / Renan samam emicida / o rap ainda é o dedo 
na ferida. (Dedo na ferida, Emicida)  

 

SD 4  

Vi condomínios rasgarem mananciais / a mando de quem fala de 
Deus e age como satanás. / (uma lei) quem pode menos chora mais / 
corre do gás, luta, morre enquanto o sangue escorre / é nosso 
sangue nobre, que a pele cobre... / hei, pequenina, não chore. / TV 
cancerígena / aplaude prédio em cemitério indígena. / Auschwitz ou 
gueto? Índio ou preto? / Mesmo Jeito, extermínio. / reportagem de um 
tempo mau, tipo Plínio / Alphaville foi invasão, incrimine-os. (Dedo na 
ferida, Emicida)  

 

SD 5 

É só um pensamento, bote no orçamento / Nosso sofrimento, mortes 
e lamentos / Forte esquecimento de gente em nosso tempo / Visto 
como lixo, soterrado nos desabamento / Em favela, disse Mariguella. 
Elo contra porcos em castelo / o povo tem que cobrar com os 
parabelo / porque a justiça deles, só vai em cima de quem usa 
chinelo / e é vítima, agressão de farda é legítima. Meus heróis 
também morreram de overdose, / De violência, sob coturnos de quem 
dita a decência. (Dedo na ferida, Emicida) 

 

Infere-se que o primeiro interlocutor que se apresenta na SD 3 são os 

políticos, enunciados entre parênteses em seu primeiro verso – ―(pimenta nos 
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zóio dos políticos)‖. Eles são retomados nos versos seguintes pelo pronome de 

tratamento ―vocês‖ e pelo possessivo ―suas‖ – ―Foda-se vocês, foda-se suas 

leis‖. Nesse grito contra os políticos e as suas leis, produz-se um efeito de 

sentido de aversão ao sistema, sob a forma de aparelhos repressivos de 

Estado (Althusser, 1985). O que é um dizer típico da FD do movimento Hip 

Hop.  

Depreende-se ainda a presença de um discurso de resposta aos 

detentores do poder que impõem deveres aos menos favorecidos e escusam 

os seus de cumpri-los, afinal os enunciados: ―vi condomínios rasgarem 

mananciais/a mando de quem fala como Deus e age como satanás‖; ―Alphaville 

foi invasão, incrimine-os...‖ evidenciam uma tensão entre aqueles que têm que 

cumprir as leis (os desfavorecidos) e os que estão acima dela.  

Salientamos, no início do nosso trabalho, que iríamos analisar as letras 

dos Raps, seguros de que não abrangeríamos a totalidade da interpretação 

deste gênero tão complexo em manifestações tais como os gestos, as roupas e 

a produção dos clipes. Mas, sobre este último aspecto, não poderíamos deixar 

de tecer um importante comentário descritivo que auxiliará na nossa 

interpretação: no clipe da música ―Dedo na ferida‖ 

(www.youtube.com/watch?v=QdvYAjQYdls), em todas as vezes em que é 

enunciado: ―Foda-se vocês, foda-se suas leis‖, aparecem dois rappers que o 

enunciam e em seguida imagens de policiais. Nesta cena, inferimos que há um 

deslocamento no plano da interlocução. Na formulação da letra, eles se dirigem 

aos políticos e na imagem do clipe, à polícia. No entanto, mesmo que 

percebamos a mudança dos interlocutores primários, compreendemos serem 

os dois – políticos e polícia – representantes dos mesmos aparelhos 

repressivos de Estado3. 

Se com Pêcheux (2009) pensarmos que a interpelação ideológica é 

sujeita a falhas, perceberemos um sentido que desliza na SD 5: Apresentamos 

como condições de produção desse discurso do Rap sua inserção num 

                                                           
3
 Lembremos que na teoria marxista, o aparelho de Estado (AE) compreende: O governo, a 

administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, que constituem o que 
chamaremos, a partir de agora, de aparelhos repressivos de Estado. Repressivo indica que o 
aparelho de Estado em questão funciona através da violência... (Althusser, 1985) 
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movimento maior, o Hip Hop, o qual se apresenta como um espaço de 

conscientização, de produção cultural que acaba por apartar os seus 

participantes do universo da criminalidade. Como exemplo disso, vemos a 

construção de um enunciado na camisa que os rappers usam no clip de ―Dedo 

na ferida‖: ―Hip Hop salvou minha vida‖. Assim sendo, importa-nos observar o 

seguinte enunciado presente na SD 5: ―Em favela, disse Marighella, elo contra 

porcos em castelo/o povo tem que cobrar com os parabelo‖. Fazendo tal 

menção à Marighella (revolucionário brasileiro considerado como inimigo 

número 1 da ditadura civil-militar iniciada em 1964) declara-se luta armada 

contra os policiais (o uso dos ―parabelo‖ contra porcos em castelo). Vemos que 

fazer menção à luta armada não faz parte da regularidade discursiva que 

percebemos durante as nossas análises, do que pode e deve ser dito no 

interior da FD que descrevemos. Mas vemos que, nessas condições sócio-

históricas, existe a brecha capaz de dar a possibilidade de coerência para 

esses outros ditos, os ditos marginais que escorregam como o ato falho, como 

o lapso. Tudo isso por causa da perpétua imersão dos moradores de favelas na 

violência crônica que os assola. Violência policial; violência representada pela 

negação estatal de sua condição como cidadãos de direito. 

É importante verificar que o elo estatal de contato com os moradores da 

favela é a Polícia – retratada nas letras dos Raps como ―porcos‖. 

Depreendemos, portanto, que a declaração de uso de armas (parabelos) contra 

os policiais é o reflexo daquele que o empobrecido toma como inimigo imediato 

nesta eterna polarização entre opressores e oprimidos, que é a base da luta de 

classes.  

SD 6 

Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jean Grey, xinguei/Quem 
diz que mina não pode ser sensei?/Jinguei, sim, sei, desde a Santa 
Cruz, playboys/Deixei em choque tipo racionais: Hey boy!/ Tanta 
ofensa, luta intensa nega a minha presença/Chega! Sou voz das 
nega que integra resistência/Truta rima a conduta, surta, escuta, vai 
vendo/Tempo das mulher fruta, eu vim de menina veneno.../Basta de 
globeleza, firmeza? .../feminismo das preta, bate forte, mó treta/tanto 
que hoje vocês vão sair com medo de bu-uh... 

 

Sua identificação com personagens heroínas (Tempestade e Jean Grey) 

e a asseveração, por meio de uma oração interrogativa – que compõe mais 
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uma anáfora discursiva – ―Quem diz que mina não pode ser sensei? (mestre)‖, 

afastam-na da imposição social dos paradigmas (da coisificação da mulher) 

que se colam no senso comum: Mulher-fruta; globeleza... Esta última, negra, 

que sempre aparece com seu corpo brilhante na tv, tem na cor da sua pele ―O 

fetiche mais visível de todos‖ (Bhabha, 1983, p. 30). ―A luta intensa‖ (das 

representações sociais, necessariamente ideológicas), que nega a presença 

dos negros como sujeito, busca reduzir o ser mulher à sua sexualidade; 

resumir a mulher e, principalmente a mulher negra, a seus órgãos sexuais.  

O enunciado da SD 6 ―tempo das mulher fruta eu de menina veneno‖ 

nos faz ver que ―toda materialidade carrega em si um conjunto de traços 

discursivos que a conectam a já-ditos anteriores e exteriores a ela mesma.‖ 

(Indursky, 2013, p. 92). A expressão ―mulher fruta‖, que se remete ao 

comestível; ao que se consome representa o posicionamento machista e 

essencialmente reducionista que desintegra a mulher, igualando-a a seu 

aparato sexual.  

No entanto seu discurso se situa na posição de quem resiste tanto a 

essa negrofilia quanto à negrofobia (―Tanta ofensa, luta intensa nega a minha 

presença/Chega! Sou voz das nega que integra resistência‖). Os efeitos de 

sentido que se vão constituindo no discurso apresentado na SD 6 nos 

apresentam um sujeito cuja posição não denota apenas o ser mulher e, sim, o 

ser mulher negra (Sou voz das nega que integra resistência; feminismo das 

preta), que ressalta a negação de ser o sexo frágil, preferindo ser temida. 

 

Considerações finais  

Dialogando com Marx (1961), a história de todas as sociedades que 

existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. A sociedade 

burguesa moderna, advinda da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos 

de classes, apenas as substituiu por novas classes, novas formas de opressão, 

novas formas de luta. 

São dessas formas de luta que brotam discursos que materializam a 

ideologia dominada sedenta por resistir aos ditames dos opressores. É no 

espaço urbano, que reúne negros e negras pobres, irmanados pela cultura, 
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dores e lamentos, que ecoa a voz dos que protestam contra os desmandos dos 

agentes do Estado – representantes dos mais diversos aparelhos de Estado. 

Eles se irmanam – inspirados em seus grandes ícones revolucionários e 

até em super-heróis de histórias em quadrinhos – a fim de rejeitar a 

marginalidade, mesmo sentindo-se tão atravessados por ela a ponto de 

materializarem discursos em que claramente se mostram impelidos a 

praticarem atos violentos. 

Uma dentre várias perguntas que ficarão para um próximo momento é: 

até que ponto o discurso do Rap, imerso no movimento Hip Hop – esboça uma 

tentativa revolucionária em relação ao sistema capitalista ou apenas pretende 

que os seus também façam parte das engrenagens do sistema sem serem 

colocados à margem das relações de mercado? Há uma contraidentificação ou 

uma desidentificação com o capitalismo que os marginaliza? 
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ARGUMENTAÇÃO E INTERTEXTUALIDADE: A SIGNIFICAÇÃO DE CURTAS-
METRAGENS POR MEIO DE SUAS TRILHAS SONORAS 
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Resumo: Os textos trazem indicações do orador, do auditório e, também, dos grupos 
sociais a que pertencem esses sujeitos. Nos textos que falam sobre a cidade de 
Aracaju, a capital do menor estado brasileiro, isso não é diferente. Neste trabalho, 
propomos analisar de que forma são construídas imagens discursivas em curtas-
metragens, por meio das trilhas sonoras de dois curtas produzidos por sergipanos: 
"Xandrilá" e "Madona e a cidade paraíso". Para tanto, adotamos como pressupostos 
teóricos Aristóteles (2011 [384-322 a. C.]); Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005 [1958]); 
Mosca (1999); Bakhtin (2015 [1992]); Maingueneau (2005) e Amossy (2005). Para 
obtermos os resultados almejados, optamos pela análise verbal das letras das trilhas 
sonoras dos curtas, tomando como critério para esse recorte a oposição entre sagrado 
e profano. Os ethé revelados pelas são, de um lado, das pessoas que não seguem os 
padrões de vida impostos pela sociedade e, de outro lado, os daqueles que 
marginalizam os primeiros e se ajustam aos comportamentos tidos como adequados à 
sociedade.  
Palavras-chave: Argumentação. Intertextualidade. Trilha sonora. Curta-metragem. 
 
Abstract: The texts give indications of the speaker, the auditorium and also the social 
groups to which these subjects belong. In the texts that speak about the city of Aracaju, 
the capital of the smallest brazilian state, this is no different. In this work, we propose to 
analyze how discursive images are constructed in shorts film, through the soundtracks 
of two shorts produced by sergipan: "Xandrilá" and "Madona e a cidade paraíso". For 
this, we adopt as theoretical presuppositions Aristóteles (2011 [384-322 BC]); 
Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005 [1958]); Mosca (1999); Bakhtin (2015 [1992]); 
Maingueneau (2005) and Amossy (2005). In order to obtain the desired results, we 
opted for the verbal analysis of the lyrics of the soundtracks of the short films, taking as 
a criterion for this clipping the opposition between sacred and profane. The ethé 
revealed by the are, on the one hand, people who do not follow the standards of life 
imposed by society and, on the other side, those who marginalize the former and 
conform to the behaviors considered appropriate to society. 
Keywords: Argumentation. Intertextuality. Soundtrack. Short film. 
 
 

Introdução 

Este trabalho tem como base o estudo que fizemos em nossa 

dissertação1 de Mestrado, que foi analisar dois curtas-metragens2 sergipanos –

Xandrilá e Madona e a cidade paraíso – por meio dos estudos da 

                                                           
1
 Curtindo os curtas: análise da construção de imagens discursivas de Aracaju e de 

aracajuanos em curtas-metragens. 
2
 Curtas-metragens produzidos por aracajuano. 
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Argumentação e o conceito de Intertextualidade desenvolvido pela Linguística 

de Texto, no intuito de desvelar as imagens discursivas que circulam a respeito 

de Aracaju3 e dos aracajuanos.  

Levando em consideração os apontamentos acima explanados, temos 

como objetivo, neste trabalho, analisar duas músicas que fazem parte da trilha 

sonora desses curtas: O medo, de Patrícia Polayne e Minha estrelinha, autor 

desconhecido. Por meio do estudo das figuras de argumentação e retórica, 

pudemos constatar aquilo que desvelamos por meio da análise da linguagem 

visual dos curtas, que foi a presença de intertextos que retomam a ideia dos 

opostos profano versus divino, além de outros como medo e admiração, ir e 

ficar, precipício e voar, perder e achar. 

Para chegarmos aos resultados, nos arquitetamos nos estudos da 

Argumentação e Retórica de Aristóteles (2011 [384-322 a. C.]); Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005 [1958]); Mosca (1999). Tentamos mesclá-los com o 

conceito de Intertextualidade proposto por Bakhtin (2015 [1992]); Koch; Bentes; 

Cavalcante (2008), na medida em que todo texto pode retomar outros textos, o 

que acaba evidenciando uma analogia entre o seu interior com o seu exterior.  

 

1. Os curtas-metragens 

De acordo com Padovan (2001), o curta-metragem, no Brasil, 

apresentou um reforço significativo ao cinema nacional devido especialmente a 

alguns aspectos, tais como: na maioria das vezes, o baixo custo em relação ao 

longa-metragem; a apresentação do ―caráter de escola‖. Isso se deve ao fato 

de, em sua criação, os cineastas se depararem com diversas dificuldades, em 

meio às quais vão aprendendo, aos poucos, as suas técnicas. 

Padovan (2001) destaca que o curta-metragem foi uma espécie de 

―salvador‖ do tipo de audiovisual circulado à época (1980) pelo fato de ser 

produzido por pessoas que não almejavam ter lucro nenhum com a sua venda, 

esses produtores faziam apenas com o intuito de veicular os seus ideais, a 

maneira de pensar brasileira, abordando temas nacionais, retratando questões 

e casos que deviam ser levados para o conhecimento dos espectadores. 
                                                           
3
 Capital do menor estado brasileiro, Sergipe. 
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No entanto, os curtas que acabavam sendo difundidos não recebiam 

destaque nacional. A causa disso era porque os modelos circulados no 

mercado não estavam relacionados aos longas, a filmes estrangeiros. Em 

contrapartida, sabemos o valor que há nesse tipo de produção, na medida em 

que o curta pode ser visto como um condutor informacional e cultural, em 

virtude de grande parte deles tratar de fatos a respeito da nacionalidade, além 

de ser considerado como um documento histórico, uma vez que registra 

eventos acontecidos em determinado tempo. 

Após essa breve apresentação a respeito do gênero dos nossos 

corpora, passemos a discutir a respeito das questões teóricas que circunscreve 

nosso trabalho. 

 

2. A argumentação e a intertextualidade como eficácia do discurso 

De acordo com Ferreira (2010), somos seres retóricos, pois possuímos 

opiniões, crenças e valores e os expressamos por meio da linguagem. Além 

disso, esse autor defende que utilizamos a palavra como um meio para 

revelarmos o modo como enxergamos o mundo, o que sentimos, quais as 

nossas paixões. Também é por meio da palavra que persuadimos o outro, 

criando acordos. Tudo isso faz com que sejamos construtores sociais. 

Esse modo retórico ocorre ao utilizarmos argumentos para levar o outro 

a aceitar aquilo que defendemos. Quando nos encontramos na posição de 

orador, somos influenciados pelo auditório, por isso explanamos a realidade 

sob determinada maneira, fazendo com que o outro aceite esse discurso. Já 

quando estamos na posição do auditório, podemos aceitar ou não aquilo que 

está sendo exposto. 

Aceitar um argumento explanado pelo outro não é algo tão simples, 

tendo em vista que o campo da reflexão vincula-se ao universo da doxa, lugar 

em que várias opiniões se convergem. Nesse caso, é necessário pensarmos 

previamente a respeito dos argumentos que pretendemos utilizar, tendo em 

vista que os sentidos produzidos nem sempre chegam da mesma forma que 

entendemos, tendo em conta que aquele que ouve possui conhecimentos e 

experiências de vida diferentes daquele que fala. 
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Para ilustrar melhor, trazemos à baila o que Mosca (1999) fala a respeito 

da argumentatividade. Para a estudiosa, esse termo se encontra em qualquer 

atividade discursiva. Nesse caso, o ato de poder argumentar faz com que 

tenhamos em mente que o outro também é capaz de contra-argumentar a 

respeito daquilo que é colocado. Nesse caso, podemos dizer que não ocorre 

um envolvimento parcial, mas sim um envolvimento totalizante, tendo em vista 

que as duas partes são capazes de apresentar argumentos acerca do assunto 

tratado. 

Com base nesses apontamentos, Mosca (1999, p. 21) afirma que é no 

universo da opinião, da doxa, que são construídas as relações sociais, políticas 

e econômicas, porque são estas a que temos acesso e não ao "mundo da 

verdade". Desse modo, fala-se em uma retórica do verossímil, que dá espaço 

para o que não é racional. Assim, foi a partir da ligação da Retórica com a 

persuasão, separando-a da noção de verdade, que Aristóteles (2011 [384-322 

a.C.]) instituiu as bases dessa disciplina. Com efeito, o discurso persuasivo é 

visto como aquele que opera sobre os outros por meio do logos (palavra e 

razão), fazendo com que aquilo proferido por alguém (ethos) cause uma reação 

no auditório (pathos). Estes três elementos envolvem o instruir (docere), o 

comover (movere) e o agradar (delectare). A partir desse ponto, chega-se às 

características básicas norteadoras da retórica: a eficácia e o caráter utilitário. 

Sobre o uso do termo argumentatividade, Grácio (2013, p. 36-37) alerta 

para uma diferenciação entre esse termo e argumentação. Segundo o autor, a 

argumentatividade é ―inerente aos discursos‖ e pode ser evidenciada por meio 

de três níveis: ―1. Como uma força projetiva inerente ao uso da língua. [...] 2. 

Como uma força configurativa inerente ao discurso. [...] 3. Como uma força 

conclusiva ou ilativa que corresponde a processos de raciocínio postos em 

ação no discurso‖. Grácio conclui afirmando que a argumentação não se reduz 

à argumentatividade, mas a uma interação baseada numa situação 

argumentativa que é marcada pela  

[...] existência de uma oposição entre discursos; [...] alternância de 
turnos de palavra

4
 polarizados num assunto em questão e tendo em 

conta a intervenção dos participantes; uma possível progressão para 

                                                           
4
 Grifos do autor. 
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além do díptico argumentativo inicial e em que é visível a 
interdenpendência discursiva, ou seja, em que de algum modo o 
discurso de cada um é retomado e incorporado no discurso do outro 
(GRÁCIO, 2013, p. 36-37). 

A respeito da eficácia, sabemos que, no discurso persuasivo, diversos 

recursos retóricos são movidos para a constituição dos efeitos de sentido. 

Porém, é só a partir do enunciador que é possível saber a finalidade da 

argumentação, e isso pode ser verificado a partir do modo como ele utilizou o 

seu discurso, os métodos e outros aspectos. Ferreira (2010) defende que se 

um orador quer ser eficaz 

[...] é inevitável que considere a natureza do auditório a quem se 
dirige e conheça as contingências restritivas e amplificadoras do 
contexto e do discurso. Do mesmo modo, por prudência, é necessário 
que verifique como atuam os mecanismos de manutenção da ordem 
e do poder naquele contexto. Para valer-se competentemente dos 
artifícios persuasivos do discurso, encontrará ou criará provas que, 
por serem bem articuladas e plausíveis, levem o auditório a acreditar 
que foi tomada a melhor decisão para o momento (FERREIRA, 2010, 
p. 30). 

Em consonância com tal argumento, percebemos que o orador deve 

construir seu discurso levando em consideração qual a posição e contexto se 

encontra o seu auditório para obter um argumento eficaz. Com base nesses 

levantamentos, é possível afirmar, de acordo com Mosca (1999), que todo 

discurso é uma construção retórica, tendo em vista que sempre pretende levar 

o seu destinatário na direção de seu próprio ponto de vista, a fim de obter a sua 

eficácia por meio da adesão do outro.  

Pensando na eficácia do discurso desta forma, acreditamos que 

podemos atrelá-la à ideia de intertextualidade defendida pela Linguística 

Textual, a qual postula a ideia de que dentro de um texto encontramos sempre 

um intertexto "que faz parte da memória social ou coletiva ou da memória 

discursiva do interlocutor" e a sua fonte pode ou não estar explícita (KOCH, 

2009, p. 146). 

Esse pensamento vai ao encontro dos argumentos de Blühdorn (2009, p. 

208). Para ele ―[...] a intertextualidade é um componente constitutivo da 

compreensão de texto. Toda compreensão textual é, ao mesmo tempo, uma 

etapa e um resultado da aquisição individual de línguas, ou seja, da vivência e 
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memorização do macrotexto‖. Ainda com base nesses apontamentos, trazemos 

o que Bakhtin (2015 [1992], p. 300) defende: 

Em realidade, repetimos, todo enunciado, além do seu objeto, sempre 
responde (no sentido amplo da palavra) de uma forma ou de outra 
aos enunciados que o antecederam. O falante não é um Adão, e por 
isso o próprio objeto do seu discurso se torna inevitavelmente um 
palco de encontro com opiniões de interlocutores imediatos (na 
conversa ou na discussão sobre algum acontecimento do dia a dia) 
ou com pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias, etc. (no 
campo da comunicação cultural). [...] o enunciado está voltado não só 
para o seu objeto mas também para os discursos do outro sobre ele. 

Com base nesses apontamentos, podemos dizer que todo texto possui 

uma relação com textos outros e não há um discurso primeiro. Assim, a 

finalidade de trazer a intertextualidade para a nossa pesquisa se dá por as 

letras das canções reforçarem os sentidos trabalhados na linguagem visual e 

no enredo das histórias, e, por meio disso, o orador obtém a eficácia de seu 

discurso. 

 

3. A significação das trilhas sonoras 

Como foi reportado no início do trabalho, nossos corpora se referem às 

duas trilhas sonoras de dois curtas-metragens sergipanos, para isso, 

apresentaremos os seus enredos a fim de nortear o leitor à compreensão das 

nossas análises. 

Xandrilá é a história da personagem Renata, uma garota rebelde que 

vivia quebrando as regras impostas pela sociedade e se apaixonou por Pepper. 

Este também é um jovem rebelde que almejava curtir a vida de forma intensa 

sem pensar no futuro e nos problemas que poderia enfrentar. Juntos, Renata e 

Pepper formam uma banda, porém, ela não durou muito tempo por Pepper 

sempre usar o dinheiro que eles conseguiam para comprar drogas. Renata, 

então, rompe com o relacionamento e com a banda, e aceita o convite de um 

gigolô para se tornar garota de programa (entre o dinheiro e o seu corpo, ela 

escolheu o dinheiro – este, atraente e eufórico para ela). Nessa nova fase de 

sua vida, a protagonista acredita que esse podia ser um futuro promissor, visto 

que ela passa a ter algo que antes só conseguiria com muito esforço e estudo, 

algo tido como repulsivo e disfórico para a personagem. Desse modo, Renata 
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se vê feliz e realizada no mundo da luxúria. Pepper, por sua vez, acaba 

sofrendo uma overdose de drogas (xandrilá), falecendo no final da película. 

Tomando como norte o enredo do curta, podemos perceber que há uma 

busca pela plenitude da personagem Renata, mas que, para isso, ela passa 

por várias frustrações: vai para a escola, mas não é uma boa aluna; forma uma 

banda, porém seu parceiro impede o sucesso; quando torna-se garota de 

programa, inicialmente, acredita que será mais um insucesso, no entanto, a 

presença do dinheiro faz com que ela alcance a sua completude. 

Essa busca constante pela plenitude é algo natural na fase de transição 

entre a adolescência e a vida adulta, momento em que ainda estamos nos 

descobrimos e tentando encontrar algo que nos dê prazer. Para representar 

esse momento e argumentar a favor do que acontece diante da película, os 

produtores do curta reproduzem uma cena em que Renata se encontra acima 

de um prédio da capital sergipana, fumando e olhando para o horizonte como 

se estivesse refletindo a respeito de sua vida e, como pano de puno, apresenta 

a seguinte trilha sonora: 

Porque o medo é o inverso da admiração 

Conta-me um segredo 

Seu medo, quero não 

Saber de ir ou ficar 

Aqui é mais tranquilo, mas vou pra lá 

 
Quem é que vai seguir? (2X) 

Quem não tem pra onde ir 

 
Um jogo de cartas marcadas não tem nenhum compromisso 

De um lado tem um precipício 

Do outro já posso voar 

 
Se saio por aquela porta num dia de desapego 

Me perco, eu me acho 

Eu me acho mesmo 

Eu dou meu preço (Xandrilá, 2011. 03‘50 – 05‘-21) 

Diante da letra, podemos dizer que ela representa aquilo que a película 

vem tentando transmitir para o seu auditório: a presença da dúvida diante da 
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realidade. Essa dúvida é representada por meio de pares opostos: 

medo/admiração; ir/ficar; seguir/não ter para onde ir; precipício/voar; 

perder/achar. Desse modo, podemos dizer que esses pares referem-se às 

figuras de argumentação e retórica, especificamente as figuras de presença, 

visto que os pares nos remetem àquilo que vem sendo retratado na película, 

como uma formar de frisar para o público essa constante incerteza pela qual 

passa a personagem, convencendo-o pela exaustão. 

Outra figura presente na letra da canção e que exemplifica a ideia dos 

opostos é a oximoro, que segundo Fiorin (2014, p. 59) é quando ―se combinam 

numa mesma expressão elementos linguísticos semanticamente opostos [...] 

tem a finalidade de apreender as aporias, os paradoxos, as incoerências de 

uma dada realidade‖. Apesar de, geralmente, ser construído com dois termos, 

também pode-se apresentar em construções textuais.  

Essa ideia de paradoxo é um fator presente na realidade de Renata, 

visto que ela vive essa contradição, está passando por uma fase de escolhas e 

é inevitável fugir desses antagonismos. O que exemplifica esse seu medo de 

escolher entre ficar e ir, mas, se resolve não ficar, não tem lugar para onde 

ir; além da ideia de, ao sair pela porta em um dia de desapego se perde e se 

acha, esse pensamento pode remeter à ideia da prostituição – em seguida, 

temos o verso eu dou meu preço – pois ela acredita que se encontra na sua 

profissão, mas se perde no mundo do senso comum, aquilo ditado pela 

sociedade 

Além das figuras, os Lugares da qualidade estão presentes, estes 

defendidos por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 100) como ―quando se 

contesta a virtude do número. Será esse o caso dos reformadores, daqueles 

que se revoltam contra a opinião comum‖. No trecho aqui é mais tranquilo, 

mas vou pra lá podemos verificar essa revolta contra a opinião comum, visto 

que, tendemos a buscar alternativas que nos levem ao sossego, ao descanso, 

ao bem estar, ao contrário do que busca a personagem na película, ela pode 

optar pela tranquilidade, no entanto, prefere mudar de rumo e seguir o oposto, 

seguir para onde ela acredita que encontrará a sua plenitude. 
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O segundo curta-metragem, Madona e a cidade paraíso, mostra a 

oposição entre o que ocorria na conhecida maior prévia carnavalesca do Brasil, 

o Pré-Caju, e as ruas do centro de Aracaju. A película tenta desmascarar a 

imagem que é propagada na grande mídia de cidade paraíso. Para isso ela 

aborda a história – baseada em fatos reais – da personagem Madona5, uma 

travesti que vivia nas ruas se divertindo, dançando e fazendo os outros rirem. 

Esta acabou sendo assassinada brutalmente por um grupo de jovens, 

concomitante ao momento em que a festa acontecia em um bairro nobre da 

cidade. Na trama também há a presença da personagem Val, uma amiga de 

Madona que sempre estava ao seu lado, inclusive após a sua morte. No dia 

seguinte, a cidade "varre" tudo o que aconteceu e segue normalmente. 

Minha estrelinha 

Raio de Sol 

Gota de orvalho 

Prata do luar 

A minha vida  

Meu amanhecer 

Meu pedacinho de deus é você. (Madona e a cidade paraíso, 2014. 
04‘13‘‘ – 05‘20‘‘) 

Retomando ao que foi discutido na primeira análise, aqui também 

podemos observar a presença de pares opostos retomando os textos que vêm 

sendo discutidos no enredo do filme. Nesse caso, a ideia de profano versus 

divino se mostra presente, visto que Madona é retratada, no filme, como um ser 

repulsivo pela sociedade, há diversas cenas em que ela menosprezada pelas 

pessoas, é vista como um ser humano à margem da sociedade. No entanto, a 

letra da música nos mostra esse antagonismo. 

Na música cantada pela sua amiga Val, Madona é comparada a figuras 

que celestiais estrela, raio de sol, prata do luar, o que nos remete a algo 

divino, inocente, puro, bondoso. Essas figuras serão concretizadas em algo 

divino no enunciado meu pedacinho de deus é você, momento em que os 

pares opostos profano versus divino se concretizam.  

                                                           
5
 Amós Lima Chagas, na época, a travesti utilizava Madona como um apelido e não como 

nome social. 



334 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Além dessa abordagem na letra da música, também podemos perceber 

essa mesma intertextualidade em relação ao nome da protagonista, visto que, 

de acordo com o Pocket Dictionary Italian (2011, p. 157), o termo Madona 

significa ―Madonna, Our Lady; PITT ~ con bambino Madona and Child6. Ou 

seja, Nossa Senhora, o nome dado para representações de obras artísticas da 

mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria, pintadas durante a época do 

Renascimento. Essas obras também podem ser denominadas de Virgem Maria 

com o menino Jesus no colo.  

Levando em consideração esse antagonismo e o nome da protagonista, 

também podemos remeter essa ideia ao nome da cantora norte-americana, 

visto que, no curta, há a presença de uma paródia7 de sua música Like a 

virgem, em que a protagonista faz uma performance dentro de um bar 

meretrício, mas esta acaba sendo alvo de xingamentos e é forçada a sair do 

palco.  

 

Considerações finais 

Com base em nossas análises, pudemos verificar como a 

intertextualidade provocada pelos pares opostos presentes nas letras das 

trilhas sonoras se mostrou eficaz na argumentação e significação do texto, 

além disso, pudemos constatar que a escolha das canções se mostraram 

persuasivas às ideias desenvolvidas nos enredos das tramas. Ainda a respeito 

da intertextualidade, com base nesse trabalho e em discussões anteriores, 

cada vez mais percebemos a sua importância como um elemento eficiente na 

significação dos textos e que anda lado a lado na construção dos argumentos. 
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A CENOGRAFIA E O ETHOS DISCURSIVO DA FIGURA DE PADRE CÍCERO 

PRESENTE NA LITERATURA DE CORDEL 

Francisca Aline Micaelly da Silva Dias  
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

 

Resumo: Esse estudo propõe-se a analisar a cenografia o ethos discursivo da figura 
de Padre Cícero na literatura de cordel. Este trabalho se fundamenta nos estudos 
postulados pela Análise do Discurso de orientação francesa, sobretudo os estudos 
desenvolvidos por Dominique Maingueneau (2000, 2003, 2007 e 2015), Charadeau 
(2016) e Amossy (2014). Utilizaremos também reflexões sobre a literatura de cordel 
propostas por Abreu (1993) Diégues Júnior (1986), Proença (1997), Peregrino (1984) 
e Potier (2013). O presente estudo é de base qualitativa e tem como objeto de 
pesquisa um folheto de cordel que tem como título Padre Cícero o Santo de Juazeiro, 
escrito em 1979 pelo poeta popular Manuel D‘ Almeida Filho. O corpus de pesquisa foi 
retirado do maior acervo de cordel do Auto Oeste Potiguar que fica localizado no 
Museu de Cultura Sertaneja da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN, situado no Campus Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia, na cidade de Pau 
dos Ferros, Rio Grande do Norte. O presente estudo parte do seguinte 
questionamento: como se caracteriza cenografia e o ethos discursivo da figura de 
Padre Cicero na materialidade da literatura de cordel?  
Palavras-Chave: Ethos. Cenografia. Literatura de Cordel. Padre Cícero. 
 
Abstract: This study proposes to analyze the scenography the discursive ethos of the 
figure of Father Cicero in cordel literature. This work is based on the studies postulated 
by the Discourse Analysis of French orientation, especially the studies developed by 
Dominique Maingueneau (2000, 2003, 2007 and 2015), Charadeau (2016) and 
Amossy (2014). We will also use reflections on cordel literature proposed by Abreu 
(1993) Diégues Júnior (1986), Proença (1997), Peregrino (1984) and Potier (2013). 
The present study is qualitative and has as object of research a cordel booklet entitled 
Padre Cícero o Santo de Juazeiro, written in 1979 by the popular poet Manuel D 
'Almeida Filho. The research corpus was taken from the largest cordel collection of 
Auto Oeste Potiguar, located in the Museum of Sertaneous Culture of the State 
University of Rio Grande do Norte - UERN, located in the Prof. Campus. Maria Elisa de 
Albuquerque Maia, in the city of Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. The present 
study is based on the following question: how is scenography characterized and the 
discursive ethos of the figure of Father Cicero in the materiality of cordel literature? 
Keywords: Ethos. Scenography. Literature of twine. Father Cicero. 
 
 

Introdução 

A escolha dessa temática foi motivada a partir do interesse em contribuir 

com os estudos da área da análise do discurso de orientação francesa, que 

são desenvolvidos no Grupo de Estudos do Discurso – GRED, do Campus 

Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), Pau dos Ferros, 
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e, principalmente, pelo interesse em desenvolver um trabalho que mostre que a 

literatura de cordel é uma literatura de valor histórico que necessita ser 

estudada no âmbito acadêmico. Com isso, essa pesquisa se propõe analisar a 

cenografia o ethos discursivo da figura de Padre Cícero na literatura de cordel. 

e tem como objeto de pesquisa um folheto de cordel que tem como título Padre 

Cícero o Santo de Juazeiro, escrito em 1979 pelo poeta popular Manuel D‘ 

Almeida Filho. O corpus de pesquisa foi retirado do maior acervo de cordel do 

Auto Oeste Potiguar que fica localizado no Museu de Cultura Sertaneja da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, situado no Campus 

Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia, na cidade de Pau dos Ferros, Rio 

Grande do Norte. O presente estudo parte do seguinte questionamento: como 

se caracteriza cenografia e o ethos discursivo da figura de Padre Cicero na 

materialidade da literatura de cordel? A partir disso, estabelecemos como 

objetivo investigar e interpretar a cenografia e o ethos discurso da figura de 

Padre Cícero na literatura de cordel. 

 

1. Ethos: corpo e voz do discurso 

O conceito de ethos teve sua origem na Grécia Antiga, a partir dos 

estudos de Aristóteles e, mesmo não tendo sua gênese na análise do discurso 

de orientação francesa, é bastante discutido nas obras de Maingueneau. De 

acordo com Maingueneau (2015, p. 15), o ethos está ligado, essencialmente, 

aos atos da enunciação e este, por sua vez, se caracteriza da seguinte forma:  

[...] o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do 
discurso, não é uma imagem do locutor exterior a sua fala; o ethos é 
fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro; 
é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido 
fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 
numa determinada conjuntura . (MAINGUENEAU, 2008b, p. 17). 

Essa compreensão nos leva a afirmar que, corroborando com 

Maingueneau (2008b), o conceito de ethos está essencialmente ligado às 

situações de comunicação, de enunciação, que por sua vez, ganham 

veracidade e autoridade por meio de um fiador. Por meio da fala, confere a si 
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mesmo uma identidade compatível com o mundo, a qual ele deverá construir 

em seu enunciado (MAINGUENEAU, 2013). 

Para Amossy (2016, p. 221), o ethos proposto pela análise do discurso 

de orientação francesa, sobretudo pelos estudos de Dominique Maingueneau, 

se configura da seguinte forma: 

O ethos discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia que 
o auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que este 
faz do modo como seus alocutários o percebem. A representação da 
pessoa do locutor anterior a sua tomada de turno – às vezes 
demonizada de ethos prévio ou pré-discursivo – está frequentemente 
no fundamento da imagem que ele constrói em seu discurso: com 
efeito, ele tenta consolidá-la, retificá-la, retrabalhá-la ou atenuá-la. 

Portanto, para Amossy (2016), o ethos proposto por Maingueneau busca 

investigar novos aspectos da sociedade, na qual a imagem prévia do auditório 

é um fator preponderante para a análise. Diante disso, ―a noção de ethos 

estabelecida pela análise do discurso encontra, assim a sociologia dos 

campos, mas privilegia o imbricamento de um discurso e de uma instituição‖. 

(AMOSSY, 2008, p. 17). 

 

1.1 Cenografia  

Maingueneau (2015, p. 123) postula que ―a noção de cenografia se 

apoia na ideia de que o enunciador, por meio da enunciação, organiza a 

situação a partir da qual pretende anunciar‖. Nesse intento, a enunciação de 

um discurso não está atrelada apenas às normas institucionalizadas no 

discurso, uma vez que a encenação de um discurso se dá por meio da 

cenografia, que ―não é imposta pelo gênero do discurso, mas instituída pelo 

próprio discurso‖ (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p. 96). Assim, 

dentro de uma cena englobante (o discurso do cordel, por exemplo), apropriado 

por um gênero literário (o cordel), pode apresentar sua cenografia de diversas 

formas, já que é o enunciador, por meio da encenação, que vai construir os 

sentidos dentro do discurso. 

A cenografia é a aproximação da cena enunciativa que se constrói a 

partir da aproximação com o discurso. É um mecanismo de aproximação entre 
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o enunciador e o coenunciador, ―mas também o espaço (topografia) e o tempo 

(cronografia) a partir dos quais a enunciação se desenvolve‖ (MAINGUENEAU, 

2006, p. 252). 

A percepção de cenografia se concretiza a partir da situação 

comunicativa entre o enunciador e o coenunciador, embora a cenografia só se 

desenvolva se o enunciador tiver a capacidade de controlar os seus 

desenvolvimentos. Maingueneau (2006, p.253) define a cenografia como: 

Processo fundador, a inscrição legitimadora de um texto, em sua 
dupla relação com a memória de uma enunciação que se situa na 
filiação de outras enunciações e que reivindica um certo tipo de 
emprego. A grafia é aqui tanto quadro como processo; é a cena de 
fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado e quem em 
troca ele precisa validar através de uma própria enunciação [...] deve 
ser validada pelo próprio enunciado. 

Assim, a cenografia é composta a partir da situação comunicativa entre 

enunciador e coenunciador, em algum lugar ou momento da história. Portanto, 

é com base nos elementos da cenografia que podemos identificar a presença 

do ethos. 

 

2. Literatura de cordel e sua gênese 

Para Proença (1997, p. 23), ―quanto ao surgimento da literatura de 

cordel, não se encontrou até hoje uma definição precisa. Sabe-se apenas que 

foi assimilada em Portugal antes do século XVII. Na verdade, o que podemos 

observar é que não há um consenso entre os pesquisadores sobre a origem da 

literatura de cordel. Para uns a literatura de cordel é poesia folclórica nascida 

no Nordeste Brasileiro, fruto das pelejas e dos desafios de viola, como afirma 

Diógenes Junior (1986, p. 39). 

Tudo conduziu para o Nordeste se tornar o ambiente ideal em que 
surgiria forte, atraente, vasta, a literatura de cordel. Em primeiro lugar, 
as condições étnicas: o encontro do português e do africano escravo 
ali se fez de maneira estável, continua, não esporadicamente. Houve 
tempo suficiente para a fusão ou absorção de influências. Depois, o 
próprio ambiente social oferecia condições que propiciava o 
surgimento dessa forma de comunicação literária, a difusão da poesia 
popular através de cantorias em grupo e de forma escrita. 
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Sobre essa constatação do autor podemos afirmar que as condições 

sociais do Nordeste foram propícias para o desenvolvimento e, principalmente, 

para a expansão da literatura de cordel. Nesse sentido, é possível dizer que a 

literatura de cordel é fruto da miscigenação de povos indígenas, africanos e 

europeus. 

Para Barroso (2006), as primeiras manifestações de cordel no Nordeste 

foram às cantigas de viola que contavam os acontecimentos da vida cotidiana, 

o que deu origem à poesia oral. Levando em consideração a afirmação de 

Barroso (2006), é possível dizer que a literatura de cordel ainda preservava 

suas características, uma vez que em Portugal os folhetos eram cantados e 

comentavam as notícias do dia a dia, pois a princípio era a única fonte de 

informação da época, como observa Diégues Júnior (1986, p. 31): 

Os inícios da literatura de cordel estão ligados à divulgação de 
histórias tradicionais, narrativas de velhas épocas, que a memória 
popular foi conservando e transmitindo; são os chamados romances 
ou novelas de cavalaria, de amor, de narrativas de guerra ou viagens 
ou conquistas marítimas. Mas ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo 
tempo, também começaram a aparecer, no mesmo tipo de poesia e 
de apresentação, a descrição de fatos recentes, de acontecimentos 
sociais que prendiam a atenção da população. Antes que o jornal se 
espalhasse, a literatura de cordel era a fonte de informação. 

Como observamos, a literatura de cordel, mesmo não pertencendo ao 

cânone literário, não era produzida de forma omissa, porque o conteúdo era de 

interesse popular, pois ―antes que o jornal se espalhasse, a literatura de cordel 

era fonte de informação que justamente quando começa a disseminar o jornal a 

literatura de cordel decai‖ (PROENÇA, 1997, p. 28). 

 

3. Padre Cícero, o Santo de Juazeiro 

Para Maingueneau (2008), a memória discursiva que temos de um 

interdiscurso parte de ―[...] um conjunto de condições de possibilidades 

semânticas do discurso primeiro e cujo produto é o discurso concorrente [...]‖, 

ou seja, os efeitos de sentido que são revelados pela cenografia dependem das 

condições discursivas que são oferecidas pelo discurso, como podemos 

observar na cena enunciativa (1c) a seguir: 
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Na prainha em Fortaleza,  

Onde Cícero estudava,  

Segundo os superiores, 

Ele não se confessava, 

Tinha ideias confusas, 

Só na razão confiava. 

 

Disseram que era mau 

Aluno em Teologia, 

Era mais preocupada 

Com as coisas da magia, 

Com as ciências ocultas, 

Cabala e astrologia. 

 

Não deixou de ter visões, 

No seu retiro profundo; 

Numa delas contam 

Que ele viu num quadro ao fundo 

A hora que estava sendo  

Deposto Pedro Segundo. 

(ALMEIDA, [19-], p. 5) 

 

Na cenografia da cena enunciativa (1c), percebemos que o enunciador 

descreve a figura de Padre Cícero como um aluno que não teria o perfil 

adequado para estar no seminário, por não se dedicar aos estudos bíblicos e 

aos preceitos religiosos impostos pela igreja católica. O fato é que Padre 

Cícero foi criado no sertão nordestino, ambiente onde predominavam as 

práticas messiânicas e as crenças no sobrenatural, o que impulsionou Padre 

Cícero a crer em sonhos premonitórios e em visões extraordinárias.  

Observamos que o enunciador, por meio da cenografia, recorre ao 

interdiscurso para apresentar aos coenunciadores a construção da figura de 

Padre Cícero a partir da ligação estreita e peculiar com o sobrenatural, as 

crendices e as superstições que frequentemente influenciaram os valores e as 

atitudes do povo nordestino. Nessa perspectiva, os efeitos de sentido que são 

retomados pela cenografia reconstroem uma memória histórica.  
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Pelo recorte, observamos ainda que toda construção discursiva prevê a 

estruturação de uma imagem dos que estão envolvidos no discurso, assim 

sendo, os envolvidos nesse processo discursivo são capazes de criar uma 

imagem por meio do ethos. Assim sendo, o quadro cênico que compõe o 

processo discursivo do enunciador e do coenunciador constitui o ethos, já que 

de acordo com Maingueneau (2008, p. 71) ―[...] a fala é carregada pelo ethos, 

que, de fato, se valida progressivamente por meio da própria enunciação. A 

cenografia é, assim, ao mesmo tempo, aquilo de onde vem o discurso‖. Na 

cenografia (2c) a seguir, podemos perceber como o enunciador constrói o 

ethos da figura de Padre Cícero. 

 

O padre, no mesmo instante,  

Numa porta apareceu, 

Um pobre chegou pedindo,  

O padre um braço moveu  

Olhando para o pedinte,  

Pegou a mochila e deu.. 

 

Saindo o pobre, a garota 

Deu um verdadeiro estouro; 

Correu, disse: - Meu padrinho,  

O senhor deu um tesouro! 

Aquela mochila tinha  

Mais de três quilos de ouro. 

 

O padre falou zangado, 

Com a cara meio feia: 

- cala essa boca, menina,  

Estás merecendo peia! 

Quem foi que te autorizou  

Reparar na vida alheia? 

(ALMEIDA, [19-], p.16-18) 

  

O discurso da cena enunciativa (2c) em análise, ao mesmo tempo em 

que constrói um ethos, reflete a imagem do enunciador, visto que ―[...] toda fala 

procede de um enunciador encarnado; mesmo quando escrito, um texto é 
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sustentado por uma voz, a de um sujeito situado para além do texto 

(MAINGUENEAU 2008a, p. 95)‖. É possível então afirmar que a cena 

enunciativa é constituída por dois ethé, o ethos do cordel e o ethos do fiador 

que dão corpo e voz à cenografia. 

Por um lado, o ethos do cordel se constrói a partir dos discursos que 

posicionam a figura de Padre Cícero como um homem de bom coração, de 

postura humilde, que ajudava aos menos favorecidos. A cena enunciativa em 

sua cenografia traz um discurso que busca convencer que Padre Cícero era 

um homem simples, que não tinha apego ao dinheiro e à vida luxuosa. Desta 

forma, o ethos da figura de Padre Cícero se constrói a partir do ―[...] 

investimento imaginário do corpo da adesão ‗física‘ a um certo universo 

discursivo‖ (MAINGUENEAU, 2000, p. 11). 

Há duas razões que levam a ocorrência do ethos na perspectiva de 

Maingueneau (2014, p.70), ―[...] seu laço crucial com a reflexibilidade 

enunciativa e a relação entre corpo e discurso que ele implica‖.  

Para compreender o ethos é preciso analisar os enunciados que 

compõem a cenografia, bem como o modo pelo qual o enunciador se apossa 

do discurso, como podemos observar na cena enunciativa (3c) a seguir: 

 

Entre os doentes chegavam  

Muitos endemoniados,  

Até de duzentas léguas, 

Em cavalos amarrados; 

Recebendo os exorcismos, 

Voltavam todos curados 

 

Enquanto o tempo passava, 

Corria no mundo inteiro 

A fama do Padre Cícero, 

Como santo e milagreiro, 

Os romeiros o chamavam: 

O SANTO DE JUAZEIRO. 

(ALMEIDA, [19-], p. 24) 
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Na cenografia da cena enunciativa (3c) em destaque, o enunciador do 

discurso empresta sua voz e corpo para que o fiador do discurso apresente a 

figura de Padre Cícero como profeta e operador de milagres e curas 

extraordinários. Já o espaço discursivo revelado na cena enunciativa refere-se 

ao campo discursivo da religiosidade popular, pois podemos observar a 

presença de um conjunto de formações discursivas. 

Ainda conforme a cenografia do discurso em análise, é possível verificar 

que o fiador apresenta a figura de Padre Cícero por intermédio de um discurso 

de enaltecimento, que acresce qualidades ao Padre, a fim de que o 

coenunciador tenha uma boa impressão do padre. Desse modo, o discurso de 

valorização da figura de Padre Cícero, bem como a presença dos estereótipos, 

são responsáveis por construir o ethos da figura de Padre Cícero, visto que o 

“ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro‖ 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 17). 

O ethos está atrelado à cenografia do discurso e à voz que não pode 

estar dissociada do corpo, já que ―o que é dito e o tom com que é dito são 

igualmente importantes e inseparáveis‖ (MAINGUENEAU, 1989, p. 46). Assim, 

o ethos também compõe-se a partir de uma vocalidade que se manifesta por 

meio de um fiador, de uma corporalidade e dos estereótipos que tem por 

objetivo qualificar positiva ou negativamente, como podemos evidenciar na 

cena enunciativa (4c) a seguir: 

 

Assim falava aos romeiros, 

Desde quando adoeceu. 

Tomou diversos remédios,  

Porém, o mal não cedeu: 

A vinte do mês de julho, 

De trinta e quatro morreu. 

 

Sepultado na igreja, 

Aquele corpo cristão, 

Bem no pé do altar-mor 

Foi enterrado o caixão, 

Borrifado com as lágrimas 
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Da imensa multidão. 

(ALMEIDA, [19-], p. 24-26) 

 

No excerto acima, o discurso oferece um corpo ao enunciador, ou seja, o 

tom presente na cenografia permite que o coenunciador construa o ethos a 

partir do fiador, pois ele representa na cenografia tudo aquilo que é dito dentro 

da cena enunciativa. Nessa perspectiva, Maingueneau (2008a, p. 99) afirma 

que a ―qualidade do ethos remete, com efeito à imagem desse ‗fiador‘ que, por 

meio da sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o mundo 

que ele deverá construir‖. 

Na cena enunciativa em destaque, o fiador dá corpo e voz ao discurso 

que está sendo encenado, discurso esse que zela pela imagem de Padre 

Cícero, colocando-o como uma das figuras mais importantes da cidade de 

Juazeiro, cuja morte não temia, pois devido seus bons atos na terra, estaria 

com a morada garantida nos céus. 

A elaboração do ethos também se dá a partir das construções históricas 

e do ambiente social, ―trata-se de atestar o que é dito, convocando o 

coenunciador a se identificar com dada enunciação de corpo em movimento, 

corpo esse apreendido em seu ambiente social‖ (MAINGUENEAU, 2006, p. 

274).  

 

Considerações finais  

Ao longo da pesquisa foi possível observar que o folhetos de cordel que 

compunha o corpus da pesquisa mitifica a figura de Padre Cícero, 

representando-o como um santo do povo, padrinho dos pobres e oprimidos, 

que roga junto a Deus pelo povo pobre da cidade de Juazeiro. Com isso, a 

―canonização‖ popular de Padre Cícero também se faz presente nos folhetos 

de cordel, já que estes buscavam através do discurso presente nos folhetos 

uma verdadeira santidade para o padre. 

Podemos concluir também que os folhetos de cordel, ao mesmo tempo 

em que criam narrativas extraordinárias para os fatos ocorridos na cidade de 

Juazeiro, elaboram estratégias narrativas que colocam a figura de Padre 
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Cícero em pé de igualdade com Deus, fazendo com que o deslocamento da 

cena enunciativa e a contrução do ethos reafirmem a santidade popular de 

Padre Cícero. 
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Resumo: O presente trabalho tem como proposta de estudo a investigação da 
representação da Virgem Maria na Literatura de Cordel na interface com a análise do 
discurso. Dessa forma, pretendemos observar quais as imagens de Nossa Senhora 
são construídas discursivamente pelo poeta popular nos seus versos. Nesse sentido, a 
pesquisa adota como base teórica e metodológica a análise do discurso de vertente 
francesa, especificamente a categoria de ethos discursivo, nos estudos atuais de 
Dominique Maingueneau (1998, 2008). Tomamos como corpus de pesquisa o cordel 
intitulado ―Ave Maria da Fome‖ de Raimundo Santa Helena, de Cajazeiras, do Estado 
da Paraíba, produzido em 1984.  
Palavras-chave: Análise do Discurso. Ethos Discursivo. Literatura de Cordel. 
 
Abstract: The present work has as proposal of study the investigation of the 
representation of the Virgin Mary in the Literature of Cordel in the interface with the 
analysis of the discourse. In this way, we intend to observe which images of Our Lady 
the popular poet in his verses constructs discursively. In this sense, the research 
adopts as a theoretical and methodological basis the French discourse analysis, 
specifically the category of discursive ethos, in current studies by Dominique 
Maingueneau (1998, 2008). We took as corpus of research the cordel entitled "Ave 
Maria da Fome" by Raimundo Santa Helena, from Cajazeiras, in the State of Paraíba, 
produced in 1984. 
Keywords: Discourse Analysis. Ethos Discursive. Literature of Cordel. 
 
 

Introdução 

O estudo da linguagem na sua relação com a cultura, a história e a vida 

social é essencial para se observar como as ideologias e práticas socioculturais 

são construídas pelos sujeitos, em determinado lugar social e período histórico.  

Tendo por base a importância do estudo da linguagem para 

compreensão das culturas e representações sociais construídas e 

materializadas através dos discursos, este trabalho apresenta como proposta 

de pesquisa, a investigação da representação da Virgem Maria na Literatura de 

Cordel, na perspectiva da Análise do Discurso, na interface com a cultura 

popular e, por conseguinte, com a literatura de cordel que, em sua formação 

histórica, é marcada fortemente pela presença de aspectos da religiosidade 

popular. Assim, busca-se, por meio da metodologia da AD, analisar questões 
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socioculturais enraizadas no imaginário coletivo e inconsciente dos sujeitos 

sociais, que revelam quais as imagens da Virgem Maria são construídas nos 

seus versos do poeta popular. 

O estudo insere-se no quadro teórico da Análise do Discurso, na 

perspectiva de Dominique Maingueneau, especificamente, a partir da categoria 

de análise do ethos discursivo, elaborada pelo autor e adotará como corpus de 

pesquisa o cordel ―Ave Maria da Fome‖ de Raimundo Santa Helena, do 

município de Cajazeiras do Estado da Paraíba, produzido em 1984. 

 

1. A literatura de cordel no nordeste brasileiro 

A literatura popular em versos, que ficou conhecida como Literatura de 

Cordel, teve sua origem em Portugal por volta do século XVII, e foi trazida em 

1500 pelos colonizadores para o Brasil. No Nordeste do Brasil essa forma de 

literatura encontrou solo fértil, se desenvolveu e ganhou expressão como uma 

legítima e influente manifestação da cultura popular, representando de maneira 

autêntica e poética as crenças e costumes do povo desta região, dando vida e 

sentido as narrativas presentes no cotidiano do homem sertanejo.  

A origem do termo Literatura de ―Cordel‖ está ligada à forma como os 

folhetos são apresentados desde sua origem, e postos em circulação nas 

feiras. pendurados em barbantes ou cordéis em locais de grande 

movimentação de pessoas, sobretudo nas grandes capitais. ―No Brasil, nosso 

atual cordel tinha os nomes de literatura popular, folheto, livrinho de feira ou 

poesia popular‖ (SILVA, 2011, p.22). Por isso, muitas vezes se confundi o 

gênero cordel do folheto em que é produzido os versos. Assim, muitos 

pesquisadores, preferem grafar o termo Cordel com letra maiúscula quando se 

refere ao gênero e com cordel com letra minúscula quando se trata do material 

em que são produzidos.  

De acordo com Cavignac (2006) nos dias atuais, é cada vez mais rara a 

produção e a venda dos folhetos. No Nordeste, só está assegurada 

regularmente nos grandes centros urbanos, cidades do agreste e nas cidades-

santuários, centros importantes de Romaria, que reúne fieis vindos de todos os 

interiores dos estados do Nordeste.  
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Essa escassez, do qual trata a autora, está ligada, em grande parte, à 

falta de valorização das produções dos artistas populares e da literatura de 

cordel em si, que tem sua origem na tradição oral. Durante muito tempo esse 

tipo de literatura foi considerado como inferior, não sendo reconhecida ao lado 

das outras formas de literatura, tendo em vista sua produção artesanal. A 

maioria dos poetas populares, durante muito tempo, não foram alfabetizados 

ou tinham pouco domínio da modalidade escrita da língua, norma considerada 

padrão e prestigiada pela sociedade. Esses aspectos contribuíram para que a 

literatura de cordel fosse vista com preconceito e despertasse pouco interesse 

dos pesquisadores.  

Gonçalo Ferreira Silva, ao fazer referência à origem dessa importante 

modalidade de literatura no Brasil, comenta: 

Tendo nascido com o povo, desde suas remotas origens em Portugal, 
adaptou-se e adquiriu projeção no interior do Brasil, principalmente 
nas feiras do Nordeste, onde pulsam as angústias, necessidades e 
esperanças de uma gente laboriosa e cantadora. (SILVA, 2011, p.15).  

O autor apresenta, ainda, elementos, mais remotos do seu surgimento, 

ao afirmar que é possível perceber sinais da literatura de Cordel nos Salmos de 

Davi, nos Cantares de Salomão, na Divina Comédia de Dante e no Paraíso 

Perdido, de Milton. De acordo com Silva (2011), esta manifestação está nas 

artes dos poetas, nas mensagens dos profetas e nas reflexões dos 

pensadores; vem desde a Grécia de Homero, da Roma de Virgílio, da Espanha 

de Cervantes; e no Brasil, destacam-se as figuras de Gregório de Matos, 

Gonçalves Dias, Castro Alves, Patativa do Assaré, e Regociano Leite, entre 

outros (SILVA, 2011).  

Tendo encontrado no Nordeste do país o lugar mais favorável para seu 

aperfeiçoamento, a literatura de cordel passou a representar os aspectos mais 

marcantes do imaginário popular, da realidade social, econômica e cultural do 

povo desta região. A combinação desses diversos elementos revela, de 

maneira simbólica e poética por meio dos versos, o modo peculiar de pensar, 

escrever e representar a realidade e o mundo pelos poetas populares do 

Nordeste do país. Assim, 
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é ali, no coração das dificuldades e dos tormentos, onde a religião e 
os mitos se entrechocam, onde o homem simples leva na bagagem 
todo um olhar e percepção distintos da vida e do povo, que o 
cantador popular vai buscar matéria e circunstância para confecção 
de sua composição poética, riquíssima em imagens e prolifica em 
rimas (SILVA, 2011, p. 16). 

Nesse sentido, a literatura de cordel representa para o povo, desta 

região, uma das mais antigas e importantes manifestações da cultura popular. 

Para conhecer a história desse povo, compreender a maneira como é 

construída sua realidade sociocultural, se faz necessário mergulhar nas 

narrativas orais e escritas representadas pela literatura de cordel. Assim, a 

construção da imagem da Virgem Maria representada no cordel reflete a 

mentalidade de um povo e a maneira como a sociedade enxerga Nossa 

Senhora. 

 

2. A Virgem Maria na literatura de cordel  

 Dentre os diversos aspectos investigados na Literatura de Cordel 

atualmente pelos estudiosos, ressaltamos a forte presença de elementos da 

religiosidade popular nordestina, uma vez que, dentre os aspectos marcantes 

no processo histórico de colonização do país, estava à presença dos jesuítas 

responsáveis pela catequese dos povos nativos. Sobre essa presença intensa 

da religiosidade na literatura de cordel, Curran (2011, p. 22) explicita que, 

As profundas raízes da religião brasileira estão arraigadas na fé 
católica romana, trazida pelos colonizadores portugueses e imposta 
aos que não nasceram nesta religião. É essa realidade existente no 
Brasil há quase quinhentos anos e que deixou marcas no povo e no 
país, e é essa realidade religiosa que marca a literatura de cordel e 
sua visão. Não deve ser surpresa, portanto, que a religião seja um 
dos temas principais (segundo alguns estudiosos, o mais importante) 
do cordel.  

Esse aspecto é recorrente, entre outros, nas inúmeras representações 

de figuras religiosas e narrativas que apresentam fatos a partir de uma visão 

religiosa, nos cordéis encontrados em vários lugares do país, como por 

exemplo, os folhetos que trazem relatos sobre Padre Cícero Romão, Frei 

Damião e a Virgem Maria, figuras religiosas que estão entre as mais abordadas 

pelos poetas populares em seus versos. Nessa direção, Caldas Filho (2005, 
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p.66) explicita que ―o cordel veicula uma autêntica ‗teologia popular‘, em 

versos‖, ressaltando, assim, a intensidade da presença da religiosidade na 

literatura de cordel e sua importância na vida do povo nordestino. 

Dentro desse universo da religiosidade popular presente na Literatura de 

Cordel, destacamos como um importante componente da poesia popular, a 

presença da figura da Virgem Maria, que aparece ao lado das figuras 

masculinas mais abordadas nos cordéis, como a figura feminina mais lembrada 

pelos poetas, de acordo com alguns estudiosos.  

Além de a religiosidade ser um dos aspectos relevantes da cultura do 

povo nordestino, essa forte presença da Virgem Maria na Literatura de Cordel 

deve-se ao fato de, Maria ter se tornado uma das maiores referências 

femininas da fé do povo cristão, não apenas no âmbito da devoção popular, 

mas nos mais variados campos da vida social de grande parte dos cristãos 

dessa região, sendo exaltada e representada de diversas maneiras, desde os 

momentos de culto, peregrinações pelos diversos santuários Marianos, as 

manifestações artísticas e culturais típicas da região, entre elas, os versos dos 

poetas populares. Dessa forma, a Virgem Maria se tornou um ícone na história 

da igreja, retratada de forma expressiva pelos cristãos, tornando-se, assim, um 

importante componente da cultura popular no nordeste dentro da literatura de 

cordel.  

Em seu estudo sobre a presença da Virgem Maria na literatura de 

cordel, Santos (2014, p. 228) destaca que a ―Virgem Maria representa, no 

cordel, o ideário de mulher nobre, santa, mãe e mística que é encontrado tanto, 

de forma oficial, na doutrina da Igreja, como também no ideário da poesia 

popular e do cidadão comum‖. Nesse sentido, a representação do poeta não se 

distância da visão oficial apresentada pela igreja e presente no imaginário 

popular. O autor esclarece, ainda, que essa figura poética, muito conhecida 

como Nossa Senhora, necessita de novos e mais estudos tanto no campo da 

crítica literária especializada como também de outras críticas, como, por 

exemplo, a crítica e a análise teológica e cultural.  

Ao refletirmos sobre a presença intensa da Virgem Maria, especialmente 

na literatura de cordel, concordamos com Couyle (2012) ao afirmar que a longa 
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história de devoção a Maria alimentou a imaginação popular do povo através 

dos séculos, e cada época busca moldar a figura de Maria de acordo com suas 

necessidades. Assim, a literatura de cordel representa para o poeta popular 

uma forma espontânea e simples de representação da sua religiosidade e 

crenças, principalmente no que diz respeito à Maria, reconhecida como a mãe 

de todos, essa representação assume importância imensa.  

 

3. O ethos discursivo em Maingueneau 

A Análise do Discurso, doravante AD, surgiu nos anos 1960 como um 

novo campo de pesquisa, vinculado aos estudos da linguagem, caracterizado 

pela sua interdisciplinaridade, uma vez que em seu processo de constituição, 

recebeu contribuições de bases teóricas de diversos campos do saber, tendo 

em vista a diversidade dos discursos, e suas problemáticas não se restringirem 

apenas ao âmbito dos estudos linguísticos, mas das ciências humanas e 

sociais.  

Nesse sentido, Análise do Discurso constitui um campo do 

conhecimento construído a partir de questões criadas pela relação entre três 

abordagens teóricas que, são ao mesmo tempo, uma ruptura com o século 

XIX: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise (ORLADI, 2015).  

 Maingueneau (1998) especifica a abordagem da análise do discurso 

como a disciplina que,  

em vez de proceder a uma análise linguística do texto em si ou a uma 
análise sociológica ou psicológica de seu ‗contexto‘, visa a articular 
sua enunciação sobre um certo lugar social. Ela está, portanto, em 
relação com os gêneros de discurso trabalhados nos setores do 
espaço social (um café, uma escola, uma loja...) ou nos campos 
discursivos (político, cientifico...) (MAINGUENEAU, 1998, p. 13-14). 

Dessa forma, a AD surge como uma nova metodologia de leitura e 

interpretação de textos, que diferencia-se do modelo de análise tradicional 

centrada no aspecto gramatical a partir da materialidade linguística, uma vez 

que a AD prioriza uma análise que considera os aspectos históricos e sociais 

intrínsecos ao contexto de produção dos discursos materializados nos textos. 
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Maingueneau realiza uma série de releituras que contribuem para a 

atualização de noções clássicas dentro do campo da AD. Dentre suas 

reformulações, a noção de ethos discursivo é bastante produtiva. A categoria 

foi elaborada na longa tradição dos estudos desenvolvidos na Grécia antiga, 

mais precisamente a partir da retórica de Aristóteles, seguindo de outros 

estudos posteriores.  

Nesse perspectiva, Ruth Amossy (2016, p. 10), define o ethos na 

tradição antiga, como uma noção vinculada ―a imagem de si destinada a 

garantir o sucesso do empreendimento oratório‖. O ethos na tradição clássica 

tem a função de persuadir o auditório pela desenvoltura oral do locutor no 

intuito de convencê-lo e ganhar sua confiança. Assim, na construção do ethos 

retórico, a ênfase é dada à construção do discurso e os efeitos provocados no 

interlocutor. Desse modo, a partir do discurso, o locutor procura passar a 

imagem que deseja ver construída de si pelo seu destinatário. Dessa forma, 

toda a construção acontece no interior do discurso, sem que opere sobre ele 

qualquer interferência extralinguística. 

Nos anos de 1980, surgem outros estudos sobre o ethos, e no que diz 

respeito à França, esta categoria passa a ter relevância para as problemáticas 

do discurso, assumindo o primeiro plano e um importante papel em torno das 

questões pragmáticas e discursivas, especialmente nos estudos de O. Ducrot e 

de Maingueneau, que faz uma releitura do tema e propõe uma teoria sobre 

ethos dentro do quadro da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2008). Para 

tanto, Maingueneau aponta alguns limites a serem observados no ethos 

retórico e apresenta a perspectiva de ethos construída nos seus estudos. O 

autor afirma que, 

o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se 
pode ignorar que o público constrói também representações do ethos 
do enunciador antes mesmo que ele fale. Parece necessário, então, 
estabelecer uma distinção entre ethos discursivo e ethos pré-
discursivo. [...]. Uma outra série de problemas advém do fato de que, 
na elaboração do ethos, interagem fenômenos de ordens muito 
diversas: os índices sobre os quais se apoia o interprete vão desde a 
escolha do registro da língua e das palavras até o planejamento 
textual, passando pelo ritmo e a modalidade. (MAINGUENEAU, 2008, 
p. 15-16). 



354 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

O autor ressalta os diversos aspectos envolvidos e fundamentais na 

construção do ethos discursivo, em que destaca a participação dos 

interlocutores nesse processo, a partir das interações estabelecidas com o 

locutor antes e durante a realização do discurso, além do conjunto de fatores 

linguísticos e extralinguísticos envolvidos.  

Nesse sentido, o ethos constitui uma categoria de análise relevante para 

investigar as imagens construídas pelos poetas da representação da Virgem 

Maria na Literatura de Cordel, que perpassam as condições sócio históricas de 

produção e os estereótipos sociais constituídos numa determinada época.  

 

4. Análise da representação da Virgem Maria na literatura de cordel 

Para a análise da representação da Virgem Maria na Literatura de 

Cordel, selecionamos como corpus o cordel ―Ave Maria da Fome‖ produzido 

por Raimundo de Santa Helena em 1984. O poeta nasceu em 1926 na cidade 

de Cajazeiras, no Estado da Paraíba.  

Inicialmente, observamos a imagem selecionada pelo poeta para compor 

a capa do cordel. Na capa, temos uma imagem de mulher negra, africana, de 

olhar triste, carregando uma criança raquítica no colo. Ao relacionarmos a 

imagem ao título do cordel, podemos inferir que o poeta associa essa imagem 

a representação da Virgem Maria com o menino Jesus. Essa leitura fica 

evidente no primeiro estrofe do cordel, como podemos observar:  

Não pode ser esquecida 

Esta foto do cartão 

Fronteira da Etiópia 

Com seu vizinho Sudão 

―Nossa Senhora da Fome‖ 

Com seu filho, que não come! 

Ele morreu sem caixão... 

 

Nessa primeira estrofe compreendemos que a imagem da capa é de 

uma mulher do Sudão, país do leste da África, muito pobre, marcado por 

guerras civis, tido como um dos países mais violadores dos direitos humanos. 
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Nos versos seguintes, o poeta especifica essa realidade social em que 

vivem mãe e filho, ao narrar a vida da criança que morre de fome em 

decorrência da pobreza, sem direito a ser enterrada numa cova individual, sem 

uma roupa apropriada e sem o rito religioso, cultural em muitas religiões. 

Foi enterrada no chão 

A caveira do menino 

Numa cova coletiva 

Sem vela, roupa, nem sino! 

Nem o sangue de Jesus. 

Resgatou nosso destino... 

 

Nos versos seguintes, identificamos que o enunciador faz uma crítica 

aos governantes que exercem o poder político e que vivem numa situação de 

privilégios à custa da exploração dos mais pobres, pois transformam aquilo que 

deveria gerar vida e dignidade, como o trabalho, os recursos naturais, a 

economia, a política, em bens da morte, geradores de desigualdade social, ou 

seja, em estruturas que estão a serviço apenas de uma classe, a que está no 

poder. 

No poder vejo grã-fino 

Pelas armas ser mais forte, 

Transformando bens da vida 

Em artefatos da morte! 

No Natal e Ano Novo 

Eu não quero ver meu povo 

Com nojo da própria sorte! 

 

Por fim, o autor faz uma análise do contexto político brasileiro, período 

entre o fim da ditadura e o início da república, período que se inicia um 

momento de abertura política, percebido quando o enunciador fala que ―perene 

seja o corte da ditadura‖ e ―Nova República traz, mensagens transcendentais‖ 

conforme observamos, a seguir: 

Perene seja o corte 

Nas pernas da ditadura, 

Na língua do demagogo, 
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Nas asas da ―tanajura‖! 

Nova República traz 

Mensagens transcendentais: 

Honra, Progresso, Cultura... 

 

O ethos discursivo na poesia popular analisada relaciona a Virgem Maria 

a imagem de uma mulher simples e humilde que toma posição pelos menos 

favorecidos, e que mais do que estar ao lado deles, se identifica com eles, com 

sua realidade social. Portanto, o ethos discursivo que emerge nos versos é de 

um protótipo da Virgem Maria muito presente na religiosidade popular, 

relacionada a Nossa Senhora como aquela que se compadece do sofrimento 

humano e por ele intercede.  

 

Considerações finais 

No discurso da poesia popular de Raimundo de Santa Helena, Ave 

Maria da Fome, identificamos a construção de um ethos discursivo da Virgem 

Maria como uma mulher que se identifica com a realidade de vida sofrida dos 

mais pobres, e por isso, se afasta de uma imagem de socialmente e 

economicamente bem sucedida.  

Essa perspectiva dos versos do poeta Santa Helena é encontrada na 

famosa peça ―O Auto da Compadecida‖ publicada em 1955, adaptada por 

Ariano Suassuna para o cinema em 1970 e, posteriormente para TV em 2000. 

O Auto da Compadecida revela a construção de um ethos da Virgem Maria 

muito presente nas narrativas da vida do povo sertanejo, que tem na 

religiosidade popular umas das suas principais expressões de fé e resistência 

as adversidades. A Virgem Maria representada na obra de Ariano reflete uma 

das maneiras como o povo enxerga Nossa Senhora, como aquela que advoga 

em favor dos aflitos e oprimidos e intercede ao seu filho por sua salvação.  

A partir da análise, infere-se que, para o enunciador as causas da 

miserabilidade vivenciada pelos atores estão na desigualdade social existente, 

acentuando a visão de pobreza e riqueza como construções sociais, produtos 

históricos, resultantes modo de organização dos bens coletivos. Esta 
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constatação revela um aspecto relevante na AD, a perspectiva de visão de 

mundo do enunciador, a ideologia da classe à qual pertence. 
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ARTICULAÇÃO MULTIMODAL NA CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO: 
PRODUÇÕES VIDIÁTICAS DE YOUTUBERS 

Gabriel Isola-Lanzoni 
Universidade de São Paulo 

 
 
Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a articulação multimodal – interação 
entre as modalidades verbal e visual – e o dialogismo na construção da configuração 
funcional da argumentação nas produções audiovisuais de youtubers. Como 
ferramenta analítica, partiu-se do modelo Toulmin, que permite a desconstrução crítica 
do argumento, possibilitando compreender como língua e imagem se articulam na 
construção da argumentação. O vídeo analisado intitula-se ―Você está em uma 
BOLHA SOCIAL? Descubra!‖, de autoria de Felipe Castanhari (Canal Nostalgia), 
publicado na plataforma YouTube em 03 de março de 2017. A incorporação do 
dialogismo no exame da configuração funcional da argumentação mostrou-se 
pertinente, na medida em que possibilitou a identificação do valor dos discursos outros 
na construção do argumento; a análise da interação verbo-imagética possibilitou 
verificar alguns dos possíveis papéis que as imagens podem assumir no layout 
argumentativo, indicando a relevância de se investigar de forma mais detida o papel 
dos recursos visuais na argumentação. 
Palavras-chave: Argumentação. Toulmin. Multimodalidade. Dialogismo. 
 
Abstract: This paper aims to discuss the multimodal articulation – interaction between 
verbal and visual modalities – and dialogism in the construction of the functional 
configuration of argumentation on youtuber‘s audiovisuals productions. As an analytical 
tool, we used Toulmin Model, as it allows the critical deconstruction of argument, 
making it possible to comprehend how language and image are articulated in the 
construction of argumentation. The title of the analyzed video is ―Você está em uma 
BOLHA SOCIAL? Descubra!‖, by Felipe Castanhari (Canal Nostalgia), posted on 
YouTube on March 03, 2017. The incorporation of dialogism in the examination of the 
functional configuration of argumentation showed itself pertinent, since it made 
possible to identify the value of other discourses in the construction of the argument. 
The analysis of the interaction between text and image allowed to verify some of the 
possible roles that images can assume in the argumentative layout, indicating the 
relevance of investigating more closely the role of visual resources in argumentation. 
Keywords: Argumentation. Toulmin. Multimodality. Dialogism. 
 
 

Introdução 

O número de influenciadores digitais nas diversas redes sociais tem 

aumentado, sendo o YouTube a rede de maior destaque por dispor de ―mais de 

um bilhão de usuários, o que representa quase um terço dos usuários da 
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internet‖ (YOUTUBE, 2018a). Com a grande popularidade, youtubers1 

representam um novo ramo de marketing, como apresenta a pesquisa 

realizada pela revista norte-americana Variety2, uma vez que, ainda em 2014, 

dos artistas que ocupavam as primeiras dez posições em um ranking medido a 

partir dos critérios de acessibilidade, autenticidade, assim como influência 

global, cinco eram youtubers, estando quatro deles nas primeiras posições. 

Devido a esse impacto, a plataforma YouTube criou a Escola de Criadores de 

Conteúdo (Creator Academy), que disponibiliza ―cursos e aulas on-line e 

gratuitos‖ (YOUTUBE, 2018b), que visam a auxiliar youtubers a ―criar vídeos de 

qualidade, desenvolver o canal, gerar receita e interagir com a comunidade‖ 

(YOUTUBE, 2018b). 

O incentivo ao desenvolvimento do canal no YouTube passa por um 

processo de planejamento de conteúdo, técnicas de geração de receitas, por 

meio de promoção de marcas, merchandising, o que evidencia o impacto dos 

criadores de conteúdo na formação de opiniões dos usuários da rede. Desse 

modo, o estudo da argumentação pode revelar novos modos possíveis de se 

argumentar ao considerar a materialidade digital desses textos multimodais. 

Assim, neste artigo, busca-se discutir a articulação multimodal – 

interação entre as modalidades verbal e visual – e o dialogismo na construção 

da configuração funcional da argumentação nas produções audiovisuais de 

youtubers a partir do modelo Toulmin, buscando observar tanto o papel do 

dialogismo quanto a função dos recursos visuais na configuração funcional 

nesse vídeo. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: iniciar-se-á com a 

discussão sobre estudos de argumentação visual, apresentando a validade do 

modelo Toulmin como uma ferramenta metodológica para análise da 

configuração funcional da argumentação, assim como sua possível articulação 

com a noção de dialogismo; em seguida, partir-se-á para a análise de dois 

                                                           
1
 Os influenciadores digitais que atuam na plataforma de streaming são conhecidos, também, 

como youtubers, além de serem referidos como Criadores de Conteúdo pela própria 
plataforma. 
2
 AULT, Susanne. Survey: YouTube Stars More Popular Than Mainstream Celebs Among U.S. 

Teens. Variety. 5 de Agosto de 2014. Disponível em: 
http://variety.com/2014/digital/news/survey-youtube-stars-more-popular-than-mainstream-
celebs-among-u-s-teens-1201275245/. 
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trechos do vídeo de autoria de Felipe Castanhari, seguida das considerações 

finais. 

 

1. Argumentação Visual e Modelo Toulmin 

Para o estudo da argumentação em textos multimodais, tal como é o 

caso de produções audiovisuais de youtubers, é preciso retomar a 

Argumentação Visual, cujo marco inicial central consiste na publicação da 

edição 33 da Argumentation and Advocacy em 1996 (BIRDSELL; GROARKE, 

1996). Kjeldsen (2015), a partir de Blair (2015), situa dois momentos nos 

estudos da área, o primeiro em 1996, que tinha como foco a comprovação da 

possibilidade e da existência de argumentos visuais, enquanto que, no 

segundo momento, mais atualmente, a tentativa é de ―dar um passo além com 

a argumentação visual, no sentido de examinar o que argumentação visual e 

multimodal é e como pode funcionar‖3 (KJELDSEN, 2015, p. 116). 

No sentido de verificar o funcionamento da articulação multimodal, o 

modelo Toulmin mostra-se válido, uma vez que, como avalia Gonçalves-

Segundo (2016, p. 77), ―permite ao analista, por meio de poucos componentes, 

delinear a estrutura dos argumentos que sustentam uma tese e compreender 

possíveis falácias derivadas desse processo de raciocínio‖. Ao apresentar um 

enquadramento em um layout, o modelo consiste ―em uma ferramenta 

metodológica, da qual parte o analista para desconstruir criticamente os 

argumentos‖ (GONÇALVES-SEGUNDO, 2016, p. 78). O modelo será mais 

detidamente discutido na subseção seguinte. 

 

1.1 Modelo Toulmin 

O modelo apresenta a estrutura básica compreendida pela relação entre 

três componentes: Alegação, Dado (ou razão) e Garantia, como representado 

na figura 1. 

 

                                                           
3
 Tradução livre de: ―In this issue we have therefore attempted to take visual argumentation a 

step further in order to examine what visual and multimodal argumentation is and how it may 
work‖ (KJELDSEN, 2015, p. 116). 
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Figura 1. O padrão básico do argumento segundo Toulmin 

 
Fonte: extraído de Grácio (2010, p. 179) 

 

Toulmin define Alegações como ―asserções apresentadas publicamente 

para aceitação geral‖ (TOULMIN; RIEKE; JANIK, 1984, p. 28), consistindo, 

portanto, em proposições em questão numa situação interativa argumentativa. 

Já Dados seriam ―declarações que especificam fatos particulares sobre uma 

situação. Esses fatos já são aceitos como verdade, podendo, assim, ser 

invocados para clarificar e cumprir a alegação‖ (TOULMIN; RIEKE; JANIK, 

1984, p. 38). A relação estabelecida por meio de raciocínios hipotéticos entre o 

Dado e a Alegação é denominada Garantia (GONÇALVES-SEGUNDO, 2016, 

p. 73); ela tem como tarefa ―registar a legitimidade da passagem envolvida‖ 

(TOULMIN, 1958, p. 99-100 apud GRÁCIO, 2010, p. 180). A relação entre os 

três componentes do modelo se dá na medida em que  

as alegações envolvidas em argumentos
4
 de usos reais são, 

adequadamente, bem fundamentadas apenas se razões suficientes 
de um tipo apropriado e relevante possam ser oferecidas em seu 
apoio. Essas razões devem ser conectadas às alegações por 
garantias confiáveis e aplicáveis, capazes, por sua vez, de serem 
justificadas por recurso de apoio de tipo relevante

5
 (TOULMIN; 

RIEKE; JANIK, 1984, p. 27). 

O modelo completo ―conta com seis componentes básicos que, segundo 

o autor [Toulmin], permitem explicitar a estrutura argumentativa‖ 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2016, p. 71). Além dos componentes apresentados 

acima, tem-se: (1) Qualificação: ―grau de comprometimento ou validação 

autoral diante da conclusão‖, relacionado a recursos modais (GONÇALVES-
                                                           
4
 Importante frisar que Toulmin compreende argumento não como razões apresentadas para 

sustentar uma tese, mas, sim, como ―a sequência de alegações e dados interligados que 
estabelecem entre si o conteúdo e a força da posição pela qual um falante particular 
argumenta‖ (TOULMIN; RIEKE; JANIK, 1984, p. 14), ou seja, argumento se refere à relação 
estabelecida entre os componentes básicos do modelo. 
5
 Tradução livre de: ―The claims involved involved in real-life arguments are, accordingly, well 

founded only if sufficient grounds of an appropriate and relevant kind can be offered in their 
support. These grounds must be connected to the claims by reliable, applicable warrants, 
capable in turn of being justified by appeal to sufficient backing of the relevant kind‖ (TOULMIN; 
RIEKE; JANIK, 1984, p. 27). 
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SEGUNDO, 2016, p. 73); (2) Apoio: ―considerações de suporte que tornam 

explícito o conjunto de experiências e conhecimentos que nos permite confiar 

na garantia‖ (GONÇALVES-SEGUNDO, 2016, p. 74); e (3) Refutação: ―tipos de 

circunstâncias excepcionais que, em casos específicos, podem refutar as 

suposições criadas pela garantia‖ (TOULMIN, 2006 [1958], p. 153 apud 

GONÇALVES-SEGUNDO, 2016, p. 75); ela poderia se aplicar aos demais 

componentes do modelo, definindo-se pela ―possibilidade de minar a força do 

argumento como um todo, invalidando, parcial ou totalmente, a Alegação‖ 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2016, p. 75). 

 

Figura 2. Layout geral do modelo Toulmin 

 

Fonte: Toulmin (2006 [1958]) apud Gonçalves-Segundo (2016, p. 72) 

 

Toulmin et al (1984) insere a Refutação dentro do modelo, 

compreendendo, desse modo, que faria parte da construção do argumento de 

um falante particular. Entretanto, pode-se conceber que a Refutação, a 

qualquer um dos componentes do modelo, poderia ser construída por um 

interlocutor. Considerar essa possibilidade insere a noção do dialogismo para a 

compreensão do modelo, uma vez que a construção do argumento está 

condicionada à existência de outros argumentos que se opõem ao construído, 

em outras palavras, um argumento é, de alguma forma, uma resposta a outros 

enunciados, seja em maior ou menor grau, como compreende Bakhtin (2016). 

Bakhtin (2016, p. 26) entende que por mais monologal que seja um texto 

―não pode deixar de ser em certa medida também uma resposta àquilo que já 

foi dito sobre dado objeto, sobre dada questão, ainda que essa responsividade 
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não tenha adquirido uma nítida expressão‖. Desse modo, por mais que as 

produções audiovisuais de youtubers configurem-se como textos monologais, 

construídos pelo produtor e publicado como um texto único, não sendo 

construído por uma forma dialogal, tais textos, ao abordarem determinados 

assuntos, inserem-se em um jogo de respostas a discursos já produzidos. 

A questão da refutação e sua relação com o dialogismo apresentou-se 

como uma característica significativa do vídeo analisado, visto que acabou por 

nortear diversas formulações argumentativas, como as que serão apresentadas 

na seção seguinte. 

 

2. Análises e resultados 

O vídeo analisado é de autoria de Felipe Castanhari, proprietário do 

Canal Nostalgia, e foi publicado em 03 de março de 20176. Segundo a 

pesquisa do portal Oficina da Net, publicado em 14 de junho de 2017, o Canal 

Nostalgia apresentava 9.914.202 inscritos em seu canal, ocupando a nona 

posição no ranking de canais brasileiros com maior número de inscritos. 

O vídeo analisado intitula-se ―Você está em uma BOLHA SOCIAL? 

Descubra!‖ e inicia-se com uma apresentação genérica do tipo do vídeo que 

está sendo apresentado, tendo duração de 16 segundos. O trecho após esses 

segundos iniciais é transcrito ortograficamente em (a). 

(a) E, sim, é bem provável que você viva em uma bolha social. E o 
problema é que isso não é nada bom. Você que está assistindo a 
esse vídeo, deve ter a sua opinião política, ou ao menos algum 
tipo de posicionamento, correto? E eu também aposto que muitos 
de vocês eventualmente conversam sobre esse assunto, e 
mesmo porque é um negócio que eventualmente surge lá na roda 
de amiguinhos, surge, não tem como fugir completamente disso. 
Agora deixa eu te fazer outra pergunta: de todas essas pessoas 
que você troca ideia sobre política, ou sobre assuntos 
complicados que é possível haver discordância, alguma dessas 
pessoas pensa de um jeito completamente diferente de você? 
(CASTANHARI, 2017 - 0‘17‘‘-1‘01‘‘). 

                                                           
6
 Quando da seleção do vídeo para análise [06.11.2017], o vídeo apresentava 1.712.791 

visualizações e 314 mil curtidas; atualmente [27.03.2018], o vídeo já apresenta 1.779.374 
visualizações e 322 mil curtidas, além de 18.261 comentários, evidenciando o impacto do 
vídeo, com aumento de cerca de 67.000 visualizações no espaço de quatro meses. 
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Nas primeiras duas sentenças do trecho, é possível verificar o uso dos 

adjuntos polares ‗sim‘ e ‗não‘, que projetam discursos outros que apresentam 

pontos de vista opostos ao apresentado pelo produtor do vídeo, ou seja, 

reconhecem discursos que assumem que ―não é provável que você viva em 

uma bolha social‖ e que, mesmo que a pessoa viva em uma, ―isso é bom‖. É 

possível observar a necessidade de se considerar o dialogismo quando do 

estudo desse texto, uma vez que, na construção da Alegação inicial, que se 

constrói como o ponto de vista a ser defendido por todo o vídeo – haja vista o 

nome do vídeo –, o produtor já se insere em um jogo dialógico de respostas a 

discursos outros já produzidos. 

Os enunciados seguintes, transpostos em (b), apresentam uma estrutura 

de criação de uma realidade partilhada, ou seja, um estabelecimento de pontos 

em comum a partir dos quais se construirá a argumentação: 

(b) (1) Você que está assistindo a esse vídeo, deve ter a sua opinião 
política, ou ao menos algum tipo de posicionamento, correto? (2) 
E eu também aposto que muitos de vocês eventualmente 
conversam sobre esse assunto, e mesmo porque é um negócio 
que eventualmente surge lá na roda de amiguinhos, surge, não 
tem como fugir completamente disso. 

Esse estabelecimento de uma realidade partilhada, que Breton (1999, p. 

75) chama de Enquadramento do real, ―permite construir um fundo no qual a 

opinião proposta encontra o seu lugar‖; processo que ―dita a ordem do mundo e 

propõe que a partilhemos‖. Desse modo, o produtor, ao elaborar os 

enunciados, busca criar um conhecimento entre si (orador) e seus 

espectadores (auditório), a partir do qual os argumentos poderão ser 

articulados para a adesão; assim, parte de dois conhecimentos: (1) o 

espectador tem uma opinião política; (2) o espectador conversa sobre esse 

assunto. Partindo disso, a voz autoral pode elaborar a pergunta que vem em 

seguida, indicando a rota que seguirá, de haver ou não pessoas que pensam 

diferente do espectador. 

Ele segue a construção de seu vídeo, buscando adesão à Alegação 

inicial – sim, é bem provável que você viva em uma bolha social. E o problema 

é que isso não é nada bom. Para tanto, apresenta o seguinte esquema de 

argumento – figura 3 –, elaborado a partir do trecho transcrito em (c). 
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(c) O que acontece é que as pessoas só atacam quem pensa 
diferente delas. E esse é o padrão, é o que está acontecendo. E 
eu nem estou falando isso por já ter sido xingado pra caralho em 
alguns vídeos polêmicos que eu fiz. Porque, não sei se você 
percebeu, esse vídeo não é sobre mim, esse vídeo é sobre todos 
nós. Estamos em um estado de paralisia intelectual 
(CASTANHARI, 2017, 1‘11‘‘-1‘28‘‘). 

 

Figura 3. Esquema da configuração funcional do trecho (c). 

 

 

No esquema apresentado na figura 3, foram utilizados caixas com borda 

e na cor laranja escuro para representar os conteúdos enunciados; o uso do 

itálico foi restrito ao caso de enunciado construído na modalidade visual. Os 

conteúdos apresentados no esquema da configuração funcional nem sempre 

correspondem exatamente aos enunciados, de fato, produzidos. Isso decorre 

da necessidade de se concentrar no conteúdo proposicional que compõe o 

enunciado para a compreensão mais geral da dinâmica argumentativa. Assim, 

em uma Alegação como “O que acontece/O padrão é que as pessoas não 

fazem outra coisa senão atacar quem pensa diferente delas”, reelaborada a 

partir dos dois enunciados– O que acontece é que as pessoas só atacam quem 

pensa diferente delas. E esse é o padrão, é o que está acontecendo – que 
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apresentam segmentos parafrásticos relacionando ―padrão‖ a ―o que acontece‖, 

o analista pode compactar os enunciados, atendo-se ao conteúdo proposicional 

alegado em foco, relegando os pormenores da efetiva enunciação para outra 

dimensão de análise – a orientação argumentativa. No caso em questão, tal 

relação de equivalência é evidenciada pela ocorrência de um processo de 

rotulação por encapsulamento, por meio do pronome demonstrativo, no 

segundo enunciado – E esse é o padrão, é o que está acontecendo. 

O enunciado seguinte – E eu nem estou falando isso [que as pessoas 

não fazem outra coisa senão atacar quem pensa diferente delas] por já ter sido 

xingado pra caralho em alguns vídeos polêmicos que eu fiz – apresenta uma 

proposição interna – eu já fui xingado pra caralho em alguns vídeos polêmicos 

que eu fiz. Tal proposição relaciona-se à Alegação atuando como um Dado, 

uma vez que ―eu já ter sido xingado‖ seria um sintoma de que ―as pessoas só 

atacam quem pensa diferentes delas‖. A Garantia entre os componentes seria, 

então, de que ―o que acontece comigo é sinal do que acontece com todos‖, o 

que caracteriza um esquema argumentativo sintomático. Juntamente a essa 

rota argumentativa projetada são utilizados recursos visuais – prints de tweets 

(figura 4) –, que atuam como Base para o Dado projetado, uma vez que 

representam exemplos dos xingamentos, o que caracteriza um recurso 

sintomático. 

 

Figura 4. Frame de “Você está em uma BOLHA SOCIAL? Descubra!” 

 
Fonte: Castanhari (2017, 1‘18‘‘). 
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O uso desses elementos como Base de um Dado vai de encontro ao que 

Toulmin et al (1984, p. 28) apresenta como uma caraterística dos Dados: 

―esses fatos já são aceitos como verdade‖. Uma hipótese para o uso desses 

elementos como Base seria a relação de type-token estabelecida entre língua e 

imagem, uma vez que a imagem apresentar-se-ia como instância do 

xingamento construído verbalmente no Dado – tipo –, atribuindo a este um 

efeito de veracidade. 

A projeção dessa rota argumentativa sintomática parece justificar-se na 

ideia de que a voz autoral considera a existência de um discurso outro, que 

compreenderia que a argumentação se daria por meio dessa rota, para a qual 

poderiam ser aventadas determinadas Refutações. O produtor, então, 

apresenta que não se valerá da rota construída, justificando-se não por meio 

de uma Refutação a ela – uma vez que a mantém como legítima, por ser um 

esquema argumentativo válido –, mas por meio do enunciado ―Porque não sei 

se você percebeu, esse vídeo não é sobre mim, é sobre todos nós”, que projeta 

um contra discurso que compreenderia que utilizar essa rota implicaria em um 

efeito de pessoalidade na argumentação, abrindo espaço para uma 

interpretação de o produtor estar agindo de forma vingativa com aqueles que o 

teriam xingado. Parecendo buscar criar um argumento que não gere efeitos 

negativos, então, apresenta que o vídeo é ―sobre todos nós”, ou seja, produtor 

e espectador compondo um mesmo grupo. A partir de então, enuncia o que, de 

fato, valerá como argumento para a Alegação apresentada anteriormente: 

Estamos em um estado de paralisia intelectual. 

A projeção de uma rota argumentativa alternativa legítima não utilizada 

devido à possibilidade de projeção de inferências negativas em relação ao 

produtor, seguida da apresentação de um Dado que inclua produtor e 

espectadores em um mesmo grupo, gera efeitos sobre a construção do ethos 

autoral, uma vez que ele se apresenta como alguém superior, que poderia 

argumentar por meio de experiências próprias, mas não o faz, ultrapassando o 

que seria interpretado como interesse próprio, construindo-se como defensor 

da coletividade. 
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Considerações finais 

Por meio da análise do vídeo de Felipe Castanhari, pode-se observar 

que a incorporação do dialogismo no exame da configuração funcional da 

argumentação, via Toulmin, mostra-se pertinente, uma vez que possibilita tanto 

a identificação de discursos outros na construção do argumento, assim como a 

depreensão de rotas argumentativas alternativas com distintas implicações 

para a construção do ethos. 

Em relação aos elementos visuais, o estudo da argumentação nesses 

textos multimodais publicados no YouTube abre espaço para a reflexão acerca 

do papel dos recursos visuais na configuração dos movimentos 

argumentativos. Em outros termos, torna-se relevante investigar em que 

medida os enunciados visuais podem constituir-se em Dados, Alegações, 

Bases ou Refutações. 
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A MERITOCRACIA NO DISCURSO CRÍTICO DA EXTREMA ESQUERDA E O 

CONTRADISCURSO MIDIÁTICO: UMA ANÁLISE SOBRE AS TENSÕES 

ARGUMENTATIVAS EM JOGO  

Geder Luis Parzianello 
Universidade Federal do Pampa 

 
 
Resumo: Este trabalho descreve o discurso da extrema esquerda sobre a 
meritocracia e a desconstrução de sentidos por parte da mídia hegemônica. O objetivo 
foi identificar as tensões argumentativas em jogo entre discursos antagônicos. O 
estudo se justifica pelo crescimento desta crítica e suas contradições na vida social no 
contexto da pós-modernidade. Buscou-se descrever a formação discursiva sobre 
meritocracia em seu componente ideológico e histórico e as narrativas midiáticas que 
lhe servem de controvérsia. O quadro teórico que tomamos percorre a tradição 
aristotélica dos estudos sobre argumentação desde a Nova Retórica de Chaïm 
Perelman e Olbrechts-Tyteca. Apresentamos considerações parciais apontando para 
evidências de que a compreensão da crítica em torno de políticas de mérito bem como 
sua defesa representa verdades ancoradas em argumentos quase lógicos. 
Palavras-chave: Discurso. Meritocracia. Ideologia. Mídia.  
 
Abstract: This paper describes the discourse of the extreme left on meritocracy and 
the deconstruction of meanings by the hegemonic media. The objective was to identify 
the argumentative tensions at play between antagonistic discourses. The study is 
justified by the growth of this critique and its contradictions in social life in the context of 
postmodernity. It was sought to describe the discursive formation on meritocracy in its 
ideological and historical component so as the narratives of the media that serve as a 
form of controversy. The theoretical framework we take traverses the Aristotelian 
tradition of studies on argumentation since the New Rhetoric by Chaïm Perelman and 
Olbrechts-Tyteca. We present partial considerations pointing to evidence that the 
understanding of critique on merit politics and its defenses represents diverse truths 
since anchored in quasi-logical arguments. 
Keywords: Discourse. Meritocracy. Ideology. Media.  
 
 

Introdução 

O presente trabalho descreve resumidamente parte de uma pesquisa de 

caráter teórico realizada na forma de ensaio crítico pelo Grupo de Pesquisa 

Diálogos do Pampa, registrado junto ao curso de Jornalismo da Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa), em São Borja, no extremo Sul do Brasil e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de 

Brasília. O estudo foi voltado para o problema do discurso sobre a meritocracia 

e sua apropriação por vozes da extrema esquerda na mídia alternativa e 
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buscou identificar a desconstrução de sentidos promovida por parte da mídia 

hegemônica brasileira.  

A pergunta de pesquisa era precisamente se os discursos midiatizados 

em torno de conquistas de mérito se contrapunham diretamente à crítica sobre 

meritocracia e, em caso afirmativo, com que força de argumentos. Nossa 

pesquisa pretendeu que se fizesse questionar as estratégias argumentativas 

daqueles dois discursos. Desde nossa hipótese inicial, a questão-problema se 

poderia ver formulada em torno das formações discursivas sobre meritocracia 

em cada uma das polaridades argumentativas tendo muito presente o contexto 

ideológico que as cercavam. Justamente por considerar o contextual dessas 

narrativas é que reconhecemos as dobras entre Discurso e Argumentação no 

âmbito desses dois discursos controversos.  

Interessava saber a qualidade dos argumentos sobre os quais se 

fundava a proposição de verdade em torno da crítica à política de mérito na 

sociedade contemporânea e em particular, como a mídia hegemônica vinha 

apresentando seu contra discurso.  

Desde uma observação empírica primeira, nos pareceu que a mídia 

hegemônica brasileira, especialmente a televisão aberta, vinha difundindo 

narrativas constantes numa possível tentativa de desconstruir o discurso 

antagônico de mídias alternativas que condenam políticas de mérito e que se 

faziam sentir sobremaneira nos meios alternativos, com maior ênfase e 

recorrência por sua vez em impressos e em mídias sociais.  

Mais do que exaltar propriamente os méritos de personagens em suas 

histórias como sujeitos vencedores e capazes de superar contradições de suas 

realidades mesmas, o discurso de mérito promovido no campo midiático 

hegemônico estaria, desde nosso ponto de vista, assim como o discurso em 

mídia alternativa, se comportando como polaridades discursivas cuja força 

persuasiva se funda numa proposição do real a partir de argumentos que 

identificamos como sendo quase lógicos, conforme definição teórica adotada e 

como veremos a seguir. 

O presente estudo se justifica a partir da compreensão pós-estruturalista 

de que os discursos sociais se constroem enquanto realidades por sujeitos em 
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seus contextos e não como formas absolutas de compreensão e explicação do 

real. Nesse sentido, é fundamental a prática de uma argumentação que supere 

a ortodoxia do campo da verdade e promova o dialogismo de argumentos para 

além de suas contradições e antagonismos. Uma prática de comunicação que 

vem sendo concebida como não orientada para o sucesso. A sociologia 

compreensiva francesa e principalmente a vertente pós-moderna na ciência 

têm feito promover este pensamento, expresso claramente em teses lidas em 

Edgar Morin, Jürgen Habermas, F. Capra, entre tantos outros pensadores 

sociais.  

O objetivo geral deste ensaio foi claramente o de reconhecer a 

apropriação ideológica das vozes de esquerda em torno do que elas entendem 

por meritocracia e a apropriação do contra discurso por reportagens televisivas 

e programas de auditório, entrevistas e outros, veiculados em sinal aberto por 

emissoras com liderança no mercado nacional, mas, também buscando 

identificar este discurso ainda em outras mídias.  

Como objetivos específicos buscou-se revelar os axiomas fundados na 

ortodoxia da ideologia de classes e na crítica assumida contra um discurso 

presumidamente de elite; descrever o seu contra discurso; e também, 

questionar sobre suas intencionalidades e efeitos. Nesse sentido, desenhou-se 

um quadro teórico que percorreu a tradição aristotélica dos estudos sobre 

argumentação e seu prosseguimento com a Nova Retórica de Chaïm Perelman 

e Lucie Olbrechts-Tyteca, cujas pesquisas desde a publicação do Tratado da 

Argumentação, em 1958 têm feito renovar em diferentes campos do saber a 

compreensão quanto à força persuasiva de certos argumentos e têm 

construído outros saberes ainda mais avançados, graças a estudos 

transdisciplinares.  

O presente estudo reúne considerações parciais em torno da questão-

problema, pelo que ela parece ainda tensionada no social, como fazem sugerir 

os crescentes discursos de ódio e intolerância nas redes sociais, sobretudo, 

questionando altos salários de atletas e artistas, questionando políticas de 

cotas raciais e outras formas de distinções de mérito.  
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Nossas considerações finais apontam a característica de uma 

argumentação quase lógica a se constituir na força dos argumentos em torno 

de políticas de mérito, tomadas formações discursivas midiáticas em polos 

antagônicos, veiculadas pra pela mídia alternativa e pela mídia hegemônica, 

independentemente de seus suportes.  

Nesse sentido, nossa pesquisa colabora por sua vez para que se 

desconstruam entendimentos radicais em torno da questão, fazendo parecer 

que o debate sobre meritocracia da forma como construído por estas 

discursividades possa conduzir a uma conclusão de verdade ou presumir a 

razão argumentativa a um dos polos, seja a mídia alternativa, seja a mídia 

hegemônica. Com efeito, nem em espaços de rede social há propriamente um 

debate em torno do tema, posto que agressões e discussões agressivas não 

representem a dialogia que seria desejável..  

Tal consciência elevada poderia auxiliar na promoção de debates 

temáticos em sociedade com maior apego a estratégias comunicativas 

dialógicas que a práticas argumentativas de convencimento, de persuasão ou 

coerção, fundadas em geral sob a premissa da razão e a cultura da orientação 

para o sucesso.  

 

1. Epistemologia do conceito de mérito e etimologia do termo 
meritocracia 

Meritocracia é um neologismo trazido dos anos 50, por Michael Young, 

sociólogo britânico que foi político e ativista de esquerda. Em sua lápide no 

cemitério de Londres, em 2002, fez constar sobre si mesmo ―visionário social e 

inovador‖. Era um homem de ideias que desafiaram o sistema. Autor do livro 

Knowledge and Control, Young introduziu o neologismo ―meritocracia‖, em seu 

livro The Rise of the Meritocracy, publicado em 19581. Etimologicamente, trata-

se de uma palavra híbrida, formada pelo termo em latim mereo (que tem o 

significado de ser digno e de merecer) e pelo grego antigo κράτος, (krátos) ou 

força, poder.  

                                                           
1
 A Referência a esta obra é dada em um texto no original em francês, de Carole Daverne-

Bailly: A propos de Elise Tenret, L'école et la méritocratie, editado pela Sociologie-Comptes 
rendus,em 2012. 
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Cristian Maroy (2009) pontua que a meritocracia pode ser entendida 

como um princípio de justiça2. Ainda que por vezes utópico. Por outro lado, o 

termo pode também ser um instrumento ideológico a legitimar a desigualdade 

dentro de um sistema político.3 O entendimento sobre as pessoas serem 

merecedoras de distinções é de fato bastante antigo na história da civilização 

humana. Na antiga China, Confúcio e Han Fei possuíam já uma ideia muito 

próxima do conceito atual de meritocracia. Sabe-se que os sistemas de Gengis 

Khan, Oliver Crowell e Napoleão Bonaparte seguiam uma mesma lógica, 

contemplando exércitos com elementos meritocráticos.  

Por meio de um modelo meritocrático são promovidos alguns indivíduos 

em instituições e organizações em função do mérito, entendido como resultado 

do talento ou de alguma aptidão, do trabalho ou do esforço, da competência, 

da inteligência ou da virtude de cada um, e não em função da origem social 

(classe), da riqueza ou das relações individuais (fisiologismo, nepotismo ou, 

ainda, alguma forma de cooptação). Tal entendimento não encontra consenso 

entre sociólogos, filósofos e demais cientistas sociais que pensam a justiça 

social. O modelo é apontado como insuficiente, uma vez que se firma em meio 

a condições desiguais de oportunidades e nisso reside sua controvérsia.  

Boa parte dos pesquisadores acadêmicos entende que a verdadeira 

meritocracia, capaz de oferecer a cada um algo que seria digno de obter, na 

verdade jamais existiu dada a desvantagem dos indivíduos, seja ela biológica 

social ou econômica. Desafiar o entendimento majoritário dos acadêmicos, no 

entanto, chega a representar um atrevimento dentro da ortodoxia da 

universidade e um sinal de menor inteligência. Mas isso não passa de um mito.  

A palavra "meritocracia" para Michael Young carrega um conteúdo 

negativo, pois a posição social de uma pessoa seria determinada pelo seu 

quociente de inteligência e pelo seu esforço, isso no entendimento que ele 

tinha do conceito. Young utilizava a palavra mérito num sentido pejorativo e 

                                                           
2
 La méritocratie : seule en cause ?. Discussion de l‘ouvrage de Marie-Duru-Bellat, Le Mérite 

contre la justice, Paris, Presses de Sciences Po, 2009. Por Christian Maroy. 
sociologies.revues.org, 27 de janeiro de 2012. 
3
 Pierre Bourdieu, La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps, Paris, Les Éditions 

de Minuit, coll. Le sens commun, 1989 (ISBN 2707312789), pp. 480, 545-546. 
 Tenret, Élise. L'école et la croyance en la méritocratie (tese). Université de Bourgogne, 
2008; 410p. 
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diferente do comum ou daquele usado pelos defensores da sociedade 

construída por hierarquias de mérito. .Associada ao estado burocrático, uma 

vez que é em função de algum mérito que funcionários públicos são colocados 

nos cargos por concurso, por exemplo, a meritocracia parece ainda menos 

justa. O tema é polêmico também em relação a exames de seleção ou 

avaliação nas escolas, a políticas de cota e outros temas correlatos. 

Infelizmente, é impossível tratar nesta extensão toda a questão no presente 

ensaio.  

Contemporaneamente, a palavra meritocracia vem sendo usada para 

descrever um tipo de sociedade onde a posição social é definida por 

competição. Vista assim, ela oportunizaria a que alguns sujeitos cheguem à 

riqueza e ao sucesso (ou ao que consideram a riqueza e o sucesso de suas 

metas e ideais) e sejam, portanto, vencedores; mas apenas os que possuam 

vantagens sobre os demais logram este êxito. Consequentemente, esta palavra 

assumiu uma conotação de darwinismo social e passou a ser usada para 

definir sociedades altamente competitivas, com enormes diferenças de renda e 

riqueza, em contraste com sociedades igualitárias.  

Na visão de quem defende o sistema competitivo, a meritocracia parece 

de fato mais justa que outras formas hierárquicas ou de seleção, como as 

marcadas por herança étnica, de raça, sexo, ou classe social, etc. Associada 

ao sistema de capital, ela se torna interessante aos defensores do liberalismo, 

à medida que promove eficiência e produtividade nos coletivos sociais.  

Um dos problemas centrais do debate nesta polaridade é o de que se 

faz necessário primeiro definir exatamente o que cada lado controverso 

entende por "mérito". Para os defensores da meritocracia, mérito significa, 

aproximadamente, habilidade, inteligência e esforço. Para seus opostos, uma 

política de privilégios que reforça a desigualdade social e que fomenta valores 

competitivos. A ideia concebida sobre o lugar final a que este mérito levaria o 

sujeito também precisa ser conhecida e relativizada, já que é distinta para cada 

uma das formações discursivas tanto quanto para muitos dos sujeitos em suas 

singularidades.  
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Uma das maiores críticas em geral feitas à meritocracia é justamente a 

ausência de uma medida específica desses valores, além da arbitrariedade de 

sua escolha. O argumento meritocrático pode ser também um mero discurso 

para mascarar ou justificar privilégios e por isso deveria ser duramente 

criticado.  

A questão é altamente complexa e nos leva a pensar na extensão do 

que seria a utopia dos que condenam sociedades meritocráticas. Teríamos 

sido levados a uma sociedade dos iguais? Qual seria o dano para a civilização 

humana de uma sociedade sem hierarquias, sem méritos ou distinções, em 

que todos teriam as mesmas condições e os mesmos acessos, os mesmos 

direitos a conquistas, como entrar em uma universidade tendo ou não uma 

base mínima de conhecimento em relação à grande maioria dos interessados 

que se candidatam?  

Mesmo em sociedades tidas como menos meritocráticas como a 

Finlândia, a Dinamarca ou a Suécia, por exemplo, existem instituições, 

organizações e práticas sociais que dependem de algum nível de sistemas de 

mérito. Nem lá existe uma sociedade de iguais. Nesse sentido, equivale dizer 

que não se conhece uma organização social coletiva como um país que tenha 

conseguido eliminar totalmente em seu sistema de funcionamento e 

organização o caráter meritocrático da vida social. A ausência de meritocracia 

é um socialismo de mundo que nunca existiu em sociedade alguma. Por outro 

lado, a meritocracia tem seus problemas.  

Nos anos 60, um filme clássico biográfico do professor Alberto Manzi, 

um dos mais aclamados educadores de Roma, contava a história de seu 

método não meritocrático de ensino, pelo qual o professor lecionara para 

alunos completamente desacreditados. Aos poucos, Manzi conquista 

admiradores e antagonistas. Mas, quando a emissora italiana Rai resolve 

estrear um programa de alfabetização para milhões de italianos, Alberto Manzi 

se torna o mestre de televisão, ensinando o público e permanecendo na 

história da educação.  

O filme traz aos telespectadores uma grande lição de vida e exemplo de 

educação que avalia sem mérito. Manzi ajudou milhares de pessoas na Itália e 
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também em outros países (inclusive na América Latina) a concluírem o ensino 

fundamental. Mas não avaliava os alunos e todos eram aprovados. Nem dava 

notas ou conceitos. Seus alunos de fato concluíram o ensino médio, mas qual o 

sentido dessa formação, desse ritual de passagem, sem que tivessem, de fato, 

produzido conhecimento e estivessem preparados? Seus alunos não 

realizaram de fato nenhuma conquista, receberam a condição de iguais por 

mera incapacidade admitida do professor de estabelecer quaisquer critérios de 

avaliação a eles. Foram considerados todos iguais, o que é uma ilusão. Qual o 

sentido de diplomar pessoas sem avaliar que estejam preparadas e formá-las 

mal alfabetizadas, sob um ideal de manter sua autoestima e criar em torno 

delas uma ilusão sobre competências e habilidades que elas mais tarde 

inevitavelmente enxergarão não possuir, uma vez que o mundo cobra 

resultados? O argumento de quem condena a meritocracia é que o sistema de 

mérito faz parecer que se alguém não atinge uma meta de sucesso, é porque 

não se empenhou e não se esforçou o suficiente.  

Estamos por acaso conjeturando um novo mundo, uma nova ordem 

mundial a partir da crítica à meritocracia? Seria este o caminho de fato a ser 

percorrido, sacrificando gerações ao aniquilamento de suas competências em 

nome de isonomias aparentes? Não somos nunca iguais nem podemos pensar 

que superando desigualdades vamos eliminar diferenças. E são nossas 

diferenças (e não as desigualdades) que fazem emergir conquistas de mérito.  

O objetivo do ensino não meritocrático seria mesmo apenas o de fazer 

com que os estudantes passem pela experiência da escola, sem ter que se 

dedicar a metas e resultados? No Brasil, nos anos 70, pedagogias 

construtivistas proliferaram por sua vez interpretações grosseiras em torno de 

uma educação não repressora e que não promovesse a repetência nem 

causasse traumas às crianças. Deixou-se de avaliar. A palavra de ordem era 

não apontar os erros de gramática nem de cálculo, a criança perceberia a seu 

tempo. Formaram-se gerações de pedagogos e licenciados sob este 

paradigma e gerações e gerações de alunos em meio a esta proposta de 

ensino. O que aconteceu, então, com o ensino de lá para cá? As escolas 

aprovaram sujeitos semianalfabetos, sem conhecimentos da própria língua, 
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sem noções rudimentares de matemática e de leitura. Não sabem interpretar. 

As escolas tornaram-se fracas, deixaram de ser competitivas e sua formação 

deixou de ser significante, exceto para escolas de excelência que continuaram 

promovendo seu marketing por modelos de mérito e recompensa. Porque, 

afinal, é isso que conta para a vida uma vez que o sistema é mesmo 

competitivo e o mundo não é justo.  

Estudantes universitários depois de formados, via de regra, dão-se conta 

do quanto deveriam ter dado maior atenção ao conhecimento teórico e aos 

fundamentos de suas áreas de formação específica, pois são testados 

justamente nestes conhecimentos e não em outras habilidades e 

competências, quando tentam conquistar postos de trabalho melhores e 

espaços concorridos e competitivos naturais na sociedade de capital. Este é, 

aliás, o ponto central do antagonismo na polaridade do debate: a crítica é ao 

sistema capitalista por parte dos que condenam a meritocracia. Mas ela perece 

a outros como inevitável já que não concebem uma realidade socialista de 

condições. Nem nos governos socialistas mais ortodoxos isso foi 

historicamente alcançado.  

Coloquem-se estudantes em uma sala de aula, supostamente nivelados, 

dê-se a eles a mesma instrução, instrumentos próprios e diferenciados a cada 

um, com seu ritmo e grau de dificuldade e mesmo assim, nem todos terão 

chegado a um mesmo nível de apropriação do saber e de estímulo para a 

aprendizagem. Porque simplesmente nem frente a certas condições 

isonômicas o mundo seria homogeneizado, simplesmente porque há 

desigualdades que são insuperáveis em um mesmo processo com outras 

pessoas. Se quisermos respeitar as diferenças teremos que aceitar a injustiça 

dos fatos da vida de que as pessoas são não apenas diferentes, mas 

desiguais.  

Uma coisa parece ser querer reduzir ou amenizar as desigualdades para 

que todos possam ter condições mínimas. Outra bem diferente parece ser 

querer que superem pelo fim das desigualdades também suas diferenças que 

não sejam apenas identitárias, mas, principalmente sócio econômicas, 

intelectuais, afetivas, etc.  
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Os estudantes das escolas reformistas que encamparam a filosofia 

construtivista nos anos 70 desenvolveram uma espécie de conformismo com 

as próprias limitações e uma ignorância sobre sua própria condição cognitiva. 

Passaram a rejeitar quem confrontasse suas verdades e evidenciasse suas 

fraquezas intelectuais. Tornaram-se parecidos com aquela mentalidade 

infantilóide que acredita no discurso da mãe sobre o talento dos filhos, sem 

reconhecer que nem sempre vendar os olhos ou vender ilusões em nome de 

autoestima é a melhor política.  

O pensamento meritocrático tem muitas janelas na mídia hegemônica, 

seja pelo cinema, por programas de auditório, reportagens, matérias em jornais 

e revistas, e programas de entrevista. No último dia 4 de agosto, em entrevista 

a Danilo Gentili do programa The Night, exibido pelo SBT, a panamenha-

brasileira Erica Ender reforçou com sua história de vida os conceitos de que o 

sucesso é por merecimento. ―Tive capacidade, talento, e conquistei este 

sucesso por mérito próprio" disse ela, compositora e cantora do maior sucesso 

musical dos últimos tempos, a música ―Despacito‖, que naquela data contava 

com mais de 3 bilhões de views pelo youtube. Seu sucesso não dependeu de 

ela ser panamenha, ser mulher, ter origem humilde, ou ter que deixar seu país 

para correr atrás de seu sonho. Seu sucesso, na narrativa sustentada por ela, 

tem a ver principalmente com talento e capacidade que foram desenvolvidos, 

segundo ela, com dedicação diária e por muitos anos. ―É certo que muitos se 

dedicam e não conseguem sucesso, eu sei, mas sou prova de que isso é 

possível e por mérito próprio‖, ressaltou. 

Programas de auditório concentram uma média superior a 75% de suas 

pautas com relatos de histórias de superação, segundo levantamento que 

fizemos em seis dos principais programas de audiência nos finais de semana 

por sinal de TV aberta no Brasil. Levantamos dados relativos aos programas do 

SBT Domingo legal (com Celso Portiolli), da Record; Domingo Show (com 

Geraldo Luís); o Programa Eliana do SBT (com Eliana); o Fantástico da Rede 

Globo (atualmente apresentado por Poliana Abritta e Tadeu Schmidt); 

Domingão do Faustão (Faustão) e um Especial da GloboNews de 2017, 

contando histórias de superação, além de reportagens nos jornais televisivos 
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da Rede Globo e da Rede Bandeirantes, matérias nas revistas Época e Veja, 

nos jornais Folha de São Paulo e Zero Hora e em blogs e sites alternativos, nas 

revistas Carta Capital, Caros Amigos e Piauí, e em sites de mídia radical 

alternativa, de mídia comunitária e em alguns espaços de mídias sociais. O 

recorte da amostra constituiu-se, assim, num universo de mais de 450 

produções de mídia, dos quais foram selecionados como recorte de pesquisa 

125 textos, escritos ou em vídeo, sendo 13 deles veiculados pela mídia não 

hegemônica e 112 pela mídia hegemônica, caracterizada por grandes 

emissoras e revistas e jornais de circulação nacional com maior tiragem que as 

mídias alternativas.  

A amostra foi selecionada conforme os objetivos da pesquisa e após a 

análise discursiva destes produtos e suas mensagens objetivou-se identificar à 

luz da teoria do Tratado da Argumentação, como se dava a construção dos 

argumentos no antagonismo que facilmente se fazia sentir entre eles quanto ao 

trato de matérias que tinham alguma relação com a sugestão de mérito ou uma 

crítica assumidamente discursiva em relação à meritocracia. Não foi difícil 

reconhecer, dada a familiaridade com o aporte teórico, que estávamos diante 

de um universo argumentativo que priorizava argumentos quase lógicos 

curiosamente tanto em uma quanto em outra polaridade discursiva. Equivale 

dizer que tanto a mídia hegemônica quanto a mídia alternativa demonstravam 

estratégia argumentativa idêntica na busca de formar opinião em relação ao 

tema circunscrito. Evidentemente que na mídia hegemônica esta estratégia 

pareceu mais subliminar, encarnada não em uma contra crítica ou um contra 

discurso direto. Estratégias de emoção nestes casos eram evidentes para 

agarrar a convicção, sobretudo dos telespectadores, reforçando o aspecto do 

pathos como provocador de adesão de auditórios conforme a tradição retórica. 

A mídia alternativa por assim dizer pareceu recorrer mais à lógica e à razão, 

pelo que se poderia pensar que tivesse usado menos os argumentos quase 

lógicos que o discurso oponente. Mas não, ainda que isso não seja de todo 

desmentido, o que se pode verificar foi a similaridade de um discurso com o 

outro, pelo que Perelman e Olbrechts-Tyteca (1999, p.219ss) chamam de 

argumentos quase lógicos. 
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O discurso de mérito na contraposição à crítica em torno da meritocracia 

é reconhecido como um discurso neoliberal. Disseminado por meios de 

comunicação hegemônicos como as grandes corporações de mídia, em 

especial as redes de emissoras de televisão aberta no Brasil, este discurso tem 

uma forma particular de compreensão do conceito de mérito. Mauad (2017) 

explica: 

A meritocracia de que nós liberais normalmente falamos, portanto, é 
esta: ausência de privilégios, ausência de tratamento diferenciado 
para igualar desiguais, em síntese, ausência de interferência externa, 
especialmente do governo, na tentativa reparar supostas injustiças, 
derivadas exatamente do fato de que, na vida, os resultados não têm 
necessariamente relação com esforço, determinação e outras 
virtudes nobres. 

Neste ensaio resumido, objetivamos tão somente identificar estas 

polaridades discursivas e determinar a extensão da qualidade de seus 

argumentos. Por questões de extensão e espaço, não foi mesmo possível 

descrever em detalhes a força e a constituição de cada estratégia 

comunicativa, o que trataremos em futuras publicações.  

 

Referências 

FONSECA, Joel Pinheiro da. Não é a Meritocracia; é o Valor que se Cria. 

Disponível em:< https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2054> Acesso em 20 
Dez 2015.  

MAROY, Christian. (1) La méritocratie : seule en cause ?. Discussion de 
l‘ouvrage de Marie-Duru-Bellat, Le Mérite contre la justice, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2009. sociologies.revues.org, 27 de janeiro de 2012. 

http://journals.openedition.org/sociologies/3779 

MAUAD, João Luiz. O que Significa Meritocracia numa Sociedade Liberal. 

Disponível em < https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-que-significa-
meritocracia-numa-sociedade-liberal/ > Acesso em 20 Nov.2017.  

MAUAD, João Luiz. Sobre Meritocracia. Disponível em :< 

https://www.institutomillenium.org.br/artigos/sobre-meritocracia/> Acesso em 30 
Ago 2011.  

PERELMAN, Chaïm, OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação. 
A Nova Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 

https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2054
http://journals.openedition.org/sociologies/3779
https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-que-significa-meritocracia-numa-sociedade-liberal/
https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-que-significa-meritocracia-numa-sociedade-liberal/
https://www.institutomillenium.org.br/artigos/sobre-meritocracia/


382 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
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DE BAKHTIN PARA O ESTUDO DE GÊNEROS JORNALÍSTICOS  

Giovanna Diniz dos Santos 
Universidade Federal de Goiás 

 
 
Resumo: Propomos nesta pesquisa estudar como a filosofia de linguagem abordada 
pelo Círculo de Bakhtin pode ajudar a analisar como os gêneros jornalísticos colocam 
em evidência a neutralidade e objetividade como valores a serem seguidos ou como 
eles podem também deixar transparente o posicionamento do jornalista ou autor em 
seu texto conforme o gênero jornalístico utilizado. Para isso, usamos as categorias de 
gêneros do discurso e signo ideológico do Círculo, bem como a base do estudo do 
dialogismo bakhtiniano: a interação verbal. O jornalismo então, se aproxima da 
concepção deste sobre a Linguagem, como espaço de produção e confronto social, já 
que tanto forma e conteúdo têm orientação ideológica. Esta pesquisa tem caráter 
bibliográfico e analítico, pois pretende mostrar as possíveis contribuições do campo da 
linguagem para o estudo dos gêneros jornalísticos, bem como explicitar o papel da 
ideologia, do signo ideológico tanto na forma quanto no conteúdo dos textos.  
Palavras-chave: Linguagem. Jornalismo. Discurso. Bakhtin. 
 
Abstract: We propose in this research study how language philosophy used by 
Bakhtin Circle can help analyse how journalistic genres hightlight neutrality and 
objectivity as values to be followed or how they can also make the position of the 
journalist or author transparent according to the journalistic genre used. For this, we 
use the categories of discourse genres and ideological sign by the Circle, as well as 
the very heart of Bakhtinian dialogism studies: verbal interaction. Journalism then 
approximates its conception of language as a space of production and social 
confrontation, since both form and content have an ideological orientation. This 
research has a bibliographic and analytical character, as it aims to show the possible 
contributions of the field of language to the study of journalistic genres, as well as to 
explain the role of ideology, ideological sign both in form and content of texts. 
Keywords: Language. Journalism. Discourse. Bakhtin. 
 
 

Introdução  

Esse artigo pretende analisar as convergências e divergências entre o 

estudo dos gêneros discursivos realizado pelo Círculo de Bakhtin e gêneros 

jornalísticos. Pretendemos analisar, assim, como a linguagem jornalística 

funciona em diferentes gêneros (informativos e opinativos na classificação feita 

por José Marques de Melo), bem como textos de diferentes naturezas (verbal 

ou visual).. 

Para Bakhtin a análise dos gêneros do discurso e de seu núcleo – o 

enunciado concreto – é de extrema importância. Ele se diferencia das teorias 
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que estudam os gêneros literários para focar na relação que o enunciado tem 

com a vida e como o estudo dos gêneros do discurso, diferente das teorias 

linguísticas saussurianas e vosslerianas que, segundo ele, não enfocam a 

historicidade de formação desses gêneros nas diferentes esferas da vida. Isso 

porque, para Bakhtin (2017, p. 268) ―os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem.‖ A 

transformação do jornalismo digital, por exemplo, carrega ainda algumas 

características do jornalismo impresso, como veremos a seguir, mas as 

condições de produção mudam e a interação que é realizada com eles 

também. Apesar disso, como reflete Machado (2005, p. 163), Bakhtin torna 

possível a análise do funcionamento dos gêneros em mídias digitais por tratar 

da evolução da linguagem nas diversas esferas da atividade humana. Assim 

ele ―abriu caminho para as realizações que estão além dos domínios da voz 

como, por exemplo, os meios de comunicação de massa ou as mídias 

eletrônico-digitais.‖ 

Para complementar, utilizamos alguns teóricos do jornalismo como 

Nilson Lage e Pollyanna Silva para compreender como essas mudanças se 

dão na prática, se é possível notar alguma superação de estilo ou composição 

dos textos jornalísticos e do seu gênero jornalístico mais importante – a notícia 

– que é marcado por características singulares de temporariedade e 

imediaticidade. O gênero notícia sofreu mudanças ao longo da história do 

jornalismo através das relações de produção que ajudaram a atividade a se 

firmar como campo de saber e verdade, além de transformar o gênero em 

produto de consumo pelas massas a partir do desenvolvimento das sociedades 

industriais no século XIX. 

A notícia também sofreu mudanças pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias como a internet, os smartphones e as redes sociais, que hoje 

definem novas formas de interação, consumo e alcance do jornalismo atual. 

Dessa forma chegaremos a algumas conclusões sobre a natureza do gênero 

notícia e sua relação com a vida e a história. 
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1. Gêneros do discurso  

A análise do discurso do Círculo de Bakhtin trouxe importantes bases 

para o estudo dos enunciados concretos no processo da interação discursiva, 

de forma a colocar esta como a característica principal na formação histórica 

da linguagem. Volóchinov, em seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

coloca essa questão em evidência ao comparar duas correntes distintas de 

estudo da língua, que ele chama de objetivismo abstrato e subjetivismo 

individualista. Através da análise dessas correntes, ele irá definir que o 

enunciado não é um fenômeno individual ―no sentido exato dessa palavra, e 

tampouco pode ser explicado a partir das condições psicoindividuais e 

psíquicas ou psicofisiológicas do indivíduo falante‖1, mas é produto de relações 

históricas e sociais, através da interação discursiva ou diálogo, fonte de 

embates, disputas e transformações pelo seu uso social.  

É a partir dessa ótica e da centralidade da interação discursiva em sua 

teoria que Bakhtin irá estudar os gêneros de discurso em função da natureza 

social dos enunciados. Os gêneros do discurso funcionam de acordo com a 

esfera de atividade social que estão inseridos, sendo definidos então pelo seu 

uso social. Bakhtin irá definir, portanto, os gêneros do discurso através do 

estudo do seu núcleo essencial, o enunciado. Assim ele comenta  

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as 
condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 
não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, 
pela seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua 
construção composicional. Estes três elementos (conteúdo 
temático, estilo e construção composicional) fundem-se 
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados 
pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 
enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 
discurso.” (2017, p. 179) 

Considerando a definição dada por Bakhtin, os gêneros do discurso 

funcionam dentro das esferas de atividade humana, sendo relativamente 

                                                           
1
 VOLÓCHINOV (2017, p. 200) 
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estáveis segundo as transformações que ocorrem através dessas atividades, 

no curso da história. O desenvolvimento de novas tecnologias como o 

computador, a internet e os smartphones, por exemplo, transformaram nossa 

forma de interagir, bem como geraram mudanças nos gêneros do discurso que 

utilizávamos antes desse período. A esfera familiar, escolar ou de trabalho 

foram incrementadas com novas formas de interação e, com isso, outros 

gêneros também surgiram. 

Como forma de interação nas diversas atividades humanas, os 

enunciados transformam-se segundo a evolução das mesmas e, com isso, 

evoluíram também os gêneros do discurso. É por essa razão que Bakhtin irá 

diferenciar os gêneros em primários e secundários, estes mais complexos e 

desenvolvidos que os primeiros. Eles ―surgem na condição de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc.‖ 

(Bakhtin, 2017, p. 263) Nessa evolução dos gêneros e seus enunciados a partir 

dos gêneros primários observamos, portanto, o movimento próprio da 

linguagem através da interação verbal, ―tanto a mais próxima, determinada pela 

situação da fala, quanto a mais distante, definida por todo o conjunto das 

condições dessa coletividade falante.‖ (Volóchinov, 2017, p. 216) 

Diante dessa formação de gêneros discursivos, podemos encontras 

infinitas possibilidades de gêneros, pois, para Fiorin (2006, p. 63) ―as 

possibilidades de ação humana são inesgotáveis e cada esfera de ação 

comporta um repertório significativo de gêneros do discurso.‖ Esse repertório 

será definido segundo características que definem o funcionamento dos 

enunciados concretos dentro das esferas sociais, a saber: o estilo, o conteúdo 

temático e a construção composicional. O estilo pode ser observado através da 

formalidade da linguagem de textos oficiais, documentos; através da linguagem 

jornalística, que pontua objetividade e neutralidade nas notícias ou através dos 

estilos cotidianos em diálogos com amigos, família e pessoas mais próximas ao 

sujeito falante. É por isso que Bakhtin (2017, p. 269) irá dizer que ―a própria 

escolha de uma determinada forma gramatical já se trata de fenômeno 

estilístico.‖ O conteúdo temático, por sua vez, ―não é o assunto específico de 
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um texto, mas é um domínio de sentido de que se ocupa o gênero‖ (Fiorin, 

2006, p. 62). Assim, podemos observar como conteúdo temático de cartas de 

leitor publicadas por jornais, por exemplo, como reclamações, opiniões ou 

possíveis alterações de algum conteúdo publicado pelo jornal. Por fim, a 

construção composicional é ―o modo de organizar o texto, de estruturá-lo‖ 

(idem, 2006, p. 62). Fiorin usa como exemplo as cartas, que são organizadas 

de forma a conter a data e o local de origem do remetente, ou seja, para serem 

identificadas e compreendidas, têm como estrutura a identificação no espaço-

tempo em que foram escritas. 

 

2. Linguagem jornalística 

2.1 A formação da notícia 

Para poder compreender o funcionamento dos gêneros jornalísticos e 

suas classificações, precisamos antes de tudo revisitar as bases de formação 

do jornalismo e sua transformação com o desenvolvimento das tecnologias que 

tornaram possível seu alcance em escala massiva. Também é preciso 

compreender que o jornalismo acompanhou o desenvolvimento e urbanização 

das cidades, sendo primeiro um instrumento importante para a divulgação de 

mercadorias e trocas comerciais, e apenas mais tarde e com o 

desenvolvimento de sociedades urbanas e industriais, teria um alcance maior, 

contando nessa época com veículos impressos, em publicações periódicas de 

empresas jornalísticas.  

O surgimento de empresas jornalísticas depois da Revolução Industrial 

transformou a relação que se tinha com a informação e o texto jornalístico. 

Como aponta Lage (2001, p. 14), o surgimento de maquinarias mais avançadas 

de produção ―permitiu multiplicar as tiragens, estabelecendo patamares de 

circulação bem acima dos da fase anterior.‖ Isso também significava o início de 

uma exploração comercial dos jornais, através da divulgação de publicidades 

para manter o custo das empresas. Assim, os jornais alcançavam maior parte 

da população alfabetizada urbana, por isso ―a disputa por maior número de 
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leitores tornou-se não apenas luta pela influência, mas também duro combate 

por maior volume de anúncios a preço mais gratificante.‖ (idem, p. 14) 

A exploração comercial das empresas jornalísticas traria assinantes e 

consumidores para os jornais, transformando dessa forma o produto jornalístico 

– a notícia – em uma mercadoria. Durante o século XIX, esse mercado 

cresceria de tal forma, através do número de assinaturas dos periódicos e de 

verba publicitária (de publicidade divulgada nos jornais), que seria responsável 

pelo quase desaparecimento de jornais de opinião (panfletários, religiosos, 

entre outros), entretanto eles existiriam ―com horizontes limitados pela 

incapacidade de concorrer em volume e qualidade de informações, serviços e 

entretenimento; e pela necessidade de sustentar preço alto de venda ao 

público.‖2 

Antes da Revolução Industrial, segundo Lage (2001, p. 15) ―nos 

primeiros séculos de existência dos periódicos, houve o privilégio dos textos 

opinativos e interpretativos.‖ Ainda segundo ele, esses textos comentavam a 

vida burguesa, os alimentos, as trocas comerciais, os motins camponeses, 

entre outros assuntos de interesse dos redatores – geralmente, da aristocracia 

da época. Mais tarde, as notícias ―muito rapidamente, com a conquista do 

grande público, passaram a ser artigos de consumo, sujeitos a acabamento 

padronizado, embalados conforme as técnicas de marketing.‖ (idem, 2001, p. 

24) 

Com o desenvolvimento das tecnologias e aumento do público, outras 

formas de produção de informação e assuntos surgiriam. Essa transformação 

exigiria os valores que fariam o jornalismo se consolidar como campo de saber 

a partir do século XIX. A imparcialidade, a objetividade e a veracidade seriam 

então os grandes cânones do prestígio do jornalismo desde aquela época até 

os dias de hoje. Para Lage (2001, p. 16), o valor de objetividade do texto 

jornalístico, por exemplo, ―consiste basicamente em descrever os fatos tal 

como aparecem; é, na realidade, abandono consciente das interpretações, ou 

do diálogo com a realidade, para extrair desta apenas o que se evidencia.‖ 

Esse abandono define a maneira como a notícia é escrita nos jornais 

                                                           
2
 Lage, 2001, p. 15. 
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atualmente, mostrando como ―a competência profissional passa a medir-se 

pelo primor da observação exata e minuciosa dos acontecimentos do dia-a-

dia.‖ (idem, 2001, p. 16) 

Essa forma minuciosa de detalhar os acontecimentos e observar a 

realidade trouxe, para os jornais, uma definição precisa do funcionamento da 

linguagem de seu produto mais importante: a notícia. Para Lage (2001, p. 27), 

a notícia possui um componente lógico que seria sua estrutura e um 

componente ideológico, que seriam os ―elementos escolhidos segundo critérios 

de valor essencialmente cambiáveis, que se organizam na notícia.‖ Além disso, 

a notícia é produzida para diversos receptores, com repertórios diversos, sendo 

necessário, por isso, o uso de uma linguagem simples e objetiva, com orações 

simples. Outras características das notícias são os verbos no tempo do 

presente do Indicativo e o uso do pronome na terceira pessoa, de forma a 

causar impressão de impessoalidade e neutralidade. Quanto à sua estrutura 

―padrão‖ (que pode mudar em alguns caso), é feito o uso de um título, um 

subtítulo, um linha fina (principais informações e detalhes da notícia, no formato 

de uma oração simples) e por último, o lead. Uma definição possível do lead é 

feita por Lage (2201, p. 55). Segundo ele, ―o lead é o primeiro parágrafo da 

notícia em jornalismo impresso; por extensão, a abertura do texto nos 

noticiários radiofônicos.‖ Tradicionalmente o lead responde as principais e mais 

imediatas perguntas sobre o fato relatado na notícia. 

Outra característica da notícia que podemos citar é a seleção das 

informações através da apuração das fontes, do recorte feito pelo editorial, pela 

temática, pelo grau de ―instantaneidade‖, que é a relação de proximidade 

temporal do fato com o momento que ele é publicado. Apesar de a notícia ser o 

principal produto do jornalismo feito hoje, outros gêneros jornalísticos também 

aparecem com frequência nos veículos midiáticos. A notícia, segundo a 

classificação feita por Melo (1992 apud SILVA, 2007) é apenas um dos 

diversos tipos de texto que se enquadram no gênero informativo. Veremos 

adiante como essa classificação define os demais gêneros que funcionam no 

meio jornalístico. 
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2.2 Gêneros jornalísticos 

Por todo o desenvolvimento das teorias de comunicação e teorias que 

buscam entender e classificar os gêneros jornalísticos, várias divergências 

aparecem, sendo uma classificação ou definição oficial inexistente. Hoje 

podemos contar com a contribuição de diversos autores e jornalistas que 

tentam dar conta dessas definições como tipos ou gêneros que, como são 

compreendidos os gêneros discursivos por Bakhtin, estão em constante 

movimento através das mudanças sociais, de suporte e dos meios envolvidos. 

Além disso, também existem divergências quanto à opinião do jornalista e sua 

expressão dentro dos gêneros, ou seja, de que forma enquadrar os gêneros 

considerando que a subjetividade e opinião do jornalista está sempre presente 

nos textos (no caso de algumas teorias que possuem essa visão da voz ou 

posicionamento do jornalista).  

Uma definição possível é a de Melo (1992 apud SILVA, 2007), que 

define como gêneros os gêneros informativo e opinativo. Dentro do gênero 

informativo podemos encontrar a nota; a notícia; a reportagem e a entrevista. O 

que difere cada um desses, por sua vez, é o tamanho e desenvolvimento do 

texto, que pode ser curto ou longo, ou conter apenas uma entrevista no formato 

de pergunta e resposta. Já no gênero opinativo podemos encontrar o editorial; 

o comentário; o artigo; a resenha; a coluna; a crônica; a caricatura e a carta.  

Em alguns autores podemos encontrar os gêneros diversionais ou de 

entretenimento, que podem aparecer em veículos jornalísticos, mas não 

apresentam características que os enquadrem como gêneros informativos ou 

opinativos, como os horóscopos, a previsão do tempo, a cotação de moedas 

estrangeiras, entre outros. Dessa forma, também é possível observar como há 

diferenças metodológicas entre os autores que trabalham com a classificação 

dos gêneros, bem como a distância com a teoria dos gêneros do discurso 

apresentado por Bakhtin. Silva (2007, p. 49) no seu estudo sobre as diferentes 

classificações, observa que elas  

Não possuem critérios linguístico-composicionais, ou seja, que 
considerem o processo de constituição do texto/gênero. Desse modo, 
encontramos na literatura da Comunicação teorias que se voltam 
para o leitor, o que acarreta uma classificação que considera mais o 
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estilo, a linguagem usada, e outros aspectos do que a composição 
textual. 

Considerações finais  

Apesar de assinar as matérias do jornal, o jornalista é condicionado à 

estrutura fixa da notícia e do editorial do veículo que ele trabalha. Podemos 

chegar a essa conclusão através da comparação entre os gêneros para 

Bakhtin e os gêneros segundo Silva (2007), que utiliza uma classificação 

apenas tipográfica do uso dos gêneros jornalísticos. Assim, podemos observar 

que o gênero informativo torna o locutor (o jornalista que escreve a matéria) 

preso às definições estilísticas do jornal, que tem em seu editorial o 

compromisso com um estilo neutro e objetivo, instantâneo e imediato. Bakhtin, 

em seu estudo dos gêneros discursivos, aborda esse problema como sendo 

relacionado à estilística própria. Ele irá dizer que  

os chamados estilos neutros ou objetivos de exposição, concentrados 
ao máximo em seu objeto e, pareceria, estranhos a qualquer olhada 
repetida para o outro, envolvem, apesar de tudo, uma determinada 
concepção do seu destinatário. Tais estilos objetivo-neutros 
produzem uma seleção de meios linguísticos não só do ponto de vista 
da sua adequação ao objeto do discurso mas também do ponto de 
vista do proposto fundo aperceptível do destinatário do discurso, mas 
esse fundo é levado em conta de modo extremamente genérico e 
abstraído do seu aspecto expressivo (também é mínima a expressão 
do próprio falante no estilo objetivo). Os estilos neutro-objetivos 
pressupõem uma espécie de triunfo do destinatário sobre o falante, 
uma unidade dos seus pontos de vista, mas essa identidade e essa 
unidade custam quase a plena recusa à expressão. (2017, p. 304) 

Assim, podemos concluir que o problema relativo à expressão individual 

do jornalista está relacionado com o estilo que o gênero informativo utiliza 

comumente. Os gêneros opinativos, por sua vez, têm estilos diferentes do 

gênero informativo, no caso a notícia, permitindo que a voz do jornalista, sua 

expressão individual, possa transparecer ao longo do texto. Nesse caso, o foco 

não está mais no destinatário do texto, mas no falante (jornalista) que imprime 

suas impressões no momento de escrita do artigo de opinião, reportagem ou 

produto dos gêneros opinativos ou interpretativos.  

Assim, a escolha do pelo gênero notícia se relaciona à proposta 

informativa do jornal, que busca atender demandas como veículo de 

comunicação, bem como em relação à temporalidade, ao escolher o momento 
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em que as notícias de determinado tema serão divulgadas. Para Fiorin (2006, 

p. 74), essa escolha é ―determinada pela especificidade de uma dada esfera da 

troca verbal, pelas necessidades de uma temática, pelas relações entre os 

parceiros de comunicação, etc.‖ Dessa forma, o texto escrito pelo jornalista, 

pela proposta comunicativa que deve atender segundo as demandas do 

editorial, ―adapta-se ao gênero escolhido, desenvolve-se sob a forma de um 

gênero dado.‖  

A escolha pelo gênero pode ser, desta forma, uma possibilidade de 

novidade no jornalismo. Se gêneros opinativos oferecem uma estrutura menos 

rígida e com maior liberdade de expressão do locutor ou jornalista, novas 

formas de observar a realidade podem mudanças no fazer jornalístico. Fiorin 

(2006, p. 69), sobre os gêneros discursivos, também trabalha sua relação com 

a apreensão da realidade. Para ele, os gêneros ―são meios de apreender a 

realidade. Novos modos de ver e conceptualizar a realidade implicam o 

aparecimento de novos gêneros e a alteração dos já existentes [...] novos 

gêneros ocasionam novas maneiras de ver a realidade.‖  
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Resumo: Compreendendo o discurso como uma arma na disputa pelo poder no 
espaço público, este artigo busca refletir sobre o surgimento das mídias negras digitais 
no Brasil e sua influência na construção de discursos contra-hegemônicos dentro de 
um sistema social de desigualdade racial. Estabelecendo como central o conceito 
bakhtiniano de dialogismo e da linguagem como intervenção (ROCHA, 2006), 
tentamos pensar como os discursos de resistência advindos do meio digital afetam os 
enunciados da mídia hegemônica, focalizando a análise de duas reportagens da mídia 
massiva que repercutiram a polêmica gerada por vídeoclipe de cantora brasileira nas 
mídias negras digitais, que questionaram o modo como os corpos negros foram 
representados na produção. 
Palavras-chave: Mídia hegemônica. Mídias negras alternativas. Dialogismos. 
Discursos de resistência.  
 
Abstract: Understanding discourse as a weapon in the contest for power in public 
space, this article seeks to reflect on the emergence of digital black media in Brazil and 
its influence in the construction of counter-hegemonic discourses within a social system 
of racial inequality. Establishing as central the Bakhtinian concept of dialogism and 
language as intervention (ROCHA, 2006), we try to think how the discourses of 
resistance from the digital environment affect the statements of the hegemonic media, 
focusing the analysis of two news of the mass media that reverberated the controversy 
generated by the music video of a brazilian singer in the digital media, that questioned 
the way of the black bodies were represented in production. 
Keywords: Hegemonic media. Alternative black media. Dialogisms. Resistance 
speeches. 
 
 

Introdução  

A partir de uma perspectiva discursiva, este artigo visa discutir a 

repercussão que o vídeoclipe da música ―Você Não Presta‖, da cantora 

brasileira Mallu Magalhães, teve nas mídias negras digitais e, por sua vez, a 

repercussão que essas publicações geraram na mídia massiva.1 

Compreendendo como Hall (apud ZUBARAN; WORTMANN e KIRCHOF, 

                                                           
1
 O artigo é fruto da pesquisa de mestrado ―Reescrevendo as Páginas do Jornal: a repercussão 

das mídias negras digitais na mídia massiva no Brasil‖ do Programa de Pós-Graduação em 
Relações Étnico-Raciais do Cefet/RJ. 
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2016), que o racismo, apesar de global em suas manifestações, precisa ser 

visto sob a lente das especificidades históricas de cada configuração, pois em 

cada sociedade ele adquire formas específicas, particulares e únicas, iniciamos 

nosso texto apresentando a historicidade e o contexto social do surgimento das 

mídias negras digitais no Brasil.  

Um dos nossos pressupostos-base é o de que as novas mídias, ao 

dotarem novos sujeitos sociais de poder de fala e influência, se configuraram 

em oportunidades de driblar a invisibilização da população negra na mídia, 

assumindo um caráter de mídia de resistência e pressionando a mídia massiva 

a ter uma agenda de conteúdos mais diversificada e representativa, 

possibilitando a. o esses atores e atrizes, que historicamente foram tratados 

como objetos das notícias da mídia hegemônica, serem protagonistas desses 

discursos. 

No que tange à linguagem, recorremos à Análise do Discurso, ao 

princípio dialógico e a noção de gênero de discurso propostos por Bakhtin 

(2000; 2004) e ao conceito para nós central de linguagem-intervenção 

(ROCHA, 2006). 

 

1. A emergência do discurso do empoderamento racial no Brasil 

Analisando o cenário em que o debate sobre consciência racial e a 

positivação da identidade negra passaram a adquirir corpo na sociedade civil 

no Brasil, é possível dizer que foi a partir do processo de redemocratização e 

abertura política no final da década de 80, com o advento dos novos 

movimentos sociais e suas políticas identitárias, que o movimento negro 

brasileiro – identificado com as bandeiras dos direitos civis dos EUA e as lutas 

pela independência das colônias africanas – passou a construir o debate sobre 

identidades negras e afro-brasileiras. Conforme Gomes (2012), neste período 

um ―outro perfil de movimento negro passou a se configurar‖, iniciando um 

processo de ―politização e ressignificação da raça‖.  

Foi nesse momento que as ações afirmativas, que já não eram uma 
discussão estranha no interior da militância, emergiram como uma 
possibilidade e passaram a ser uma demanda real e radical, 
principalmente a sua modalidade de cotas. (GOMES, 2012, p. 738) 
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Nesse novo contexto do movimento negro, as ideias socialistas e de luta 

pelo fim da sociedade de classes, que figuravam entre as tendências 

majoritárias que dirigiam o movimento no período pós-redemocratização, 

deram lugar a novas pautas de empoderamento e promoção da consciência 

negra. Emergiram também as propostas de inclusão através ações afirmativas 

e políticas públicas que atendessem à essa parcela da população 

historicamente discriminada e impactada pelo racismo e suas consequências.  

Esse movimento reverberava no Brasil a dimensão que o debate 

étnico/racial estava adquirindo também no plano internacional, tendo como um 

dos marcos a Conferência de Durban2, em 2001, na África do Sul, que 

repercutiu também dentro da academia. Podemos destacar a criação, em 2000, 

da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) e o surgimento dos 

Núcleos de Ensino Afro-Brasileiros nas instituições de ensino superior. Nesse 

contexto, é importante ressaltar a atuação de fundações americanas no 

financiamento de iniciativas e programas de pesquisa que priorizassem o 

estudo sobre as questões raciais. A Fundação Ford, que começou a atuar 

como uma organização filantrópica no Brasil em 1962, pode ser considerada ―a 

maior fonte de suporte financeiro recente das organizações do movimento 

negro no Brasil‖ (TELLES, 2002) e de apoio filantrópico às pesquisas sobre 

relações raciais no país, tendo distribuído um total de 347 milhões de dólares 

ao longo de 42 anos (BROOKE, 2002). Segundo Campos (2002), no livro ―Os 

40 Anos da Fundação Ford no Brasil‖, a fundação desempenhou um papel 

fundante no combate às desigualdades raciais na educação, financiando 

bolsas de pesquisa, projetos na área de desenvolvimento de currículo e 

material didático e programas de pesquisas e de ação afirmativa voltados para 

o acesso ao ensino superior em universidades públicas e privadas. 
                                                           
2
 III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância, que ocorreu em 2001, em Durban, na África do Sul. O Brasil pós-
Durban pressionou a corrida presidencial a adquirir compromissos com uma agenda anti-
racista. A partir do primeiro mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, 
algumas expectativas do movimento negro por políticas públicas compensatórias foram 
atendidas, com ações como a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir) em 2003; a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(SECAD), em 2004; a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura 
Africana e Afro-Brasileira no currículo da educação básica; o Estatuto da Igualdade Racial em 
2010; a Lei de Cotas para o Ensino Superior em 2012; e a Lei de Cotas para negros em 
concursos públicos em 2014. 



395 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

2. Novas mídias: novos territórios de disputa de verdades  

Com o avanço da tecnologia, principalmente o acesso aos smartphones 

e as redes sociais, houve uma ressignificação não somente das mediações 

tecnológicas, mas das relações sociais, bem como de suas interatividades e 

modos de produção de subjetividades. Ou seja, tais tecnologias não se 

inseriram apenas como equipamentos, mas também engendrando novos 

modos de agir e ser no mundo.  

A partir dos anos 2000, novos coletivos de juventude no campo do 

ativismo negro passaram a se organizar dentro do ambiente digital – as novas 

redes de negritude3 –, impactando a valorização de uma identidade racial afro-

brasileira e de um novo caráter da luta antirracista no Brasil. Cogo e Machado 

(2010) fazem um mapeamento dessas redes e analisam as modalidades de 

participação das populações negras na gestão e produção de espaços 

comunicativos próprios. Redes nas quais 

podemos observar a emergência de uma cidadania comunicativa em 
que o movimento negro se volta à geração e distribuição de 
conteúdos com o objetivo de pluralizar as representações do negro 
no universo das mídias (vinculadas ou não ao movimento) e construir, 
pautar e difundir o debate sobre a cidadania dos afrodescendentes. 
No marco dessa cidadania, o movimento empenha-se, ainda, na 
gestão e produção de espaços comunicacionais próprios que se 
pautam pela ampliação do acesso e da participação dos afro-
brasileiros nas tecnologias da informação e comunicação (jornais, 
rádios, sites, portais, blogs, etc.). Esses espaços próprios orientam-se 
igualmente à tematização das demandas por cidadania das 
populações negras, além de tornarem espaços de inclusão e 
capacitação comunicacionais dos afrodescendentes. (COGO; 
MACHADO, 2010, p. 2)  

No contexto dessas novas dinâmicas comunicacionais, sobretudo após 

as mobilizações de junho de 20134, as plataformas de internet passaram a ser 

também territórios de ativismo e luta política. Se tratando de mídias negras, 

atualmente existem iniciativas em todos os segmentos da mídia online, como 

canais no Youtube, páginas de coletivos negros no Facebook, aplicativos de 
                                                           
3
Termo utilizado por Cogo e Machado (2010) sobre os diversos usos de tecnologias para uma 

cidadania comunicativa dos afro-brasileiros. 
4
 Em junho de 2013 ocorreu uma onda de protestos que se espalhou por várias cidades 

brasileiras, mobilizando milhares de pessoas em manifestações que eram inicialmente contra o 
aumento das passagens e se tornaram a maior série de protestos desde o movimento Fora 
Collor, 21 anos antes, e foram denominadas pelos movimentos sociais como ―Jornadas de 
Junho‖. 
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celular, fóruns, blogs, microblogs, sites, agências de notícias, portais de 

conteúdo, entre outros. Os diversos canais funcionam como polos de ativismo 

e produção de conteúdo, criticando e se posicionando sobre processos 

excludentes e provocando nas redes o debate sobre temas como educação, 

saúde, combate ao genocídio de jovens negros, denúncia do racismo 

institucional e valorização das identidades e expressões culturais negras.  

A opção pela Análise do Discurso neste trabalho foi fundamental para 

identificar e fazer emergir esses novos processos de comunicação social que 

representam uma heterogeneidade contra-hegemônica no que tange à questão 

racial no Brasil. Assim como define Rocha (2014, p. 629) ―trabalhar numa 

perspectiva enunciativa, assumindo um compromisso com a alteridade, com o 

heterogêneo, contribui no sentido de fazer implodirem as visões totalizantes 

sobre o real, possibilitando repensar os grandes estereótipos com os quais 

convivemos‖. E se tratando de uma ―sociedade em que sabidamente o racismo 

determina lugares de subordinação às pessoas negras‖ (GIORGI; BIAR; 

BORGES, 2015, p. 206) se faz urgente a necessidade de forjar novos 

discursos, novos lugares de fala e produção de conhecimento, de disputar 

sentidos cristalizados, de decompor cenários e desconstruir naturalizações. 

 

3. Análise discursiva da repercussão do vídeoclipe “Você Não Presta”  

O vídeoclipe da música ―Você Não Presta‖, da cantora Mallu Magalhães, 

lançado em maio de 2017, provocou forte reação nas redes sociais e mídias 

negras na internet, que questionaram, entre outras coisas, o desconforto e 

constrangimento gerados pela escolha de utilizar no vídeoclipe dançarinos 

negros com óleo no corpo, usando roupas justas e com o corpo à mostra, 

contracenando como plano de fundo com a cantora branca, devidamente 

vestida e distanciada. Além disso, a cantora, que nunca se envolveu no debate 

sobre a questão racial, foi criticada por aparecer no clipe usando uma camisa 

do Oscar de 2002, uma edição que se tornou histórica por premiar dois negros 

nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz: Denzel Washington e Halle Berry.  

A pressão por parte youtubers e também de páginas no Facebook, 

Twitter, Instagram, blogs e portais de notícias militantes da questão racial fez 
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surgir uma ampla discussão nas redes sobre o vídeoclipe, resultando na 

repercussão do caso em diversas mídias massivas (Revista Veja, Jornal O 

Globo, Portal UOL, Jornal Extra, entre outros) e na publicação de uma carta de 

desculpas da cantora. 

Para a análise, selecionamos duas reportagens publicadas na mídia 

tradicional no formato online, uma do Jornal O Globo e outra do Jornal Extra, 

dois jornais de grande circulação, que apesar de pertencerem ao mesmo grupo 

editorial apresentaram distinções bem marcadas, principalmente na abordagem 

do tema e no tratamento dado às fontes. Procuramos observar de que modo se 

construíram os discursos relativos à questão racial nos textos veiculados nas 

mídias massivas e como esses discursos estão povoados de vozes e 

enunciados veiculados nas mídias negras digitais, ainda que sob tentativas de 

invisibilização.  

Além do conceito de gênero de discurso, as noções de dialogismo, 

polifonia e linguagem como intervenção foram centrais para este artigo. Tendo 

como ponto crucial o estudo do enunciado, o diálogo com os preceitos 

bakhtinianos nos traz a convicção de que não existe enunciado individual, pois 

um enunciado está sempre povoado de outros e, sendo assim, não existe a 

inauguração de um enunciado, pois ele é sempre um elo com o que veio antes 

e o que virá depois. 

O autor estabelece que todo discurso é construído com base em outros 

discursos e carrega suas marcas. E apesar da enunciação ser monológica, a 

materialidade linguística é um embate de vozes e a expressividade de um 

enunciado é sempre uma resposta não só em relação ao seu objeto, mas 

também em relação aos enunciados do outro sobre o mesmo tema. 

Nesse contexto, a língua deve ser considerada não como um sistema ou 

estrutura isolada e abstrata, mas a partir de seu uso e prática social. E numa 

concepção da linguagem para além de seu poder de representação, o locutor e 

o interlocutor ocupam posições plenamente ativas, capazes de criar novos 

enunciados, construir novas narrativas, e, no caso das mídias negras digitais, 

fazer circular novos discursos sobre o negro na sociedade. Décio Rocha diz 

que a linguagem age intervindo e construindo o social, exercendo uma dupla-
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função de ―por um lado, representar, falar de um dado estado de coisas no 

mundo; por outro, intervir nesse mesmo mundo, contribuindo para produzi-lo.‖ 

(ROCHA, 2006, p. 360). 

Optamos por olhar as duas notícias pensando em identificar por meio de 

quais marcas dialógicas poderíamos melhor compreender os embates e 

tensões entre as mídias em questão, alternativa e hegemônica, como 

explicitamos ao longo de nossas análises.  

A notícia do Jornal Extra, um jornal voltado para classe C/D, intitulada 

―Clipe de Mallu Magalhães é associado ao racismo por internautas; entenda‖, 

traz enunciados advindos das quatro principais redes sociais utilizadas no 

Brasil: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Ao iniciar a leitura, um primeiro 

aspecto lexical já chama a atenção, pois apesar de o título da notícia do Extra 

denominar ―internautas‖, o lead se refere aos sujeitos que criticaram a cantora 

na internet como ―blogueiros‖ e ―ativistas‖, e no corpo da notícia vemos também 

a ocorrência da palavra ―manifestantes‖, termos que apontam para uma ideia 

de sujeitos ativos. O lead do Extra evoca dois termos que surgiram nas redes 

sociais e nas mídias negras em críticas ao clipe: ―objetificação cultural‖ e 

―hipersexualização do corpo‖, reproduzindo um vocabulário incomum na 

circulação da mídia massiva e configurando um diálogo evidente com as 

denúncias advindas das redes.  

Observando a notícia do Jornal Extra e fazendo uma comparação com 

os conteúdos publicados pelas mídias negras digitais é possível observar que 

os principais argumentos de crítica ao clipe presentes nos discursos advindos 

das redes de negritude foram apresentados um a um ao longo do corpo da 

notícia: o corpo dos bailarinos negros banhados em óleo que remetem à prática 

na época da escravidão; a cena em que os bailarinos aparecem atrás da grade 

de ferro; o distanciamento entre a cantora e os bailarinos no clipe, utilizando-os 

como plano de fundo; a camisa de Mallu que remete ao Oscar e o fato da 

cantora estar se apropriando de uma efervescência na discussão racial para 

promover seu novo álbum. 

A notícia também traz três capturas de tela do Twitter e Facebook 

articulando as críticas à cantora. Essas capturas são utilizadas como textos em 
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formato verbo-visual e remetem o leitor diretamente ao ambiente 

conversacional típico das redes sociais. A primeira captura é um comentário de 

um usuário na página da cantora no Instagram, que aponta que ela ignora um 

―debate político que vem sendo construído pela juventude‖, e as outras duas 

são postagens no Twitter, que acusam a cantora de tentar ―ser inclusiva sem 

conversar com quem está sendo incluído‖ e de perpetuar a ―centralização do 

branco em tudo no mundo‖.  

Além disso, como mais uma marca de adesão ao discurso das redes, a 

matéria do Extra dedica o último parágrafo à crítica feita pela youtuber trans e 

negra Rosa Luz, que viralizou nas redes com o vídeo ―Mallu Magalhães - Você 

Não Presta (Análise Anti-racista)‖, atingindo mais de 193 mil visualizações. No 

enunciado da notícia ―Alguns youtubers, como Rosa Luz, que comanda o 

Barraco da Rosa, alegam que Mallu estaria tentando embarcar no crescimento 

das pautas raciais na mídia‖ é possível perceber que além de a notícia nomear 

a youtuber, o que a coloca numa posição de ―fonte oficial‖ trazendo seus 

argumentos, houve uma escolha lexical de adesão ao utilizar o verbo 

―comandar‖. 

Na matéria do jornal O Globo ―Mallu Magalhães pede desculpas por 

clipe acusado de racismo‖ a única enunciadora explícita é a cantora Mallu 

Magalhães, ou seja, ela é a fonte oficial, colocada no centro da matéria. O uso 

do verbo ―acusado‖ de forma impessoal é uma marca da tentativa de 

invisibilizar o outro na notícia. A notícia diz que ela recebeu ataques e críticas, 

mas utiliza formas verbais impessoais que omitem de onde vieram tais 

acusações e quais foram os argumentos utilizados contra a cantora, 

mencionando no último parágrafo uma única crítica, aos corpos negros 

besuntados em óleo, generalizando o enunciador polêmico como ―ativistas‖, e 

invisibilizando não somente esses ―coenunciadores polêmicos‖, mas seu lugar 

de enunciação dentro da notícia.  

Algumas escolhas na notícia de O Globo ratificam a posição da cantora 

enquanto coenunciadora hegemônica dotada de oficialidade e legitimidade, 

como a publicação da carta de desculpas da cantora na íntegra ao final da 
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notícia e a expressão ―veio a público‖ presente no enunciado ―Mallu Magalhães 

veio a público nesta quarta-feira‖ no lead. 

A ela também é atribuída a competência de dizer a verdade e ―encerrar 

a discussão‖. É possível ilustrar isso com o trecho da carta em que a cantora 

diz que entende as ―interpretações‖ que derivaram do clipe, mas que gostaria 

de deixar claro suas ―reais intenções‖. O uso da palavra ―reais‖ reivindica aqui 

uma pretensão de verdade, que logo julga as denúncias contra ela como 

mentiras, reproduzindo o discurso que desautoriza as críticas antirracistas e cai 

no velho estereótipo de vitimismo que vê racismo em tudo.  

Mallu é o falante autorizado e legítimo, enquanto os milhares que a 

criticaram são um eco anti-racista das redes que o Jornal O Globo escolheu 

não representar, mas que também não pode negar, pois que a própria notícia é 

resultado desse movimento.  

 

Considerações Finais  

Uma perspectiva dialógica da linguagem como norteadora desta análise 

permitiu perceber as marcas desses discursos com que a mídia massiva 

dialoga, analisando os modos de citação do discurso do outro dentro do corpo 

da notícia e fazendo emergir essas múltiplas vozes que a constituem enquanto 

enunciado, ainda que invisibilizadas. Tomando que toda a discussão sobre 

racismo que envolveu o lançamento do vídeoclipe foi trazido pelas mídias 

negras digitais e que apenas posteriormente apareceram na mídia tradicional, é 

possível afirmar que a própria publicação dessas notícias já evidenciam uma 

resposta a esses enunciados, mesmo que adotem estratégias discursivas de 

negação ou amenização das críticas levantadas pelas mídias negras. 

Não se pode, em nenhum momento, abandonar a convicção de que a 

mídia massiva, por uma lógica comercial, precisa adequar seus discursos ao 

público que lhe é caro. Porém, nessa mesma lógica conseguimos verificar que 

a tomada de consciência desse público em relação à questão racial e a sua 

consequente manifestação através das suas redes de mídia forçam discursos 

na mídia massiva, fazem a mídia massiva ir aonde ela não pretendia.  
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A partir dessas análises compreendemos como a linguagem e a mídia 

possuem uma função de não somente relatar algo anteriormente ocorrido, mas 

de intervir no mundo, configurando-se, no cenário de comunicação atual, como 

uma importante ferramenta no agendamento pautas contra-hegemônicas na 

mídia massiva e na esfera pública. 

E todos esses fatores, trazidos para a discussão étnico-racial no Brasil, 

evidenciam necessidade de forjar novos discursos, novos lugares de 

enunciação e de desconstruir estereótipos. Por isso, a relevância dessa 

investigação se dá em vista da importância da veiculação, ainda que sob 

pressão, de conteúdos progressistas e anti-racistas pela mídia massiva no 

Brasil, uma vez que o meio digital no país ainda se configura como um lugar de 

exclusão.  
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Anexo I - Parte textual da notícia do Jornal Extra, publicada em 
23/05/17 

Clipe de Mallu Magalhães é associado ao racismo por internautas; entenda 

O novo clipe de Mallu Magalhães, ―Você não presta‖, levantou críticas na web de que estaria 
reforçando ideias racistas. O vídeo, lançado na última sexta-feira, foi criticado por blogueiros, 
ativistas e internautas em conteúdos na internet e na rede social da cantora. Os comentários 
apontam objetificação cultural, hipersexualização do corpo, e mais. 

Nas imagens, bailarinos negros dançam com o corpo com óleo, o que foi apontado por ativistas 
como uma atitude de hipersexualização do corpo e que remete a práticas usadas na época da 
escravidão, quando os escravos eram besuntados em banha para parecerem mais saudáveis e 
terem as mazelas físicas escondidas. 

Outra imagem que chamou atenção na web foi a que os bailarinos, sem Mallu, aparecem atrás 
de uma grade de ferro, no verso da música em que ela canta ―eu convido todo mundo para a 
minha festa, mas não convido você porque você não presta‖. 

O distanciamento da cantora também chamou a atenção dos internautas. Os manifestantes 
apontam que a cantora não se coloca como integrante do grupo nas imagens. Em outro trecho, 
a mulher de Marcelo Camelo usa uma camisa com a frase ―Oscar 2002‖, único ano em que 
dois negros (Denzel Washington e Halle Berry) ganharam o troféu de melhores atores da 
academia de cinema americana. 

https://extra.globo.com/tv-e-lazer/clipe-de-mallu-magalhaes-associado-ao-racismo-por-internautas-entenda-21380798.html
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/clipe-de-mallu-magalhaes-associado-ao-racismo-por-internautas-entenda-21380798.html
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No Instagram de Mallu Magalhães, fãs da cantora a defenderam: "Mallu, fiquei chocada com as 
problematizações absurdas diante do seu clipe. Eu como negra não vi problema algum, a gente 
deve expor, sim, verdadeiros problemas, não coisas bestas como foram retratadas em matérias 
de alguns sites Beijão e muita luz pra tu!", "Olha, eu gostei muito do clipe, da coreografia, do 
cenário urbano e da música. Vejo muito racismo por aí, mas não vi no seu clipe". 

Alguns youtubers, como Rosa Luz, que comanda o Barraco da Rosa, alegam que Mallu estaria 
tentando embarcar no crescimento das pautas raciais na mídia: ―Este clipe é a prova viva de 
como a indústria musical se apropria de figuras marginalizadas, como o negro, apenas como 
objetos e plano de fundo para artistas que não vivenciam a negritude diariamente. Infelizmente, 
esse clipe reproduz pensamentos racistas que estão presentes na nossa sociedade desde a 
época da colonização‖. 

 

Anexo II - Notícia do jornal O Globo - Publicada em 24/05/17 

Mallu Magalhães pede desculpas por clipe acusado de racismo 

Cantora disse que entende 'interpretações que derivaram' do vídeo de 'Você não presta' 

Muito criticada e acusada de reforçar ideias racistas por causa do lançamento do clipe da 
música ―Você não presta‖, Mallu Magalhães veio a público nesta quarta-feira para pedir 
desculpas aos fãs. Segundo comunicado postado em suas redes sociais, a cantora explica que 
―a ideia era ter um clipe com excelentes dançarinos que despertassem nas pessoas a vontade 
de dançar, de se expressar‖, mas que entende as ―interpretações que derivaram do clipe‖. 

―A arte é um território muito aberto e passível de diferentes interpretações e, por mais que 
tentemos expressar com precisão uma ideia, acontece de alguns significados, às vezes, 
fugirem do nosso controle. Sei que o racismo ainda é, infelizmente, um problema estrutural e 
muito presente. Eu também o vejo, o rejeito e o combato. Li cada uma das críticas, dos posts e 
comentários, e o debate me fez refletir muito sobre o tema. Entendo as interpretações que 
derivaram do clipe, mas gostaria de deixar claro minhas reais intenções‖, diz um trecho do 
comunicado. 

Nas imagens, bailarinos negros dançam com o corpo com óleo, o que foi apontado por ativistas 
como uma atitude de hipersexualização do corpo e que remete a práticas usadas na época da 
escravidão, quando os escravos eram besuntados em banha para parecerem mais saudáveis e 
terem as mazelas físicas escondidas. 
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O DISCURSO E SEU FUNCIONAMENTO NAS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS 

SOBRE O DOCENTE 
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Resumo: Neste estudo objetivamos investigar as formações imaginárias do Ministério 
da Educação (MEC) sobre o professor de Ensino Médio da Rede Pública. Para tanto, 
analisamos o discurso do Ministro Mendonça Filho, enunciado em programa televisivo. 
Os procedimentos metodológicos utilizados são os da Análise de Discurso francesa, 
além das modalidades argumentativas, segundo Amossy (2008). Os mecanismos de 
funcionamento do discurso, conforme Orlandi (2001), repousam nas formações 
imaginárias do sujeito. A posição imaginária do sujeito discursivo em questão é a de 
mentor da reforma em debate, detentor de um poder/saber sobre ela, que o autorizam 
a avaliar a atuação docente. Enuncia, pois, da FD de um poder instituído associada à 
FD da academia, quando aponta como uma das soluções ―ensinar o professor a 
ensinar‖. Tais FDs, em modo de aliança, produzem efeito de sentido de verdade, 
sendo que nas formações imaginárias verificadas, o professor é mero executor, para o 
alcance de índices educacionais.  
Palavras-chave: Proletarização docente. Sujeito. Discurso. Formações imaginárias. 
 
Abstract: This study investigates the Ministry of Education‘s (MEC) imaginary 
formations about public high school teachers. For this reason, we analyzed the Minister 
Mendonça Filho‘s discourse which was enunciated in a television program. The 
Discourse Analysis methodology is used besides argumentative modalities, according 
to Amossy (2008). According to Orlandi (2001), functioning mechanisms of the 
discourse stay in subject‘s imaginary formations. In his imaginary position, the 
discursive subject is the mentor of high school reform, holder of a power/knowledge 
about it. This authorizes him to evaluate teachers‘ performance. He enunciates from 
the DF of an established power associated with the DF of the Academy when he said 
that teaching teachers how to teach is a solution. Such DFs, in alliance mode, produce 
sense effect of truth. In his imaginary formations, teachers are classified as mere 
executors of tasks to improve educational achievement. 
Keywords: Teacher proletarianization. Subject. Discourse. Imaginary formations. 
 
 
 

Introdução 

Quando voltamos o olhar para o papel da escola e do protagonismo de 

seus agentes, é perceptível o seu lugar de centralidade no contexto 

institucional na sociedade ocidental. A ela é atribuída a responsabilidade de 

integrar, cultural e socialmente, os indivíduos; especialmente crianças e 
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adolescentes. Nesse contexto, o professor tem como parte de suas atribuições, 

o papel de reprodutor dos sentidos de ordem social.  

Assim a educação formal é colocada como difusora dos processos de 

inovação, do que decorre a frequente afirmação por parte dos agentes públicos 

sobre a necessidade de implementação de políticas públicas eficazes na área 

de educação e ensino. O discurso apresenta argumentos voltados para 

formação de uma competente rede de atendimento à população, com foco na 

potencialização da aprendizagem para a inserção no mercado de trabalho.  

O que se propõe no presente estudo é abordar como a esfera 

institucional, percebe e (re)cria a visão do profissional docente, através do 

discurso do Ministro da Educação Mendonça Filho a esse respeito, enunciado 

no programa televisivo Roda Viva, exibido em outubro de 2016.  

 

1. A formação continuada docente no Pacto pelo Ensino Médio 

Em seus objetivos com o Pacto, O Ministério da Educação atrela 

avanços no Ensino Médio à qualificação docente, ao declarar que a fim de 

garantir a qualidade no Ensino Médio contempla a ação de formação 

continuada de professores (BRASIL, 2014, p.4). Apresenta-se, portanto, como 

uma ação cujo objetivo central, segundo o seu Caderno I, Etapa 2, é ―contribuir 

para o aperfeiçoamento da formação continuada de professores, a partir da 

discussão das práticas docentes à luz das Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio‖ (Brasil, 2014, p.4).  

Nesse sentido, insere-se entre as diversas iniciativas para minimizar os 

problemas decorrentes das deficiências da formação inicial dos professores e 

os efeitos sobre o seu fazer docente. No entanto, o que se tem observado ao 

longo dos anos é, ironicamente, a descontinuidade desses processos 

formativos cuja implementação ocorre sempre sem uma consulta prévia aos 

seus prováveis partícipes. Interessa-nos tratar especificamente do ensino de 

LP, atentando para a declaração no documento que o regulamenta, em que 

afirma priorizar o ensino de leitura e escrita, sua fundamentação e 

desdobramentos em sala de aula (BRASIL, 2014). 
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Essa associação entre a qualificação docente e as reformulações 

curriculares do ensino público é acentuadamente reveladora, no que diz 

respeito aos interesses dos poderes hegemônicos referentes a sua ação 

pedagógica e à formação do aluno da classe popular.  

Revela-se assim, quando nos termos colocados pelo governo federal, o 

profissionalismo do professor é posto de forma pré-determinada. E desse modo 

propõe-se a alcançar esse docente, informando-o, orientando a constituição de 

sua identidade profissional para um determinado fim: o seu ajustamento e o de 

seus alunos aos interesses neoliberais. Tais esforços são camuflados num 

discurso pela promoção da educação para o mundo no século XXI, ao mesmo 

tempo em que destitui o professor de sua função de produtor de conhecimento. 

Assim, o docente sofre cobranças de permanente (re)qualificação a qual 

para operacionalizar-se, tem se dado em caráter complementar, o que 

pressupõe a existência de lacunas na sua formação inicial. Convém destacar a 

forma aligeirada como, já há alguns anos, os cursos de licenciatura têm sido 

oferecidos, sobretudo a partir da abertura para exploração do capital privado no 

mercado da educação. O ―aperfeiçoamento da formação continuada‖, segundo 

dizeres do Ministério da Educação, já mencionado, apresenta configuração 

complementar, e destina-se ao atendimento às avaliações externas e às 

demandas do mercado. Tal formato e propósito são denunciados por Geraldi e 

Geraldi (2012, p. 41): 

Podem-se situar, então, os PCNs como parte necessária da política 
de avaliações do sistema, em busca da eficiência e qualidade. 
Parâmetros e avaliação caminham juntos para construir outra 
domesticação: aquela dos professores. Estes deverão adaptar todo 
seu ensino aos parâmetros para que, nas provas nacionais, seus 
alunos consigam obter resultados positivos. 

O programa em questão constitui desse modo uma forma de intervenção 

no Ensino Médio, alcançando os principais sujeitos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem: professor e aluno. Surge num contexto histórico-social 

em que a formação e qualificação dos professores, a qualidade do ensino e os 

seus desdobramentos sobre a formação do aluno são questionados, numa 

sociedade norteada pelos valores neoliberais, determinantes na constituição da 

educação no Brasil. 
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A inscrição do nosso estudo numa discussão de tamanha complexidade 

exige que consideremos as relações de trabalho imbricadas nos processos 

formativos, mais especificamente aqueles destinados a profissionais em 

serviço. Fazê-lo de modo responsável implica a compreensão de que tanto as 

primeiras quanto os segundos são mediados pela linguagem, perpassados por 

discursos diversos, materializados em textos produzidos por sujeitos 

ideologicamente constituídos.  

Linguagem e ideologia suscitam a construção de sentidos, o imaginário, 

as representações dos sujeitos sobre si mesmos, sobre o outro e sobre a 

sociedade. Essas representações a Análise de Discurso francesa denomina 

Formações imaginárias, categoria indispensável a esse estudo. Uma análise 

discursiva dos enunciados do Ministro da Educação sobre a formação 

continuada de professores suscita um olhar sobre o discurso do poder sobre a 

docência e os sujeitos que a exercem. 

 

1.1. O discurso de poder na forma(ta)ção continuada  

Ao considerar a docência como um papel social, torna-se necessário 

perceber como é concebido o professor enquanto profissional do ensino. Quais 

os significados atribuídos à atividade docente pelo Ministério da Educação, que 

ancoram o processo de justificação do lugar ocupado pelo professor na relação 

saber-poder? Tal pergunta considera ser essa relação que norteia a concepção 

das políticas públicas vigentes, ao fim e ao cabo determinantes dos rumos das 

escolas do Estado brasileiro. 

A dimensão dos processos formativos, a exemplo da formação 

continuada de professores em serviço, fala primordialmente de elaborações 

institucionais veiculadas por meio de discursos de poder. Tais ações, por sua 

vez, adquirem, pela força da repetição e alcance do escopo, formas estruturais 

capazes de estabilizar discursos ideológicos voltados a uma pretensa unidade, 

identidade e homogeneidade do modo de produção capitalista (BOURDIEU e 

PASSERON 2014, p. 80). 
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Mas o que isso significa quando nos aproximamos das práticas internas 

do ambiente escolar? Quais os atores e as falas relevantes a considerar na 

montagem do viés ideológico que permeia a identificação social, conflitos e 

lutas? Nesse contexto há que se considerar aspectos relativos às estruturas 

institucionais de educação e formação para o trabalho, quanto daqueles que 

estão a produzi-la - técnicos e docentes, seus porta-vozes.  

No presente estudo, conforme já anunciado, interessa-nos o discurso da 

instituição formadora MEC, e procederemos a sua análise apoiados nos 

procedimentos metodológicos da Análise de Discurso francesa (AD). 

 

2. Metodologia - AD francesa – contribuições teórico-metodológicas 

Heine (2011, p. 16) classifica inadequada a classificação das pesquisas 

linguísticas do referido século apenas nos paradigmas formalista e 

funcionalista, uma vez que os estudos da Análise de Discurso de linha francesa 

não se encaixam em nenhum deles. Por esse motivo, julgamos procedente a 

existência de um terceiro paradigma – o Ideológico-discursivo, cuja principal 

vertente é a Análise de Discurso francesa, proposto pela autora.  

A AD é definida como disciplina ou campo do saber, inaugurado por 

Michel Pêcheux, cuja proposta é inserir o estudo do discurso num campo em 

que se articulam questões relativas ao sujeito e à ideologia (MALDIDIER, 

1997). Para Pêcheux, o sentido relaciona-se ao histórico, ao ideológico. Logo, 

pode sofrer alterações conforme as posições ocupadas pelos sujeitos que 

enunciam. Assim, concebe os sujeitos e o discurso como históricos e 

ideológicos, transferindo os processos de significação para um novo terreno.  

Direcionamos, portanto, o nosso foco para a discursivização, 

considerando as condições de produção dos discursos e seus processos de 

constituição, levando em conta as contribuições de Foucault (2003), de 

Pêcheux (1997) e de Orlandi (2001, 2006) entre outros de igual importância. 

Para tanto, atentaremos para o lugar social de onde falam os sujeitos 

envolvidos, as instituições que estes representam e as relações de poder que 

permeiam o referido processo. 
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Tomamos o sujeito enquanto ser do discurso, constitutivamente 

heterogêneo; o discurso, como efeito de sentidos. Orlandi (2001) refere-se ao 

interdiscurso como formulações feitas e já esquecidas que determinam o que 

dizemos, fundamentais para a compreensão do funcionamento do discurso e a 

sua relação com a ideologia e os sujeitos. Por isso, o Intradiscurso, o dizer que 

se atualiza em uma formulação - o fio do discurso -, só pode ser entendido na 

sua relação com o interdiscurso.  

Nesse sentido, o sujeito enuncia a partir de uma Formação Discursiva 

(FD), assim conceituada por Pêcheux (1997, p. 160): ―[...] aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que 

pode e deve ser dito [...].‖ Para ele, é na FD que palavras significam. As FDs 

estão ancoradas nas formações ideológicas que compreendem o conjunto de 

representações, compreensão de mundo de uma classe social.  

Na busca pela produção dos sentidos, Orlandi (2001) sistematiza em 

etapas a análise discursiva cujo propósito é verificar como o objeto simbólico (o 

texto) produz efeitos de sentido. Esse percurso compreende o estabelecimento 

do corpus e da pergunta que o organiza, até o alcance dos processos 

discursivos, responsáveis pelo modo como o texto significa. 

A primeira etapa consiste na dessuperficialização, na transformação da 

superfície linguística (o corpus, o material bruto, o texto) em objeto discursivo. 

O objeto de análise passa a ser o discurso, deixa de ser o texto, considerado 

―um exemplar do discurso‖ (ORLANDI 2001, p.65). Para a construção dos 

sentidos, é preciso referir esse texto à exterioridade, à discursividade, reportá-

lo ao saber discursivo, ao já dito independentemente, considerando que todo 

texto inscrito na memória e na história, mantém um diálogo permanente com 

outros textos. Na segunda, remete-se o discurso a uma FD da qual derivam os 

seus sentidos, e relacionam-se as diferentes FDs com a formação ideológica 

que interpela essas relações. Assim realiza-se o recorte. 

A terceira etapa se realiza quando o analista atinge os processos 

discursivos nos quais os efeitos de sentido foram produzidos. O objeto de 

análise é o interdiscurso, cuja relação com o intradiscurso propicia ao analista 
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compreender a produção dos sentidos. Logo, tem-se como produto da análise 

a compreensão dos processos de produção dos sentidos e a constituição dos 

sujeitos em suas posições.  

Em face de tais postulações e das condições de produção do discurso a 

ser analisado, o conceito de modalidades argumentativas propostos por 

Amossy (2008) são necessários para a análise discursiva que propomos. 

 

2.1. As modalidades argumentativas – a ação sobre o outro na interlocução 

Fundamentada em Perelman e Obrechets-Tyteca (1970), a autora 

apresenta a argumentação como o conjunto de meios verbais os quais 

objetivam a adesão do auditório a uma tese ou ponto de vista. Esse, por sua 

vez, situa-se no discurso, e por esse motivo a AD deve estudá-la enquanto 

parte integrante do funcionamento discursivo (AMOSSY, 2008, 232). 

O discurso depende de uma estrutura de troca global em que a ação de 

persuasão acontece. Refere-se, então, a tipos de troca argumentativa que, por 

meio dos gêneros do discurso, modelam o funcionamento da argumentação, 

seja num quadro dialogal ou dialógico. A modalidade argumentativa diz 

respeito ao ―empreendimento da argumentação‖, ou seja, à forma como ela é 

posta em execução. São seis as modalidades propostas por Amossy (2008): 

1. A modalidade demonstrativa ocorre quando num discurso 

monogerado ou num diálogo, o locutor objetiva obter a adesão do auditório, 

utilizando-se da demonstração racional, fundada em provas. O editorial e o 

debate de ideias são gêneros por meio dos quais se realiza esta modalidade.  

O programa Roda-viva identifica-se com esse último, consideradas as 

condições de produção em que nele são produzidos os discursos. Da troca 

verbal entre os entrevistadores e o entrevistado, o Ministro Mendonça Filho, 

extrairemos trechos por ele enunciados referentes aos professores e a sua 

formação. Será esse, portanto, o corpus da nossa análise.  

2. A modalidade patética - No discurso monogerado ou num diálogo, 

uma tese ou um ponto de vista são apresentados a fim de ‗tocar‘, mobilizar o 

auditório e assim conseguir a sua adesão.  
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3. A modalidade pedagógica - Tem-se neste modelo, também pelas 

vias do diálogo ou pela forma monogerada, uma instância de locução cuja 

posição é de superioridade, na medida em que se coloca como transmissora 

de um saber. Entendemos a formação continuada de professores do Pacto, 

objeto de nosso estudo, um exemplo de troca verbal inscrito nesse modelo 

argumentativo. 

4. Modalidade de co-construção - Refere-se às interações 

comunicativas concretas caracterizadas pela construção coletiva de respostas 

para um problema levantado conjuntamente.  

5. Modalidade negociada - Nesta, embora os participantes assumam 

posições divergentes e até conflituosas, empenham-se pela busca de uma 

solução consensual para o problema que os divide. Isso é feito mediante 

compromisso, a exemplo das trocas diplomáticas orais e escritas.  

6. Modalidade polêmica - Este modelo argumentativo se verifica numa 

confrontação agressiva entre teses antagônicas, quando duas instâncias 

opostas se apresentam em completo desacordo.  

 

2.2 Enunciações do MEC – o discurso do poder/saber em análise 

O tema central da entrevista é a reforma do Ensino Médio, instituída por 

meio de Medida Provisória. No formato do programa o grupo de 

entrevistadores era composto por jornalistas, técnicos em educação e 

professores universitários com ampla experiência em programas educacionais 

e de formação de professores. 

 

A imagem do docente no discurso sobre a formação 

Pergunta 1: Como atrair os jovens para a carreira do magistério no nosso país? (37:23) 

Mendonça Filho: ―[...] A gente tem que levar em consideração que o MEC tem programa de 
formação de professores e de qualificação e reforço na qualificação no Brasil como um todo. O 
orçamento nosso de investimento para política nessa área é de R$ 1.800.000.000,00 (um 
bilhão e oitocentos mil reais), o que não é pouco. E mais uma vez são programas muito 
dispersos, pouco focados e objetivos. Evidente que eu considero vital a participação do 
professor. Jamais uma nação conseguiu alcançar índices elevados na área educacional, sem 
que o professor fosse um componente essencial (38:32)‖. 
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P2: Como trabalhar um plano de carreira que motive o jovem no Brasil? 

Mendonça Filho: [...] Queremos abrir a discussão com professores, educadores, com todos, 
para redesenhar o modelo de formação de professores no Brasil, envolvendo universidades, os 
poderes municipais, os estados e naturalmente com todos que possam cooperar. Porque é 
como eu disse: é essencial para o sucesso de qualquer modelo educacional termos 
professores valorizados, capacitados, bem formados, e que possam transmitir o conhecimento 
com competência na sala de aula. 

 

P3: Sendo as universidades autônomas e os professores o centro de tudo, o que o MEC 
pode fazer para estimular que as universidades, faculdades de Pedagogia sigam o rumo que 
nós precisamos (46:01)? 

Mendonça Filho: São Paulo fez isso recentemente, até a Unicamp entrou nesse estágio de 
ampliar o espaço para ensinar o professor a ensinar, né? 

 

O sujeito discursivo aponta a formação dos professores como ponto 

nevrálgico da carreira docente e vê na discussão e debate com eles o caminho 

para a construção de um modelo de carreira do magistério. Ele utiliza a palavra 

‗reforço‘ como intensificador da qualificação docente, termo que perpassa o 

discurso educacional e remete à deficiência.  

Assim se apresenta apoiado na ideologia da deficiência cultural e outras 

delas decorrentes na qual se sustenta a proposta de educação compensatória, 

aplicada aos alunos da escola pública. Tem-se assim um discurso autorizado 

pela FD da Escola Tradicional.  

Em seguida, caracteriza os programas anteriores (pelo uso da forma 

verbal estavam) como ‗dispersos‘. O professor é, nesse contexto, definido 

como um ‗componente vital‘. Entretanto, na resposta à pergunta seguinte, o 

professor, anteriormente considerado fundamental na discussão sobre o 

magistério, é reduzido pelo sujeito discursivo ao lugar de transmissor de 

conhecimento em: ―É essencial [...] termos professores [...] que possam 

transmitir o conhecimento com competência na sala de aula.‖  

Nessa contradição tem-se um discurso atravessado por duas FDs em 

oposição. A primeira – aquela que concebe o professor enquanto intelectual, 

produtor do conhecimento, capaz de participar de debates e discussões 

relativos ao magistério e à própria carreira. Esta FD está, portanto, identificada 

com as postulações de Henry Giroux, que propõe uma formação docente para 

a construção do intelectual transformador.  
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Do outro lado tem-se a FD instrumental disseminadora de uma 

abordagem tecnocrática, com ênfase sobre o treinamento apoiado no 

conhecimento técnico. Em: ―para que ele possa transmitir o conhecimento‖. o 

exercício da docência reduz-se, restringe-se à mera transmissão do 

conhecimento. 

Na resposta à terceira pergunta, a imagem do professor enquanto 

executor se ratifica na declaração: ―a Unicamp ampliou o espaço para ensinar o 

professor a ensinar‖. Numa relação de oposição entre as duas FDs, produziu-

se o efeito de inconsistência de natureza teórica e ideológica, o que denuncia o 

caráter falacioso da argumentação. 

A utilização da demonstração racional, utilizada pelo locutor a quem são 

dirigidas as perguntas, apresenta-se marcada pela menção de valores 

monetários (―um bilhão e oitocentos mil reais‖) destinados à formação docente. 

Há, pois, a tentativa de obter a adesão do alocutário, apoiado em provas, 

caracterizando dessa forma o uso da modalidade argumentativa demonstrativa.  

 

Considerações (semi)finais 

O alcance dos efeitos de sentido produzidos no discurso analisado é 

determinante para a discussão acerca das formações ideológicas sobre as 

quais se apoia a formação continuada em estudo. As formações imaginárias 

sobre o professor e sua formação continuada se apresentam ideologicamente 

marcadas por uma visão tradicional, tecnicista, instrumental.  

Em face dessas exposições, entendemos ser propósito dos processos 

de formação docente continuada o ajustamento dos professores e o de seus 

alunos aos interesses neoliberais. Tais esforços são camuflados num discurso 

pela promoção da educação para o mundo no século XXI, ao mesmo tempo 

em que destitui o professor de sua função de produtor de conhecimento. 
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CONVERSACIÓN Y (¿…O?) DIÁLOGO: APROXIMACIONES PARA LA 

ESCUCHA
1 

Gloria Rojas Alvarez 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 
Resumen: La escucha es uno de los procesos comunicativos menos investigados y 
enseñados en un ámbito donde generalmente se privilegia la lectura y la escritura por 
encima de la oralidad (que incluye no sólo al habla, sino también la escucha). Desde 
una investigación que toma como centro la escucha a partir de varios planos de 
análisis como son la voz, la conversación y la ética; emergen varias similitudes y 
diferencias entre la conversación y el diálogo que llevan a observar que buena parte 
de autores y perspectivas privilegian el diálogo sobre la conversación, posibilitando un 
camino por explorar en el territorio escolar. 
Palabras clave: Escucha. Conversación. Diálogo. Escuela.  
 
Abstract: Listening has been one of the less researched and taught comunicative 
processes, in a field where reading and writing are more privileged than orality (That is: 
speaking plus listening). From a research that takes as a focus the listening from 
several levels of analysis, such as the voice, the conversation and the ethics; several 
similarities and differences emerge between the conversation and the dialogue which 
lead us to observe that many authors and perspectives privilege the dialogue over the 
conversation, enabling a new way to explore at the school area. 
Keywords: Listening. Conversation. Dialogue. School 
 
 

Introducción: Escucha y conversación
2
 

El escuchar es el proceso y experiencia a la que más se le dedica 

tiempo real como acción comunicativa, pero es la que menos se privilegia, se 

investiga y se enseña como lo hacen ver, entre otros, Beuchat (1989), Núñez 

(2003), Murillo (2009) y Cassany, Luna y Sanz (1994)3. Esto incide también en 

terrenos como la investigación y las prácticas educativas, que generalmente, 

han privilegiado el leer y el escribir.  

                                                           
1
 Este documento es una mirada más amplía de la ponencia presentada en el IV SEDiAr, por lo 

cual se cambió el título. La investigación en curso está enmarcada en el trabajo de tesis 
doctoral que realiza la autora en la Universidad de La Plata (Argentina), titulado: ―La escucha 
en la escuela, un camino por recorrer‖. 
2
 Una versión ampliada de este texto se puede encontrar en Rojas (2017). 

3
 Estos autores muestran que la comunicación es tan relevante que se le dedica el 80 % del 

tiempo total de los seres humanos, porcentaje distribuido en un 45 % para la escucha, un 30 % 
para el habla, un 16 % para leer y un 9 % para escribir (esto no implica que los datos no sean 
inobjetables, incluso, pueden llegar a tener variación de porcentajes de unos a otros estudios). 
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El vacío y faltante sobre el tema lleva a indagar las relaciones de la 

escucha con planos como la voz, la ética y la conversación. Esta última, 

aunque ha sido tratada disciplinar e investigativamente en mayor medida que la 

escucha, también merece ser valorada y apropiada en su justa dimensión, 

como se puede entender desde Skliar (2010, 2017), Larrosa (2008) y Morey 

(2002), quienes destacan la relación de la educación con la conversación y, por 

ende, con la escucha. 

En la búsqueda y rastreo teórico se encuentra en gran medida, las 

semejanzas entre la conversación y el diálogo. Pero también, se da relevancia 

a las diferencias, ya que la conversación ha ocupado un lugar de menor 

impacto que el diálogo en ámbitos sociales y escolares. Sin embargo, el 

análisis de la escucha desde la conversación, siendo un terreno casi 

inexplorado, conlleva al abordaje desde diversas miradas, en algunas de las 

cuales se encuentra una relación con el diálogo, ubicando los términos desde 

la sinonimia o las semejanzas. En otras, se llega a incluir la conversación en el 

diálogo, y en otras, el diálogo está incluido dentro de la conversación. Los 

puntos de intersección entre el diálogo y la conversación no son absolutos.  

 

Puntos de intersección entre el diálogo y conversación 

El diálogo ha sido tratado por las ciencias sociales, las ciencias del 

lenguaje, la comunicación, la literatura y la educación. Ha constituido, incluso, 

una forma privilegiada de la filosofía (Platón, 2003), y se sigue tratando en 

tiempos más recientes (Gadamer, 1998; Habermas, 1987).  

Bajtín (1999), profundizó en el diálogo identificando la alternancia de 

voces que, a veces, están de acuerdo y a veces, en desacuerdo, por ―un 

determinado conjunto de ideas, pensamientos y palabras que se conduce a 

través de varias voces separadas sonando en cada una de ellas de una 

manera diferente‖ (p. 193). lo que lleva a que acontezca el diálogo, el que se 

establecería a partir de lo que se recibe, se entiende y se interpreta desde la 

voz del otro, generándose la inevitable retroalimentación que conduce al 

intercambio de voces.  
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En menor medida que el diálogo, la conversación también ha sido un 

tópico de estudio desde varias disciplinas. Teniendo en cuenta el análisis del 

discurso, Calsamiglia y Tuson (2002) definen la conversación espontánea 

―como la forma primera, primaria y universal de realización de la oralidad [...] 

como la forma más característica en que las personas se relacionan y llevan a 

cabo sus actividades cotidianas como seres sociales‖ (p. 32). 

Otra postura como la de Richard Sennett (2012) muestra lo 

conversacional a tono con lo dialógico, enfatizando en los requerimientos de la 

escucha. Sin embargo, también surge la contraparte de la aserción feroz 

(Sennett, 2012, p. 387), que elimina directamente al oyente y se da ligada a la 

polémica, al debate, a la discusión y a la violencia, ya que quien es polemista 

solo pide asentimiento, demostrando una autoridad impositiva que se pone en 

cuestionamiento porque elimina directamente a quien escucha.  

Lo anterior se relaciona con lo que dice Plantin (2003), quien hace ver la 

excesiva importancia que se le ha dado al debate y a la discusión en el mundo 

académico y en lo mediático, ligado esto a la necesidad de convencer a través 

de lo que suscita polémica y enfrentamiento, dejando de lado otras formas 

(como el consejo) que también pueden conllevar argumentos y diferencias sin 

necesariamente polemizar, como lo indica el autor en mención. Para el caso 

presente, se validarían las prácticas conversacionales en sí mismas. 

Las semejanzas entre el diálogo y la conversación también han sido 

factibles en las indagaciones alrededor de la escuela, sin ninguna distinción en 

algunos casos. En otros, hay una tendencia que maneja más el diálogo que la 

conversación, ya que, desde este, se atiende la finalidad de comprender y de 

entender, de preguntar y de enfocarse en la certeza de las respuestas 

correctas.  

Hablar de conversación en situación de diálogo (Rojas, 2015), en 

contextos particulares de aula relaciona los dos términos en la ―amplia familia 

de las interacciones verbales‖ (p. 180), empleándose la conversación de 

manera intencionada con intereses y propósitos particulares en el uso del 

lenguaje, girando sobre temas determinados y con finalidades específicas, a 
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pesar de que se tengan rasgos coloquiales, tonos informales y alternancia de 

turnos no predeterminados. 

En algunos escenarios escolares no se tiene en cuenta la conversación 

entre estudiantes porque ―se asocia con pérdida de tiempo, desorden y caos‖ 

(Rojas, 2015, p. 180), lo que motiva a abordar la conversación en el aula 

fundamentándose en un principio dialógico y de cooperación que permita a los 

estudiantes ―apropiarse de las formas lingüísticas adecuadas para actuar 

discursivamente, según sus necesidades e intereses‖ (p. 182); y en esa misma 

medida, Mercer (1997) observa que la conversación en el ámbito escolar puede 

trabajarse como una práctica intencionada y con fines educativos específicos, 

además de presentarse con varios objetivos.  

Desde otra postura, Gadamer (1998) plantea los términos diálogo y 

conversación más en relación de igualdad y semejanza, que en oposición para 

la relación de quien enseña y aprende, ya que habla sobre la conversación 

pedagógica (p. 207)4, y cuestiona que usualmente, quien enseña posee 

dificultades para mantener el diálogo, no solo por su rol de mayor autoridad, 

sino porque el diálogo debiera emerger en la situación de un docente con sus 

estudiantes, en la intimidad de un pequeño círculo: ―Ya Platón sabía de esto: el 

diálogo no es posible con muchos a la vez, ni en presencia de muchos. Los 

denominados debates en el podio o conversaciones en una mesa 

semirredonda son siempre diálogos a medias‖ (Gadamer, p. 208)5.  

El diálogo –más que la conversación– se reporta como una salida en 

términos pedagógicos, más cuando se habla de convivencia y de resolución de 

conflictos (Pérez Fragoso y Bazdresch, 2010). Sin embargo, la pesquisa sobre 

la conversación en los entornos escolares, desde una postura en la que esta 

tenga una identidad propia, que permita una escucha para acceder al otro 

desde sus tiempos, desde su presencia, desde su voz, desde el respeto a su 

propia y única corporalidad, sigue quedando al margen. 

                                                           
4
 Desde una postura más didáctica, Cárdenas et al. (2017) proponen la conversación 

académica, teniendo en cuenta su filiación con lo dialógico. 
5
 En esa misma medida, bien vale recordar a Montaigne, quien asume que la conversación 

únicamente puede darse entre contadas personas: ―Me gusta contestar y discurrir, pero es con 
pocos hombres y en privado‖ (1953, p. 299). Este número restringido entre quienes participan 
en una conversación es también planteado por Kerbrat Orechionni (citada por Calsamiglia y 
Tuson, 2002). 
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Conversación o diálogo: puntos de oposición  

La etimología de los términos diálogo y conversación6, lleva por un lado 

al logos que atraviesa o que es atravesado, y por otro, al dar vueltas o giros en 

conjunto, o con otro. Esto instaura una diferencia radical entre el diálogo y la 

conversación, porque en el uno está implicado, ante todo, la razón, el discurso, 

la palabra; y en el otro, desempeña un papel preponderante, el sujeto. 

Las diferencias entre la conversación y el diálogo son fundamentales 

para estudiosos como Mignolo (1987), quien hace un análisis teniendo en 

cuenta la base generada por Bajtín sobre los géneros discursivos, y aunque 

plantea algunas semejanzas, encuentra muchas diferencias entre los términos, 

mostrando que el análisis sobre la conversación es relativamente reciente 

comparado con el del diálogo, que sí tiene siglos de antigüedad (v.g. Aristóteles 

y diálogos dialécticos).  

Así, también, la conversación se plantea como género discursivo que 

nace de la oralidad y, encierra más libertad que el diálogo. Una de las 

características de la conversación es que haya simetría y similitud en los roles 

para el intercambio de turnos, en escenarios de interacción más desprevenidos 

que los del diálogo, ya que este está asociado a la literatura y a la escritura 

(entre muchas otras fronteras), por lo que puede imitar y representar 

escrituralmente la conversación (Mignolo, 1987).  

Así, Álvarez (2001) dice que en el español se intercambian con cierta 

frecuencia los términos diálogo y conversación, pero estos no pueden ser 

sinónimos ya que  

[...] la conversación es más abierta, no tiene requisitos previos, puede 
improvisarse y puede tratar sobre cualquier tema que surja 
espontáneamente, y puede comenzarse a iniciativa de un sujeto. El 
diálogo es más cerrado, mantiene la unidad temática, y las 
condiciones no suelen estar impuestas por los interlocutores, sino que 
son inherentes al proceso dialogal (Bobes Naves, citada por Álvarez, 
2001, p. 24).  

                                                           
6
 Conversar viene del latín conversatio que significa ―vivir, dar vueltas en compañía‖. ―Con‖ 

(reunión) y el verbo ―versare‖ (girar, cambiar, dar muchas vueltas) 
(http://etimologias.dechile.net/?dia.logo). Con respecto al diálogo, la palabra latina viene del 
griego: dialogus, prefijo ―dia‖ (a través) y la raíz ―logos‖ que representa ―palabra‖, ―tratado‖, 
―estudio‖ (Corominas, 1987). 
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También, Gutiérrez (2017) plantea que ―el diálogo posee el carácter de 

mediador de cosmovisiones en conflicto; por ende, es más profundo y 

polémico‖ (p. 30), mientras que la conversación es menos formal y más 

amistosa. El diálogo ha resultado ser más apropiado y conveniente para 

indagar alrededor de problemáticas que evidencian crisis de convivencia, 

búsquedas de resolución de conflictos en planos no solo escolares, sino 

también, sociales (cf. Gutiérrez, 2017). 

Desde la perspectiva que ofrece Skliar (2017), se plantean otras 

diferencias radicales entre el diálogo y la conversación, ya que esta es más real 

y el diálogo es más experimental porque ofrece una especie de alternancia 

serena al tomar turnos, al aguardar, al preguntar y responder; además, la 

conversación no necesariamente tiene temas específicos y –si los hay– estos 

muchas veces van hacia la deriva, haciendo que se pierda el foco de lo que se 

estaba conversando, y esto lleva a que la conversación sea un conglomerado 

de rostros, gestos, voces y silencios. 

Lo anterior incide en que la conversación pueda ser mirada desde lo que 

implica no solo acercarse, sino también, tomar distancia, en un espacio en el 

que no necesariamente deba preexistir de antemano la comprensión, los 

objetivos de aprendizaje o la evaluación. La conversación tiene una enorme 

distancia con la palabra diálogo, porque este se ha tecnificado altamente y 

desde él se han hecho laboratorios, controles, evaluaciones y ha surgido una 

especie de moral del diálogo como lo plantea Skliar (2017). Esto conlleva a que 

el diálogo tenga una posición menos genuina y auténtica con respecto a 

aquello que necesita el estar presentes, atentos y escuchar abiertos a la 

conversación (Skliar y Barcena, 2015, p. 20). 

Peter Handke (citado por Larrosa, 2008) también muestra una posición 

en la que se cuestiona el diálogo:  

Es un tiempo en el que en el espacio, en el ―éter‖, solo se oye el 
zumbido, el silbido, el atronar de los diálogos. En todos los canales se 
oye continuamente el estampido de la palabra ―diálogo‖. Según las 
últimas pesquisas de la investigación dialogal, una disciplina que 
acaba de tomar carta de naturaleza y que se vanagloria de haber 
adquirido con gran rapidez una multitud de seguidores (pp. 90-91). 
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Así, Larrosa (2008, p. 91) plantea que ―el zumbido atronador y mentiroso 

del diálogo todavía no ha conseguido acabar con el murmullo vivo y verdadero 

de la conversación‖, posición que remite también a Miguel Morey (2002), para 

quien ni el debate ni el diálogo sirven de nada, porque quizás, solo resta volver 

a aprender a hablar, el pensamiento y la conversación. 

En esa medida, la más auténtica escucha de sí y de los otros se da 

siempre en el seno de una conversación, ya que conversar tiene que ver con 

vivir juntos, con compañía, y la experiencia que ello representa de pensar 

presencialmente. La escucha desde la conversación plantea una conexión y 

una relación con el otro, quien se deja decir y a ―quien se reconoce como quien 

es (y no como pensamos o necesitamos que sea); alguien a quien se autoriza, 

a quien se reconoce como autor(a), como origen de palabra y de sentido‖ 

(Blanco y Sierra, 2015, p. 7).  

 

La conversación como arte de escuchar en la escuela 

La conversación y el diálogo han sido pensados y abordados en la 

investigación escolar; sin embargo, el diálogo tiene un lugar privilegiado que 

deja de lado la naturaleza de la conversación marcada por inevitables 

interrupciones, comienzos y finales en cualquier lugar, así como temas no 

finalizados, pero también llena de una riqueza narrativa y de ámbitos reales 

que propician más autenticidad en la escucha y en el reconocimiento del otro.  

El enclave de la conversación sostiene a la comunidad educativa (Skliar, 

2017), más allá de los avances y progresos tecnológicos, sobre los cuales 

parece dirigirse la mayor parte de intereses y financiamientos de los ámbitos 

escolares. La conversación debería florecer desde la misma manera de ser del 

maestro: ―Una conversación es lo más justo que sea llamada la actitud del 

maestro‖ (Zambrano, 2007, p. 4), lo que llevaría a poderla asociar como gesto 

pedagógico, aquello que ayude a saber hacer con el mundo y con la vida, y 

esto implicará que no se converse tanto sobre un texto, sino sobre los efectos 

en uno, ni sobre un saber, sino sobre sus resonancias en los sujetos, para que 

se mantengan tensas las dudas esenciales: el amor, la muerte, el destino, el 

tiempo... (Skliar, 2017). 
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Lo anterior abre fronteras para que, teniendo en cuenta la escucha 

desde la conversación en la escuela, haya un detenimiento también, en la voz 

del maestro como lo recuerda Mankovsky (2011, p. 12): 

[...] cada docente llega a ser reconocido en la cultura institucional de 
una escuela por los alumnos, sus colegas y también las familias: ―el 
que explica bien‖, ―el que vive gritando‖, ―el que te alienta y te ayuda‖, 
―el que te escucha‖. 

Aunque la palabra del maestro ha tenido el ―poder de prohibir, obligar, 

limitar, retacear‖, también ha tenido ―el poder de aventurar, confiar, ceder, 

escuchar‖ (Mankovsky, 2011, pp. 12-13).  

 

Consideraciones finales 

La conversación está más cercana al sujeto y a su reconocimiento desde 

aspectos, temas y tiempos que van más allá de lo evaluativo, de objetivos 

predeterminados y de resultados esperados en el ámbito escolar.  

El diálogo, como acto discursivo y como posibilidad de investigación 

disciplinar, didáctica y social, ha tenido un radio de acción muchísimo más 

amplio que la conversación.  

El diálogo se ha manejado más desde lo escolar (y lo social) desde 

expectativas, intereses y fines evaluativos presupuestos lo que lo hace más 

artificioso.  

La escucha desde la conversación se presenta desde una manera 

menos forzada y más auténtica, con posibilidades de hallazgos reales y 

genuinos en el ámbito escolar, además de plantear una posibilidad más 

cercana al reconocimiento del otro, que otras posibilidades discursivas. 
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EL DEBATE EN TORNO DE LOS LÍMITES DE LA RETÓRICA Y LA 

LITERATURA. UNA HIPÓTESIS HISTORIOGRÁFICA EN LA CUESTIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN DEL DISCURSO FILOSÓFICO 

Graciela Marta Chichi 
Universidad Nacional de La Plata, CONICET 

 
 
Resumen: Presentaré los lineamientos de un debate sobre los mutuos límites del 
discurso persuasivo y del literario, que mantuvieron dos profesores norteamericanos 
formados en la Universidad de Columbia, llamados Richard P. McKeon y Kenneth D. 
Burke, quienes dejaron su impronta en la así llamada ―Escuela de Chicago‖. Sus 
respectivas posiciones sobre la retórica y el discurso, dejando a un lado el impacto de 
la obra de ambos, se cuentan entre aquellas que a mediados del siglo pasado 
fundaron una ―nueva retórica‖, a las que raramente se les hace justicia en trabajos 
escritos en español. Mi trabajo plantea una hipótesis, de corte historiográfico, que se 
relaciona con el horizonte y la biografía académica de los fundadores del pragmatismo 
contemporáneo norteamericano, filosofía aludida en la presentación del resumen del 
Simposio 13 desarrollado en el marco del Seminario Internacional de SEDIAR IV, en la 
Universidad de Buenos Aires, en marzo del 2018. 
Palabras clave: retórica. Poética. Neoaristotélico. Pragmatism. 
 
Abstract: In this paper I identify two basic theses that were introduced by Richard P. 
McKeon and Kenneth D. Burke in their debate concerning the boundaries between 
persuasive and literary discourses. They are founders of the so-called ―New rhetoric‖, 
their work is not well known in the Spanish scholarship on the field. Consequently, I 
pay attention to this debate as historiografical hipothesis that aims to shed light on the 
cultural milieux of some of the figures of classical American Pragmatism, philosophy 
concerned in the presentation of the Symposium 13 held at the International Seminar 
SEDIAR IV (Buenos Aires, March 2018). 
Keywords: Rhetoric. Poetics. Neoaristotelian. Pragmatism. 
 
 
 

Me interesa presentar lineamientos de un debate en torno a los mutuos 

límites del discurso persuasivo y el literario, el debate que a mediados del siglo 

XX mantuvieron dos profesores de literatura, uno llamado Richard P. McKeon 

(1900-1985) y el otro, Kenneth D. Burke (1897-1993). De la frondosa obra de 

sendos autores me he detenido en las posiciones vertidas en dos respectivos 

ensayos de teoría y crítica de literatura inglesa de los años sesenta, respecto 

de los cuales he mostrado en qué medida estuvieron comprometidas con las 

bases del campo de la retórica y la poética, que a fines del siglo pasado queda 

así delineado como el nombre de una (nueva) área de estudio autónomo e 

interdisciplinar por excelencia. Puestos a reconocer el primer programa de 
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interrogantes desarrollado en esa área, queda bien atestiguada la fuerte 

vinculación de ese campo con cuestiones planteadas por los escritos de La 

Retórica y de La Poética, que ha sido por lo demás el texto aristotélico más 

influyente en el pensamiento contemporáneo.1 

En el terreno de las coincidencias comienzo por decir que ambos 

autores estaban en los años veinte en la Universidad de Columbia, época en la 

que era raro hablar de retórica, que con todo parecía entrar en la estética por 

su relación con el trabajo de crítica literaria (Wollin, 2001, p. 33 y 34). Ambos 

estuvieron de distinto modo involucrados con figuras centrales del pragmatismo 

norteamericano. De la biografía académica de Richard P. McKeon, me interesa 

destacar que sus estudios de doctorado–sobre Baruch Spinoza- en Columbia 

contaron con el padrinazgo de John Dewey entre sus mentores; y que una vez 

desarrollada la carrera docente de McKeon ya en la Universidad de Chicago, 

Richard Rorty estuvo entre sus más famosos discípulos. Habría más para decir 

sobre los cuarenta años de docencia, contados desde su ingreso en 1934 en 

Chicago, por ejemplo, que McKeon transmitió un Aristóteles griego, en lugar de 

las versiones tardías escritas en latín, que por cierto conoció. De hecho estuvo 

entre los primeros medievalistas norteamericanos, además de haber 

incursionado en la historia de la ciencia y en cuestiones de comunicación y de 

interculturalidad, las que no estaban tan en boga por entonces. Y en el mismo 

sentido cabría hacer justicia a su papel en el resurgimiento de la retórica 

entendida como un arte intelectual (Garver – Buchanan, 2000 p vii). 

Precisamente en el ensayo de 1965 McKeon puntualiza, con la erudición 

que caracterizaba su obra, lo original de la respectiva concepción aristotélica. 

Me detengo en un breve texto, que deja muestras claras de la preocupación del 

autor por deslindar de su respectiva fuente perfiles y derivaciones de otras 

configuraciones de sendas disciplinas, que desde el Renacimiento se habían 

                                                           
1
 ―Of all the Works of Aristotle, the Rhetoric and the Poetics have been most directly and most 

persistently influential on modern thought.” McKeon, 1965 p. 201. Un ensayo paralelo en la 
misma cuestión, escrito esta vez por Richard Burke (1966, pp. 295-307) cita con la misma 
insistencia los textos aristotélicos. Ambos fueron tema de un trabajo especial véase Chichi, 
2013, especialmente pp. 17-29. (Todas las traducciones al español son mías.) 
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desarrollado al amparo del cruce con (doctrinas de) otras tradiciones retóricas. 

En ese sentido, McKeon advierte:  

La retórica, que para Aristóteles tiene una función limitada, 
inadecuada para los propósitos de la demostración científica e 
inapropiada como sustituto de la política,–desde el siglo XVII- llegó a 
reasumir tareas que los teóricos romanos del arte habían distinguido, 
las de probar, instruir y agradar –que, aclaremos, son las tres 
funciones del orador en la concepción ciceroniana-; mientras que 
poética, que Aristóteles parece haber concebido como un estudio 
inductivo de obras de arte, fue desde entonces la proveedora de 
reglas para guiar el hacer del arte. Las dos disciplinas tendieron sobre 
todo a fundirse, y las familiares analogías, extraídas de uno y otro 
texto –las cuales operaron para desacreditar o distorsionar la otra 
porción de la filosofía aristotélica- sirvieron para incrementar la 
reputación de su uso y valor, ensanchando –su competencia, añado- 
en ambos casos al punto de pretender que las reglas de la retórica se 
aplicara a todo conocimiento y que la poética abarcara las obras de la 

naturaleza y del hombre. (McKeon, 1965, p. 205).
2
 

Luego de esta concisa caracterización de una de las posiciones, cabe 

presentar el otro protagonista del debate. En la década de los años treinta 

Kenneth Burke discutió con quienes por entonces defendían una ―alta‖ literatura 

frente a géneros menores de escritura. En su lugar, Burke asentó el gesto de 

atender a la fuerza y a las funciones que el verso o el respectivo texto de hecho 

ejerce ante su respectivo auditorio. A fin de ganar una panorámica elocuente 

del momento que interesa encuentro oportuno hacer lugar al balance de una 

autora (Weiser, 2009), que ha explorado los escritos preliminares a la 

presentación formal de la tesis burkeana sobre la acción simbólica del lenguaje, 

y se ha preguntado por su impacto en los estudios de literatura inglesa. En los 

                                                           
2
 ―The Poetics of Aristotle, bolstered in like fashion by reminiscences of Cicero and Horace, was 

erected into standard of taste, and even of morality in which the artist competed with the 
statesman and philosopher. Rhetoric, which for Aristotle had a limited function, inadequate for 
the purposes of scientific demonstration and inappropriate as a substitute for politics, was made 
again to undertake the diversified tasks Roman rhetoricians had set it of proving, instructing, 
and pleasing, while, poetics, which Aristotle seems to have conceived as an inductive study of 
works of art, was made to yield rules to guide the making of art. The two disciplines tended to 
merge, moreover, and the familiar analogies, drawn from one or the other –which operated to 
the discredit or distortion of other portion of Aristotelian philosophy- served to increase the 
reputation of their use and value, broadening both until the rules of rhetoric applied to all 
knowledge and poetic embraced all the works of nature and of man.‖ (McKEON,1965, p. 205). 
Con la cita destaco lo que, a mi modo de ver, todavía hoy se confunde en el planteo 
aristotélico. 
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siguientes términos queda reseñado el paso de Burke por Chicago (1938, 

1949-1950):3  

Así por la época en que Burke escribió la carta a Josephson 
proclamando él mismo ―Ataca/ despeja el interés‖, comprendió el 
costo potencial de tal posición. Más aun, –añadiendo a su favor lo 
que podríamos considerar un ejemplo paradigmático del lema 
burkeano de atacar el interés-, él no pudo resistir el debate sobre el 
lenguaje en la Universidad de Chicago, un espacio candente de 
crítica social y literaria, cuando tuvo lugar la primera estancia 
académica de Burke allí en el verano de 1938. Los neoaristotélicos, 
aquellos críticos de Chicago que analizaban los rasgos intrínsecos de 
un poema y su ficción, argumentaron a los Platonistas/cos, a los 
viejos críticos que se concentraron por lo general en cualidades 
extrínsecas, históricas, y a los cientistas sociales, que estaban 
alejándose del rasgo cualitativo de la investigación de la Facultad de 
Humanidades. La manera en que Burke atacó el interés a lo largo de 
esos debates sirvió tanto como un modelo de su filosofía como al 
desarrollo de su incipiente teoría del dramatismo, cuando trasladó sus 

teorías del lenguaje al ámbito de un mundo en guerra.
4
 

Precisamente en un ensayo paralelo en la cuestión, de aquí titulado 

―Rhetoric and Poetics‖, que fue editado un año después del ensayo homónimo 

de McKeon, al que me referí antes, Richard Burke defiende cierta concepción 

de la fuerza de los símbolos, a partir de una tesis, que ya por entonces abría 

puntos de contacto con la antropología y otras disciplinas de la cultura, 

candentes por la época. Lo singular de la concepción de nuestro autor es que 

acepta eventuales zonas de superposición o de confusión entre la Retórica y la 

Poética –que en ese escrito se refieren como eventuales disciplinas- (Burke, 

1966, p. 302). Y llega a admitir, del caso extremo de que se perfilaran como 

espacios disciplinares distintos, que se habría dado el paso de haber habilitado 

el propósito de la práctica del arte por el propio arte (Art for Art´s Sake, 1966, p. 

                                                           
3
 En este escrito Weiser resalta el papel de posiciones de Georg Lukacs, frente a las cuales 

propone comprender la diferencia de compromisos entre Tate y Burke. 
4
 ―Thus, by the time that Burke wrote to Josephson the letter proclaiming himself ―falling on 

the bias,‖ he understood the potential cost of such a stance. And yet, he could not resist 
―putting in his oar‖ to what we might consider as a paradigmatic instance of Burkean bias-
falling: the language debates at the University of Chicago, a hotbed of social and literary 
criticism when Burke spent his first academic term there in the summer of 1938. Neo-
Aristotelians, those Chicago critics who analyzed the intrinsic features of a poem and its plot, 
countered Platonists, the older critics who focused more generally on extrinsic, historical 
qualities, and social scientists, who were moving away from the qualitative research of the 
humanities college. The manner in which Burke fell on the bias across these debates serves as 
a model of his philosophy as well as the working out of his incipient theory of dramatism as he 
moved his language theories into the realm of a bellicose world.‖ (WEISER, 2009, p.139). 
Mathew Josephson era colega y amigo de Burke. Agradezco a Àngel A. Pasquale las 
observaciones a mi traducción del pasaje de Weiser. 
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295), en contraste con un planteo antiguo -identificable, por caso, en la oratoria 

deliberativa o forense, como encontramos en Aristóteles, o en contraste con el 

tercer oficio del movere como se plantea Cicerón. En suma, viene a cuento 

añadir entonces que la fuente probable de la divergencia entre expresión 

retórica y expresión poética parte de la siguiente suposición, que, en palabras 

de Burke, reconocía: 

Yo asumiría que la Retórica se desarrolló gracias al uso del lenguaje, 
que está al servicio de la cooperación y la competencia. Ayudó a 
modelar actitudes apropiadas, que fueron indicadas para inducir 
determinados actos (el flectere o el movere del tercer oficio de 
Cicerón). Pero la Poética pudo también ocuparse de la acción 
simbólica como propósito por sí mismo, sin referencia a los fines del 
ámbito práctico, no-artístico. Por mor de entretener, ella pudo servirse 
de conflictos que se originan en actitudes de clanes. Considérese por 
ejemplo cuántas obras (tal como la Antígona de Sófocles) causan 
placer poético haciendo uso de variaciones de tema del conflicto 
entre amor y deber. O uno podría preferir interpretar simplemente que 
la pieza es un recurso que pone en obra el conflicto entre dos tipos de 

deberes.
5
  

En una palabra, Burke llamaba la atención sobre el libre propósito de la 

respectiva acción simbólica, propia de la fuerza poética o, por caso, de la 

persuasiva, siempre que esa expresión sirviese respectivamente, o bien a la 

mímesis de un conflicto o bien a la identificación con las ideas del respectivo 

auditorio. Corresponde con otra función del discurso persuasivo el gesto 

distinto al anterior consistente en dejar sentadas facciones, esto es, dos 

posiciones en pugna. Dicho en otros términos, la cuestión del género o tipo de 

discurso depende del propósito –fuerza ilocucionaria- del propio texto o 

discurso entendido éste en relación con el auditorio en cuestión. Y esto mismo 

cuenta igualmente cuando se trata de interpretar un texto literario, tal como se 

desprende de las propuestas y lecturas del propio Burke a propósito de los 

ejemplos de literatura clásica de todos los tiempos y culturas que recorren el 

ensayo en el que me he detenido.  

Presentados los planteos en torno a los límites del discurso persuasivo y 

del literario al hilo de dos ensayos representativos de la cuestión, cabe hacer 

lugar a la crítica que tuvo la tesis –burkeana- de que ―toda literatura es 

retórica‖. En palabras de Burke: ―Un escrito de ciencia podría exhibir 

                                                           
5
 Burke, 1966, p. 296.  
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ingredientes retóricos y poéticos.‖6 Tomando por firme la posición de McKeon, 

la crítica ha reclamado la necesidad de deslindar los planos en juego, a saber, 

el plano de los resultados, que corresponde a los discursos, del plano propio de 

la teoría. En palabras del crítico:  

Cuando se definen artes como poderes, es importante el modo como 
se lo ejercita o el uso que se ha hecho de sus principios racionales 
antes que el efecto de su ejercicio, porque en las artes el éxito 
depende del caso y de la circunstancia, y sus fines se determinan por 
otro arte. Artes como la retórica y dialéctica solo pueden ser definidos 
en términos de poder. –En cambio- Cuando se define un arte en 
términos de sus objetos concretos (como es la poética), lo importante 
es lo bueno o malo de su forma y el éxito o falla de sus recursos 
antes que las reglas seguidas en su construcción.

7
 

Habiendo hecho explícito el planteo (aristotélico) original, la crítica hace 

valer entonces que la función de la retórica no es persuadir sino descubrir los 

medios de persuasión en un caso dado. Discursos, ensayos, obras, novelas, 

todas persuaden y comunican. Pero la retórica como tal nunca persuade, su 

tarea es, como se dijo, reflexionar sobre sus recursos, y en todo caso ayudar a 

reconocerlos o a ponerlos en obra en determinado texto. 

Hasta aquí los contornos de un debate mantenido por dos autores 

norteamericanos representativos sin duda del neoaristotelismo contemporáneo. 

Cuando dieron inicio a su obra, estuvieron comprometidos con posiciones de 

su tiempo de madurez que conoció la primera Guerra Mundial. De aquí podría 

colegirse el interés distintivo de la posición de ambos, notorio aun en sus 

páginas, que ha sido la búsqueda de alternativas a las transitadas dicotomías 

de la filosofía o de la crítica literaria. En tren de sumar aportes traigo a colación 

                                                           
6
 Weis (1982, p. 24, nota 19) cita una afirmación de Burke, que encontramos duplicada en el 

ensayo de Burke (1966, 302) que he elegido. En el mismo sentido habría llegado a decir el 
neoaristótelico Wayne Booth, frente a lo cual la crítica de Weis, en la que me detengo, consiste 
en haber confundido los fines del discurso con los atributos del discurso. Otra crítica se dirige al 
planteo de Wilbur Samuel Howell –el famoso historiador del trívium en pleno siglo XVII- que por 
su lado había sido el interlocutor expreso de la última parte del ensayo de Burke que he 
escogido. Así Howell, que defiende géneros de literatura mimética y literatura no-mimética, 
habría consentido que retórica y poética estarían coincidiendo en método y en estructura 
(WEISS, 1982, p. 24).  
7
 ―When arts are defined as powers, their mode of exercise or their use of rational principles 

rather than the outcome of their exercise is important, for success in the arts depends on matter 
and circumstances, and their ends are determined by another art. Arts like rhetoric and dialectic 
can be defined only in terms of power. When art is defined as concrete objects (as poetic is), 
the goodness or badness of their form and the success or failure of their devices rather than the 
rules followed for their constructions are important.” (McKEON, 1965, p. 230, que cita Weiss, 
1982, véase p. 26). 



431 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

dos revalorizaciones de la identificación burkena. La teoría burkeana de la 

retórica entendida como un medio de identificación, como he adelantado, junto 

con la aproximación estética del autor, puede contribuir al entendimiento de los 

modos en que la gente establece y negocia su identidad dentro de un contexto 

social, antes que la mera tarea de mostrar cómo el hablante usa el discurso 

para persuadir (Hansen, 1996, p. 54). Este proceso discursivo de identificación 

parece ir formándose, solidificándose y transformándose en y a través del 

entendimiento de sí por parte de agentes críticos de sí; y en este sentido se ha 

trazado un paralelo con la concepción de la retórica que puede leerse en el 

pensamiento maduro de Peirce, el así llamado pragmaticismo (Colapietro, 

2007, p. 31). Considerando la singularidad y envergadura de los eventuales 

programas de los dos autores elegidos, en cuyos detalles no he entrado, 

observo que a semejanza de los filósofos ―menos analíticos‖ de la filosofía, 

ambos compartieron con conspicuos representantes de la filosofía continental 

la confianza en la retórica (Føllesdall, 1996, p. 12).8 En la medida en que las 

tesis de Burke y de McKeon en materia de retórica se cuentan entre las menos 

mencionadas a la hora de identificar los fundadores de la ―nueva retórica‖ 

(Gaonkar, 1993, pp.55, 59; Hansen, 1996, p. 50), el planteamiento de ambos 

que intenté presentar avala la idea de que el giro retórico envuelve un 

movimiento metadisciplinario (Gaonkar, 1993, p. 59). Hasta aquí he buscado 

sumar una presentación, concisa sin duda, a su tardío reconocimiento con la 

expectativa de despertar el interés de la comunidad de hispanoparlantes 

expertos en los estudios del discurso y de la argumentación. 
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Resumo: Este artigo apresenta alguns aspectos básicos de pesquisa de doutorado 
em andamento que oferece uma proposta de análise do comprometimento exigido do 
interlocutor pelo enunciador em relação a determinado conteúdo proposicional em 
textos normativos do discurso jurídico internacional. Essa pesquisa contempla 
problemas na interpretação e aplicação de normas jurídicas que podem advir do 
delicado equilíbrio da arquitetura linguística desses textos normativos, surgindo daí a 
necessidade de se investigar esse fenômeno discursivo de um ponto de vista 
linguístico, pragmático e argumentativo, aplicando perspectivas teórico-metodológicas 
da Análise Textual dos Discursos, da teoria dos atos de discurso (speech act theory), 
da semântica argumentativa e da teoria da argumentação para que seja possível criar 
um modelo de análise e descrição que dialogue com ferramentas computacionais para 
automatização de análise de textos normativos do direito, como leis e contratos, e 
assim melhorar a eficiência de sistemas informacionais jurídicos. 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Força ilocucionária. Força 
argumentativa. Discurso jurídico internacional. 
 
Abstract: This paper presents a few basic aspects regarding an ongoing doctoral 
research that proposes an analysis of the commitment demanded by the speaker 
towards the interlocutor regarding a certain propositional content in normative texts of 
the international legal discourse. This research contemplates certain problems 
stemming from the interpretation and application of legal norms that might arise from 
the delicate balance in the linguistic architecture of these normative texts, which results 
in the need of investigation of such a discursive phenomena from a linguistic, 
pragmatic and argumentative standpoint, applying theoretic and methodological 
perspectives from the Textual Discourse Analysis, speech act theory, argumentative 
semantics and argumentation theory in such a way that it might be possible to create a 
model of analysis and description that may dialogue with computational tools used in 
the automated analysis of normative texts in legal fields, such as laws and contracts, 
and thus contribute to the efficiency of legal informational systems. 
Keywords: Textual Discourse Analysis. Illocutionary force. Argumentative force. 
International legal discourse. 
 
 

Introdução 

Este artigo pretende apresentar de maneira muito breve e sucinta alguns 

aspectos básicos trabalhados no contexto de pesquisa de doutorado em 

andamento que visa desenvolver uma proposta de análise e descrição 

linguística voltada para movimentos textuais, pragmáticos e argumentativos em 
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enunciados que implicam no comprometimento exigido do interlocutor pelo 

enunciador em relação a determinado conteúdo proposicional. Esse tipo 

enunciativo é fenômeno recorrente e essencial do discurso normativo 

internacional, que o aplica de modo a determinar condutas e criar determinadas 

realidades jurídicas sobre os sujeitos daquela negociação discursiva.  

Para isso, a proposta tem como ponto de partida a Análise Textual dos 

Discursos (ATD) de Jean-Michel Adam, a teoria dos atos de discurso (speech 

act theory) de Austin, Searle e Vanderveken e a semântica argumentativa de 

Ducrot e Anscombre para trabalhar sobre as categorias de análise força 

ilocucionária e força argumentativa questões referentes às operações tomadas 

por esse fenômeno discursivo para que seja possível compreender como a 

exigência de comprometimento é estabelecida, compreendida e estruturada em 

termos textuais, pragmáticos e argumentativos. 

Nesse contexto, o discurso normativo atua como subgênero do discurso 

jurídico e se caracteriza pela presença predominante de enunciados que 

buscam regulamentar a conduta humana através de marcas de obrigação, 

permissão ou proibição tendo em vista a transformação de realidades jurídicas 

e sociais. É o caso, por exemplo, de textos contratuais e legislativos. 

Dependendo do modo e intensidade com que essas marcas se manifestam, o 

discurso normativo pode criar realidades de diferentes dimensões. Além disso, 

pretendemos chegar a um método adequado de investigação de marcas 

enunciativas deônticas, isto é, aquelas que expressam um conteúdo 

proposicional relativo a obrigações, permissões e proibições no âmbito de 

textos jurídicos. Partimos do princípio de que esses textos são produzidos com 

uma determinada intencionalidade e orientação argumentativa, de modo que 

podem ser investigados com foco nas evidências linguísticas desses 

movimentos textuais. 

 

1. Contextualização 

As intercessões entre a linguística e o direito têm se destacado nos 

últimos anos no Brasil como um movimento bastante prolífico em direção ao 

intercâmbio de perspectivas, teorias e metodologias voltadas para uma 
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percepção do discurso jurídico (Cf. PINTO et al, 2016; e outros1). 

Diferentemente, contudo, da linguística forense, focada em aspectos 

linguísticos procedimentais e investigativos, os estudos recentes de direito e 

linguagem têm ampliado o escopo de análise do discurso jurídico para além de 

inquéritos policiais, contemplando também outras etapas de processos 

judiciais, desde a denúncia até a sentença. Isso têm certamente contribuído 

para uma melhor compreensão linguística de manifestações discursivas de 

grande relevância para o funcionamento da ordem social. 

O discurso judicial, nesse sentido, tem sido o objeto mais escolhido 

pelos linguistas para análise textual e discursiva. Mas ele não é o único: se 

considerarmos o discurso jurídico como gênero discursivo principal, o discurso 

judicial seria um subgênero dentre os diversos que poderíamos depreender das 

práticas discursivas encontradas no âmbito do direito2. Esta pesquisa se ocupa, 

pois, do discurso normativo, um dentre esses subgêneros do discurso jurídico e 

que ainda é pouco estudado dentro de uma perspectiva linguística textual-

discursiva. O discurso normativo se manifesta através de textos legislativos, 

contratuais ou regulamentais em que predominam enunciados que buscam 

levar o enunciatário a realizar ou não uma determina conduta ou 

comportamento. É o caso, por exemplo, de leis e contratos dos mais variados 

tipos.  

Dentro do contexto desse subgênero discursivo, interessa-nos estudar 

mais especificamente as leis internacionais, ou, em outras palavras, tratados, 

acordos ou convenções internacionais. Esses tipos textuais são caracterizados 

por um quadro de complexidade sociocultural ainda maior do que aquele das 

leis nacionais: sua elaboração ocorre após extensas negociações entre 

diplomatas de diferentes países no âmbito de um foro internacional de 

deliberação, seguindo concomitantemente com trabalhos preparatórios que 

buscam materializar os consensos deliberativos alcançados na forma de um 

texto único. Esse texto normativo é então votado por todos e, uma vez que seja 

                                                           
1
 Um grande número desses trabalhos tem sido desenvolvido no Programa de Pós-graduação 

em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN) e podem ser consultados no repositório virtual 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/>. 
2
Sobre fundamentos para caracterização de gêneros textuais, cf. KOCH, 2011; 

CHARAUDEAU, 2012. 
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aprovado, assinado e ratificado por um número específico de Estados-partes, 

transformar-se-á em tratado.  

Entretanto, assim como todo instrumento jurídico, tratados não são 

alheios a conflitos de interpretação. Esses conflitos podem surgir em qualquer 

nível de aplicação da norma que veiculam, desde a nível político e institucional 

até um nível processual e judicial. Afinal, como definir com clareza que tipo de 

deveres e obrigações estão evidenciados na construção do texto normativo? 

Como recuperar as intenções subjacentes dos enunciadores no contexto da 

elaboração de um determinado acordo? Quais os sentidos efetivamente 

construídos no cerne de sua enunciação?  

Essas questões são muito relevantes uma vez que suas possíveis 

respostas interferem significativamente na aplicação e eficácia de toda a norma 

jurídica. É natural que habitualmente perpassem toda a disciplina da 

hermenêutica do direito, mas aqui nos preocupa contribuir com possíveis 

soluções que corram em paralelo com aquelas da técnica puramente jurídica. A 

linguística pode oferecer uma série de recursos teórico-metodológicos a partir 

de perspectivas próprias da análise do texto e do discurso. É, portanto, 

necessário haver uma ferramenta teórica eminentemente linguística que possa 

contribuir para a análise e interpretação desses textos normativos, focando 

especificamente no estudo de fenômenos textuais e discursivos que se 

relacionem com sua dinâmica enunciativa.  

 

2. Pressupostos teóricos e metodológicos 

A pesquisa proposta se localiza primeiramente na Análise Textual dos 

Discursos, base teórico-metodológica sustentada por Jean-Michel Adam (2011, 

2015) que orienta a análise de textos e discursos interseccionando aspectos 

conceituais da análise do discurso, da linguística de texto e das linguísticas da 

enunciação. A partir dessa base é possível fazer um tratamento eficiente de 

análise e descrição textual e discursiva capaz de considerar uma complexidade 

de elementos intra e extralinguísticos na compreensão de fenômenos da língua 

e do discurso. 
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A partir desse amparo, compreendemos que toda proposição-enunciado, 

a unidade básica do texto contemplada por Adam, é tanto provida de um valor 

argumentativo quanto de um valor ou força ilocucionária (2015, pp. 95, 97). De 

modo conjunto, esses valores contribuem para orientar o interlocutor em 

relação a determinado conteúdo proposicional fundado na intenção do 

enunciador, de modo que se colocam como atributos de importância para 

nossa instância de análise. Como vimos, é de nosso interesse averiguar como 

o enunciador constrói o sentido de exigência de comprometimento do 

interlocutor em relação a esse mesmo conteúdo dentro de uma perspectiva do 

discurso normativo internacional, sendo essa pois a perspectiva adotada por 

esta pesquisa para a investigação. 

Dentro desse direcionamento, seguimos pelo nível 8 de análise de 

acordo com o esquema 7 (ADAM, 2015, p. 45), concentrando-nos nos atos de 

discurso e na orientação argumentativa. Em virtude da natureza de nosso 

objetivo, não poderíamos, contudo, optar por um ou outro aspecto desse nível 

de análise: propomo-nos, portanto, a articular os dois, sob grandes riscos mas 

também cientes de que é a única alternativa que nos apresenta para uma 

descrição mais completa do fenômeno discurso evidenciado nos textos 

normativos internacionais. 

Mais especificamente, sentimos necessidade de estabelecer uma nova 

categoria de análise, capaz de comportar adequadamente a envergadura do 

fenômeno que por ora investigamos. O comprometimento exigido do 

interlocutor pelo enunciador registra-se como uma espécie de força de caráter 

não apenas ilocucionário, exemplificado pela sua forma ora de comando, ora 

de sugestão ou de permissão, mas também de caráter essencialmente 

argumentativo, uma vez que o enquadramento desejado pelo enunciador 

adquire também diferentes formas a depender do seu intuito persuasivo. Dessa 

maneira, trazemos para o estudo duas categorias de análise de relevância: a 

força ilocucionária, parte constituinte do ato de discurso e já estabelecida na 

literatura (AUSTIN, 1976; SEARLE, 1970, 1976, 1995; SEARLE; 

VANDERVEKEN, 1985; VANDERVEKEN, 1981, 1985, 1990, 2001), e a força 

argumentativa, por vezes mencionada mas pouco explorada, de modo que 
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consideramo-la parte constituinte da proposição-enunciado e que desejamos 

explorar a partir das técnicas da semântica argumentativa (ANSCOMBRE; 

DUCROT, 1989, 1997; CABRAL, 2010; DUCROT, 1972, 1980, 1987, 1995, 

2009), bem como informados por menções importantes sobre força 

argumentativa nos estudos da teoria da argumentação (APOSTEL, 1979; 

PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005; TOULMIN 2006; PLANTIN, 2018).  

Nesse sentido, encontramos na fórmula de John Searle para atos 

ilocucionários a melhor representação para essa articulação teórica quando ele 

constitui a forma F(p) para tanto, sendo F a força ilocucionária desse enunciado 

e p seu conteúdo proposicional (SEARLE, 1970, p. 31). Considerando, pois, os 

estudos de Ducrot e Anscombre da Teoria da Argumentação na Língua (TAL) e 

da teoria dos topoi, vemos que é possível fazer uma análise argumentativa a 

nível do conteúdo proposicional que se preocuparia com o aspecto p dessa 

formulação. Assim, temos um enquadramento teórico propício para a 

investigação das força ilocucionária e argumentativa de um dado enunciado, 

tendo em vista estritamente a análise e descrição do fenômeno discursivo do 

comprometimento exigido do interlocutor pelo enunciador. 

 

3. Por um modelo ilocucionário-argumentativo de análise de 
comprometimento no discurso normativo internacional 

Com base nos fundamentos teóricos e metodológicos da seção 2, é do 

objetivo desta pesquisa construir uma articulação a partir dessas premissas 

fundamentais para contribuir com a elaboração de um modelo ilocucionário-

argumentativo de análise de comprometimento no discurso normativo 

internacional, de modo que possa compreender em minúcias como através 

dele o enunciador é capaz de impor obrigações sobre o interlocutor, além de 

determinar com que nível de grandeza ou intensidade isso ocorre em relação a 

um determinado conteúdo proposicional. Esse modelo aplicaria a formulação 

searleana F(p) considerando como foco de análise não apenas a força 

ilocucionária F, mas também a força argumentativa contida em p. 

Esse produto de articulação teórica, ao qual chamamos de quadro 

ilocucionário-argumentativo, deve ser aplicado como ferramenta de análise da 
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força ilocucionária e argumentativa dos dados selecionados, que consistem de 

textos normativos internacionais, e mais especificamente, acordos multilaterais 

ambientais. Esses tipos textuais foram escolhidos em face de seu caráter 

universal, sendo normas aplicáveis a um grande número de países, e de 

grande relevância jurídica e social, uma vez que constituem importantes 

dispositivos jurídicos de proteção ambiental e de medidas, por exemplo, contra 

o aquecimento global. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima (UNFCCC, do inglês) e o Protocolo de Quioto, seu texto 

complementar, são os dados selecionados para a execução de uma aplicação 

piloto a estrutura teórico-metodológica proposta por esta pesquisa. 

Além de compreender e identificar as operações envolvendo a força 

ilocucionária e argumentativa dos enunciados, pretendemos também 

quantificar alguns aspectos qualitativos do resultado dessa análise 

ilocucionário-argumentativa a fim de constituir um mapeamento de intensidade 

de forças que poderá delinear um contínuo de operações enunciativas dentro 

de uma perspectiva numérica. Isso redimensionará o viés desta pesquisa de 

modo a facilitar a percepção de evidências também de um viés quantitativo, 

sobretudo informado por sua contraparte qualitativa. Esse trabalho de 

mapeamento teórico pode no futuro ser aplicado a nível de textos contratuais e 

legislativos pra identificar a extensão das obrigações/permissões/proibições 

assumidas pelas partes ou exigidas por uma dada autoridade jurídica em 

relação a determinado fim. 

Trata-se, em fim último, de investigar a um nível de análise textual e 

discursiva esses enunciados e, a partir de certas instruções linguísticas, 

pragmáticas e argumentativas, determinar como as operações enunciativas 

daquele enunciado exigem mais ou menos comprometimento do interlocutor 

em relação a determinado conteúdo proposicional. Se, a título de exemplo 

simples, um determinado enunciado afirma que "All Parties shall pursue a life of 

complete happiness"3 enquanto que outro diz "All Parties shall endeavor to 

promote the end of poverty"4, é de nosso intuito estabelecer como e de que 

formas esses enunciados exigem um nível de comprometimento diverso do 
                                                           
3
 ―Todas as Partes devem lutar por uma vida de felicidade plena.‖ 

4
 ―Todas as Partes devem tentar promover o fim da pobreza.‖ 
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interlocutor. Nesse caso, o modelo indicaria que o primeiro enunciado vincula 

mais uma vez que o verbo modal + verbo principal (shall pursue) tende a 

restringir mais a liberdade de ação do interlocutor do que o segundo enunciado, 

que possui uma estrutura verbo modal + locução verbal (shall + endeavor to 

promote) que amplia a liberdade de ação do enunciatário em virtude de o verbo 

principal ―endeavor‖ da locução verbal trazer uma argumentatividade que 

atenua o verbo secundário ―to promote‖. De acordo com nossa proposta de 

análise, podemos dizer que o segundo enunciado ―deve tentar promover‖ exige 

menor comprometimento em relação ao conteúdo proposicional do que ―deve 

lutar‖ do primeiro enunciado. 

A partir da obtenção de dados qualitativos e quantitativos decorrente de 

um modelo de análise dessa espécie, almejamos negociar um caminho rumo à 

aplicação automatizada desse quadro ilocucionário-argumentativo de modo a 

instruir ferramentas computacionais, capazes de realizar a etiquetagem 

(tagging) de categorias gramaticais e a análise sintática e lexical informadas 

por valores textuais, pragmáticos e argumentativos do modelo para a 

constituição de agrupamentos ou clusters de dados textuais-discursivos. Com a 

quantificação desses clusters, aplicando a proposta de quantificação de dados 

qualitativos que mencionamos anteriormente (como, por exemplo, através da 

atribuição de números inteiros a certos valores ilocucionários e 

argumentativos), poderemos distribuí-los em uma escala de intensidade de 

forças ilocucionário-argumentativas e em uma topografia textual-discursiva que 

constituam um mapa de referência integrada das operações textuais, 

pragmáticas e argumentativas do comprometimento exigido do interlocutor pelo 

enunciador em um conjunto de textos normativos. 

 

Considerações finais 

Reconhecemos que esta pesquisa ainda carece de refinamentos que 

estão em desenvolvimento, tanto no que diz respeito à preparação teórica de 

seus fundamentos quanto em relação à aplicabilidade prática dessa instância 

de análise dentro do escopo das ferramentas computacionais sugeridas. As 

investigações interdisciplinares, de fato, são imensamente desafiantes, mas 
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acima de tudo necessárias, especialmente em um contexto acadêmico-

científico de efervescência das interações entre a argumentação, o direito, a 

computação e a inteligência artificial. É evidente que há espaço para os 

linguistas nessas discussões, de modo que o amparo teórico-metodológico das 

ciências da linguagem tem muito a oferecer em um grande número de aspectos 

e aplicações. 

Futuramente, espera-se que essa pesquisa possa se desdobrar de 

maneira satisfatória pelo menos do ponto de vista da linguística teórica e 

descritiva, ao se posicionar junto a uma proposta inovadora de análise não 

apenas de força ilocucionária, que já aprecia atenção de estudiosos de calibre, 

mas da força argumentativa, que até o momento parece estar relegada 

inexplicavelmente a pequenas notas nos estudos da argumentação. Porém, 

temos conhecimento de que neste estágio de desenvolvimento, são ainda 

necessários extensos trabalhos de aprimoramento no quadro teórico-

metodológico, sendo de caráter absolutamente imediato a realização de um 

teste piloto que possa evidenciar de maneira explícita os problemas ainda 

envolvidos na elaboração de um modelo de tratamento textual desse porte e 

que possa apresentar, se possível, resultados preliminares que sirvam de norte 

para a finalização bem sucedida deste trabalho de doutoramento. 
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Resumen: En el marco del discurso jurídico judicial, esta ponencia pretende describir 
cómo se ha interpretado la nota de ―dignidad‖ como propiedad esencial de la persona 
humana y cómo dicho resultado hermenéutico ha sido utilizado como principio 
argumentativo en diferentes fallos. Aquí se trabajará con un corpus textual proveniente 
de los casos contenciosos resueltos por la Corte Interamericana de Justicia de 
Derechos Humanos en 2017. El objetivo central del trabajo radica en explicar la 
existencia de usos de la noción de dignidad vinculada al concepto jurídico de persona 
tales como: 1) sentido negativo/liberal; 2) sentido sustantivo/teleológico; 3) sentido 
armonizador entre individuo y comunidad; 4) sentido tutelar de la integridad persona; 
5) sentido potenciador de derechos.  
Palabras clave: Persona. Dignidad. Interpretación. Argumentos 
 
Abstract: In the context of the judicial speech, this paper pretends to describe how the 
―dignity‖ as an essential property of the human person has been interpreted and how 
this hermeneutic result has been used as an argumentative principle in different 
sentences. Here, I will analyze a corpus conformed by the contested cases solved by 
the Interamerican Court of Human Rights in 2017. The main aim is to explain the uses 
of the notion of dignity linked to the legal concept of person in five categories: 1) liberal 
sense; 2) substantive sense; 3) harmonization between individual and community; 4) 
guarantee of a person‘s integrity sense and 5) rights flourishing sense. 
Keywords: Person. Dignity. Interpretation. Arguments 
 
 

Introducción 

El concepto jurídico de persona se presenta como uno de entre los 

considerados fundamentales en el marco de la teoría general del derecho. Ya 

sea desde una mirada positivista, considerado como un mero constructo 

jurídico que funciona como centro de imputación normativa, o desde una 

mirada más amplia, de corte jusnaturalista, que tenga en cuenta al ser humano 

que ejecuta los roles normativos y que le da sentido al ordenamiento jurídico, la 

relevancia del concepto de persona es central.  

No obstante lo dicho, a pesar de los intentos de los juristas por precisar 

el campo semántico del término en cuestión, su uso en la práctica jurídica 

muestra la inexistente claridad respecto de qué es considerado o no persona. 

Ejemplos de ello lo constituyen los recientes debates sobre los animales no 
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humanos (el caso emblemático en la Argentina lo constituye el de la 

orangutana Sandra) y los recursos naturales como sujetos de derecho (como lo 

hace, por ejemplo, la constitución ecuatoriana o como ha acaecido con el río 

Atrato en Colombia) o la atribución o no de responsabilidad penal o derechos 

fundamentales a las personas jurídicas.  

A nivel normativo, diferentes tratados internacionales del sistema 

universal y del interamericano, así como un amplio conjunto de constituciones 

nacionales, destacan como elemento necesario el de reconocer la dignidad de 

la persona1.  

En particular, aquí interesa el uso que el discurso judicial le ha atribuido 

y cómo ha recurrido a ciertas notas consideradas esenciales de una persona 

humana para argumentar en pos de decisiones. Así, en el marco del discurso 

jurídico judicial, esta ponencia pretende describir cómo se ha interpretado la 

nota de ―dignidad‖ como propiedad esencial de la persona humana y cómo 

dicho resultado hermenéutico ha sido utilizado como principio argumentativo en 

diferentes fallos.  

El objetivo central del trabajo radica en explicar la existencia de usos de 

la noción de dignidad vinculada al concepto jurídico de persona tales como: 1) 

sentido negativo/liberal; 2) sentido sustantivo/teleológico; 3) sentido 

armonizador entre individuo y comunidad; 4) sentido tutelar de la integridad 

persona; 5) sentido potenciador de derechos.  

Para la construcción de las cinco categorías antedichas, se ha recurrido 

a diferentes lecturas bibliográficas que permiten la caracterización del 

tratamiento de la dignidad como nota del concepto de persona. Los fallos que 

se traen a colación pertenecen a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 

 

 

                                                           
1
 La enumeración de los artículos de los diferentes tratados y constituciones resulta muy 

extensa y desviaría la atención del foco central de este trabajo. No obstante, un estudio 
preliminar que ejemplifica esta cuestión en el sistema interamericano puede consultarse en 
Lell, 2017.  
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El concepto jurídico de persona como esencialmente controvertido 

Como señala Viola (2015), el concepto de persona no escapa a una 

problemática general del Derecho: mientras los juristas aspiran a lograr un 

lenguaje técnico que sea lo más unívoco y preciso posible, sus esfuerzos rara 

vez son exitosos. Esta indeterminación suele despertar múltiples opiniones, 

como por ej. que conceptos amplios acaban por ser vacíos o cuasi-vacíos de 

contenido, que resultan inútiles para resolver conflictos o que son una puerta 

para la arbitrariedad más que para la discrecionalidad judicial. Para no caer en 

un extremo escéptico, al menos se puede afirmar que, en el marco de un 

Estado de Derecho, se genera una especial carga de justificación para los 

intérpretes y que, además, existe alguna asociación entre abstracción, 

controvertibilidad e indeterminación (Iglesias Vila, 2000 y 2002). 

Paradójicamente, este tipo de conceptos, a la vez que se determinan en su 

práctica interpretativa, son a su vez criterios hermenéuticos que operan como 

fundamento para el reconocimiento o no de derechos. En este contexto, aquí 

se propone analizar el concepto de la persona humana del ordenamiento 

jurídico argentino como CEC. 

Entre las características de los conceptos esencialmente controvertidos, 

se encuentra la de ser argumentativos, por cuanto involucran un debate 

respecto del uso adecuado del término y de sus implicancias. Esta última 

cuestión genera una competitividad en una disputa en la cual cada opción 

semántica pretende haber identificado el uso correcto del término y trata de 

ofrecer argumentos para mostrar que las opciones rivales son incorrectas 

(Gallie, 1956).  

La dignidad constituye una de las notas que se le atribuyen a la persona 

y, por lo tanto, constituyen parte de su conceptualización. Por un lado, ello 

puede observarse en múltiples tratados internacionales de derechos humanos 

y constituciones estatales. Por el otro, en el plano doctrinario constituye un 

tópico que no tiene mayor discusión. Ahora bien, la cuestión radica en el 

tratamiento jurisprudencial de esta idea ya que, si bien la dignidad es un 

recurso argumentativo sumamente utilizado para dar mayor entidad a la 
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decisión tomada, en muchas ocasiones es utilizada en sentidos diferentes. Bajo 

esta idea, aquí se muestran al menos cinco grupos significativos.  

 

Metodología de trabajo con la jurisprudencia 

Esta ponencia constituye parte del trabajo preparatorio del marco teórico 

de un proyecto de investigación y, por este motivo, resulta relevante observar 

de qué manera las categorías de sentido mencionadas para el concepto de 

dignidad como nota del de persona se concretan en el discurso judicial. Para 

ello, se trabaja con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de casos contenciosos resueltos en el año 2017. En el buscador de 

dicho órgano, para este período aparecen catorce fallos que han constituido el 

corpus analizado. Se ha revisado la totalidad de estos textos a efectos de 

identificar en cuáles de ellos aparece el término ―dignidad‖. El resultado 

obtenido es de siete sentencias. En cada una de ellas, se han localizado los 

diferentes parágrafos en los que aparece el término en cuestión. Para este 

trabajo solo se han tenido en cuenta aquellos casos en los que ―dignidad‖ 

aparece en los argumentos de la Corte (es decir, no en los de las partes) en las 

cuestiones de fondo de la sentencia. Tampoco se han tenido en cuenta 

aquellos que provienen de citas directas de la normativa.  

Resulta llamativo que, una vez realizado este trabajo de separación de 

los usos, los parágrafos que constituyen la fuente de análisis no son 

demasiados y que, además, el uso que se le da a la dignidad, si bien permite 

efectuar la categorización que aquí se propone, no facilita la tarea de dilucidad 

cuál es la esencia y en qué consiste materialmente la dignidad para la Corte 

IDH. 

 

Cinco sentidos del término “dignidad” en el discurso judicial 

Sentido negativo o liberal de la dignidad 

La atribución de un sentido negativo o de corte liberal al término 

―dignidad‖ implica que este actúa como un límite al actuar de terceros y, en 

particular, del Estado que pudiera impedir el libre ejercicio de los propios 



448 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

derechos. Es decir, se trata de erradicar las interferencias de otros en materias 

que hacen al ejercicio irrestricto de las libertades individuales como, por 

ejemplo, la libertad de expresión, de conciencia, de elección del propio plan de 

vida, etc. Como señala Rao, esta noción de dignidad acompaña al concepto de 

libertad negativa (Rao, 2011 y Berlin, 1969) como la esfera en la cual el sujeto 

puede actuar sin que otros le impidan hacer lo que voluntariamente se decide. 

Se trata de la erradicación de límites externos que dependen de la voluntad de 

otros individuos2.  

En otro orden de ideas, este tipo de criterio, si bien expone una 

característica de la dignidad, no logra dar una definición de ella (y, menos aún, 

del concepto jurídico de persona) ya que se concentra en los efectos prácticos 

de su reconocimiento en relación con el ejercicio de los derechos que se 

encuentran cuestionados en el caso concreto que llega ante los estrados. Así, 

la dignidad es un fundamento para la autonomía personal y se considera 

respetada cuando el individuo puede perseguir sus propios fines y metas (Rao, 

2011). 

El aspecto clave, independientemente de la no interferencia, radica en 

que no existe un proyecto o plan de vida más aceptable que otro ni un modo de 

vida ―bueno‖. Por el contrario, cada individuo, por su dignidad intrínseca, tiene 

la potestad de elegir, además de la obligación de dejar a los demás la misma 

posibilidad. Por este motivo, esta concepción es, ante todo, pluralista (Rao, 

2011). Así, el rol del derecho en relación con la dignidad es el de no imponer 

cursos de acción perfeccionistas y asegurar la no interferencia recíproca entre 

sujetos. 

En el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos del año 2017, en el caso ―Vereda La Esperanza vs. Colombia‖, en el 

cual se juzgaba la responsabilidad estatal por incursiones ilegales de un grupo 

paramilitar (que habría sido respaldado por el Estado colombiano) en las 

viviendas de un conjunto de personas, algunas de las cuales habrían sido 

desaparecidas forzadamente y una, ejecutada, la Corte manifestó que los 

Estados signatarios tienen dos obligaciones. La primera es la de respetar los 
                                                           
2
 Ello en contraposición con impedimentos que provienen de causas naturales como, por 

ejemplo, una afonía que impide la expresión a viva voz de una idea frente a un gran auditorio. 
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derechos humanos y la segunda es promoverlos. En cuanto al respeto, señala 

que ―el ejercicio de la función pública tiene sus límites en los derechos 

humanos como atributos inherentes a la dignidad humana, que, en 

consecuencia, son superiores al poder del Estado‖ (parágrafo 19). Allí, se 

puede notar claramente el funcionamiento de la acepción negativa ya que la 

dignidad juega el rol de determinar las fronteras individuales que no pueden ser 

avasalladas sin constituir una violación a los derechos humanos. Sobre la 

promoción, resulta interesante destacar que este órgano menciona que, en 

cuanto a una vivienda en la cual el sujeto pueda vivir con dignidad, basta con 

una abstención por parte del Estado de destruirla o dañarla. Aquí se da una 

conjunción entre el sentido liberal de la dignidad y el potenciador ya que, como 

se expone más adelante, la vivienda digna se optimiza y concreta a partir de la 

conducta omisiva del ente estatal. 

También, al respecto, en el caso ―Favela Nova Brasilia‖ en el cual 

ocurrieron ejecuciones ilegales y actos de torturas en una intervención en una 

favela, la Corte indicó que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente 

necesario es un atentado a la dignidad humana. Como puede notarse, la 

dignidad actúa como un límite frente al Estado.  

Finalmente, en el caso ―Vázquez Durand‖ en el cual un ciudadano 

peruano desapareció en su ingreso a Ecuador en manos de autoridades del 

país de destino y que habría sido secuestrado y torturado, la Corte aseveró que 

en los casos de desaparición forzada, mientras la víctima se encontraba bajo 

custodia estatal, se considera razonable presumir que ha existido un trato 

contrario a la dignidad inherente al ser humano. Esta interpretación presenta 

una variante. Mientras que, por un lado, un trato digno por parte del Estado es 

el de no interferir en el curso de acción y, por ende, no generar una 

desaparición, por el otro, da a entender que en casos de desaparición forzada, 

también se presumen tratos contrarios a la dignidad. Ahora bien, si estos tratos 

son diferentes al hecho de la privación de la libertad y apunta a suponer que 

existen tratos crueles e inhumanos entonces, este sentido se amalgama con el 

sentido tutelar de la integridad personal que se comenta con posterioridad.  
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En los tres casos en los que el sentido negativo de la dignidad aparece 

en las decisiones de la Corte IDH en casos contenciosos figura marcando un 

límite al actuar del Estado y en dos de ellos lo hace de manera coordinada con 

otras dos acepciones. 

 

Sentido sustantivo o teleológico de la dignidad 

En contraste con el sentido anterior que es pluralista, el sentido 

sustantivo promueve algún tipo de concepción de lo que se considera bueno, 

ya sea por considerar correcta la acción en sí misma o en relación con un fin 

externo a la conducta y que se concretaría de manera mediata. En ambos 

casos, se puede considerar al sentido teleológico ya que el fin es el bien en sí 

mismo, ya sea en la acción o en la meta posterior. En el marco de una 

comunidad política, la dignidad en este sentido se utiliza no para potenciar las 

libertades individuales por igual sino para sustentar algún tipo de limitación que 

pudiera afectar aquello que se considera valioso. Se trata de una tutela que 

recae sobre una vida buena y, por lo tanto, requiere de la guía de los sujetos 

hacia determinado tipo de acciones dignificantes que, en muchos casos, 

pueden diferir de las decisiones individuales. A diferencia del sentido anterior, 

este tipo de dignidad no se presenta como inherente a la persona sino que 

alguien puede carecer de dignidad si no acata las guías sociales, morales, 

políticas o jurídicas que determinan qué es el actuar digno. Por lo tanto, la 

dignidad es un factor externo que se adquiere con el encuadre en ciertas 

prácticas consideradas buenas (Rao, 2011). 

En otro orden de ideas, la vida caracterizada como buena no solo se 

relaciona con un valor moral sino que también puede tener un vínculo con 

cierto ideal de lo que se considera digno y que se materializa a partir de ciertos 

bienes tangibles: una vivienda digna, un trabajo digno, un trato digno, etc. En 

estos casos, lo dignificante puede ser variable en el tiempo y según los 

contextos (Rao, 2011). 

Ejemplos clásicos de este tipo de interpretaciones se vinculan con la 

condena de la práctica de lanzamiento de enanos o la prostitución o exhibición 
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de pornografía. En el primer y segundo tipo de conductas, colisionan la libertad 

de contratación y de trabajar que posee el sujeto con la moral pública; en la 

segunda, la libertad de expresión contra el mismo bien jurídico.  

Entre los casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos resueltos en 2017 es difícil encontrar jurisprudencia que resulte 

ejemplificativa de esta categoría. No obstante, podría señalarse que en el caso 

―Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela‖, tras la muerte de un joven en el marco 

de prácticas de entrenamiento militar, la Corte consideró favorablemente las 

disculpas ofrecidas a familiares directos y un minuto de silencio realizado por 

parte del Estado en conmemoración de la víctima como conductas de 

recuperación de su memoria y de reconocimiento de la dignidad del fallecido. El 

tribunal destacó la relevancia de este tipo de medidas en relación con la víctima 

y con sus familiares. Si bien no establece pautas acerca de cómo debe ser un 

recordatorio de este tipo ni porqué se vinculan estas conductas con la dignidad, 

sí parece posible deducir que considera que estas acciones son una forma 

correcta de comportamiento frente a la memoria de una persona y, sobre todo, 

para aliviar el dolor de sus allegados. La interpretación es un tanto extraña 

puesto que se trata de reconocer la dignidad de alguien que ya no se encuentra 

presente como portador y son acciones que se hacen frente a individuos que 

no son los titulares de la dignidad que se reconoce o rememora. Por este 

motivo, más que ser un reconocimiento a un individuo o a su familia es una 

acción considerada un bien en sí mismo. 

 

Sentido armonizador entre individuo y comunidad 

Este sentido es en buena medida complejo ya que requiere la 

armonización entre la particularidad de cada individuo y su realización en el 

marco de una sociedad. Como puede notarse, conjuga características de los 

dos sentidos anteriormente expuestos. Mientras que se acentúa en la potestad 

de autorrealización y en la exclusión de la interferencia de terceros, también 

enfatiza en la intervención del Estado como garante de los derechos que hacen 

a la dignidad personal y apela a cierta solidaridad comunitaria.  
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En otro orden de ideas, esta combinación implica la potenciación de 

libertades individuales con ciertos límites para garantizar cierto rango de vida 

buena como, por ejemplo, el goce de los derechos colectivos como el goce del 

medio ambiente sano. Una clase controvertida pueden ser los derechos 

económicos, sociales y culturales que, tradicionalmente, son considerados 

programáticos. No obstante, su concreción implica cierta erogación del Estado 

para materializar el derecho de que se trate dentro del umbral digno y, por 

ende, requiere del aporte indirecto del resto de los ciudadanos. Si se considera 

que el Estado incurre en responsabilidad internacional en caso de no hacer 

operativos los derechos en cuestión.  

Finalmente, existe una intrínseca relación entre las cualidades que 

hacen a la identidad del individuo en relación con su pertenencia a diferentes 

colectivos por género, raza/etnia, religión, orientación sexual, etc. (Rao, 2011). 

Dentro del conjunto de decisiones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos del año 2017, en el caso ―Lagos del Campo, sobre el 

despido del Presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial tras 

denunciar injerencias indebidas de los empleadores en la vida institucional del 

órgano representativo de los trabajadores, el tribunal ponderó el derecho a la 

honra y el reconocimiento de la dignidad con el de la libertad de expresión. Al 

respecto fue particularmente cuidadosa en señalar que no existe un derecho 

irrestricto a pronunciar cualquier tipo de opiniones si es que estas son lesivas 

para la imagen de otros individuos. No obstante, la protección de la libertad de 

expresión es en particular relevante en contextos laborales y que el Estado 

debe no solo respetarlo sino también garantizarlo a fin de que los trabajadores 

o sus representantes puedan ejercerlo. ―Es por ello que, en caso en que exista 

un interés general o público, se requiere de un nivel reforzado de protección de 

la libertad de expresión, y especialmente respecto de quienes ejercen un cargo 

de representación‖ (parágrafo 96). Como puede notarse, en este caso, la 

especial tutela está en estrecha relación con la pertenencia a un colectivo de 

trabajadores. Así, la libertad de expresión no es un derecho ilimitado como 

tampoco lo es el derecho a la honra de la contraparte. Así, la ponderación 
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enfatizó en particular en la necesidad de proteger la libertad del representante 

gremial como tal para poder cumplir sus funciones correctamente. 

Por otro lado, en el caso ―Favela Nova Brasilia vs. Brasil‖, anteriormente 

referido, además de las ejecuciones y torturas, existieron actos de violencia 

sexual por parte de los agentes policiales. En ese contexto, la Corte señala que 

la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana además de una 

manifestación de una relación de poder histórica. Si bien en el mismo fallo este 

órgano señaló que todo uso de la fuerza innecesario es un atentado contra la 

dignidad humana, en este parágrafo, la especial relación que se marca con el 

género femenino revela un uso armonizador entre el individuo concreto y su 

especial situación dentro de un colectivo. 

 

Sentido tutelar de la integridad personal 

Uno de los sentidos más comunes de la dignidad es el que la vincula con 

la tutela y realización de la integridad personal. Así, la dignidad constituye el 

foco argumentativo que es invocado para condenar los tratos crueles e 

inhumanos, hechos violentos, lesiones graves, castigos excesivos, ablaciones, 

tratamientos médicos sumamente invasivos o experimentos con los sujetos 

(McCrudden, 2008). De esta manera, no resulta extraño que esta categoría 

tenga puntos de encuentro con otros sentidos ya que la protección del bien 

jurídico en cuestión implica limitar la acción de terceros y también la 

potenciación de la concreción depende justamente de dichos límites. 

Entre los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en 2017, en ―Acosta y otros vs. Nicaragua‖, en el cual se investigó la 

presunta responsabilidad del Estado por una defectuosa investigación en un 

caso de homicidio. En virtud de que en el marco del proceso judicial originario 

la viuda del fallecido había sido acusada de una serie de delitos y demandada 

civilmente por presuntos autores intelectuales del homicidio, la Corte se expidió 

sobre el derecho a la honra y la dignidad. Si bien, por un lado, el término de 

dignidad aparece recurrentemente en virtud de la formulación del artículo 11 

CADH, también puede señalarse que tiene un especial valor tutelar de la 
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integridad personal por cuanto la vincula con la adecuada consideración y 

valoración de las personas dentro de la sociedad. Específicamente, la Corte 

menciona que la reputación de un individuo es la proyección de la persona en 

el ámbito público y, por lo tanto, toda difamación distorsiona el concepto 

colectivo del individuo. Así, la honra se relaciona con la dignidad ya que ambas 

protegen la proyección de la persona en su medio social. 

 

Sentido potenciador de derechos 

El sentido que se atribuye a la dignidad como potenciador suele ser muy 

frecuente y aparece cuando se procura enfatizar determinado derecho u 

optimizar su concreción. Desde los mismos textos normativos, la dignidad suele 

ir asociada con un derecho al cual refuerza (Shultziner y Carmi, 2014). En la 

jurisprudencia, esta cuestión se reitera ya que no existen fallos que tomen una 

decisión basada en la violación o la necesidad del reconocimiento de la 

dignidad como un fundamento exclusivo y autónomo. Por el contrario, la 

dignidad figura como una base interpretativa para el reconocimiento y 

potenciación de los derechos. 

Dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos del año 2017, en el marco del caso ―Trabajadores Cesados de 

Petroperú‖ en el que se encontraba cuestionada la responsabilidad estatal por 

presuntas violaciones estatales a los derechos a las garantías judiciales y a la 

protección judicial de un conjunto de trabajadores cesanteados en Perú, la 

Corte IDH se refirió a diferentes pautas interpretativas, entre ellas, la del 

principio pro persona. Junto con ello, manifestó que la dignidad intrínseca de 

los seres humanos debe encuadrar en una lógica universalista y evolutiva que 

permita que la Convención y las protecciones allí estipuladas, adquieran todo 

su efecto útil. De esta manera, se puede observar que la dignidad opera como 

un principio interpretativo que, como parte inherente de la esencia humana, 

apela a la optimización de los efectos de las tutelas convencionales.  

Asimismo, en el caso ―Vereda La Esperanza c. Colombia‖ anteriormente 

mencionado, respecto del derecho a la vivienda implica, como contenido 
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básico, la garantía por parte del Estado de que las personas puedan vivir con 

seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Claramente, allí la idea de dignidad 

brinda fuerza al derecho a la vivienda. En cuanto a qué implica garantizar el 

derecho, la Corte explicó: ―Así, muchas de las medidas requeridas para 

promover el derecho a la vivienda requieren sólo la abstención del Estado de 

ciertas prácticas, como lo es la destrucción por parte de sus agentes de la 

estructura de la vivienda‖ (parágrafo 48).  

En el caso ―Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela‖ ya mencionado, la 

dignidad aparece en dos oportunidades. En la primera, como se expuso antes, 

en relación con el reconocimiento de la dignidad del fallecido y de la 

recuperación de su memoria de manera que pareciera un valor intrínseco. No 

obstante, en el fallo, aparece inmediatamente vinculado con el consuelo de los 

familiares a partir de las disculpas y el minuto de silencio ofrecidos (parágrafo 

209). De esta manera, si bien no aparece de manera explícita, la dignidad del 

fallecido potencia el derecho a la familia y a la tutela de esta institución.  

 

Consideraciones finales 

El concepto jurídico de persona constituye uno de los elementos teóricos 

más relevantes en teoría general del derecho. Al menos el concepto de 

persona humana se caracteriza por diversos elementos y, entre ellos, la nota 

de dignidad. El problema en este caso es que tanto ―persona‖ como ―dignidad‖ 

son escurridizos y sus campos semánticos no son tan claros. Por este motivo 

es que en el marco de la caracterización de los conceptos esencialmente 

controvertidos pueden ser caracterizados como argumentativos ya que su 

pluralidad de usos siempre implicaría intentar defender una posición por sobre 

otras. 

A raíz de esta controvertibilidad natural es que para comenzar a 

esclarecer los sentidos de la idea de dignidad como componente del concepto 

de persona se ha traído a colación el uso en el discurso judicial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. El corpus se ha constituido a partir de 

los casos contenciosos resueltos en 2017 y se han relevado los usos del 

término en cuestión en los argumentos del órgano judicial que hacen al fondo 
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de los conflictos. De los catorce casos encontrados, en ocho de ellos aparece 

―dignidad‖. Se han descartado los usos de citas y aquellos en los cuales es 

invocada por las partes. De esta manera, se pueden localizar diferentes 

sentidos que, aunque no se reiteran demasiado en cada caso, permiten 

vislumbrar algunas categorías. 

Cabe destacar, de las categorías antes expuestas, que el uso tampoco 

es plenamente uniforme y claro ya que, como se ha explicado, en diversas 

situaciones la dignidad aparece cualificando otro derecho, es más bien 

colateral o bien los sentidos no son tan claramente discernibles ya que suelen 

entremezclarse.  

A pesar de ser una idea fuerza que constituye no solo una nota 

conceptual, sino que también es un tópico argumental, la diversidad de 

sentidos no pareciera ser ciertamente intencional, sino que es más bien un 

refuerzo de la interpretación de las soluciones jurídicas. Así, puede aparecer (y 

así ocurre en la mayoría de los casos analizados) en el sentido negativo, pero 

también en concurrencia con otros: como optimizador o como tutela de la 

integridad personal. Por sí sola, la noción de dignidad pareciera ser suficiente, 

pero a la hora de definirla es necesario identificarla a partir de la casuística.  

En los casos vistos, el análisis tópico muestra la dificultad de encontrar 

una definición, aunque sí es posible identificar pluralidad de usos. 
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Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa cujo foco de investigação é a 
produção textual de alunos, em um curso de Letras da UERN, com o propósito de 
estudar o caráter processual da escrita, a partir da mediação da professora. Neste 
artigo, objetiva-se refletir sobre o processo de construção das vozes no texto, 
destacando a contribuição das noções bakhtinianas sobre a exotopia, a 
responsividade, o ético e o estético para o desenvolvimento da autoria de textos. 
Recorre-se às obras dos autores do Círculo de Bakhtin, norteando-se nas suas 
orientações sobre dialogismo, autor e autoria. Os dados foram constituídos em 
situação de ensino e partem da (re)escrita de um artigo. Os resultados das análises 
revelam que às atividades de escrita é imprescindível o movimento exotópico, 
permitindo ao autor um novo olhar sobre o seu texto, que a própria condição de 
escrevente o impede de tê-lo no momento em que escreve.  
Palavras-chave: Escrita. Autoria. Exotopia. Responsividade. 
 
Abstract:This study is part of a research that focus on the textual production of 
students in a Language course (Letras) at UERN, with the purpose of studying the 
procedural nature of writing, based on the teacher's mediation. In this article, the 
objective is to reflect on the process of constructing the voices in the text, highlighting 
the contribution of the Bakhtinian notions on exotopia, responsiveness, ethics and 
aesthetics for the development of the authorship of texts. This study is based on the 
authors of the Circle of Bakhtin and in their notions on dialogism, author and authorship 
.The data were constituted in a teaching situation and depart from the (re) writing of an 
article. The results show that the exotopic movement is essential to writing activities, 
allowing the author a new look on his/her text, which the very condition of the writer 
prevents him/her from having it at the moment he/she writes.  
Keywords : Writing. Authorship. Exotopia. Responsiveness. 
 
 

Introdução 

Este trabalho se insere no âmbito de uma pesquisa mais ampla 

(ALENCAR, 2015), na qual se defende a tese de que, no processo de escrita 

em sala de aula, as ações mediadoras do professor no que concerne a levar o 

aluno ao exercício da exotopia sobre os seus textos, têm efeito significativo 

para o desenvolvimento da autoria desses textos. Nessa perspectiva, elegeu-

se como foco de investigação a produção textual de alunos, em um curso de 

Letras da UERN, com o propósito de estudar o caráter processual da escrita, a 
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partir da mediação da professora. Os dados foram constituídos em situação de 

ensino, envolvendo professora/pesquisadora e alunos do 5º período de 

Letras/UERN, e partem da (re)escrita de um artigo.  

O recorte feito para este momento objetiva refletir sobre o processo de 

construção das vozes no texto, destacando a contribuição das noções 

bakhtinianas sobre a exotopia, a responsividade, o ético e o estético para o 

desenvolvimento da autoria de textos. Recorreremos às obras dos autores do 

denominado Círculo de Bakhtin, norteando-nos, principalmente, nas suas 

orientações sobre dialogismo, autor e autoria, e suas implicações conceituais: 

exotopia, acabamento, atividade estética, ato ético.  

 

1. A exotopia, a responsividade, o ético e o estético no 
desenvolvimento da autoria 

A nossa reflexão acerca da produção textual em sala de aula, com foco 

na autoria dos textos produzidos nesse contexto, terá como base teórica os 

estudos bakhtinianos. Coerente com o seu próprio pensamento de que 

estamos sempre em constante processo de construção na relação dialógica 

intrínseca à vida em sociedade, Bakhtin escreve/inscreve os seus textos nessa 

cadeia ininterrupta, ao longo de sua obra. Desse modo, torna-se inevitável à 

discussão sobre autor e autoria a recorrência a mais de um texto do autor 

russo.  

O princípio desencadeador das reflexões sobre a autoria nos escritos 

bakhtinianos está relacionado à sua concepção de linguagem duplamente 

orientada, através da qual o eu e o outro se encontram e se constituem em 

uma relação dialógica permanente. A questão da autoria torna-se 

imprescindível à discussão de Bakhtin e seu Círculo sobre enunciado e está 

presente em vários textos, entre eles, O autor e a personagem na atividade 

estética1, escrito nos anos 1920, em especial, no subitem O autor e a 

                                                           
1
 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920, publicado no livro Estética da criação verbal 

([1979] 2003), uma coletânea de textos escritos em diferentes épocas. 
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personagem, e O problema do conteúdo, do material e da forma na criação 

literária2.  

Antes de nos voltarmos para tal discussão no âmbito desses textos, 

destacamos que Bakhtin, logo em suas primeiras reflexões filosóficas a que 

temos acesso sobre a responsabilidade ética do autor na atividade estética, 

apresenta algumas observações que serão desenvolvidas no decorrer de sua 

obra. A sua concepção de que as ações humanas são atos responsivos, 

marcados por eventos únicos e irrepetíveis, está no cerne da proposta teórica 

bakhtiniana, que é uma proposta da atividade humana e, por conseguinte, da 

linguagem, sempre dialógica e vista no processo da interação entre sujeitos. 

De acordo com o autor, 

 A vida conhece dois centros de valores, diferentes por princípio, mas 
correlatos entre si; o eu e o outro, e em torno destes centros se 
distribuem e se dispõem todos os momentos concretos do existir. Um 
mesmo objeto, idêntico por conteúdo, é um momento do existir que 
apresenta um aspecto valorativo diferente, quando correlacionado 
comigo ou com o outro; e o mundo inteiro, conteudisticamente uno, 
correlacionado comigo e com o outro, é permeado de um tom 
emotivo-volitivo diferente, é dotado, no seu sentido mais vivo e mais 
essencial, de uma validade diferente sobre o plano do valor. Isto não 
compromete a unidade de sentido do mundo, mas a eleva ao grau de 
unicidade própria do evento (BAKHTIN, [1986] 2010b, p. 142

3
). 

Esse caráter dialógico com o qual Bakhtin concebe a linguagem humana 

é uma marca de todos os escritos bakhtinianos, por exemplo, em Marxismo e 

filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, [1929] 20064), explicita-se a 

dupla orientação da palavra (procede de alguém e se dirige a alguém), produto 

da interação entre os interlocutores. Tendo em vista ser a palavra determinada 

por tal duplicidade e sendo os enunciados por ela constituídos, a dupla 

orientação é também característica do enunciado: sempre serão respostas e 

suscitarão outras respostas. Assim sendo, o enunciador assume uma posição 

                                                           
2
 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920, publicado no livro Questões de literatura e de 

estética: a teoria do romance ([1975] 2010a), que reúne uma coletânea de ensaios do autor. 
3
 Texto assinado por Bakhtin, nos anos 1920, publicado no livro Para uma filosofia do ato 

responsável (2010). 
4
 Há uma discussão em torno da autoria jurídica desse e de outros textos que nos foram 

apresentados como de Bakhtin, sobre a qual não versaremos. Concordamos com a ideia de 
que ―se a autoria jurídica é diversa, a intelectual pode ser considerada convergente, uma vez 
que os grandes fundamentos teóricos desenvolvidos naqueles textos também são encontrados 
nos de Bakhtin, alguns dos quais escritos antes dos assinados por Volochínov e Medevedev‖ 
(RODRIGUES, 2004, p. 417). 
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axiológica e valorativa. Não pode haver neutralidade, porque as palavras que 

tomamos da língua já estão carregadas de sentidos, pois constituem uma 

cadeia discursiva.  

Na relação criadora com a língua não existem palavras sem voz, 
palavras de ninguém. Em cada palavra há vozes às vezes 
infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais (as vozes dos 
matizes lexicais, dos estilos etc.), quase imperceptíveis, e vozes 
próximas, que soam concomitantemente. 

Toda observação viva, competente e imparcial feita de qualquer 
posição e de qualquer ponto de vista sempre conserva o seu valor e o 
seu significado. A unilateralidade e as limitações do ponto de vista (da 
posição do observador) sempre podem ser corrigidas, completadas e 
transformadas (enumeradas) com o auxílio das mesmas observações 
levadas a cabo de outros pontos de vista. (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 
330). 

O pensamento expresso na citação acima também está presente no 

ensaio Para uma filosofia do ato responsável ([1986] 2010b). Nessa obra de 

caráter embrionário, o conceito de ética, responsividade ativa do ser humano, é 

discutido como essencial à diferença entre atividades enunciativas daquelas 

mecânicas, baseadas em uma concepção de linguagem automatizada, que 

toma a palavra do léxico, sem autor, portanto, descompromissada da vida.  

Não somente no texto imediatamente citado, mas também nos demais 

escritos bakhtinianos, a presença do autor e o seu inevitável posicionamento 

axiológico constituem o elemento distintivo da palavra tomada como enunciado 

em relação à palavra tomada apenas como elemento lexical. Recorrendo à 

Bakhtin, vamos encontrar a seguinte afirmação: 

O tom emotivo-volitivo é um momento imprescindível do ato, inclusive 
do pensamento mais abstrato enquanto meu pensamento realmente 
pensado, isto é, na medida em que o pensamento realmente venha a 
existir, se incorpore no evento. Tudo isso com que tenho a ver, me é 
dado em certo tom emotivo-volitivo, já que tudo me é dado como 
momento do evento, do qual eu sou participante. Se eu penso num 
objeto, estabeleço com ele uma relação que tem o caráter de um 
evento em processo. Na sua correlação comigo o objeto é 
inseparável da sua função no evento. Mas esta função do objeto na 
unidade do evento real que nos abarca é o seu valor real, afirmado, o 
seu tom emotivo-volitivo (BAKHTIN, [1986] 2010b, p. 86, grifos 
nossos). 

Depreendemos das leituras até aqui realizadas que o enunciado é 

sempre marcado tanto pelos valores sociais que as palavras expressam quanto 
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por aqueles que constituem o sujeito enunciador, também socialmente 

construído no decorrer da sua vida. Tudo isso se materializa através de textos. 

O texto, em uma perspectiva enunciativa, terá sempre um autor, a quem cabe o 

papel de negociar vozes, pontos de vistas diversos, mas sem deixar de 

apresentar a sua voz, o seu ponto de vista, já marcado por vozes outras. E é 

nessa perspectiva de autor que este trabalho se ancora: aquele que ―orquestra‖ 

as vozes no texto, distanciando-se dele para dar-lhe o acabamento estético, 

que não pode deixar de ser também ético. 

Apesar de, no texto imediatamente citado, escrito por um Bakhtin ainda 

muito jovem, o autor não tratar especificamente da linguagem, ele já apresenta 

um pensamento peculiar da teoria bakhtiniana a ser desenvolvido em escritos 

posteriores: a correlação entre atividade estética e atividade real da vida 

cotidiana. Não por acaso, mas coerente com esse pensamento, Bakhtin ([1979] 

2003) vai discutir a questão dos gêneros do discurso. De acordo com Alves 

Filho (2008), ainda que tenha recebido pouca atenção nos estudos que 

envolvem a questão dos gêneros do discurso, a noção de autoria é 

fundamental para a sua compreensão. No entendimento do autor, o 

acabamento, o estilo e a estrutura composicional dos textos, embora 

prefigurados pelo gênero, decorrem em grande parte do trabalho de autoria.  

 Para Faraco (2008, p. 38), em O problema do texto, do material e da 

forma na criação literária, ―Bakhtin amplia o escopo da posição axiológica do 

autor-criador, incluindo nela tanto o herói e seu mundo quanto a forma 

composicional e o material‖. Em outras palavras, as escolhas composicionais e 

de linguagem materializadas no objeto estético estão diretamente relacionadas 

ao posicionamento axiológico do autor. Ainda de acordo com Faraco (2009), na 

referida obra bakhtiniana, o autor não se prolonga na sua discussão sobre 

autor e autoria, diferentemente do que ocorre em O autor e a personagem5, 

quando Bakhtin estabelece a distinção entre o autor pessoa e o autor criador, 

sendo este a função estético-formal, o criar artístico, a figura central da obra, 

que não coincide ou não se confunde com aquele (autor-pessoa/o escritor), 

mas que nos ajuda a compreendê-lo.  
                                                           
5
 Em outras edições, a de 1992, por exemplo, o título deste capítulo foi traduzido como sendo 

O autor e o herói. 
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Segundo Bakhtin ([1975] 2010a, p. 58, grifos do autor), ―o autor-criador é 

um momento constitutivo da forma artística‖. Ele constitui o objeto estético, 

dando-lhe forma. ―Eu devo experimentar a forma como minha relação 

axiológica ativa com o conteúdo, para prová-la esteticamente: é na forma e 

pela forma que eu canto, narro, represento, por meio da forma eu expresso o 

meu amor, minha certeza, minha adesão‖. Portanto, trata-se de uma posição 

estético-formal que também materializa uma certa relação axiológica com o 

herói e seu mundo. 

O posicionamento valorativo ao qual Bakhtin se refere é quem vai dar ao 

autor-criador a possibilidade de construção do todo da obra, de dar forma ao 

conteúdo. ―Nisso está a diferença essencial entre a forma artística e a 

cognitiva; esta última não tem autor-criador: a forma cognitiva eu a encontro no 

objeto, nela não encontro nem a mim mesmo, nem a minha atividade criadora‖ 

(BAKHTIN, [1975] 2010a, p. 58). Ainda de acordo com o estudioso russo, a 

atividade criadora do autor envolve também o trabalho axiológico com a 

linguagem. Conforme abordado por Bakhtin em vários outros textos, a 

linguagem empregada pelo autor-criador é tomada de uma cadeia discursiva 

ininterrupta, portanto, já marcada por vozes outras. No entanto, ao tomá-la em 

sua criação, o autor dá-lhe uma entoação específica, uma determinada direção 

axiológica. Dessa forma, destaca Faraco (2009b), no ato artístico, aspectos do 

plano da vida são isolados de sua eventicidade e organizados de um novo 

modo, subordinados a uma nova unidade. Essa transposição de um plano de 

valor para outro é realizada pelo autor-criador, sempre a partir de uma posição 

axiológica. 

A questão do axiológico na linguagem também é retomada por Bakhtin 

([1975] 2010a) em O discurso no romance. Nesse texto, é desenvolvido o 

conceito de heteroglossia/plurilinguismo: a linguagem entendida ―como um 

conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais, isto é, um 

conjunto de formações verbo-axiológicas‖ (FARACO, 2008, p. 40; 2009b, p. 

107). Para o linguista, embasado nas leituras bakhtinianas, o ato artístico 

comporta um complexo jogo de deslocamentos das vozes sociais. Nesse jogo, 

o escritor, cuja fala é refratada, atribui as palavras às vozes alheias, deixando 



464 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

para uma outra voz a construção do todo artístico. Assim, essa voz revelada no 

criar artístico não coincide com a voz direta do escritor, mas se trata do autor-

criador. Ainda que a voz desse autor coincida com a daquele enquanto pessoa, 

somente haverá criação estética se houver deslocamento. A esse respeito, 

Bakhtin ([1975] 2010a, p. 105) ressalta: 

A linguagem do prosador dispõe-se em graus mais ou menos 
próximos ao autor e à sua instância semântica decisiva: alguns 
momentos de sua linguagem exprimem franca e diretamente (como 
em poesia) as intenções semânticas expressivas do autor, outros as 
refratam; o autor não se solidariza totalmente com esses discursos e 
os acentua de uma maneira particular, humorística, irônica, paródica, 
etc.; outros elementos se afastam cada vez mais de sua instância 
linguística última e refratam ainda mais intensamente as suas 
intenções; e há, finalmente, aqueles elementos que estão 
completamente privados das intenções do autor: o autor não se 
expressa neles (enquanto autor do discurso), ele os mostra como 
uma coisa verbal original; para ele eles são inteiramente objetais. Por 
isto, a estratificação da linguagem, em gêneros, profissões, 
sociedades (em sentido restrito), concepções de mundo, tendências, 
individualidades, diferentes falas e línguas, ao entrar no romance 
ordena-se de uma maneira especial, torna-se um sistema literário 
original que orquestra o tema intencional do autor.  

Deste modo, o prosador pode se destacar da linguagem da sua obra, 
e o faz em diversos graus de algumas das suas camadas e 
elementos. Ele pode usar a linguagem sem se entregar totalmente a 
ela; ele a torna quase ou totalmente alheia, mas ao mesmo tempo 
obriga-a, em última instância, a servir às suas intenções 

Diante da heteroglossia que compõe o ato artístico, o autor-criador 

deverá também se posicionar. Portanto, mais uma vez, torna-se imprescindível 

o deslocamento por parte do autor envolvido na geração ativa de um novo 

enunciado concreto (FARACO, 2009b). Em seu texto O autor e a personagem 

na atividade estética, Bakhtin ([1979] 2003, p. 11) faz referência à consciência 

criadora do autor, que é ―a consciência da consciência‖. Para esse estudioso, 

o autor não é o agente da vivência espiritual, e sua reação não é um 
sentimento passivo nem uma percepção receptiva; ele é a única 
energia ativa e formadora, dada não na consciência psicologicamente 
agregativa mas em um produto cultural de significação estável, e sua 
reação ativa é dada na estrutura – que ela mesma condiciona – da 
visão ativa da personagem como um todo, na estrutura da sua 
imagem, no ritmo do seu aparecimento, na estrutura da entonação e 
na escolha dos elementos semânticos (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 6). 

A posição do autor-criador é privilegiada em relação à personagem, pois 

o espaço que ele ocupa, além de lhe permitir enxergar tudo o que as 
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personagens veem e conhecem, possibilita-lhe enxergar além delas, de um 

lugar a elas inacessível. É nesse excedente de visão do autor que se 

encontram as possibilidades de acabamento do todo da obra.  

Nesse sentido, Bakhtin ([1979] 2003) aponta a necessidade de 

deslocamento no ato criativo. Trata-se do princípio da exterioridade, do 

excedente de visão, da posição exotópica assumida pelo autor. O excedente 

de visão é a possibilidade que um sujeito tem de ver mais do outro do que o 

próprio poderia ver de si. Essa possibilidade é permitida pela posição em que o 

sujeito se encontra exterior ao outro. É o olhar de fora: 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não 
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse 
outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim não pode 
ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a 
cabeça, o rosto, e a sua expressão –, o mundo atrás dele, toda uma 
série de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação 
de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a 
ele. Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem na 
pupila dos nossos olhos (BAKHTIN, [1979] 2003, p. 21). 

Diante do outro, eu estou fora dele e por isso tenho o excedente de 

minha visão, que somente é possível pela singularidade e insubstitutibilidade 

do lugar que ocupo no mundo: apenas do meu lugar singular e único, a ser 

ocupado apenas por mim, posso compreender o outro.  

A noção de exotopia (lugar exterior) está relacionada à ideia de 

acabamento e de construção de um todo, ao estético, que também é ético. 

Sendo assim, o conceito de exotopia envolve pelo menos dois espaços: ―o do 

sujeito que vive e olha de onde vive, e daquele que, estando de fora da 

experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê do olhar do outro‖ (AMORIM, 

2006, p. 100-101). É esse distanciamento que possibilita ao autor colocar nas 

vozes alheias a sua própria voz que, por natureza, já está carregada de vozes 

outras. Nessa perspectiva, o acabamento aqui não pode ser confundido com 

fechamento, unilateralidade, pois, na interação com as vozes alheias, os 

enunciados assumem valores que estão diretamente relacionados àquilo que 

lhes antecede e àquilo que lhes sucede.  
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2. A autoria e suas contribuições para o ensino do texto 

Toda essa reflexão bakhtiniana a propósito da obra de arte literária pode 

contribuir no exercício das nossas análises sobre qualquer tipo de texto. 

Partindo dessas concepções bakhtinianas de autor e autoria, Oliveira (2006) 

nos provoca a fazermos uma reflexão de como seriam as práticas pedagógicas 

orientadoras de atividades realizadas em sala de aula que levassem os alunos 

a serem produtores autores de seus próprios textos. Com base em Bakhtin, a 

autora propõe que, assim como o autor da obra literária, o aluno produtor do 

texto deve afastar-se do seu texto, distanciar-se do ―vivido/produzido‖ para dar 

início à atividade estética do ―criar/autorar‖. Dessa forma, somente quando o 

aluno/produtor olha o seu texto de fora do acontecimento da produção, como 

se fosse ―o outro‖, é que ele tem condições de dar-lhe acabamento, assumindo 

a posição de autor, ao trabalhar sobre ―o seu objeto de sentido, a manifestação 

do seu querer-dizer, inserindo seu texto no gênero discursivo apropriado‖ 

(OLIVEIRA, 2006, p. 151). Para a autora, a exotopia na atividade escolar deve 

se constituir uma atividade cognitiva, cujas operações podem ser mediadas 

pelo próprio aluno e, por vezes, pelos seus pares e pelos professores. Nesse 

sentido, a atividade de autorar exige uma alternância dos sujeitos: é preciso 

que o aluno produtor do texto ―troque de lugar‖ com ele mesmo para dar 

―acabamento‖ ao seu texto, para realizar uma atividade de criação (BAKHTIN, 

[1979] 2003).  

Acreditamos que a categoria filosófica da exotopia desenvolvida por 

Bakhtin sobre a criação artística pode trazer contribuições significativas para o 

trabalho realizado com o texto na sala de aula. É preciso que seja desenvolvido 

com o aluno o exercício do excedente de visão sobre a sua produção escrita, 

retirando-o da sua condição mais imediata de produtor de texto, levando-o a 

observá-lo de fora do acontecimento da escrita inicial e trazendo-o de volta ao 

seu lugar de produtor para operar sobre a sua escrita.  

É fundamental que se considere a relação professor-aluno na 

perspectiva bakhtiniana da relação eu-outro: uma relação de 

complementariedade, de interação no processo de ensino e aprendizagem. O 

reconhecimento de que o outro é tão importante para mim quanto eu sou para 
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ele pode possibilitar, na sala de aula, uma maior proximidade entre professor e 

aluno, uma mudança de postura na condução das atividades realizadas nesse 

espaço. Ao promover práticas de produção de texto que adotem o movimento, 

a alternância de sujeitos, a exotopia como princípios norteadores, o professor 

interage efetivamente com o aluno, possibilitando a ambos se sentirem ativos 

nesse processo. Para que se respeite esse movimento, é fundamental que o 

professor atue como mediador. O termo mediação está aqui empregado para 

designar a ação de mediar, atuar como mediador, aquele que age como 

intermediário nos níveis de desenvolvimento real e proximal do aluno.  

 

Considerações finais  

Os movimentos de reescrita dos sujeitos da pesquisa na qual este 

trabalho se insere nos colocam diante de alunos que agem responsivamente às 

atividades de mediação. Há, nas ações de refacção por parte dos alunos, 

sempre uma intenção de melhorar o seu texto, o que não implica dizer que vão 

conseguir. Nesse ponto, o professor exerce papel fundamental: como ser de 

linguagem mais experiente, ele deve atuar como mediador entre o 

conhecimento produzido (o real) e aquele pretendido (o potencial), o qual se 

espera que o aluno alcance. Trata-se da relação de mediação nos termos 

vigotskianos, que ocorre, no nosso caso, na relação interventiva do professor, 

agindo como intermediário (atuando na Zona de Desenvolvimento Proximal) no 

processo de construção do conhecimento a partir da escrita dos nossos 

sujeitos. Essas ações devem ser planejadas e rotineiras na prática docente. 

O agir mediador do professor, no processo de escrita em sala de aula, 

provoca no aluno uma atitude responsiva, no que diz respeito a procurar 

atender ao proposto pelo docente. No entanto, em virtude das próprias 

limitações, a tarefa da refacção textual terá efeito mais positivo quanto maior 

for o nível de interferência do professor que, uma vez percebendo os 

problemas de escrita dos alunos, deve planejar e realizar um conjunto de ações 

no intuito de solucionar os problemas encontrados e diminuir a distância entre o 

produzido e aquilo que se esperava que produzisse. Acreditamos que, em 

sendo essa uma prática comum no ensino de produção textual, os alunos 
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avançarão no sentido de conquistarem a sua autonomia e, à medida que isso 

for acontecendo, cada vez mais, eles vão precisando menos do 

acompanhamento do professor e vão se tornando o outro de si mesmo. Essa 

nossa compreensão é fundada na análise comparativa entre as três versões 

dos artigos produzidos pelos alunos-sujeitos desta pesquisa. 

As análises sobre os dados nos revelaram que o aluno-sujeito desta 

pesquisa demonstra dificuldades em ―orquestrar‖ as vozes no texto, em 

apresentar os dizeres outros e em deles se distanciar para inscrever a própria 

voz. Os textos escritos por nossos sujeitos tendem à reprodução de vários 

dizeres, por vezes de campos teóricos divergentes, que eles reúnem em um só 

momento, como se produzissem uma colcha de retalhos, cujo resultado é 

assustador ao olhar de quem a vê de fora do acontecimento de montagem, de 

quem procura entendê-la como um só texto e se vê diante de fragmentos 

diversos, cuja costura linguística é incapaz de encobrir os defeitos discursivos a 

um olhar mais atento. Há de se considerar, ainda, que, em alguns casos, eles 

não apontam as filiações teóricas tampouco autorais desses dizeres, 

apresentando-os, sem nenhuma marca indicativa do discurso de outrem, como 

se fossem seus. 
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LA ARGUMENTACIÓN EN LOS SONETOS A LA DAMA DE SHAKESPEARE 

Inés Elena Regueira 
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Resumen: El presente trabajo corresponde a una parte de un capítulo de mi tesis La 
luminosidad de la Dama Oscura en la cual analizo los sonetos 127 a 154 de 
Shakespeare y propongo leerlos como una historia. Dentro del macro género de la 
narración se inscriben otros subgéneros siendo uno de ellos la argumentación. La 
tradición inglesa del soneto no puede separarse del género de la argumentación. Los 
sonetos a la dama oscura evocan discursos que discuten con la sociedad isabelina. De 
acuerdo a Fuller (1972:14), el soneto inglés contiene una gran tensión: tres vueltas de 
tuerca a un razonamiento y luego la resolución es alcanzada en el pareado. El pareado 
del soneto inglés es asertivo, culmina los significados que se acumulan en los tres 
cuartetos y provee de ingenio al poema en su totalidad. Para lograr llegar a la conclusión 
asertiva del pareado, Shakespeare desarrolla argumentos en los cuartetos y los 
encadena de forma tal que alinea al lector en su cadena argumentativa para obtener su 
adhesión natural en la conclusión del razonamiento. La argumentación expuesta en los 
sonetos a la dama oscura pertenece al género que Martin (2007:209) denomina 
―exposición‖ y que consiste en una Tesis defendida por Argumentos y que culmina con 
una conclusión. El fin social de este género es persuadir a una audiencia del punto de 
vista del emisor, de su Tesis. En la formulación de Martin (2007:8) el género explica las 
relaciones entre los procesos sociales en términos más holísticos, centrando especial 
interés en las etapas de elaboración del texto. De aquí nuestro interés en explicar 
también a través del género argumentativo la coherencia de la concepción de los 
sonetos a la dama oscura como una historia. La Lingüística Sistémico Funcional ofrece 
las herramientas para el análisis del discurso que facilitaron la comprobación de mi 
hipótesis. Se mostrará el análisis de algunos de los sonetos estudiados. 
Palabras clave:Sonetos. Shakespeare. Narración. Argumentación. 
 
Abstract: The present work corresponds to a part of a chapter of my thesis The luminosity 
of the Dark Lady where Shakespeare‘s sonnets 124 to 157 are analyzed and read like a 
story. The macro genre of narration includes other sub genres, and one of them is 
argumentation. The English sonnet tradition cannot be separated from argumentation. The 
Sonnets to the Dark Lady evoke discourses that argue with the Elizabethan society. 
According to Fuller (1972:14), the English sonnet contains great tension: ―three turns of the 
screw before the point is driven home in the couplet‖. The couplet must assert a thesis; 
layers of meaning accumulate in the three quatrains and achieve full power in the couplet 
which provides wit to the poem in general. To reach this conclusion, Shakespeare 
develops arguments in the quatrains and links them in such a way that he aligns the reader 
with his argumentative chain to obtain his natural adherence to the conclusion of the 
reasoning. The type of argument in the Sonnets to the Dark Lady belongs to the group that 
Martin (2007:209) calls ―exposition‖ which consists of a Thesis defended by Arguments 
and reaches a conclusion. The social purpose of this genre is to persuade an audience of 
the speaker‘s point of view. In Martin‘s definition (2007:6) genre explains the relations 
among social processes in a more holistic way, giving greater attention to the stages of text 
elaboration. This is why we are interested in explaining the coherence of the sonnets as a 
story through the argumentative genre. Systemic Linguistic Grammar offers the tools for 
discourse analysis that help prove my hypothesis. The analysis of some sonnets studied 
will be included. 
Keywords: Sonnets. Shakespeare. Narration. Argumentation. 
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Introducción 

Los sonetos de Shakespeare entre el 127 y el 154 son tradicionalmente 

conocidos como los sonetos a la dama oscura y en ellos se distingue 

claramente un cambio de destinatario con respecto a los sonetos previos (1-

126).  

La agrupación canónica de estos sonetos como un todo, las 

interpretaciones acerca del destinatario, la misteriosa dama oscura, y las 

investigaciones inacabables acerca de los acontecimientos en la vida del poeta 

que involucran a la mentada dama son factores que despertaron nuestro 

interés. ¿Qué hace que estos sonetos se lean como una unidad en lugar de 

aprehenderlos como poemas independientes entre sí?  

Una posible respuesta comenzaría a esbozarse en la apreciación de 

Jerome Bruner (2000: 152), ―…nuestra experiencia de los asuntos humanos 

viene a tomar la forma de las narraciones que usamos para contar cosas sobre 

ellos‖. Y los sonetos a la dama oscura son probablemente leídos como una 

narración basada en la experiencia que los humanos creemos poseer sobre las 

relaciones amorosas. Leemos los poemas como una experiencia de la realidad 

y creamos así nuestro propio relato. 

El presente abordaje propone leer estos sonetos como una historia de 

amor durante la cual el poeta dialoga con su dama y relata los encuentros y 

sentimientos entre ellos y su relación con otros, ―…la forma última del relato, en 

tanto relato, trasciende sus contenidos y sus formas propiamente narrativas…‖ 

(Barthes, 1977: 45).  

Para trabajar este encuadre narrativo dividimos la historia en las 

siguientes etapas: Enamoramiento y deslumbramiento del poeta y desdén de la 

amada, Conflicto y competencia con el amigo del poeta y la relación con su 

amada, Relación erótica, Desencanto del poeta, Distanciamiento. 

Si bien estos textos pertenecen al género poético, nuestra interpretación 

que considera al grupo de sonetos a la dama oscura (127-154) como un todo y 

una historia de amor, transforma el marco genérico. Así consideramos que 

estos textos conforman una unidad abarcada por el macro-género de la 

narración que, a su vez, contiene al género argumentativo, el cual también 
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hace avanzar la historia. Dentro de los macro-géneros, los géneros son 

interdependientes, extendiendo, elaborando o proyectando uno al otro (Martin y 

Rose, 2007:209). 

¿Por qué trabajar con el género en los sonetos de Shakespeare a la 

dama oscura? Porque partimos de la definición de Martin (Martin & Rose, 2007) 

quien dice, ―El concepto de género nos brinda una herramienta para asir el 

discurso […] un género es una configuración recurrente de sentido que tiene 

importancia en la cultura.‖. Esta descripción incluye los conceptos de ―sentido‖ 

e ―importancia en la cultura‖ que motivan este trabajo.  

Ducrot (2004:364) indica que ―el sentido de una entidad lingüística no es 

nada más que un conjunto de discursos que esa entidad evoca‖. Los sonetos a 

la dama oscura evocan discursos que discuten con la sociedad de su contexto 

de cultura y pertenecen a la cultura isabelina del soneto como configuración 

recurrente. 

 

1. El soneto inglés 

La forma del soneto aparece tarde en la literatura inglesa en relación a la 

literatura en el continente europeo. El soneto es introducido en la corte de 

Enrique VIII (siglo XVI) por los poetas Wyatt y Surrey quienes modificaron el 

soneto italiano.  

La organización del soneto inglés o Shakesperiano es conformada por 

tres cuartetos y un pareado con la siguiente distribución de rima: 

ABAB/CDCD/EFEF/GG 

Esta organización ―alienta la exposición lógica hasta justo el pareado y 

pospone la resolución del sentido del poema‖ (Fuller, 1972:14)1. El pareado 

final del soneto inglés le otorga su característica más reconocida, es un final 

epigramático y que resume el análisis realizado en los cuartetos anteriores. El 

mismo autor explica esta organización como una respuesta a ―la necesidad 

inglesa de encapsulación (lírica, gnómica o ingeniosa)‖. 

 

                                                           
1
 Traducción propia. 
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2. Persuasión en los sonetos 

2.1. Discursos contrapuestos: el poeta y su contexto 

Soneto 131 

El soneto 131 sostiene la Tesis de que la dama es rechazada por sus 

contemporáneos por su conducta inmoral y que esa es la razón por la cual él 

no puede amarla. Sin embargo, él sufre por su amor. Esta Tesis es defendida 

con varios argumentos: la dama es tan bella que eso la hace cruel, la dama lo 

hace sufrir y los testigos dan fe de su sufrimiento. El contra argumento es que 

los demás la juzgan fea pero el poeta contra ataca atribuyendo ese juicio a la 

conducta de la dama, y así completa su argumentación que comprueba su 

Tesis. (Anexo 1) 

Del soneto 131 se desprende entonces que aunque la dama tenga una 

conducta reprochable, el poeta está tan enamorado de ella que la ve bella y 

considera calumnias lo que se diga de ella. Ésta es su tesis sostenida por 

argumentos y coincide con la primer etapa de la narración, la de 

enamoramiento. Así el soneto cumpliría una de las operaciones principales de 

la argumentación según Plantin (2001:7), ―el hecho de que mediante un 

discurso se pueda dar la vuelta a otro discurso‖.  

La argumentación que desarrolla el poeta comienza aseverando que la 

dama es tirana con su enamorado y la hace a ella misma testigo de lo que dice 

(well thou know‘st). La segunda estrofa es introducida por un conector 

concesivo (Yet) que introduce a otros testigos (some say) y ellos dan fe de la 

falta de belleza de la amada pero el poeta se anima a contradecirlos. La prueba 

del sufrimiento que el poeta experimenta con sólo pensar en ella la brindan 

nuevamente los testigos quienes pueden confirmar esta prueba de amor. De 

allí que la conclusión del pareado surge naturalmente, aquellos que critican a la 

dama lo hacen por su conducta, no por su fealdad ya que la belleza de la dama 

hace suspirar al poeta. 

El soneto analizado pertenece a la etapa narrativa que cuenta los 

sufrimientos del yo lírico al ser rechazado por la amada. Harold Bloom 

(2011:112) dice que esos sentimientos se presentan con ―una reticencia 

extraordinariamente basada en la exclusión de patetismo.‖. Lo que para Bloom 
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es ―exclusión de patetismo‖ se obtiene por el sub-género de la argumentación, 

el poeta argumenta y defiende su Tesis y así alinea al lector y lo persuade de 

su punto de vista. Nunca es el yo lírico patético del poema de amor tradicional.  

 

El triángulo amoroso 

Soneto 133 

En esta sección, la argumentación está dirigida a la amada, el poeta 

quiere persuadirla de que abandone la seducción que ejerce sobre su amigo 

porque al lastimar al amigo, lo hace doblemente infeliz a él. El poeta se ofrece 

en garantía como fianza para que la dama libere al amigo. Su argumento para 

convencerla es que al poseer su corazón también posee al amigo y en uno 

tiene a los dos. La tesis inicial, que aparece en la línea 9, es reforzada en el 

pareado final. (Anexo 2) 

El soneto desarrolla varias justificaciones para demostrar la maldad de la 

dama quien no sólo tortura al poeta, sino también a su amigo. El sufrimiento 

que genera la dama en el poeta se ve aumentado al observar que su amigo es 

seducido por la misma mujer y padece su rechazo.  

El tono directo dialógico con que se desenvuelve la argumentación, 

dirigido a la dama, se refuerza con varios imperativos (―Prison my heart‖, ―let 

my por heart bail‖, ―let my heart be‖), con la maldición que da inicio al poema 

(―Beshrew that heart…‖), y con la pregunta que comienza en la 3° línea (Is‘t not 

enough…?‖). 

Cuando el poeta propone una solución al conflicto la encabeza con los 

conectores ―but then‖ en la línea 10 y luego lo contradice con ―And yet‖ en la 

línea 13, porque sabe que aunque haya propuesto una alternativa, la dama 

logrará su propósito de todas formas y su amigo sufrirá como el poeta. 

La heteroglosia funciona aquí como antifonía (Plantin, 2001:8): ―Todo 

argumento puede volverse del revés, y a todo discurso le responde un contra-

discurso producido desde otro punto de vista y proyectando una realidad 

diferente.‖ En este caso, la voz de la dama está presente en forma implícita en 
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los reclamos del poeta porque es a ella a quien él los dirige y responde a su 

negativa de liberar a su amigo. 

 

La argumentación del eros 

Soneto 136 

Esta etapa está cargada de connotaciones eróticas y comentarios 

ingeniosos acerca de la relación que los une y de la promiscuidad de la dama. 

Los argumentos para convencerla de que acepte al poeta entre sus amantes se 

superponen y obtienen conclusiones parciales que derivan en la conclusión 

final. Cada estrofa conclusiva está introducida por un conector que indica lo 

que Fuller (1972:17) llama ―vuelta de tuerca‖. De esta forma, la 1° conclusión 

está precedida en la línea 4 por ―thus‖, la segunda conclusión comienza con 

―then‖ (línea 9), y la final concluye con ―and then‖ (línea 14). (Anexo 3) 

El soneto va acumulando significados argumentativos que derivan en la 

conclusión y contienen el ingenio creativo típico de la época, para el cual 

Shakespeare utiliza los significados del vocablo ―will‖ y la homonimia con su 

nombre abreviado, ―Will‖. 

La argumentación en esta sección, cargada de connotaciones eróticas, 

juega con los significados de la palabra ―will‖ que connota tanto a los órganos 

sexuales femeninos y masculinos como a la voluntad, al deseo carnal y al 

nombre del poeta. Hay también un juego verbal con la palabra "nothing" que 

denota al órgano sexual femenino así como a "nada".  

Incluir al poeta en el número de amantes depende sólo de la voluntad de 

la dama que, si consulta con su alma, sabrá que él ya es parte de ella. Él es 

uno más para brindarle satisfacción y, al amarlo a él, incluye a todos sus otros 

amores.  

Estos juegos de palabras, recurrentes en los poetas isabelinos, son 

utilizados en este soneto para multiplicar las interpretaciones y permitir 

diferentes lecturas, pero de todas ellas se desprende la Tesis planteada, la 

dama debe amar al poeta porque sólo obtendrá beneficio de ello. 
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―Todo lo que decimos lo decimos porque pensamos que posee algún 

valor: un lenguaje radicalmente desinteresado –si a tal fenómeno lo 

pudiéramos llamar todavía 'lenguaje'-sería un lenguaje vacío.‖ (Pereda, 

1994:83). Sin duda, las varias connotaciones de las palabras ―will‖ y "nothing" 

poseen valores para ser explotados en este soneto. 

Podemos observar una argumentación clásica introducida por una 

condición y cuya lógica conclusión es precedida por ―thus‖. Más adelante, el 

proceso mental ―prove‖ precede a otra conclusión: uno en un gran número es 

nada (Líneas 7-8). Esta afirmación es explicada y para ello se utilizan los dos 

puntos indicando que la justificación continúa el razonamiento (Línea 8- 10). El 

mismo recurso del signo de puntuación se repite en la Línea 11 y es seguido de 

un conector de consecuencia (so) que refuerza el lenguaje de la lógica. 

El pareado final, entonces, resulta en la reafirmación de la Tesis ya 

expuesta, un proceso verbal en modo imperativo que ordena a la dama que 

ame su nombre y en él a todos los significados de ese vocablo (Will) para 

concluir (and then) amándolo a él en esa multiplicidad de significantes. 

 

3. Resumen del análisis de la argumentación 

El estudio precedente tenía como objetivo probar desde otra perspectiva 

la validez de la tesis que sostiene que los sonetos a la dama oscura conforman 

una unidad de narración. Descubrir o corroborar el carácter argumentativo de 

los mismos refuerza nuestra tesis debido a que las narraciones como macro-

género incluyen la argumentación que introduce el conflicto y éste es 

responsable del avance de la historia, cada discusión presenta un momento de 

tensión que, al solucionarse, permite la continuidad de la trama. 

La decisión de analizar el género argumentativo dentro de la narración 

conformada por los sonetos a la dama oscura tiene su origen en la convicción 

de que los textos son construcciones semióticas de significados realizados 

socialmente y en los cuales la relación entre género y registro es interactiva y 

dialógica (Eggins y Martin, 1997:251). 
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Siguiendo el modelo ya mencionado de Martin (2007:254-5) podemos 

decir que la relación entre registro y género es interna: el género realiza el 

registro.  

El género se relaciona con el contexto de cultura y funciona como un 

"guión cultural" que define el desarrollo del texto e incluye variados registros, 

así como el registro incluye diferentes estructuras lingüísticas. Tanto el registro 

como el género realizan diferentes planos de la actividad semiótica en esta 

visión interactiva del texto. Los géneros atraviesan diversas disciplinas 

lingüísticas y eso permite analizar el género argumentativo dentro del marco 

más amplio de la narración. 

Ghio y Fernández (2008:53), también citando a Martin, dicen: ―El género 

es así un 'guión cultural' que orienta las sucesivas etapas de desarrollo de los 

textos. En la formulación de Jim Martin (2007:6) el género 'explica las 

relaciones entre los procesos sociales en términos más holísticos, centrando 

especial interés en las etapas de elaboración del texto'‖. De aquí nuestro 

interés en explicar también a través del género argumentativo la coherencia de 

la concepción de los sonetos a la dama oscura como una historia. 
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Anexo 

1. Tesis: la dama es bella pero la critican por su conducta 

Argumento 1: la dama es tiránica como toda dama bella 

 Línea 1  Thou art as tyrannous, so as thou art, 

 Línea 2  as those whose beauties proudly make them cruel; 

 

Justificación: porque la dama sabe que él admira su belleza 

Línea 3  for well thou know‘st to my dear doting heart 

Línea 4  thou are the fairest and most precious jewel. 

 

Contra-Argumento: la dama no es bella    

Línea 5:  Yet, in good faith, some say that thee behold 

Línea 6:  thy face hath not the power to make love groan 

 

Refutación: el poeta niega esa afirmación  

Línea 7:  to say they err I dare not be so bold, 

Línea 8:  although I swear it to myself alone. 

 

Justificación 2: su cara lo hace suspirar 

Línea 9:  And, to be sure that is not false I swear, 

Línea 10:  a thousand groans, but thinking on thy face, 

 

Justificación 3: y los testigos juran que es así 

Línea 11:  one on another´s neck, do witness bear 

Línea 12:  thy black is fairest in my judgment‘s place. 

 

Conclusión: la dama es calumniada por su conducta  

Línea 13:   In nothing are thou black save in thy deeds, 

Línea 14:  and thence this slander, as I think, proceeds. 

 



480 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

2. Tesis: la dama es cruel porque no le alcanza con el sufrimiento del poeta, 

también insiste en torturar a su amigo. 

 

Argumento 1: la dama infringe dolor 

Línea 1:   Beshrew that heart that makes my heart to groan 

 

Justificación: hiere al poeta y a su amigo 

Línea 2:  for that deep wound it gives my friend and me. 

 

Argumento 2: es suficiente torturar a uno solo 

Línea 3:  Is‘t not enough to torture me alone, 

Línea 4:  but slave to slavery my sweete‘st friend must be? 

 

Justificación: al torturar al amigo, lo abandona a él y sufre triple herida (por el amigo, 

por ella y por él mismo) 

Línea 5:  Me from myself thy cruel eye hath taken, 

Línea 6:  and my next self thou harder hast engrossed; 

Línea 7:  of him, myself and thee I am forsaken, 

Línea 8;  a torment thrice threefold thus to be crossed. 

 

Argumento 3: la dama debe tomarlo a él y liberar al amigo 

Línea 9:  Prison my heart in thy steel bosom‘s Ward, 

Línea 10:  but then my friend‘s heart let my poor heart bail; 

 

Justificación: él será el guardián de su amigo 

Línea 11:  whoe‘er keeps me, let my heart be his guard; 

Línea 12:  thou canst not then use rigor in my jail. 

 

Conclusión: la dama lastimará a ambos porque lastima a todo lo que pertenece al 

poeta 

Línea 13:  And yet thou wilt, for I, being pent in thee, 

Línea 14:  perforce am thine, and all that is in me. 
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3. Tesis: la dama debe admitir al poeta en su amor 

 

Argumento 1: el alma de la dama sabe que lo ama 

Línea 1:  If thy soul check thee that I come so near, 

Línea 2:   swear to thy blind soul that I was thy Will, 

Línea 3:   and Will, thou soul knows, is admitted there 

 

Conclusión: su petición de amor será aceptada  

Línea 4:   thus far, for love, my love-suit sweet fulfill. 

 

Tesis: aunque haya muchos amantes, el poeta será uno de ellos 

 

Argumento 2:  el amor del poeta completará otros amores  

Línea 5:   Will will fulfill the treasure of thy love,  

Línea 6:   ay, fill it full with Wills and my Will one. 

 

Argumento 3: cuando hay abundancia, se puede admitir uno más 

Línea 7:   In things of great receipt with ease we prove 

Línea 8:   among a number one is reckoned none: 

 

Conclusión: la dama puede permitir un amante más 

Línea 9:   then in the number let me pass untold, 

Línea 10:   though in thy store‘s account I one must be. 

Línea 11:   For nothing hold me: so it please thee hold 

Línea 12:   that nothing, me, a something sweet to thee. 

 

Tesis: la dama debe amarlo 

Argumento 4:  la dama debe amar su nombre 

Línea 13:   Make but my name thy love, and love that still, 

 

Conclusión: lo amará a él porque su nombre es el de todos sus amores 

Línea 14:   and then thou lovest me; for my name is Will. 
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Resumo: A fotografia, entendida como uma linguagem, expressa não só a realidade 
em que se vive, mas também outras. O próprio conceito de realidade deve ser 
problematizado, quando se entende que existem realidades, necessariamente 
construídas, forjadas, dependentes de contextos e de sujeitos que as constituam e as 
edifiquem socialmente através do discurso. A fotografia, portanto, pode contribuir para 
a construção /manutenção da realidade, ou colaborar na desconstrução de padrões 
hegemonicamente demarcados. Os ensaios fotográficos conceituais tentam, assim, 
imprimir novos conceitos, mostrando que não há padrões quando o ―objeto‖ da 
fotografia são pessoas. O objetivo deste trabalho, portanto, é apresentar um conceito, 
o Oldborn, derivado do Newborn. Trata-se de fotografias em que as pessoas idosas 
são enfatizadas. A partir dos referenciais pautados em Bakhtin (2004), pretende-se 
mostrar como essas pessoas são discursivamente excluídas da nossa sociedade, e 
por isso não são consideradas aptas para protagonizar fotografias. Assim, a 
metodologia da pesquisa obedeceu a critérios dialógicos nos quais uma fotografia foi 
interpretada a partir dos dialogismos resultantes de sua postagem no Facebook. 
Palavras-chave: Oldborn. Newborn. Linguagem fotográfica. Dialogismo. 
 
Abstract: The photography has known as a language that express not only the reality 
where we live, but others. The particular reality concept must be questioned, when we 
understand that there are many realities, that they were constructed ,wrought,they 
depend on the contexts and the subjects that constitued themselves and socially 
edified through the speech. Then, the photography can contribute to the construction 
/maintenance the reality, or to collaborate to the desconstruction of the hegemonically 
delimited patterns. The conceptual photographic tests try to press new concepts, 
showing that there aren't standards when photography objects are people. So, the 
objective of this work is to present a concept , the Oldborn, derived from Newborn. It is 
concerned with the photos where the aged people have more emphasis . Since the 
regulated mentions in Bakhtin(2004), we intend to show that how these old persons are 
discursively excluded in our society,and because of this exclusion they are not 
considered able people to protagonize photos. So, the methodology of the research 
complied the dialogical judgments that a photo was interpreted since the consequent 
dialogisms by its posts on the Facebook. 
Keywords: Oldborn. Newborn. Photographic language. Dialogism. 
 
 

Introdução 

A fotografia pode ser entendida como uma linguagem, que expressa não 

só a realidade em que se vive, mas também outras realidades. Do ponto de 
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vista bakhtiniano, o próprio conceito de realidade deve ser problematizado, 

quando se entende que não há uma única realidade, mas, de modo plural, 

realidades, necessariamente construídas, forjadas, dependentes de contextos 

e de sujeitos que a constituam e a edifiquem socialmente através do discurso 

(DUARTE JUNIOR, 1994). A fotografia, desse modo, pode contribuir para a 

construção e a manutenção da realidade. Por outro lado, pode colaborar na 

desconstrução de padrões hegemonicamente demarcados.  

Os ensaios fotográficos conceituais tentam, assim, imprimir novos 

conceitos na linguagem fotográfica, mostrando, por meio de imagens, que não 

há padrões quando o objeto da fotografia não é meramente um objeto, mas um 

ser humano dotado de idiossincrasias. E, aqui, há de se reconhecer a 

pluralidade e a diversidade dos sujeitos como a maior riqueza humana. 

Neste artigo, serão trazidos aspectos referentes ao estilo fotográfico 

denominado Newborn (fotografias de recém-nascidos) que ganhou grande 

repercussão nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal e em tantos outros 

países. Em seguida, apresentaremos um novo conceito de fotografia, o 

Oldborn, objetivo deste trabalho, e abordaremos questões como a exclusão 

social do idoso e a fotografia como signo, em uma perspectiva bakhtiniana. 

 

1. A linguagem fotográfica e o estilo Newborn 

Ao ultrapassarmos a barreira do estruturalismo, que considerava a 

linguagem como algo que se podia dividir em ―língua‖ e ―fala‖, conforme o viés 

proposto por Saussure (1991), entendemos que a linguagem é um instrumento 

de poder, um fenômeno repleto de ideologias, geralmente a serviço da classe 

dominante (FIORIN, 1997). A linguagem é, portanto, vinculada à sociedade – 

não existe sociedade sem linguagem (BAKHTIN, 2004). Assim, sendo a 

linguagem a ferramenta que expressa a voz da sociedade, consideramos a 

fotografia como uma linguagem artística, um discurso despido de neutralidade, 

comprometido com um contexto sócio-histórico.  

A fotografia, como se sabe, recorta um momento, uma realidade. 

Enquanto linguagem, a fotografia reflete práticas discursivas previamente 

construídas. De acordo com Fiorin, ―O discurso transmitido contém em si, como 
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parte da visão de mundo que veicula, um sistema de valores, isto é, 

estereótipos dos comportamentos humanos que são valorizados positiva ou 

negativamente‖ (FIORIN, 1998, p. 55).  

Podemos destacar, em relação à fotografia como discurso, os ensaios 

fotográficos no estilo ―Newborn‖. Trata-se de ensaios em que os protagonistas 

são bebês que, de acordo com o site da Associação Brasileira de Fotógrafos 

de Recém-Nascidos (ABFRN), devem ter entre 5 e 14 dias de vida. Essa 

associação foi criada em 2012, em São Paulo, e tem, desde então, legitimado 

esse tipo de trabalho. Nele, o ―objeto‖ a ser fotografado, necessariamente em 

um período de sono, atende a um estereótipo positivo de comportamento 

humano, afinal, bebês seguem o estereótipo de serem sempre lindos e ―fofos‖. 

Esse tipo de ensaio, de acordo com Godoi et al. (2017), surgiu a partir das 

fotos de Anne Guedes, fotógrafa australiana, no final dos anos 80, e ganhou 

popularidade nos Estados Unidos, até que chegou ao Brasil, em Portugal, e em 

diversos outros países, já em meados dos anos 2000, conquistando grande 

público consumidor dos ensaios Newborn.  

Os ensaios se propõem a mostrar a simplicidade dos bebês, que, 

obviamente sem dar o consentimento de sua imagem - o que eticamente é 

questionável - na realidade, são submetidos a técnicas complexas de 

fotografia, que utilizam aparatos tecnológicos para chegar ao resultado final, de 

uma realidade construída e forjada - que, no final, a que(m) interessa de fato? 

No Brasil, os estudos sobre Newborn ainda são bastante iniciais. De 

acordo com Silva (2015), os ensaios fotográficos desse tipo podem servir para 

amenizar o sofrimento dos pais que têm bebês recém-nascidos em UTI 

neonatal, construindo um ―momento encantador‖ e um olhar ―belo‖ sobre os 

bebês doentes, forjando a realidade hospitalar, com a ideia de ser uma 

―estratégia de humanização‖. Isso nos faz indagar, a partir das relações 

dialógicas que podemos perceber, se o que se tem é, de fato, uma ação 

humanizadora ou mais um nicho de mercado lucrativo em nossa sociedade.  

Desde então, técnicas para fotografar recém-nascidos dormindo foram 

sendo aprimoradas, e hoje o estilo newborn é muito valorizado na sociedade 

brasileira. Como se fosse possível garantir a total segurança dos bebês, alguns 
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cursos fazem treinamentos com bebês sintéticos1 (reborn). Esse estilo de 

ensaio aqueceu e aquece o mercado fotográfico2, tanto que em março de 2013 

a Rede Globo fez uma matéria3 no ―Jornal do Almoço‖ explicando sobre o estilo 

newborn, e desde então muitas outras matérias sobre o assunto foram 

veiculadas nessa emissora e em várias outras, em telejornais, jornais 

impressos e de modo online.  

O estilo interessa tanto aos clientes, que querem registrar a aparência 

de seus bebês logo que nascem, quanto aos cursos/ workshops, que preparam 

os fotógrafos para desempenhar tal função. Em uma busca no Google, de tão 

numerosos, já é bastante difícil listar todos os centros de formação de 

profissionais em fotografia Newborn no eixo Rio de Janeiro / São Paulo, 

mesmo sendo um tipo de ensaio relativamente novo no Brasil. E a competição 

é intensa - ao analisar alguns sites de fotógrafos especializados em newborn, 

sempre destacam-se diferenciais atrativos para os clientes (um dos fotógrafos 

chega a oferecer técnica para o bebê parar de chorar em até 2 segundos4). 

Isso tudo sem mencionar o mercado editorial: há muitos livros nas lojas físicas 

e virtuais sobre fotografia newborn5. 

 

2. Oldborn - um novo conceito em fotografia 

Feitas as considerações sobre a linguagem fotográfica e o estilo 

Newborn, o objetivo deste trabalho é apresentar um novo formato de fotografia 

conceitual, o Oldborn, derivado do conceito de Newborn. Trata-se de 

fotografias em que as pessoas idosas e suas realidades entram em cena. A 

partir dos conceitos, não essencializados, da filosofia da linguagem, pautados 

                                                           
1
 Cf. o site <https://www.fotoconceito.com/newborn> Acesso em 9 mar. 2018 

2
 Cf. matéria do Jornal O Globo sobre o mercado relacionado ao Newborn, de 2013, disponível 

em <https://oglobo.globo.com/ela/gente/ensaios-megaproduzidos-com-recem-nascidos-
ganham 
-fas-aquecem-mercado-fotografico-16952770#ixzz2oR4M3NKM> Acesso em 10 mar. 2018. 
3
 Disponível em <https://globoplay.globo.com/v/2489296/> Acesso em 9 mar. 2018 

4
 Cf. o site <http://www.cristianoborgesfotografia.com.br/cursos/> Acesso em 9 mar. 2018 

5
 Alguns exemplos: SCHELL, Paloma. Guia prático para fotografar - newborn; FERREIRA, Bel 

et al. Manual da Fotografia Newborn - Cuidado, Inspiração e Técnica; LONG, Robin. Fotografia 
de Newborn - Um Guia de Poses e Técnicas Para Fotografar Recém-Nascidos 
 
 



486 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

em Bakhtin (2004), pretende-se mostrar como essas pessoas são 

discursivamente excluídas da nossa sociedade, e por isso não são 

consideradas aptas para protagonizar fotografias. 

Com base nesse referencial, o procedimento metodológico da pesquisa 

obedeceu critérios dialógicos nos quais uma fotografia (Figura 1), entendida 

como um signo, foi interpretada a partir dos dialogismos resultantes de sua 

postagem em uma rede social (Facebook), em um grupo fechado de fotógrafos. 

Esse grupo conta com quase 34 mil membros (em março de 2018), e chama-se 

―Beginners Fotografia‖. A foto ―Oldborn de Ricardo Pio‖ recebeu 357 curtidas e 

29 comentários, até 26 de agosto de 2017, tendo sido postada em 29 de abril 

do mesmo ano. 

Os comentadores descreveram o que sentiram em palavras como 

―desconforto‖, ―inovação‖, ―fortes sentimentos‖. Isso aponta para o 

estranhamento que causa um idoso, dentro de sua realidade peculiar, ser 

protagonista de uma fotografia artístico-conceitual. É possível, portanto, pensar 

o Oldborn não exatamente como um estilo fotográfico, a ser reproduzido por 

uma indústria cultural, mas sim como um conceito que foi criado com o objetivo 

de chamar a atenção para o tema da exclusão do idoso na sociedade, usando 

o estilo fotográfico do newborn como referência para reforçar o estranhamento 

em quem visualiza a imagem. Afinal, quem merece ser fotografado?  

Figura 1: Oldborn de Ricardo Pio 

 

Fonte: Marçal (2017) 
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Essa explicação relaciona-se, dialogicamente, com a história do 

capitalismo no Brasil. Aqui, e em grande parte do mundo, o sistema capitalista 

impera e impõe o lucro acima de tudo. Desta forma, os jovens ganham espaço 

e visibilidade na sociedade, pois são mais produtivos e mais aptos a produzir 

lucros. Seguindo essa linha de raciocínio,  

O modelo capitalista fez com que a velhice passasse a ocupar um 
lugar marginalizado na existência humana, na medida em que a 
individualidade já teria os seus potenciais evolutivos e perderia então 
o seu valor social. Desse modo, não tendo mais a possibilidade de 
produção de riqueza, a velhice perderia o seu valor simbólico. 
(MENDES et al., 2005, p.424) 

Os idosos no Brasil, portanto, pouco têm conseguido participar 

ativamente da sociedade, seja por estarem dependentes de um sistema de 

saúde ineficiente, por receberem uma pequena quantia de aposentadoria ou 

mesmo porque já perderam o respeito dos mais jovens, que, seguindo a lógica 

capitalista, se veem superiores. Os saberes dos mais velhos, no Brasil, são 

ignorados, excluídos como os próprios idosos, que, por serem mais 

vulneráveis, tornaram-se alvo, inclusive, de violência. De acordo com o site do 

Ministério dos Direitos Humanos, ―O Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional 

de Direitos Humanos [...] registrou 12.454 denúncias de violência contra a 

pessoa idosa nos quatro primeiros meses de 2016‖6. 

Considerando a exclusão social dos idosos no Brasil, surgiu a ideia de 

conceber uma fotografia que pudesse estabelecer relações dialógicas com 

outras fotografias, no caso as do estilo newborn, justamente com o intuito de 

trazer à baila a reflexão sobre esse tema. Enquanto os bebês representam, 

socialmente, o ideal do que é belo, do que tem potencial para a vida, a imagem 

do idoso é chocante, e remete, geralmente, à ideia de morte, de impotência, e 

não de uma vida cheia de saberes a serem compartilhados. 

Essa concepção de uma imagem artístico-simbólica, a de Oldborn, por 

nós criada, alinha-se à ideia de signo proposta por Bakhtin (2004). Segundo 

esse autor, ―tudo que é ideológico é um signo‖ (Bakhtin, 2004, p. 31). A 

                                                           
6
 Disponível em <http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/junho/dados-do-disque-100-mostram-

que-mais-de-80-dos-casos-de-violencia-contra-idosos-acontece-dentro-de-casa> Acesso em 
08 mar 2018. 
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fotografia ―Oldborn de Ricardo Pio‖, portanto, é um produto ideológico, que 

parte de uma realidade material para refletir e refratar outra realidade. De certa 

forma, reflete a realidade, pois traz como atitude responsiva, por parte de quem 

vê a fotografia, um incômodo, um estranhamento. Ao mesmo tempo, refrata a 

realidade, pois coloca o idoso em um papel de protagonista que geralmente 

não é ocupado por ele. Seja refletindo ou refratando a realidade, o conceito de 

Oldborn ocupa-se em, ideologicamente, fomentar essa discussão sobre quem 

é o idoso hoje no Brasil, que (entre)lugar discursivo ele tem ocupado, e que 

lugar ele pode e deve ocupar. 

 

Considerações Finais 

Esse novo conceito de ―oldborn‖ merece um olhar aprofundado não só 

pelos estudiosos da fotografia, mas também pelos pesquisadores que 

conseguem ou desejam perceber a linguagem fotográfica como um evento 

dialógico, que produz sentidos bem delimitados e geram atitudes responsivas 

por parte dos observadores das fotografias obtidas.O conceito foi criado, 

portanto, para trazer a discussão sobre os espaços (materiais e ideológicos) 

que os idosos têm ocupado na sociedade, e a partir da reflexão proposta, 

esperamos que um outro olhar seja construído em relação a essas pessoas, 

que tanto podem contribuir em nossa sociedade. 
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A SUBJETIVAÇÃO ALTERMNEMÔNICA COMO CONSTITUIÇÃO DA 

MEMÓRIA NA AMÉRICA LATINA: UMA LEITURA COMPARADA ENTRE 

“VIDAS SECAS” E “LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ” 

Jair Pereira de Oliveira 
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Nosso trabalho visa uma análise comparativa centralizado no embate de 

construção de memórias tanto na obra ―Vidas Secas‖ (1938), de Graciliano 

Ramos, e ―La muerte de Artemio Cruz‖ (1959), de Carlos Fuentes. Buscaremos 

compreender a construção e funcionamento das memórias em ambos os textos 

narrativos. Tanto a obra de Graciliano Ramos quanto a de Carlos Fuentes se 

relacionam com os lances de memória-curta e memória-longa1. Essas 

distinções requerem uma avaliação dos fluxos da linguagem literária, além de 

identificar, em uma geografia das estâncias que surgem as memórias, suas 

relações com o todo narrativo e suas transformações na construção da 

significação2.  

Assim, demonstraremos como se dá o processo de construção dos 

contornos da forma da memória que adensam tais obras para explicitar as 

possíveis aproximações e distanciamentos entre elas, a partir do entendimento 

de que ambas projetam no processo de construção da significação narrativa 

que apresentam conflitos entre as memórias, com suas determinações na 

ordem da experiência, que influenciam na percepção do próprio mundo. Assim, 

o mundo se apresenta em transição ou, diverso disso, em intensa continuidade, 

a depender da dupla forma da memória. A dupla forma da memória se articula 
                                                           
1
 Segundo Deleuze e Guattari (2011, p. 35), elas são indicativos dos ―princípios de cartografia e 

decalcomania‖, quinto e sexto estamentos do que é um rizoma. As diferenças entre a memória-
curta e memória-longa estão em suas formas de concepção, mas não estão necessariamente 
subordinadas a uma temporalidade. A memória-curta tem como princípio o esquecimento; 
enquanto a memória-longa atua na resolução da construção de sua própria memória. A 
primeira insinua descontinuidade em idas e vindas, a segunda direciona a sequência na 
máquina narrativa. 
2
 Na obra ―Lógica do sentido‖(2007), o pensador G. Deleuze traça um caminho, ao retomar o 

pensamento dos filósofos estóicos até se guiar pelas sugestões da linguagem de Lewis Carrol, 
no intuito de compreender o jogo do sentido para o pensamento ocidental. Tal empreendimento 
força uma lógica para os diferentes estratos que direcionam o sentido de um ―nome‖. Cada 
estrato, em intensas ligações, possibilita à palavra novas aberturas e linhas de fuga de 
compreensão, em desvio do senso comum. 
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com os fundamentos da existência, experiência e da vivência humana, em 

confronto com o intermédio: entre seu passado, remoto ou não, e reconfigurado 

pelas narrativas; e seu futuro, como tempo da perplexidade no limiar da 

sobrevivência e da resignação.  

Esta perspectiva está inserida no âmbito dos estudos comparados entre 

a Literatura Hispano-americana e a Literatura Brasileira. Observamos, nessas 

duas obras, cartografias que reconstroem, trazendo à superfície, as 

possibilidades que são suprimidas e silenciadas pelo discurso hegemônico. As 

existências percebidas na constituição das memórias das personagens são 

signos que, apesar da aparente limitação expressiva, no caso da narrativa de 

Graciliano Ramos, não se limitam ao corpus da linguagem verbal. A 

expressividade se intensifica, muda de gradação. Na narrativa de Carlos 

Fuentes a linguagem é frenética, não limita as fronteiras do tempo. Nas duas 

narrativas o que se apresenta como desejo se conjuga com a memória: plano 

ou esquema que funciona em fluxos, retroalimentando a existência ou 

possibilidade dela. 

As memórias são enriquecedoras, deslocam a percepção dos mundos 

observados. As duas narrativas se mostram como um conjunto constituído por 

partes interligadas diretamente ou em saltos elípticos no tempo. A importância 

do tempo na organização das memórias é no nível da localização dos 

acontecimentos, estes determinam rumos na atuação posterior porque a 

possiblidade de intervenção real se esvai no desenrolar do tempo da existência 

(o tempo presente). As obras de Carlos Fuentes e de Graciliano Ramos nos 

oferece a possibilidade de uma leitura comparativa, o conjunto narrativo na 

constituição das memórias, que focalizamos para a análise, é fundamental em 

ambas. O tempo ao qual a narrativa faz referência condiciona as percepções 

de realidades, visto que as memórias instruem um caminho de remodelação do 

próprio tempo.  

Os estudos em Literatura Comparada permitem, em sua teorização mais 

recente, ao estudioso a descoberta de temas, processos narrativos e 

estruturas. Tal característica permite esclarecer os procedimentos 

desenvolvidos na linguagem literária, e que seja viável diante do confronto de 
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obras que possam ter um teor equivalente. Aqui devemos observar que tanto a 

narrativa de Graciliano Ramos quanto a de Carlos Fuentes confluem, ao nosso 

ver, à similaridades, não simultâneas, e diferenças diante dos signos que 

determinam a composição de memórias.  

A percepção da realidade é estabelecida no entrelaçamento entre as 

estruturas narrativas, no segmento da memória e do tempo, a fim de expandir 

progressivamente essa percepção. O estudo busca aprofundar a discussão 

sobre a compreensão que dois autores de duas instâncias literárias diferentes 

da América Latina observam e desenvolvem sobre a memória circunstanciada 

no âmbito do tempo em suas respectivas narrativas. Entendemos que a 

Literatura Comparada para Coutinho (2003) é o espaço de confronto de 

conjuntos narrativos com o objetivo de compreender correspondências ou 

demonstração de similaridades temáticas e nos problemas que são a matéria 

de reflexão em uma literatura complexa, tentando, assim, construir uma 

concepção aproximada de identidade entre as literaturas que compreendem 

esse conjunto.  

Em ―Vidas Secas‖, conforme nos dá a entender a leitura analítica de 

Bosi (2010), há o desenvolvimento de uma narrativa com sua força 

substanciada pelo vigor da problematização de uma realidade social e 

psicológica. Sabemos que a fuga persistente dos personagens nessa obra está 

relacionada com uma realidade pertencente a uma terrível tradição do espaço 

geográfico descrito ao longo da narrativa. O contexto social de um sertão 

nordestino é de seca, de falta, portanto, suas consequências são terrivelmente 

mais dramáticas no elo mais frágil da nossa malha social. Esta obra apresenta 

uma linguagem concisa, uma economia perversa na apresentação dos afetos 

em que a memória se constrói nessa percepção de mundo que os cerca. Essa 

memória condiciona as exigências do sujeito, reequilibrando as forças que 

determinam as ações no interior da narração.  

As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer, Fabiano aligeirou o 
passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas 
dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha-lhe aberto entre os 
dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como 
cascos, gretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho avistou 
um canto de cerca, encheu-o a esperança de achar comida, sentiu 
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desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não 
estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, 
subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não 
viam sombra. Sinha Vitória acomodou os filhos, que arriaram como 
trouxas, cobriu-os com molambos. (RAMOS, 1980, p) 

Para além dessa conformidade entre a percepção de mundo, da 

memória que diferencia o agir no mundo das personagens, o tempo absorve 

cada um desses aspectos para diferenciar a estreiteza da ação transformadora 

na psicologia das personagens, situando a memória como efeito desagregador 

da normalidade. É a memória de um acontecimento e sua proximidade com o 

presente narrado, espaço da vivência que se desenrola, é o que impulsiona o 

agir dos personagens na obra de Graciliano Ramos. Essa realidade externa 

que adiciona um elemento conflitivo na narrativa, é intensa em cada instante, 

mas extensiva ao ponto mais próximo: no passado (o que já aconteceu); ou no 

futuro (a consequência afetiva do acontecimento para cada personagem) como 

possibilidade variante, a depender da perspectiva de cada personagem 

ressaltada na narrativa.  

Conforme assinalamos acima, a memória não é elemento dependente 

do tempo ou de sua duração. Ela se realiza a partir da percepção dos 

acontecimentos e na possibilidade de intervenção no tempo da vivência. Ou 

seja, há um caráter de experiência que funciona como dispositivo da memória 

que possibilita a intervenção que se consagra na vivência, no aqui-agora 

narrativo. Existe uma diferenciação no âmbito da memória quando ela exige o 

esquecimento para a continuidade de abertura para uma possibilidade na 

sobrevivência, como em ―Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a 

canseira e os ferimentos.‖ 

Vemos, assim, que a constituição de uma memória poderia estar 

diretamente relacionada com os acontecimentos que circunstanciam as 

vivências, construindo experiências no entorno da efetivação da narrativa na 

obra de Graciliano Ramos, o que, portanto, poderia indicar uma diferença 

desagregadora entre o tempo que constrói a experiência (o tempo passado) e o 

tempo da vivência (o presente, enquanto desenrolar da ação) em direção a um 

tempo comum: o tempo da existência. 
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Em ―La muerte de Artemio Cruz‖, de Carlos Fuentes, temos o 

funcionamento do tempo na narrativa da novela relacionado ao conceito de 

paradoxo. Existe uma formação singular dessa figura, considerada de 

pensamento. Segundo Deleuze (2007), esta categoria direciona dois sentidos 

ao mesmo tempo. Por isso, investigar a realização da memória em estreito 

diálogo com a categoria de tempo será fundamental. 

Essa novela apresenta o paradoxo possível em um resgate do passado 

no intuito de imaginá-lo e criá-lo como um futuro tão vivo quanto este passado. 

Para tanto, quando se tome como referência um presente da existência seja a 

alternância entre o passado e o futuro. As questões referentes ao tempo 

fizeram parte da reflexão e da escrita de Fuentes. Essa pretensão de uma obra 

fragmentada discutindo as possibilidades de imaginação de um passado como 

um direito cultural reflete um princípio político de Fuentes. Para ele, é nessa 

organização do tempo, como uma forma de constituição da vida, que o homem 

dinamiza seu presente no reencontro de seu passado que simultaneamente é 

também seu futuro, conforme assinala o crítico José Carlos González Boixo, no 

estudo introdutório da novela ―La muerte de Artemio Cruz‖: 

Carlos Fuentes es optimista, en efecto, porque cree en el futuro de 
México, del mismo modo que cree en su pasado. Sus ensayos y 
novelas han sido, en buena medida, una reconstrucción de ese 
pasado que sirva para creer en el futuro. Sólo la memoria que recrea 
el pasado puede modificar el porvenir. 

3
(BOIXO, 2000, p. 12) 

Parece que para Fuentes há uma outra possibilidade de pensar as 

circunstâncias de construção do tempo, uma forma de refazer um caminho já 

percorrido, mas que, desse modo, também possa ser, olhando para trás, para 

usar uma imagem sua, a maneira de seguir adiante, recolhendo na estrada as 

relíquias deixadas pelas vivências, buscando formas singulares de existências 

futuras. 

                                                           
3
 O estudo introdutório faz parte da edição ―La muerte de Artemio Cruz‖, de Carlos Fuentes, 

pela Ed. Cátedra, no qual Boixo analisa a obra e sua estrutura. O trecho acima pode ser assim 
traduzido: ―Carlos Fuentes é otimista, de fato, porque acredita no futuro do México do mesmo 
modo que acredita no seu passado. Seus ensaios e novelas têm sido, em certa medida, uma 
reconstrução desse passado que serve para acreditar no futuro. Apenas a memória que recria 
o passado pode modificar o porvir.  
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Fuentes construiu essa narrativa em aproximação com a formação 

histórica mexicana. Sua compreensão se volta para os desdobramentos que o 

tempo sugere, desde um pensamento de intervenção imaginativa em um 

passado que, constantemente, rivaliza com as circunstâncias que compõem o 

entendimento comum sobre a história, estas acarretam em interpretações 

enviesadas pelo segmento dominante na sociedade industrial contemporânea.  

Consequentemente, o passado, ligado a um desejo de criação, 

redefiniria o futuro, conforme este fosse interligado a um sentimento utópico 

que nasce da atividade literária desenvolvida pelo autor mexicano, reclamando 

a favor da cultura mexicana: um modo de revolução do tempo passado pela 

faculdade da memória. 

Vemos que ambas as obras, a do brasileiro Graciliano Ramos e do 

mexicano Carlos Fuentes, têm como ponto de confluência a construção da 

memória, cada uma reclamando constantemente um modo de, em nossa 

reflexão, reconstruir um conjunto de memórias que buscam compreender os 

tempos em suas distinções: tempo da vivência e experiência para uma 

possibilidade de existência (em ―Vidas Secas‖); o paradoxo do tempo da 

vivência e da existência em direção a uma utopia no tópos (em ―La muerte de 

Artemio Cruz‖). Assim, a questão que se impõe diante dos modos de 

constituição das memórias nas obras é a seguinte: a forma de funcionamento 

das narrativas está estruturada em uma concepção de memória 

fundamentalmente relacionada a uma organização de sentidos do tempo e que 

a memória ordena o sentido do tempo. Como a organização do tempo, 

conforme se apresenta nessas narrativas, implica na construção de 

significação para o entendimento da memória? 

Os estudos em Literatura Comparada dirigem-se a questões relativas ao 

componente de identificação aproximativa entre obras que podem dialogar em 

suas temáticas. Um aspecto, porém, deve ser ressaltado: a Literatura 

Comparada pode ser a instância de possibilidades de compreensão dos 

aspectos que constroem as singularidades nas literaturas da América Latina. 

Embora seja corrente a noção de que a literatura brasileira e a literatura de 

língua espanhola na América latina são distintas entre si, é necessário lembrar 
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de uma coexistência fundamental: a dinâmica de construção de memórias que 

circunscrevem o agir são bastante recentes, possivelmente tenha sua gênese 

no século XIX, isso muito por conta da própria tentativa do programa romântico 

em viabilizar uma identidade comum. Também remete a esse período o que 

poderíamos chamar de uma Literatura Comparada, elementarmente as 

literaturas, de um modo geral, compreendem diálogos e incursões em questões 

comuns, que são resultados das exigências em cada época. 

Os modos que estabilizam a existência estão configurados na 

organização da memória, os efeitos da memória podem ordenar as concepções 

de tempo que são internas a cada cultura. Conforme defende Paz em ―El 

labirinto de la soledad‖ (1950) haveria um tempo mexicano, ideia essa também 

acordada por Fuentes em sua extensa obra, além desse aspecto singular 

também ser percebido por Boixo (2000). Isso por si só nos permitiria tentar 

esquadrinhar as estruturas do tempo na narrativa de Graciliano Ramos, em 

busca de um tempo pensado pelo autor. Tal empreendimento nos parece 

artificial visto que a recorrência do problema do tempo não fora 

necessariamente fundamental para Graciliano Ramos. Não obstante a isso, a 

faculdade da memória, instrumento elementar para as narrativas, passa a ser o 

dispositivo de funcionamento do tempo, tanto na obra de Fuentes quanto na de 

Graciliano Ramos. Assim, o estudo em comparação a ser desenvolvido nos 

parece ter relevância: a organização da memória ordena a estrutura dos 

tempos na obra de Fuentes, este compreendia o tempo como um problema 

interno a cultura mexicana. Enquanto que a organização da memória na 

narrativa de Graciliano Ramos pode instituir uma singularidade interna ao 

tempo da narração. Essas articulações a relação entre instâncias de memória e 

do tempo recobrem nas duas obras representações simbólicas e da identidade, 

na busca da compreensão de uma formação social entrelaçadas em diferentes 

percepções de realidades. Assim, nossa proposta de estudo que está baseada 

na análise das narrativas que carregam perspectivas de culturas da América 

Latina observamos uma intensa aproximação temática. Assim, a justificativa 

segue também segue pelo caminho da importância em dar prosseguimento aos 

estudos em Literatura Comparada, incluindo a temática da memória em 
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conjugação com o tempo em duas literaturas consolidadas na América Latina, 

visto que esse estudo busca viabilizar uma compreensão dos aspectos 

inerentes a literatura e seu modo de constituição.  

 

Base teórica e metodologia 

Em primeiro lugar, podemos indicar que a nossa base teórica do nosso 

estudo está na adequada utilização dos mecanismos de análise viabilizados 

em nosso percurso de pesquisa. Nossa base teórica se situa no campo da 

Literatura Comparada, no tocante ao problema que fundamenta esse tipo de 

análise entre obras de diferentes literaturas. Para tanto iremos observar as 

indicações que estão contidas na obra de Sandra Nitrini (1998), que versam 

sobre um percurso da Literatura Comparada e que aproxima a atualidade do 

nosso estudo com as bases que fundamentam compreender a importância de 

investigar os temas recorrentes na literatura da América Latina, mesmo que em 

variados espaços de produção. 

Nesse percurso seguiremos também o caminho trilhado por autores 

como Eduardo Coutinho, referência importante na construção e organização 

das tendências mais modernas dos estudos de comparação em literatura no 

contexto brasileiro. Nosso enfoque assume também o aspecto de 

problematização da temática gerida nas duas obras a serem estudadas. 

Autores como Alfredo Bosi, na análise da obra de Graciliano Ramos, e 

Gonzáles Boixo na obra de Carlos Fuentes, serão os eixos de entrada na 

crítica dos temas acima elencados para a necessária contextualização das 

obras nos seus diferentes contextos, o brasileiro e o mexicano.  

Por fim, é necessário lembrar que as categorias que serão pensadas, 

discutidas e analisadas estão em consonância com pensadores e estudiosos 

que não são basicamente do campo de estudo da Literatura Comparada. Essa 

multidisciplinaridade requer um cuidado com as formas da expressão artística, 

e as categorias observadas aqui são objetos de estudos em outras áreas do 

conhecimento, portanto, faz-se necessário um diálogo mais profundo com o 

estudo de Benedito Nunes (2013) e seu estudo sobre o tempo na literatura; no 

pensamento que cria rizomas quando Deleuze e Guattari (2011) fabricam 
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conceitos que surgem como ferramentas para entendimento da literatura em 

correspondência com o imediato fora, e a distinção entre a memória-curta e 

memória-longa como aspecto residual que estão bastante latentes na narrativa 

―Vidas Secas‖ e ―La muerte de Artemio Cruz‖.  
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Resumo: Este estudo se insere em uma abordagem semântico-enunciativa, no âmbito 
de uma perspectiva que produz, como observa Dias (2015c), um olhar para a língua 
que resulta em diferenças significativas no conceito de forma linguística e, 
consequentemente, na abordagem das unidades articulatórias e sua dinâmica 
argumentativa. Segundo essa perspectiva de estudo da significação na qual nos 
inserimos, o fato de a língua ser vista como um sistema que é determinado 
historicamente, significa dizer que as formas da língua, nos termos de Guimarães 
(1996, p. 32), ―são o que são pela história de suas enunciações. Uma forma é na 
língua o que ela se tornou pela história de seus funcionamentos na enunciação‖. 
Nesse sentido, buscamos analisar as demandas de pertinência enunciativa da 
formação nominal minha casa, minha vida, e os seus direcionamentos argumentativos, 
tendo em vista que os locutores agenciam as formas linguísticas a partir de seus 
referenciais históricos e de suas pretensões argumentativas. Para isso, observamos 
diversas ocorrências dessa formação, e outros acontecimentos enunciativos que dela 
surgiram.  
Palavras-chave: Enunciação. Formação nominal. Argumentação. 
 
Abstract: This study is part of a semantic-enunciative approach, within a perspective 
that produces, like observes Dias (2015c) a look at the language that results in 
significant differences in the concept of linguistic form and, consequently, in the 
approach to articulatory units and their argumentative dynamics. According to this 
perspective of study of the meaning in which we are inserted, the fact that language is 
seen as a system that is determined historically, means that the forms of language, 
according to Guimarães (1996, 32), ―are the which are by the history of their 
enunciations. One way is in language what it has become by the history of its workings 
in enunciation‖. In this sense, we seek to analyze the demands of enunciative 
relevance of the nominal formation of my house, my life, and its argumentative 
directives, considering that the speakers organize the linguistic forms based on their 
historical references and their argumentative pretensions. For this, we observe several 
occurrences of this formation, and other enunciative events that have arisen from it. 
Keywords: Enunciation. Nominal formation. Argumentation. 
 
 
 

Introdução  

 Este estudo se insere em uma abordagem semântico-enunciativa, no 

âmbito de uma perspectiva que produz, como observa Dias (2015c), um olhar 

para a língua que resulta em diferenças significativas no conceito de forma 
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linguística e, consequentemente, na abordagem das unidades articulatórias. 

Nesse sentido, buscamos analisar as demandas de pertinência enunciativa da 

formação nominal minha casa, minha vida, e os seus direcionamentos 

argumentativos, tendo em vista que os locutores agenciam as formas 

linguísticas a partir de seus referenciais históricos e de suas pretensões 

argumentativas. 

O corpus é constituído por textos que circulam na mídia, cuja temática 

esteja relacionada ao Programa do Governo Federal, iniciado em 2009, que 

oferece condições para o financiamento de moradias nas áreas urbanas para 

famílias de baixa renda, denominado de Minha Casa, Minha Vida. Para 

subsidiar essa análise, consideramos outros acontecimentos enunciativos que 

dele surgiram. Observamos nas ocorrências os traços da presença do Locutor 

na enunciação e, consequentemente, os direcionamentos argumentativos 

decorrentes dessa presença. 

 

1. Apontamentos teórico-metodológicos 

Filiamo-nos a uma abordagem semântica, no âmbito de uma perspectiva 

que vê a enunciação como um acontecimento histórico-social, ―no qual se dá a 

relação do sujeito com a língua‖, segundo Guimarães (2005, p. 8). Nessa 

perspectiva, as construções nominais são concebidas enunciativamente como 

―formações‖, por buscarem captar o processo de constituição das construções 

nucleadas por nomes. Em outras palavras, trata-se de formações articulatórias 

cujas razões enunciativas não prescindem das regularidades estruturais, 

segundo Dias (2015f), mas estão centradas numa ordem da materialidade do 

dizer cujo alcance é mais amplo e denso do que a horizontalidade das relações 

sintagmáticas. 

O conceito de formação nominal (FN) não está centrado nem em uma 

abordagem descritiva do segmento da sentença que tem o nome como núcleo, 

nem simplesmente nos traços fonéticos e fonológicos ou gráficos da unidade, 

mas, como pontua ele mesmo (2015g), na constituição dos referenciais da sua 

produção, na razão das articulações que são contraídas interna e 

externamente à construção nominal. 
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Pensar o conceito de formação nominal como centro de nossas análises 

– e o conceito de formação como algo dinâmico, considerando a verticalidade 

das construções nominais que corresponde ao plano enunciativo e ao extrato 

dos porquês dada a sua natureza explicativa (e não descritiva como a do 

sintagma) – implica considerar que a constituição de um nome, seja ele 

sozinho ou agregado aos seus determinantes ou complementos, advém de 

uma carga de discursividades anteriores que provocam a sua existência. 

Então, havendo um conjunto de discursos anteriores que sustentam a 

constituição de um nome, algo faz com que se produza uma especificidade em 

relação a ele. 

A expressão minha casa, minha vida, enquanto formação nominal em 

uma formulação extensiva, estabelece relações com outros nomes, e ganham 

identidade não por sua relação com o que lhe é externo, mas pelas 

perspectivas de enunciação nas quais os enunciadores se ancoram. Para Dias 

(2015g, p. 7), as razões enunciativas nas quais se assenta o conceito de 

formação nominal e que sustentam a conformação de um nome como 

designador sócio-histórico são formadas por esse referencial de ordem 

histórica e pela pertinência que é de natureza enunciativa. 

O termo referencial designa, segundo Dias (2015c, p. 119-120) ―o 

domínio no qual as nomeações, designações ou descrições se ancoram para 

constituir sentido e pertinência em um espaço de enunciação‖. Nesse sentido, 

as formações nominais abarcam não uma referência, mas um domínio 

referencial capaz de produzir as condições para os recortes do sentido. O 

referencial nos permite, portanto, apontar historicamente para os referentes, 

tendo em vista uma perspectiva histórica na relação entre linguagem e mundo, 

e que essa relação não se dá de forma direta. 

Feitas essas considerações, vejamos uma ocorrência: 
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Figura 1 – Minha casa, minha vida. 

 
Fonte:http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha 

vida/Paginas/default.aspx 

 

Assumimos como hipótese o fato de que há, em relação à formação 

nominal minha casa, minha vida, um movimento de sentidos promovido por 

direcionamentos argumentativos que sustentam suas demandas de 

pertinência. No caso do exemplo (1) Minha casa, minha vida. Mais que mudar 

de endereço, é mudar de vida, na Figura 1, a FN em análise adquire 

pertinência enunciativa em virtude do referencial histórico da assistencialidade. 

Em diferentes enunciações dessa formação nominal, procuramos rastrear os 

direcionamentos argumentativos que as atravessam. Entendemos que, nesses 

diferentes direcionamentos, ocorre um deslocamento de referencial histórico, 

implicando, portanto, em outros domínios de mobilização, diferentes dos 

domínios que sustentam minha casa, minha vida na Figura 1, na constituição 

de outras formas de expressão linguística, como as analisadas a seguir. 

 

2. Mesma expressão, diferentes direcionamentos: análises e 
discussões 

A FN minha casa, minha vida, nesse sentido, encapsula um histórico de 

enunciações sobre, por exemplo, o sonho da casa própria, o fim do pagamento 

de aluguel, e a realização desse sonho por um valor acessível. Desse modo, os 

traços do que essa formação nominal tem significado no passado passam a ser 

reorganizados na atualidade de outras enunciações. É essa reorganização da 
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memória que vai permitir que pensemos a significação de um dizer atual, como 

os que analisamos nos dados que seguem.  

O exemplo a seguir foi capturado na ocasião em que um grupo de 

moradores utilizou a fachada de suas casas em protesto contra as ações da 

Prefeitura de desapropriação desses imóveis para a construção de um Parque 

Ambiental no bairro Poti Velho, na cidade de Teresina. Vejamos. 

 

Figura 2 – Firmino, me deixe em paz! 

 
Fonte: Imagem fotografada da frente de uma residência localizada na Avenida Boa 

Esperança, bairro Poti Velho, na cidade de Teresina – PI. 

 

Em (2) Firmino, me deixa em paz. Minha casa, minha vida! Firmino e seu 

projeto tiraram a paz do meu lar com ameaça de desapropriação, a formação 

nominal em destaque aponta para um novo direcionamento, qual seja, uma 

reação à ameaça de desapropriação, marcando o contraponto com o sonho da 

casa própria, da estabilidade e segurança que estão no memorável dessa 

formação. 

De modo semelhante, podemos analisar:  

Figura 3 – Seu sonho pode se tornar um pesadelo! 

 
Fonte: https://www.2quartos.com/minha-casa-minha-vida-seu-sonho-pode-se-tornar-

um-pesadelo/ 
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Em (3) Minha casa, Minha vida: seu sonho pode se tornar um pesadelo!, 

o domínio de mobilização dessas formas de expressão linguísticas está no fato 

de o locutor X, na cena enunciativa, alertar para o fato de que, o imóvel, em si, 

construído pelo Programa, pode apresentar problemas. Há, portanto, um 

deslocamento do referencial histórico agora para pesadelo. 

Enunciações como essas abrem espaço para que outras enunciações 

ganhem pertinência, como a enunciação desse exemplo: 

Figura 4 – Reclame aqui! 

 
Fonte: https://www.reclameaqui.com.br/caixa-economica-federal/minha-casa-minha-vida-meu 

pesadelo_kai1AD7NWklkagqK 

  

Em (4) Minha casa minha vida, meu pesadelo temos uma outra 

convergência enunciativa, possível em razão do referencial histórico, que não é 

o referencial da assistencialidade. No exemplo, há um espaço denominado de 

―Reclame Aqui‖, que abriga essa articulação. Quando um sujeito designa uma 

reclamação com essa formação nominal, ela passa a atribuir outros sentidos 

para o programa habitacional da Caixa Econômica, que não aquele só do 

sonho, da transformação de vida para melhor. Ou seja, outros referenciais 

históricos vão entrar amparando essa demanda de pertinência. 

Semelhante à Figura 3, podemos analisar a Figura a seguir, 

considerando que o locutor X na cena é quem vai definir os contornos desse 

―pesadelo‖. Vejamos:  

 

 

 

 

https://www.reclameaqui.com.br/caixa-economica-federal/minha-casa-minha-vida-meu
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Figura 5 – Um sonho ou pesadelo? 

 
Fonte: http://www.eufiscalizo.gov.br/2015/05/minha-casa-minha-vida-um-sonho-ou-

um.html 

 

Na formação nominal (5) Minha, minha vida. Um sonho ou um 

pesadelo?, a forma interrogativa não valida o Programa ainda como sendo um 

pesadelo, isto é, ele vai transitar entre a possibilidade de ser um sonho ou um 

pesadelo. O domínio de mobilização dessas formas de expressão linguísticas 

está na direção da fiscalização, do controle, tendo em vista que temos, nessa 

ocorrência, a atuação do Tribunal de Contas da União, órgão responsável por 

fiscalizar a utilização dos recursos públicos federais, convocando a população, 

através da hashtag #EuFiscalizo, a também fazer esse papel de fiscalizador do 

Programa, observando desde os procedimentos necessários para o obtenção 

do imóvel, como isso se dá, até o seu recebimento e as providências relativas a 

essa etapa. Então, entendemos que, nessa formação nominal, sonho e 

pesadelo se constituem como determinantes possíveis de atualizar o 

memorável de minha casa, minha vida. 

Vejamos outras formulações: 
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Figura 6 – Para além do Minha Casa, Minha Vida.  

 
Fonte:http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2

6017 

 

Movidos por outros referenciais, observamos, na figura 6, um novo 

direcionamento argumentativo encabeçado pela construção (6) ―minha casa, 

minha vida‖. Através de uma modalidade intersubjetiva, o sujeito enunciador 

projeta para o outro a validação sobre o programa e ao mesmo tempo 

manifesta, sutilmente, sua própria validação, isto é, mesmo interrogando, o 

sujeito manifesta suas dúvidas sobre a eficiência do programa e sua 

socialização. Tal acontecimento enunciativo tem sua pertinência ancorada no 

fato de que, em termos de política habitacional, esse é o único programa 

disponível à sociedade. A construção linguística ―para além de‖, 

organicamente, registra essa pertinência ao projetar o programa como estático 

e única forma, atualmente, para obtenção da casa própria. Assim, a construção 

―Para além do Minha casa minha vida: uma política de habitação de interesse 

social?‖ mobiliza um saber sobre a existência de um programa que tem seu 

status elevado posteriormente à política habitacional brasileira, verificando-se, 

desde então, um vazio no desenvolvimento de outras alternativas para a 

provisão habitacional. Assim, orgânica e enunciativamente, o enunciado 

articula a ausência de outros programas e sua insuficiência frente a situação do 

Brasil quanto ao direito à casa própria.  

Desde que o programa surgiu, em 2009, muito se tem avaliado sobre 

eficiência de sua realização em termos políticos, sociais e atendimento ao 

público ao qual se dirige. Seus desdobramentos e ―desvios‖ têm sido 

manifestados e denunciados em diferentes espaços enunciativos. Ainda sobre 
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a eficiência do programa como política de assistencialismo, vejamos mais um 

acontecimento enunciativo: 

Figura 7 – O Minha Casa Minha Vida enxuga gelo. 

 
Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/27/politica/1390859331_258001.html 

 

Através de uma metáfora, ―enxugar gelo‖, o líder do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto articula um novo referencial para ―minha casa minha 

vida‖. Tendo em vista que o programa visa atender pessoas de baixa renda, o 

grupo representado por Guilherme Boulos deveria ser contemplado. No 

entanto, não o é. Fato que motiva o uso da metáfora compreendida como o 

movimento de ajudar quem não precisa, isto é, segundo o líder, o programa 

não prioriza aqueles para quem o programa foi criado. Evidenciamos tal 

enunciação na comparação construída via metáfora e também na afirmação 

feita no olho da matéria: ―o programa privilegia somente construtoras‖. A 

escolha pelo verbo ―privilegiar‖ materializa o referencial ―desvio do objetivo do 

programa‖ e, reforçado pelo advérbio somente, denuncia quem está sendo 

beneficiado pelo programa e, como efeito, quem está desassistido: o povo de 

baixa renda. Ainda sobre a problematização da execução do programa Minha 

casa Minha vida, outra temática ganhou pertinência, aquela relacionada à 

violência. Acompanhemos o texto a seguir:  

Figura 8 – O pesadelo da casa própria. 

 
Fonte: https://www.uol/noticias/especiais/o-pesadelo-da-casa-propria.htm#tematico-1 
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Tendo em vista que as casas abarcadas pelo programa são construídas 

em áreas menos centrais, bairros ainda em construção, inclusive, no quesito 

segurança, a população reconstrói a significação de ―o sonho da casa própria‖, 

expressão comumente vinculada ao slogan do programa, e passa a utilizar: 

―reféns do ―sonho‖ da casa própria‖ já que ameaçadas pela violência e 

limitadas pela burocracia contratual que as impedem de vender, alugar e, até, 

fazer novo financiamento, são obrigadas a continuar nas casas. Essa 

atualização se deve ao fato de que o direito à casa própria foi assistido, mas 

outros lhe foram negados, como o direito a segurança, liberdade de ir e vir. 

Nas redes enunciativas de Minha Casa Minha Vida, observamos, ainda, 

ocorrências dessa construção que provocam um deslocamento no memorável 

de programa assistencial e passa a ocorrer em outros domínios enunciativos. 

Vejamos as figuras 09 e 10: 

Figura 9 – I Love Tênis. 

  
Fonte: imagem extraída do Twitter. 

 

Figura 10 – Independência  

 
Fonte: imagem extraída do Twitter. 

 

Em 9, a busca por um tênis, objeto que em nada se relaciona com casa 

ou com programa governamental, motiva o enunciador a construir uma relação 
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semântica não com o produto, mas com o meio para sua aquisição. Ao pedir 

ajuda para encontrar o objeto ambicionado, o sujeito apela: (9) ―não somos o 

―minha casa minha vida‖ kkk mas sempre ajudamos!‖ Essa forma de 

mobilização manifesta-se em um memorável sobre a construção Minha Casa 

Minha vida, mas, especialmente, sobre sua funcionalidade como meio de 

assistencialismo e ajuda a quem precisa. Há, aqui, um reconhecimento sobre a 

importância do programa na conjuntura social de nosso país.  

 Também atualizando o memorável da construção ―minha casa 

minha vida‖, o acontecimento enunciativo da figura 10 é marcado pela 

sequência de desejos do sujeito. Agora em forma de uma lista de coisas 

importantes a serem adquiridas, o sujeito enunciador ordena tais desejos 

considerando uma frequência sonora já compartilhada socialmente: (10) ―só 

quero minha casa, minha vida...‖. Essa frequência assim disposta evoca nos 

(co)enunciadores, mesmo que indiretamente, uma relação com o memorável 

do programa assistencial: o sonho, o desejo e o direito do todo cidadão. 

 

Considerações finais 

Tendo em vista que os locutores agenciam as formas linguísticas a partir 

de seus referencias e tem suas manifestações enunciativas motivadas por uma 

demanda de pertinência, apresentamos, nesse espaço, uma breve análise do 

funcionamento da expressão Minha Casa Minha Vida, inicialmente utilizada 

para nomear um programa assistencialista cujo objetivo é possibilitar a 

aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda.  

Observamos que seu funcionamento extrapola esse sentido e passa a 

circular em outras demandas enunciativas. Inicialmente, seu uso está 

relacionado à casa, lar, moradia. Como reação à uma ameaça de 

desapropriação, encontramos a expressão sendo utilizada a partir de outra 

demanda, contrária àquela para a qual foi criada. Com o desenvolver e 

popularização do programa, outras demandas surgem, como fiscalização do 

trâmite e burocratização legal para aquisição dessas casas, sua qualidade, a 

violência a qual estão acometidos os beneficiários do programa. Usos que 
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revelam um deslocamento do memorável dessa expressão também foi 

encontrado, quando a expressão é utilizada para mobilização de um fim pessoal.  

Logo, é perceptível que os domínios de mobilização juntamente com a 

pertinência enunciativa e seus referenciais projetam, na formação nominal, 

direcionamentos argumentativos articulados por sujeitos histórico-social que 

podem ser diferentes, mesmo quando se utilizam da mesma formação. 
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Resumo: O presente trabalho visa promover um estudo do texto cinematográfico à luz 
do conceito de cronotopia encontrado em Bakhtin (2015; 2010) e de forças 
argumentativas de Fiorin (2015). Assim, tomaremos como corpus o filme Ressureição, 
dirigido, em 2016, por Kevin Reynolds. A narrativa da obra traz à cena, como indica 
seu título, o principal evento da história cristã, a crucificação e ressureição de Cristo, 
sendo que, desta feita, sob o olhar de um incrédulo, isto é, do ponto de vista 
argumentativo do algoz que orquestrou essa punição. Nesses termos, objetivamos 
refletir as relações dialógicas presentes na narrativa do filme supracitado, concebidas 
como uma atividade enunciativa de argumentação, tendo como ponto de referência 
teórica a relação tempo e espaço, o cronotopo, especificamente no que diz respeito à 
oscilação do papel da nominação a Jesus proferido pelo incrédulo soldado Clavius: 
personagem do filme que representa o Império Romano, executor da morte do 
Nazareno.  
Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso. Argumentação. Cinema. Cronotopo.  
 
Abstract: The present work purposes to promote a study of the cinematographic text 
in light of the concept of chronotopy found in Bakhtin (2015; 2010) and of 
argumentative forces of Fiorin (2015). So, we are taking as corpus the film 
Resurrection, directed, in 2016, by Kevin Reynolds. The narrative of the film brings to 
the scene, as indicate its title, the main event of Christian history, the crucifixion and 
resurrection of Christ, being this time, under the eye of an unbeliever, that is, from the 
argumentative point of view of who orchestrated this punishment. In these terms, we 
aim to reflect the dialogical relations present in the narrative of the film mentioned, 
conceived as an enunciative activity of argumentation, having as a point of theoretic 
reference the relation time and space, the chronotope, specifically with respect to the 
oscillation of the role of Jesus' nomination by the incredulous soldier Clavius: character 
in the film that represents the Roman Empire, executor of the death of the Nazarene. 
Keywords: Dialogical Analysis of Speech. Argumentation. Cinema. Cronotope. 
 
 

Introdução 

O presente texto, situado na Análise Dialógica do Discurso (doravante 

ADD), põe em relevo as relações dialógicas argumentativas no discurso fílmico, 

especificamente na narrativa do filme ―Ressurreição‖ (2016), à luz do conceito 

de cronotopia encontrado em Bakhtin (2015; 2010) e de forças argumentativas 

de Fiorin (2015).  

 Sobre cronotopia, destacamos que se configura como um pensamento 

metodológico da ADD para investigar a relação espaço e tempo, o que evoca 
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um pensamento sobre a interrelação entre linguagem, sociedade e história. No 

que diz respeito à argumentação, pontuamos como constitutiva da linguagem e 

do discurso, o que corresponde a uma busca pela compreensão que lê os 

enunciados concretos numa perspectiva de estratégias de convencimento e de 

registros de valoração. 

Neste fito, objetivamos refletir sobre as relações dialógicas presentes na 

narrativa do filme ―Ressurreição‖ (2016), concebidas como uma atividade 

enunciativa de argumentação, tendo como ponto de referência teórica a 

relação tempo e espaço, o cronotopo, especificamente no que diz respeito à 

oscilação do papel da nominação a Jesus Cristo proferido pelo incrédulo 

soldado Clavius. 

Cabe ressaltarmos que, embora Bakhtin1 não tenha investido, de forma 

específica, em estudos sobre o texto bíblico, ―podemos inferir que os textos do 

Novo Testamento faziam parte da reflexão teórica de Bakhtin, sobretudo no 

que toca aos gêneros romanescos‖ (LEITE, 2017, p. 23). Ainda, vale destacar 

que apesar do Círculo ter se debruçado, largamente, acerca dos estudos 

culturais, sobretudo, do arcabouço literário, não depreendeu reflexões 

específicas do texto cinematográfico  

 

1. Ferramental teórico  

Os estudos de Bakhtin e o Círculo têm como contribuição basilar a 

reflexão sobre a natureza dialógica da linguagem. Isto posto, implica 

afirmarmos que ao considerar o outro como instância de interação verbal, 

social e ideológica da linguagem em um desenvolvimento de embates, conflitos 

e contradições, para a constituição do sujeito dialógico, os escritos postulados 

pelo Círculo estabelecem, dessa forma, uma abertura na tradição do campo 

                                                           
1
 Com base em Leite (2017, p. 16), ―Bakhtin fora envolvido com círculos religiosos radicais no 

período que era universitário‖, além de participar ―das sociedades filosóficas-religiosas, como a 
Sociedade Filosófica Religiosa de São Petersburgo, a Volfila‖ e de lecionar cursos pastorais na 
Irmandade de São Serafim, chegando até a ser exilado, devido sua postura de cristão 
declarado. Contudo, apesar de religioso por convicção, devido à pressão do governo 
monoculturalista imposta por Stalin, Bakhtin e o Círculo não dedicaram-se, especificamente em 
refletir as tonalidades dialógicas do discurso bíblico.  
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dos estudos da linguagem2, bem como da História das Ideias de como refletir o 

sujeito e sua relação com a sociedade.  

Assim, analisar, de maneira geral, os usos da língua, sob o ângulo da 

ADD, propõe debruçar-se sob um terreno de heterogênea densidade dialógica 

e ideológica, sobretudo, quando relacionado à exterioridade constitutiva, sócio 

historicamente, materializada na construção do enunciado. Isto é, refletir sobre 

a linguagem humana, para o Círculo, implica em refletir sobre as condições 

sócio-históricas situadas que organizam a concretude dessa enunciação 

ideológica. 

Com o conceito de cronotopo, Bakhtin pretende revelar nada menos que 

o núcleo da estética literária (dentre ela, o cinema). Para tal propósito, ele 

avança a noção de imaginação considerando ser esta a pedra angular da 

experiência estética. Um cronotopo só se torna um cronotopo quando 

demonstra algo, quando traz a mente uma imagem que pode ser observada 

pelos olhos da mente‖ (KEUNEN, 2015, p. 52, [parênteses acréscimos 

nossos]). 

Destacamos que a noção de cronotopia, de forma geral, para o 

pensamento bakhtininano, diz respeito à intrínseca relação espaço-tempo 

circundada na elaboração do discurso, expresso nos gêneros discursivos. 

Nesse plano, podemos afirmar que os cronotopos são os centros 

(re)organizadores dos gêneros e de suas variações, na interação verbal. Além 

disso, é relevante evocarmos que os estudiosos do Círculo, ao postularem 

esse conceito, se debruçavam sobre o campo discursivo literário, em particular 

os romances de Dostoievsky. 

Como dito anteriormente, o dialogismo pode ser compreendido como a 

inter-relação discursiva de origem, visceralmente, valorativa entre enunciados 

concretos, carregados de entonação apreciativa, constituída, dialogicamente 

por discursos diversos. Assim, o câmbio ideológico no discurso se dá por meio 

                                                           
2
 Pontuamos que a língua, pela ótica bakhtiniana, não é compreendia apenas com um sistema 

abstrato/imanente de formas linguísticas – apregoado, inicialmente por Saussuare – mas, é 
entendido como um fenômeno social de interação verbal, realizado por meio de enunciações, 
―a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam‖ (BAKHTIN, 2011, 
p. 127). 
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de um conflito tenso, interiormente ao sujeito que enuncia, dos diferentes 

valores, pontos de vista, ideologias, aproximações, tendências, avaliações.  

Dentro desse contexto, ponderamos a argumentatividade do discurso 

inerente ao princípio dialógico, já que todo enunciado é produzido na direção 

do outro, no movimento de inacabáveis redes de enunciações dialógicas. Neste 

fito, de acordo com Fiorin (2015, p. 10) "todo o discurso tem uma dimensão 

argumentativa" – repleta de formações discursivas que denotam interpretações 

e apreciações conflitantes – tanto de forma explícita, como os discursos 

jornalísticos ou políticos, como de natureza mais intrínseca, como os textos 

literários, semióticos e didáticos.  

Portanto, considerando que toda a organização argumentativa tem como 

orientação convencer ou persuadir seu interlocutor, o viés norteador da ciência 

da argumentação torna-se compreender os mecanismos semânticos que 

indicam a direção argumentativa presente nos enunciados. 

Neste cenário, lemos as forças argumentativas, com base nos 

postulados de Fiorin (2015), como uma função da linguagem, uma dimensão 

da língua ou um fato de enunciação e de discurso, o que produz acentuadas 

diferenças estilísticas na abordagem tanto teórica quanto analítica do seu 

funcionamento. Logo, a argumentação pode ser promovida, dialogicamente, 

por mecanismos diversos – sejam eles linguísticos, textuais, enunciativos ou 

discursivos. 

 Desta forma, as forcas argumentativas, neste trabalho, podem ser 

compreendidas como estratégias argumentativas verbo-voco-visuais, uma vez 

que nos debruçamos sobre o discurso cinematográfico. Dito de outra maneira, 

essas estratégias estéticas mobilizam mecanismos discursivos, como: 

estratégias de convencimento, registros de valoração, teor argumentativo e 

gerenciador das intencionalidades na enunciação discursiva, isto é a linguagem 

"está sempre carregada dos pontos de vista" (FIORIN, 2015, p.83).  

Neste estudo, advogamos o texto fílmico como um gênero inspirados na 

noção bakhtiniana, posto que promove, por meio de composição, tema e estilo, 

a circulação de discursos vários em campos da atividade humana também 

vários. Trata-se de um terreno fértil em produção de enunciados concretos que 
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oportunizam as significações sociais por meio de uma linguagem saturada, 

visceralmente, de acentos apreciativos imersos em um jogo verbo-voco-visual 

estrategicamente e discursivamente não aleatório, mas provocador de relações 

dialógicas. 

Assim sendo, acentuamos a narrativa fílmica como um gênero 

discursivo, levando em consideração que o filme possui as características 

arquitetônicas atribuídas pelo conceito, bakhtiniano, de gênero. Destarte, o 

discurso fílmico possui especificidades próprias, isto é, elementos constitutivos 

intrínsecos, que os diferenciam de outros, tais como: fotografia, atuação, 

figurino, movimentação da câmera, trilha sonora, direção, dentre outros 

aspectos.  

Portanto, o filme torna-se uma prática social efetiva que promove 

(re)leituras e discussões, sob uma perspectiva semiótica, de textos clássicos 

e/ou contemporâneos que refletem e refratam o mundo (BAKHTIN, 2010), 

convocando os sujeitos a práticas específicas.  

Assim, assumiremos, metodologicamente, os discursos dos 

personagens do filme Ressureição (2016) como enunciados concretos, uma 

vez que representam falas de sujeitos submetidos a diversas condições sociais 

e culturais, para além de ser compreendido como efeitos de sentido, axiologia, 

ideologia que se materializam na língua (POSSENTI, 2009). 

 

2. Ressureição em foco: uma reflexão dialógica sobre as estratégias 
argumentativas da verbovocovisualidade  

A princípio, temos como foco inicial de análise situar, de forma geral, o 

texto cinematográfico ―Ressureição‖ (2016), bem como seu contexto de 

produção, visto que estes aspectos são fundantes para os estudos da língua 

em uso pelo prisma da ADD.  

Em linhas gerais, o texto cinematográfico debruça-se sobre o soldado 

Clavius, tribuno de Pilatos e comandante das tropas romanas, interpretado pelo 

ator Joseph Fienes. Em atendimento ao sumo sacerdote, pressionado acerca 

das ameaças ao império advindas dos rumores que propiciariam a mitificação 

do homem, Jesus, em um contexto sob o qual era aguardado um messias, 
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segundo profecia sobrenatural que voltara ao mundo dos vivos, Pilatos delega 

a Clavius a missão de encontrar o corpo do Nazareno, desaparecido do 

sepulcro três dias após Sua crucificação.  

Destarte, após a evolução nas investigações e a separação da milícia 

romana, Clavius, envolvido por questionamentos, passa a ter contato direto 

com os discípulos do Nazareno, fato este que proporciona mais uma 

experiência intrigante na narrativa: o incrédulo soldado se depara com o Cristo 

ressurreto e desemboca um novo rumo à narrativa que provocará a movência 

de concepções e axiologias de Tribuno a Cristo. 

Do ponto de vista analítico, pudemos perceber que essa estratégia 

narrativa cinematográfica, mobilizada pelo cineasta, é outra, não trivial, 

contudo, continua sendo uma narrativa, intrinsecamente, cristã. Com esse novo 

acento proposto – a investigação policial da morte do suposto messias –, a 

dialogicidade é promovida.  

Essa nova estratégia argumentativa mobilizada pelo autor, agencia uma 

movência refratória acerca da nomeação, cronotopicamente, promovida pelo 

soldado romano, acerca da figura de Jesus no início e no final da narrativa 

fílmica, eis o cerne da nossa análise, propriamente dita.  

Cabe acentuarmos que os fragmentos, apresentados a seguir, fazem 

parte de um conjunto semiótico maior3, não podendo ser entendidos de forma 

isolada, visto que, como uma unidade discursiva, articulam-se, organicamente, 

como fios que engendram um mesmo tecido, funcionando como fragmentos 

reveladores que abastecem as necessidades pontuais dessa nossa pesquisa. 

Com isso, apontamos que esta fragmentação foi mobilizada apenas para fins 

de análise.  

2.1 Marcas cronotópicas e argumentativas em Ressureição 

A partir desse momento, apresentaremos os fragmentos que compõem 

os dados desse artigo. Nesse sentido, os discursos do Fragmento 01 trazem 

enunciações que remetem o interlocutor ao contexto sócio-histórico situado, 

                                                           
3
 Este trabalho é um recorte de nossa Tese de Doutorado em andamento, vinculada a 

Universidade Federal da Paraíba, UFPB – PROLING, onde buscamos analisar, de modo geral, 
o discurso religioso cristão sobre o evento da crucificação/ressureição na dialogicidade da 
narrativa fílmica em destaque neste artigo, Ressureição (2016). 



517 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

relativamente estável e prenhe de sentidos dialógicos, convocados com 

finalidades discursivas determinadas, a saber: a narrativa policial investigativa 

na busca do suposto desaparecimento do corpo de Jesus, como veremos a 

seguir.  

Fragmento 01 

 

Isto posto, em se tratando do aspecto cronotópico em que se 

desenvolveu o fragmento acima acentuado, trata-se do início da investidura 

policial orquestrada por Clavius, a fim de encontrar o corpo de Jesus, 

recentemente crucificado. Nesse sentido, o tribuno de César começa uma série 

de interrogatórios com as pessoas que seguiam o suposto messias, seus 

apóstolos. Vale ressaltarmos, que este evento imbricado no Fragmento 01, 

marca a construção linguística do enredo, situada, holisticamente na segunda 

metade do filme.  

Vale acentuarmos que, como expõe Volóchinov (2017, p.38), ―[...] a 

palavra é o fenômeno ideológico por excelência‖. Assim sendo, dentro do nicho 

sígnico, ela torna-se o modo mais transparente da relação social, uma vez que 

ela é concentrada pela função de signo, ou seja, a palavra, impregnada de 

ideologias e axiologias, é o mais relevante roteiro no palco das manifestações 

ideológicas da linguagem. 

Neste recorte, lemos a nomeação ―crucificado‖, enunciada por Clavius, 

ao convocar a pessoa de Jesus. Neste fito, percebemos que Cristo é 

apresentado, neste momento da narrativa, pelo tom apreciativo da 

negatividade, denunciado, concretamente, pelo acento ―crucificado‖. 

Do ponto de vista do contexto histórico, é fundante ressaltar que a 

crucificação, para além de ser um espetáculo pérfido, era considerada a mais 
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alta punição existente, direcionada para punir escravos, inimigos do Estado 

Romano e estrangeiros que tinham cometido crimes atrozes, como: homicídio, 

roubo grave, traição e rebelião. De acordo com McDowell (2013), esse 

procedimento vexatório originário da Persa em 539 (A.C), foi amplamente 

utilizada em Roma até meados de 337 (D.C.). 

Considerando o exposto, a palavra – enunciado concreto – ―crucificado‖ 

convoca efeitos de sentido que ressoam a imagem de indignidade e repulsa. 

Logo, pudemos perceber que o soldado Clavius, ao escolher, valorativamente, 

esse enunciado, deixa transparece, discursivamente, em sua enunciação a 

figura da incredulidade do possível milagre – a ressureição do divino – arguido 

pela sua audiência, durante a investigação.  

Concomitante a essa nomeação, o soldado nomeia Jesus com o 

enunciado ―Nazareno‖. Cabe ressaltarmos que, essa nomeação é percebida 

pelo Tribuno em uma sequência narrativa anterior ao recorte fílmico em 

destaque, onde Cesar profere o acento ―Nazareno‖ ao tratar da pessoa de 

Jesus, durante a argumentação com o soldado a fim de explicar os motivos da 

punição do acusado, para além de abordar a, temida, repercussão especulada 

pelo governo romano acerca da morte daquele que se intitulava o próprio filho 

de Deus, o messias4 esperado, ansiosamente por grande parte da população 

situada naquele contexto histórico.  

Nessa linha de pensamento, depreendemos que o sujeito ao construir 

sua argumentação leva em consideração outros discursos, memórias 

discursivas, no sentido de alcançar seu projeto discursivo, isto é, seu intento 

valorativo de enunciar. 

Assim, entendemos que Clavius ao optar, estilisticamente pelo 

enunciado ―Nazareno‖, utiliza a estratégia discursiva de aproximação valorativa 

do quadro social do interlocutor – discípulo de Jesus e militante de Seus 

preceitos e profecias. Portanto o enunciado ―Nazareno‖, de certa forma, 

modaliza o efeito de sentido negativo atribuído anteriormente pela nomeação 

                                                           
4
 Em se tratando do contexto bíblico, destacamos que o povo israelita, há mais de 400 anos 

sem comunicação direta com Deus, por meio de profetas, encontrava-se sob a égide do Antigo 
Testamento, aguardando a chegada do prometido Messias. 
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crucificado. Nesse plano, concordamos Volóchinov (2017) ao afirmar que os 

valores sociais determinam a forma do enunciado.  

Em se tratando da estratégia argumentativa mobilizada pelo sujeito 

romano ao proferir ―Nazareno‖ traduz um efeito de sentido, considerando o 

auditório social deste evento, cuja finalidade ocorre em função de 

convencimento. Assim, depreendemos que o efeito de sentido desse 

enunciado foi atualizado, no fio discursivo dessa enunciação, no intuito de 

promover a aproximação social entre os sujeitos em destaque nessa situação.  

Nessas condições, lemos esta argumentação como uma prática 

discursiva inerente às atividades sociais do interrogatório policiesco. Com isso, 

comungamos com Fiorin (2015, p. 09), quando elucida que "não se poderiam 

resolver todas as questões pela força, era preciso usar a palavra para 

persuadir os outros a fazer alguma coisa".  

Dando prosseguimento ao movimento analítico, no Fragmento 02 

apresentamos um recorte da sequência final da narrativa ―Ressureição‖ (2016). 

Nele, é enfatizado, cronotopicamente, o evento posterior ao encontro, 

impactante, do soldado Clavius e Jesus – ressurreto após a crucificação. 

Fragmento 02 

 

Considerando o movimento dialógico de interpretação realizado acerca 

do excerto anterior, o Fragmento 02 exibe, de forma geral, as movência 

cronotópicas do personagem Clavius acerca da nominação de Jesus. Nessa 

visão, observamos que o soldado, em outro cronotopo diferente do Fragmento 

01, enuncia ―Yeshua‖ referindo-se a Jesus. Do ponto de vista linguístico, de 

acordo com Mcdowell (2013), esse enunciado possui uma raiz etimológica 

hebraica/ aramaica e significa Jesus, o salvador.  



520 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Nessa linha de pensamento, ao mobiliar essa escolha lexical – ―Yeshua‖, 

Clavius marca, axiologicamente, seu discurso pelo tom apreciativo da emoção, 

da crença no divino. Assim, percebemos que a movência de sentidos 

percebidas nas estratégias argumentativas de Clavius foram, visceralmente, 

definidas pelo cronotopo, isto é, em consonância dos acontecimentos 

vivenciados no tempo e espaço durante a narrativa. 

Para além do aspecto linguístico, esse discurso fílmico convoca, 

estilisticamente, nessa cena, o sentimento de emoção que transcende o verbo 

ao apresentar o Tribuno de César com as vestes comuns aos que seguiam 

Jesus, em contrapartida aos trajes oficiais romanos5, situado em meio ao 

deserto da Galileia, local onde o Messias apareceu pela última vez, antes de 

sua Ascenção aos céus. O extra-verbal, característico do gênero filme, em 

conexão relativamente estável com o verbal, sustenta o enunciado, valorado no 

Fragmento 02, conferindo-o sentidos axiológicos. Portanto, percebemos que o 

arcabouço imagético, amalgamado de teor emocional, corrobora, diretamente 

para a produção de sentidos desse diálogo fílmico.  

Volóchinov (2017, p. 38 [grifos nossos]), salienta que o ―enunciado 

depende, consequentemente, de seu complemento real, material [...] a situação 

se integra ao enunciado como parte constitutiva essencial da estrutura de sua 

significação‖. Desta forma, entendemos que a dimensão fotográfica da 

narrativa fílmica, constitui-se como situação (contexto) comunicativa que 

emoldura, dialogicamente, os enunciados acentuados.  

Vale ressaltar que o estilo composicional do gênero filme caracterizado 

por uma linguagem mista – verbal e extra-verbal –, são elementos que, 

segundo Bakthin (2011), se enquadram dentro dos gêneros secundários, ou 

mais complexos, uma vez que apresentam aspectos culturais mais 

substanciais e, relativamente, mais evoluídos que a materialidade escrita.  

Dessa forma, percebemos que as estratégias argumentativas verbo-

voco-visuais mobilizadas, imageticamente, nessa sequência da narrativa 

enfatizam a movência cronotópica do protagonista Clavius, ou seja: acentuam, 

valorativamente, a passagem da figura de algoz inquisidor – Tribuno oficial de 

                                                           
5
 Como podemos vislumbrar no Fragmento 01.  
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César – para seguidor de Jesus (ressurreto) – assentado em meio ao deserto 

com discípulos.  

Dentro desse contexto, ler o discurso fílmico, sob a ótica dos estudos da 

ADD, corresponde ao entrecruzamento da materialidade linguística e o 

conteúdo imagético, considerando a vida verboideologica e concreta dos 

enunciados. Assim sendo, compreendemos o discurso fílmico como uma 

atividade enunciativa de argumentação.  

Nessa visão, perceber o discurso cinematográfico, ―Ressureição‖ (2016), 

nessa perspectiva, nos oportunizou intuir as estratégias argumentativas – de 

natureza imagética discursiva – como enunciados concretos, cronotopicamente 

situados, banhados, visceralmente na vida social,  

Neste fito, tal compreensão nos permitiu perceber os sentidos 

ideológicos, convocados pelo uso dessas estratégias argumentativas – tanto de 

caráter discursiva quanto imagética – relacionada a noção de tempo e espaço, 

que denotaram o movimento dialógico da oscilação da nominação de Jesus 

enunciada pelo soldado Clavius. 

 

Considerações finais  

A partir dos dados apresentados nesse estudo, percebemos que o teor 

argumentativo da linguagem gerenciou as intencionalidades dialógicas do 

soldado Clavius na narrativa cinematográfica em destaque. Assim, 

―Ressurreição‖ (2016) se constitui como uma obra fílmica fecunda para se 

compreender como o tempo, o espaço da narrativa e sua argumentação são 

propiciadores de oscilações discursivas que materializam nominações, 

valorações, pontos de vista. 

Do ponto de vista teórico, pudemos apreender, neste artigo, que Bakhtin 

e o Círculo, de forma geral, impetraram a criação de um projeto, a partir da 

concepção dialógica da linguagem, que tinha como cerne o diálogo da filosofia 

com a vida, isto é a arte na vida, pensando o homem – como um sujeito 

dialógico constituído pelo outro – em sociedade, ocupando uma posição única 

e irrepetível por meio da linguagem. Assim o Círculo propôs a criação de 

método sociológico a fim de compreender as ideologias da linguagem, 
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considerando alguns aspectos, tais como: unicidade do ser e do evento, a 

relação eu/outro e a dimensão axiológica.  
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PARA UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR E DISCURSIVA NOS 

ESTUDOS DA TRADUÇÃO 
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Resumo: Pretendemos explicitar o processo de tradução da campanha francesa La 
violence: si tu te tais, elle te tue para o contexto brasileiro – campanha já extinta, mas 
que tinha por objetivo proteger jovens que sofrem com a violência nas escolas. Esse 
processo se fundamentou: 1º) na aplicação dos pressupostos teórico-metodológicos 
da pesquisa em Análise do Discurso brasileira de orientação pêcheuxtiana; 2º) na 
―Tradutologia‖ de Berman apresentada em seu L‟Épreuve de l‟Étranger: Culture et 
Traduction dans l‟Allemagne Romantique: Herder Goethe Schlegel Novalis Humboldt 
Schleiermacher Hölderlin e em seu La Traduction et la Lettre ou l‟Auberge du Lointain; 
3º) e nas reflexões de Derrida em seu Des Tours de Babel. Esperamos, com isso, 
mostrar que as perspectivas abordadas confluem para uma reflexão mais complexa 
sobre a real natureza das línguas históricas, uma vez que em todas elas percebemos 
uma mesma característica de base: a desconstrução do tradicional projeto de 
univocidade e estabilidade dos sentidos. 
Palavras-Chave: Estudos da Tradução. Teorias do Discurso. Interdisciplinaridade. 
Filosofia da Linguagem. 
 
Abstract: We intend to make explicit the translation of the French Campaign La 
violence: si tu te tais, elle te tue for the Brazilian context – a campaign now extinct but 
whose aim was to protect young people who suffer violence at school. This process of 
translation was based on: 1º) the application of the theoretical-methodological 
assumptions of the pêcheuxtian orientation research in Brazilian Discourse Analysis; 
2º) the Berman's "Tradutology" introduced in his L‟Épreuve de l‟Étranger: Culture et 
Traduction dans l‟Allemagne Romantique: Herder Goethe Schlegel Novalis Humboldt 
Schleiermacher Hölderlin and in his La Traduction et la Lettre ou l‘Auberge du Lointain; 
3º) and the Derrida‘s thinkings in his Des Tours de Babel. We will show therewith that 
the approched perspectives converge to a more complex thinking on the real nature of 
the historical languages, since in all of them we perceive the same basic characteristic: 
the deconstruction of the traditional project of univocity and stability of the senses. 
Keywords: Translation Studies. Discourse Theories. Interdisciplinarity. Philosophy of 
Language. 
 

 

Introdução 

Pretendemos apresentar, nesse brevíssimo texto, alguns dos 

mecanismos que possibilitaram a tradução da campanha francesa La violence: 

si tu te tais, elle te tue para o contexto brasileiro, campanha cuja realização – 

promovida pelo Jeunes Violences Écoute, um serviço social do Conselho 

Regional de Île-de-France cuja atividade durou entre os anos 2000 e 2016 – 
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tinha como objetivo proteger jovens que sofrem de violência nas escolas. No 

processo de tradução, procuramos recorrer concomitantemente à aplicação 

dos pressupostos teórico-metodológicos da Tradutologia, propostos pelo 

teórico e tradutor francês Antoine Berman em seu L’Épreuve de l’Étranger: 

Culture et Traduction dans l’Allemagne Romantique: Herder Goethe 

Schlegel Novalis Humboldt Schleiermacher Hölderlin1 e em seu La 

Traduction et la Lettre ou l‟Auberge du Lointain2, e da Análise do Discurso 

brasileira de orientação pêcheuxtiana (Michel Pêcheux). 

Ao expor os mecanismos envolvidos nesse processo, pretendemos, 

ademais, mostrar de que modo a articulação entre tais pressupostos pode 

contribuir epistemologicamente para os Estudos de Tradução à medida em que 

coloca em movimento algumas noções discursivas, tais como a de 

materialidade discursiva, de condições de produção e circulação dos sentidos, 

de acontecimento (évenement), de interdiscurso, de efeito de sentido etc. e 

aquelas noções que compõe o que Berman, em seu A Tradução e a Letra ou 

o Albergue do Longínquo (2007, p. 45-62), chama de ―tendências 

deformantes‖, isso é, ―a racionalização‖, ―a clarificação‖, ―o alongamento‖, ―o 

enobrecimento‖, ―o empobrecimento qualitativo‖, ―o empobrecimento 

quantitativo‖, ―a homogeneização‖, ―a destruição dos ritmos‖, ―a destruição das 

redes significantes subjacentes‖, ―a destruição dos sistematismos‖, ―a 

destruição ou a exotização das redes de linguagens vernaculares‖, ―a 

destruição das locuções‖, ―o apagamento das superposições de línguas‖.  

Os recentes estudos das Ciências da Linguagem, principalmente os que 

se colocam sob perspectivas ancoradas no pressuposto de que os sentidos 

são construídos historicamente, já provaram que nada há de homogêneo e 

claro na linguagem. O que há, ao contrário, é uma perene transformação das 

línguas, dos sentidos e de nós mesmos, os sujeitos da linguagem. Na esteira 

das reflexões contemporâneas acerca da linguagem, cujo escopo é escancarar 

                                                           
1
 BERMAN, Antoine. A Prova do Estrangeiro, tradução e cultura na Alemanha romântica. 

Trad. de Maria Emília Pereira Chanut. Baurú: EDUSC, 2002. 
2
 BERMAN, Antoine. A Tradução e a Letra ou o Albergue do Longínquo. Trad. de Marie-

Helène Catherine Torres, Mauri Frulan, Andréia Guerini. Rio de Janeiro: 7Letras/ PGET, 2007. 
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o aspecto transitório da relação significante/significado3, tanto a AD brasileira 

(adaptada às especificidades da realidade de nosso país a partir das diversas 

contribuições de inúmeros investigadores) quanto a Tradutologia confluem para 

uma reflexão mais complexa e, portanto, mais madura sobre a real natureza 

das línguas naturais, históricas. Ambas têm como objetivo final a 

desconstrução do tradicional e hegemônico projeto de univocidade e 

estabilidade do sentido no interior daquela relação entre as duas faces 

complementares do signo linguístico. 

 

1. Atenção aos diversos movimentos dialéticos característicos da 
linguagem 

Partindo do princípio de que há cerca de 40 anos podemos contar com 

uma AD ―brasileira‖, Piovezani, em seus textos ―Metamorfoses do Discurso 

Político Contemporâneo: por uma Nova Perspectiva de Análise‖ (2007) e 

―Elementos para uma Caracterização do Discurso Político‖ (2009), parece 

considerar o acontecimento discursivo, assim como Pêcheux o considera em 

seu O Discurso: Estrutura ou Acontecimento (1990, p. 17): ―o ponto de 

encontro de uma atualidade e uma memória‖; ademais, Piovezani, inspirado na 

tese de Courtine, apresenta a ―semiologia histórica‖ como um conceito-chave 

nas relações entre sujeito, língua, história e formação discursiva. 

Até esse ponto, por recorrer ao termo ―semiologia‖, tão elementar às 

origens da Linguística, pode-se pensar que Piovezani continua estreitamente 

ligado ao positivismo saussuriano, no entanto, o adjetivo ―histórica‖, que vem à 

frente de ―semiologia‖ nesse sintagma, vem desequilibrar tal filiação, instalando 

uma oposição, um desvio. Pois, enquanto Saussure, no Curso de Lingüística 

Geral (1991[?]), divide a Linguística em Linguística sincrônica – para ele, a 

Linguística propriamente dita – e em Linguística diacrônica – o estudo da 

sucessão dos termos que se substituem uns aos outros no tempo –, Piovezani, 

ao invocar a ―semiologia histórica‖, está claramente complexificando o conjunto 

                                                           
3
 Essa questão sobre os efeitos da metafísica da linguagem (ou do logocentrismo, como 

preferiria o filósofo Jacques Derrida) produzidas (e reproduzidas) na prática e na reflexão 
tradutológica foi tratada em nossa Dissertação de Mestrado (2014). 
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dos fatos humanos significantes e se desviando do caminho que o estudioso 

genebrino havia pré-determinado. 

Com a Linguística Sincrônica de Saussure, o foco estava centrado 

naquilo que ele considerava o principal sistema significativo de todos os outros 

sistemas: a língua em sua abstrata condição estática; o linguista acreditava 

que, somente a partir desse recorte, o objeto de suas investigações, a língua, 

seria passível de compreensão científica. Em contrapartida, com a proposta de 

uma ―semiologia histórica‖, o objeto passa a ser todos os demais sistemas 

significativos; isso é, não só a língua, mas inclusive os ritos e os costumes, os 

sistemas de comunicação vigentes na sociedade (todas as mídias, todos os 

meios de produção e de circulação de sentidos) etc. são capazes de produzir 

sentidos, seja por efeitos metafóricos, por deslizamentos, apagamentos, 

silenciamentos etc. ordenados pela injunção do dizer, ou seja, são capazes de 

produzir gestos de interpretação. O que antes se respaldava na ideia positivista 

de precisão, clareza, generalização, tão característica das epistemologias do 

século XIX, abriu-se, então, para as ambiguidades, as polissemias, a 

opacidade, as particularizações etc.  

No entanto, e como bem lembra Ferreira, em seu artigo ―O Quadro Atual 

da Análise de Discurso no Brasil‖ (2003, p. 44-45), deve-se tomar algum 

cuidado para não perder de vista a dicotômica noção de valor saussureano, 

fundamental para se pensar o funcionamento discursivo: 

O sistema discursivo apresenta os traços comuns atribuídos ao termo 
pelo estruturalismo, como organização, arranjo, solidariedade e 
regularidade. É pertinente, por isso mesmo, lembrar a figura do jogo 
de xadrez associada à concepção de sistema e de estrutura, onde 
uma peça do jogo só valeria integrada no conjunto das demais peças. 
A noção de valor saussuriano, como se vê, continua indispensável e 
fundamental para se compreender o funcionamento desse outro 
sistema – o discursivo. 

 

2. Enfim, a Tradução 

É possível que nossa perspectiva crítica quanto ao processo tradutório 

se deva à simpatia que mantemos pelo pensamento de Jacques Derrida, para 

quem a multiplicidade de sentidos é própria da linguagem; e na trilha do 
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pensamento derridiano, também é ―tarefa‖ do tradutor – fazendo aqui alusão ao 

texto Tarefa do Tradutor (2008) de Walter Benjamin, com quem Derrida 

especialmente dialoga em seu ensaístico trabalho sobre tradução, o livro Des 

Tours de Babel4 – distinguir quais são os gestos de interpretação que estão 

constituindo os sentidos e, para tanto, explicitar os pontos de deriva do 

discursivo.5 

Assim, com o intuito de corroborar nossa hipótese de que o uso 

concomitantemente dos procedimentos teórico-metodológicos da AD brasileira 

e da Tradutologia podem ser muito úteis não só para a compreensão dos 

sentidos produzidos e circulados na memória discursiva (ou interdiscurso, 

como preferem alguns autores), mas também (e como consequência), para o 

estabelecimento ―consciente‖ de uma determinada tradução, uma vez que são 

fundamentalmente críticos e autocríticos, traduziremos e analisaremos o 

discurso de La violence: si tu te tais, elle te tue, campanha que nos chamou 

muita a atenção por sua força imagética quando de nossa estadia em Paris, em 

novembro de 2010.  

Cartazes da campanha 

Exemplar 1 

 

Exemplar 2 

 
Fonte: <http://www.armania.com/2010/06/la-violence-si-tu-te-tais-elle-te-tue.html> 

                                                           
4
 DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. de Junia Barreto. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 

5
 A história, a multiplicidade de línguas e a impossibilidade de nomeação desempenham 

importante papel naquilo que Walter Benjamin considera ―tarefa do tradutor‖; e não devemos 
nos esquecer que, a propósito, tal pensamento firmou suas raízes em estudos como da AD 
francesa e da Tradutologia, movimentos intelectuais surgidos nas décadas de 60 e 70 que, 
dentre outros, aspiraram fundamentalmente colocar à mostra as incoerências da Linguística 
estruturalista. 

http://www.armania.com/2010/06/la-violence-si-tu-te-tais-elle-te-tue.html
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Além de outdoors, cartazes e panfletos, o serviço Jeunes Violences 

Écoute também recorreu à mais atual mídia, a internet, aproveitando de todos 

os dispositivos de produção e circulação de sentidos de que esta dispõe, como 

vídeo, foto, texto, áudio, hiperlinks, Skype etc. para atrair a atenção das 

pessoas e fazer com que interagissem, principalmente no que diz respeito ao 

público-alvo, jovens em fase escolar. Estes recursos contribuíam ainda mais 

para fazer da campanha desse serviço social do Conselho Regional de Île-de-

France um acontecimento histórico e, consequentemente, discursivo, uma vez 

que, só pelo fato de constituir e relacionar novas media, aumentavam seu 

potencial de circulação e produção de sentidos. 

O objetivo desse serviço era mudar a realidade da violência nas escolas 

e, para tanto, além das media acima indicadas, dois serviços eram oferecidos 

em seu programa: 

 Um hotline, aberto diariamente das 8h às 23h (exceto nos feriados), 

permitia aos jovens ou aos seus pais se abrirem de forma anônima e 

gratuita com psicólogos, advogados e administradores, os quais, de 

acordo com a natureza e gravidade do problema, encaminhavam-nos 

aos centros locais; 

 um site para fornecer ajuda prática às pessoas que experimentavam a 

violência, particularmente no âmbito escolar.  

A partir das perspectivas da AD brasileira e da Tradutologia, 

pretendemos analisar e traduzir o discurso veiculado na campanha de 

conscientização de jovens e adultos quanto à necessidade de denúncia em 

caso de violência nas escolas. Em outras palavras, à luz de tais perspectivas, 

pretendemos evidenciar os dispositivos discursivos de que os criadores da 

campanha lançam mão para produzir efeitos de sentido. Para tanto, focaremos 

no Exemplar 1, por motivos que esclareceremos mais adiante. 

Este exemplar de cartaz da campanha pode ser visto em diversos 

tamanhos (geralmente ocupa um grande espaço) em locais públicos de grade 

circulação, tais como estações de metrô, no interior de trens e ônibus. 

O dito La violence: si tu te tais, elle te tue traz silenciado La solution, 

c‟est d‟en parler (Exemplar 3), que, em uma campanha posterior do Jeunes 
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Violences Écoute, traz um não-dito para o dito, conforme se vê no cartaz 

abaixo. 

Exemplar 3 

 

Fonte: <https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/jeunes-violences-ecoutes-solution-c-est-

parler>. 

 

A tradução, vista aqui na perspectiva derridiana, tem a ―missão‖ de 

acessar a memória discursiva (interdiscurso) desse discurso e, para isso, 

defendemos que ela pode se valer da associação dos percursos teórico-

metodológicos da AD e da Tradutologia e de quaisquer outros percursos que 

se afinem com seus preceitos. 

A princípio, pensamos nas seguintes possibilidades de tradução: 

 A violência: se você se cala, ela o mata. 

 A violência: se tu te calas, ela te mata. 

 A violência: se você se silencia, ela o assassina. 

 A violência: se tu te silencias, ela te assassina. 

 A violência: quem cala consente. 

 

No segundo momento, dado que os fatores textuais do enunciado La 

violence: si tu te tais, elle te tue claramente ligam-no ao que o professor, 

tradutor e teórico da tradução Mário Laranjeira, em seu livro Poética da 

Tradução, chama de ―textos literários‖ por sua natureza proverbial (1993, p. 

21), tratamos de escolher, dentre as possibilidades mencionadas, a tradução 

https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/jeunes-violences-ecoutes-solution-c-est-parler
https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/jeunes-violences-ecoutes-solution-c-est-parler
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que melhor respeita a complexa ―tarefa‖ do tradutor em lidar com a rede das 

―tendências deformantes‖; buscamos não só atingir as aliterações, o feito de 

motivação entre o significante e o significado, o efeito de aproximação informal 

do pronome ―tu‖ (tutoyer), mas também a equivalência deste provérbio no 

Brasil. 

A partir desta fina ―filtragem‖, optamos pela terceira opção, ―A violência: 

quem cala consente‖, pois é a que melhor resgata em nossa cultura o tom 

proverbial do enunciado (o pré-dito), além de possibilitar, seja pelas aliterações, 

seja pelo uso do negrito (bold), a produção e a circulação do mesmo efeito de 

sentido dos cartazes da campanha francesa. É certo que o provérbio brasileiro 

perde o tutoiement – próprio de quem quer e pode falar de igual para igual –, a 

informalidade no tratamento que, na língua francesa, mas não na portuguesa, 

se consegue com a escolha do pronome tu em detrimento do vous 

(vouvoiement); no entanto, mantém o tom popular, a abertura para o ―quem 

quer que seja‖, a brevidade e a sonoridade, autêntico recurso dos provérbios, 

das expressões populares, para facilitar a memorização e fazê-la circular. 

Para além do enunciado, a metonímia imagética, semioticamente 

falando, é usada e abusada para reforçar não só o sentido de violência, mas 

também para lembrar que é um problema de ordem nacional; isso se vê desde 

a confusa profusão de palavras que, de um modo ou de outro, está ligada à 

última palavra que sai da boca da vítima, ―violência‖, até as cores vermelha e 

preta, associadas, na cultura ocidental, ao sangue (vermelho), à morte (preta). 

Além do mais, os recursos gráficos, muito semelhantes aos das bandes 

dessinées (histórias em quadrinhos), atraem a atenção de pessoas de todas as 

idades; uma vez que as revistas em quadrinhos são um gênero textual bem 

tradicional da cultura francesa; e que, portanto, funcionam muito bem como 

suporte midiático. Os bd, como normalmente são chamados nas línguas 

francófonas, fazem parte de sua história, de sua tradição. Muitos deles (como 

Asterix et Obelix, Tim Tim, para só citar alguns conhecidos no Brasil) foram 

adaptados para o cinema, ou melhor, para usar a terminologia de Roman 
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Jakobson no texto ―Aspectos linguísticos da tradução‖, foram transmutadas6; 

cito Jakobson (1974, p. 65): ―A tradução inter-semiótica ou transmutação 

consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos 

não-verbais‖.  

Em nossa tradução, optamos pelo uso do negrito, pois, ainda que no 

enunciado ele não tenha sido usado, no balão com a profusão de palavras 

agressivas o foi; ademais, é muito comum nesse gênero textual, literário, 

recorrer a esse recurso gráfico para caracterizar ênfase, voz alta e/ou 

agressividade. E, do modo como aparece no balão, alternando com a fonte 

normal, expressa visualmente a desarmonia uníssona. 

Por fim, optamos pelo Exemplar 1, o da mulher negra, por ele, além 

daqueles efeitos de sentido mencionados acima, apelar para a diversidade 

étnica, as questões de gênero; por ele se remeter inclusive à questão dos sans 

papier (dos imigrantes ilegais, que não possuem o ―legítimo‖ documento de 

cidadania francesa). 

 

Considerações finais 

Em nossa lida diária com textos, deparamo-nos o tempo todo com essa 

essência multifacetada da materialidade discursiva. Assim, acreditamos que 

para qualquer que seja a materialidade do discurso a ser traduzido, a 

associação entre o arcabouço teórico-metodológico dos Estudos da Tradução – 

obviamente, os que se afinam com a Tradutologia bermaniana – e o da AD 

brasileira pode constituir uma reflexão (crítica) e uma prática muito produtivas e 

enriquecedoras para ambas as epistemologias, pois, ainda que muitas vezes 

estas recorram a diferentes terminologias, noções, seus objetivos e modos de 

alcançá-los, de forma geral, assemelham-se; o tradutor também necessita 

driblar a opacidade da língua para revelar os possíveis sentidos velados pela 

materialidade discursiva; assim como o analista do discurso, o tradutor também 

precisa desenvolver um olhar crítico sobre os gestos de interpretação, sobre o 

acontecimento. Nada melhor que a colaboração de diferentes disciplinas de 

                                                           
6
 Há também a tradução intralingual (ou reformulação) e a tradução interlingual, o que para ele 

caracteriza a tradução propriamente dita. 
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entremeio, como é o caso da AD brasileira (ORLANDI, 2002, p. 22)7, para abrir 

novas possibilidades epistemológicas na ―tarefa‖ de desvendar os possíveis 

sentidos, o que nos leva fatalmente a produzir novos sentidos. 

Em síntese, ao desvendar os deslizamentos, as equivalências, as 

adequações de sentidos, as marcas de heterogeneidade (sejam elas explícitas 

e/ou implícitas, como a polifonia, a negação, a ironia, os pré-construídos) etc., 

pretendemos investir nessa junção teórico-metodológica a fim de melhor 

acessar a memória discursiva (interdiscurso) e tornar menos opaca a realidade 

do discurso quando da passagem da língua-fonte (nesse caso, o francês) para 

a língua-alvo (o português). Não se esquecendo, inclusive, que toda e qualquer 

mídia, seja a televisão, o outdoor etc., com todos os dispositivos de que dispõe, 

são produtores de sentidos além de veículo e, como tal, estão submetidos às 

condições de produção, conceito inexoravelmente ligado às noções de tempo e 

espaço e, portanto, à História. 
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Resumo: Neste trabalho, assumimos a argumentação como fato de linguagem inscrito 
em práticas historicamente construídas, as quais podem se engajar na língua, no 
interdiscurso ou na enunciação, possibilitando o olhar à questão do político. Utilizamos 
como fundamentos teórico-metodológicos as interlocuções existentes entre a Análise 
de Discurso de linha francesa (AD) e a Semântica do Acontecimento, abordando 
conceitos elementares a esses pressupostos. Observamos, assim, a argumentação 
em sua relação com três princípios dentro da cena enunciativa: a articulação como 
procedimento de textualidade, o espaço de enunciação e a designação. Desse modo, 
elegemos, para nossa pesquisa, a notícia ―Casal usa ‗Princesona‘ e ‗Amorzão‘ como 
sobrenomes e consegue embarcar em voo na Europa‖, apresentada em meio digital 
pelo Portal G1, no intuito de estabelecermos correspondências entre três pilares: a 
argumentação, o interdiscurso e a enunciação, buscando viabilizar uma forma de 
reflexão sobre os modos de dizer e significar que circulam em nossa sociedade. 
Palavras-chave: Argumentação. Interdiscurso. Enunciação. Político na Linguagem. 
 
Abstract: In this work, we assume the argumentation as a fact of language inscribed in 
historically constructed practices, which can engage in language, interdiscourse or 
enunciation, making it possible to verify the question of the politics. We use as 
theoretical-methodological foundations the interlocutions between French Discourse 
Analysis (AD) and Semantics of the Event, addressing elementary concepts to these 
assumptions. We thus observe the argumentation in its relation to three principles 
within the enunciative scene: the articulation as a procedure of textuality, the space of 
enunciation and the designation. Therefore, we chose, for our research, the news 
―Casal usa ‗Princesona‘ e ‗Amorzão‘ como sobrenomes e consegue embarcar em voo 
na Europa‖, presented in a digital media by Portal G1, in order to establish 
correspondences between three pillars: argumentation, interdiscourse and enunciation, 
seeking to enable a way of reflection on the ways of saying and meaning that circulate 
in our society. 
Keywords: Argumentation. Interdiscourse. Enunciation. Politics in language. 
 
 

Introdução 

Como investigadoras da linguagem em uma perspectiva materialista, e 

por compreendermos a língua como elemento histórico, defendemos que os 

enunciados produzidos na contemporaneidade, os quais integram textos de 

nosso cotidiano, veiculados pelos diversos meios de divulgação, podem – e 

devem – ser objetos de pesquisa.  
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A língua(gem) estrutura um caminho necessário para que 

compreendamos a realidade que nos cerca, possibilitando a leitura sobre a 

sociedade da qual fazemos parte e sobre como são construídas as relações 

entre seus sujeitos. Estudar a língua(gem), desse modo, é pensar sobre si, 

sobre o outro e sobre uma conjuntura ampla, que envolve o social, o histórico e 

o político. 

O acontecimento de linguagem é histórico, pois aquele que enuncia o 

faz de uma posição-sujeito no interdiscurso. Ao configurar o interdiscurso, 

Pêcheux (2014 [1975], p. 149) expõe que ―‗algo fala‘ (ça parle) sempre ‗antes, 

em outro lugar e independentemente‘‖. Nessa mesma perspectiva, Orlandi 

(2007 [1992], p.89) estabelece o conceito como ―o conjunto do dizível, histórica 

e linguisticamente definido‖. 

 O acontecimento é, também, político, visto que se encontra em um 

espaço de enunciação, que é desigual e hierarquizado. Para Guimarães (2005 

[2002], p.16), o político é o ―conflito entre uma divisão normativa e desigual do 

real e uma redivisão pela qual os desiguais afirmam seu pertencimento‖. 

Considerando tais aspectos, voltamos nosso foco para a argumentação, 

não a considerando como fruto de intenção ou movimento de caráter 

persuasivo daquele que fala sobre seu destinatário. Para nós, a argumentação 

não ocorre por meio de estratégias, não é intencional, não é propósito do 

sujeito falante, mas uma condição própria do funcionamento da língua. 

Conforme postula Guimarães (2013, p. 283): ―o sentido da argumentação não é 

o da persuasão é o da sustentação de uma posição, e, nesse sentido, é 

política.‖  

Por isso, nossa proposta de trabalho consiste em analisar o 

entrelaçamento de três princípios – língua, argumentação e enunciação – na 

notícia ―Casal usa 'Princesona' e 'Amorzão' como sobrenomes e consegue 

embarcar em voo na Europa‖, divulgada na internet pelo Portal G1, em 22 de 

setembro de 2017, com o intuito de compreendermos os modos de dizer e 

significar existentes em nossa sociedade.  
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Nosso estudo respalda-se no diálogo entre a Análise de Discurso de 

linha francesa (doravante, AD) e a Semântica do Acontecimento, arcabouço 

teórico-metodológico inaugurado pelo linguista Eduardo Guimarães.  

 

1. Argumentação – interdiscurso – enunciação: desdobramentos 

Assumimos a argumentação como fato de linguagem, que deve ser 

analisado na organização textual – de acordo com a Semântica do 

Acontecimento – e que deve considerar, essencialmente, a construção da 

subjetividade – conforme as proposições da AD.  

Para Guimarães (2013, p.273), ―as relações de argumentação são 

relações próprias da cena enunciativa. Fazem parte do que agencia o falante 

em locutor‖. A cena enunciativa configura-se como a representação da 

enunciação que ocorre no texto, este, por sua vez, como acontecimento 

enunciativo, possui temporalidade própria, específica. Essa temporalidade é 

estrutura basilar da cena enunciativa. 

De acordo com o semanticista, a cena enunciativa caracteriza-se por 

―constituir modos específicos de acesso à palavra, dadas as relações entre as 

figuras da enunciação e as formas linguísticas‖ (GUIMARÃES, 2005, p. 23). Na 

cena enunciativa, ―quem fala‖ ou ―a quem se fala‖ não são indivíduos do mundo 

palpável, mas elementos da configuração do agenciamento enunciativo. 

Para a compreensão desse conceito, faz-se necessária a apresentação 

de outros, como: falante, espaço de enunciação, os lugares de enunciação 

(locutores) e os lugares de dizer (enunciadores). 

Sobre a figura do falante, Guimarães (2007, p.204) declara: 

Não se enuncia enquanto ser físico, nem meramente enquanto no 
mundo físico. Enuncia-se enquanto ser afetado pelo simbólico e num 
mundo vivido através do simbólico.  

Guimarães, assim, produz um deslocamento de definições de 

pensadores anteriores, regulamentando uma nova percepção do que é o 

falante para a enunciação: 

Devo dizer que concordo que o falante, tal como Ducrot o conceitua 
(como figura físico-fisiológica e psíquica) não é um personagem da 
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enunciação. Minha diferença está em que considero que o falante 
não é esta figura empírica, mas uma figura política constituída pelos 
espaços de enunciação. E é nesta medida ela deve ser incluída entre 
as figuras de enunciação. (GUIMARÃES, 2005, p. 18). 

É necessário salientar que o autor apresenta enunciação como ―um 

acontecimento de linguagem perpassado pelo interdiscurso, que se dá como 

espaço de memória no acontecimento‖. (GUIMARÃES, 1995, p.65). 

Ao abordarem a argumentação, filiadas à perspectiva materialista da 

linguagem, Zoppi-Fontana e Elias de Oliveira (2016) destacam a condição da 

subjetividade e apontam sua importância na relação com o falante e o espaço 

de enunciação, relação já focalizada por Guimarães: 

A subjetividade, assim, quando observada nos modos que a língua no 
acontecimento da enunciação oferece para apresentar a relação com 
o falante, é tomada como efeito da exterioridade constitutiva, pela 
inscrição necessária daquele que fala numa posição-sujeito no 
interdiscurso, o que faz com que estar em uma língua implique em 
―habitar‖ espaços políticos de tomada da palavra, movimentados 
pelas relações ideológicas de divisão do real, que Guimarães 
denomina espaços de enunciação, e caracteriza como espaços 
políticos de funcionamento de línguas, ―que se dividem, redividem, se 
misturam, desfazem, transformam por uma disputa incessante‖. 
(ZOPPI-FONTANA; ELIAS DE OLIVEIRA, 2016, p.128) 

O espaço de enunciação constitui-se pela língua utilizada pelo falante ao 

enunciar. No Brasil, por exemplo, o espaço de enunciação é a língua 

portuguesa, a qual permanece como Língua Oficial do Estado. Esse espaço é 

composto por seus falantes e só existe por causa deles, assim como seus 

falantes só existem porque há esta língua. A relação é, dessa forma, de 

interdependência. 

Continuando nosso percurso sobre a relação argumentação-cena 

enunciativa, chegamos às figuras do Locutor. O Locutor e o locutor-x são faces 

de uma mesma moeda, são instâncias díspares e inseparáveis, duas partes de 

uma mesma estrutura. O Locutor é aquele que representa a fonte do dizer e, 

para fazê-lo, precisa, necessariamente, estar autorizado por um lugar social: o 

locutor-x. Dessa maneira, 

para o Locutor se representar como origem do que se enuncia, é 
preciso que ele não seja ele próprio, mas um lugar social de locutor 
(...) em outras palavras, o Locutor só pode falar enquanto predicado 
por um lugar social. A este lugar social do locutor chamaremos de 
locutor-x, onde o locutor (com minúscula) sempre vem predicado por 
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um lugar social que a variável x representa (presidente, governador 
etc.). (GUIMARÃES, 2005, p. 24). 

Sobre os enunciadores, compreendidos como lugares de dizer, inspirada 

pelo pensamento de Guimarães, discorre Zoppi-Fontana (2011, p.8):  

Os enunciadores representam no acontecimento enunciativo (e, 
portanto, nos enunciados nele produzidos) diversos modos de 
apagamento do lugar social do locutor (locutor-x), ou dito de outra 
maneira, apaga-se a disparidade constitutiva do agenciamento 
enunciativo entre o Locutor e o locutor-x: apaga-se para o falante a 
natureza política do acontecimento de sua enunciação. 

De acordo com Guimarães (2005 [2002], 2013), os enunciadores podem 

ser de quatro tipos: individual, coletivo, genérico e universal, categorias que 

levam em conta peculiaridades desses lugares de dizer. O enunciador-

individual, por exemplo, constitui-se quando a enunciação representa o Locutor 

como independente da história; o enunciador-coletivo, por sua vez, é bem 

parecido com o anterior, mas, em vez das marcas de individualidade, 

apresenta-se como coletividade na enunciação; o enunciador-genérico 

estabelece-se quando a enunciação representa o Locutor como disperso num 

todo, Guimarães esclarece que, nesse caso, há o apagamento de lugar social – 

 é o que ocorre nos provérbios populares, por exemplo; por fim, o 

enunciador-universal é quando a enunciação representa o Locutor como fora 

da história e remetido ao regime do verdadeiro e do falso, sendo característico 

do discurso científico. 

Dando sequência à construção de nosso quadro teórico, chegamos ao 

conceito de designação, que consiste em analisar o processo da constituição 

de sentido de um nome, envolvendo como esse nome significa no 

acontecimento enunciativo. Podemos afirmar que a designação ocupa-se da 

significação linguístico-histórica do nome.  

Segundo Rancière (1994), um nome não classifica, ele identifica. O 

nome manifesta um recorte do mundo, constituindo um enunciado repleto de 

historicidade, significação e identidade. O nome de pessoa, assim, confere 

existência histórica ao sujeito, permitindo-lhe significar no mundo. 
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Sob a ótica enunciativa, vale enfatizar que o nome próprio ―é dado do 

lugar do pai como procedimento do processo de identificação social em que há 

uma necessidade de instalar um único referente‖. (QUEIROZ, 2009, p.347-348) 

Diante isso, podemos afirmar que a apelidação amplia a possibilidade de 

significação, visto que renomeia uma pessoa que já havia sido nomeada 

civilmente. O novo nome, desse modo, instaura novos sentidos para um 

mesmo referente, expandindo a significação. 

Castro (2013, p.16) considera ―a apelidação de pessoa como uma 

prática enunciativa de renomear e o apelido como um tipo de nome próprio de 

pessoa produzido a partir dessa prática‖. O autor esclarece sobre a 

necessidade de se distinguir o nome civil do apelido, apresentando definições 

próprias. Ele informa que um dos objetivos centrais de sua pesquisa é 

compreender 

o funcionamento semântico-enunciativo da apelidação de pessoa, ou 
nomeação lúdica de pessoa, como proporemos chamá-la, na relação 
com a nomeação jurídica de pessoa, a que atribui nomes jurídicos de 
pessoa por meio do registro civil de um Estado‖ (CASTRO, 2013, 
p.16, grifos do autor) 

No decorrer da análise, utilizaremos as definições ―nomeação lúdica‖ e 

―nomeação jurídica‖ propostas por Castro (2013), por apresentarem 

contribuições significativas à reflexão que estamos trazendo. 

Além disso, destinamos nossa atenção ao título da notícia escolhida, na 

qual há palavras e orações articuladas entre si pela conjunção ―e‖, a respeito 

da qual consideraremos dois aspectos: a constituição de sentidos e sua 

contribuição para a textualidade. 

 

2. Materialidade textual: a notícia do portal G1 

Antes de iniciarmos a análise, apresentaremos, a seguir, o texto em que 

baseamos nosso trabalho. Notícia que busca situar o leitor sobre o episódio 

inusitado, assinalado pelo título da notícia. 
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Casal usa “Princesona‟ e “Amorzão” como sobrenomes e consegue  

embarcar em voo na Europa 

 

O G1 confirmou com a empresa holandesa Transavia que as reservas eram autênticas. 

Por Ricardo Gallo e Shin Suzuki, G1, São Paulo 

 

Um casal de brasileiros conseguiu embarcar em um voo na Europa, na última quarta-feira (20), 
depois de fazer uma reserva na companhia aérea com os sobrenomes de ―Princesona‖ e 
―Amorzão‖. O G1 confirmou com a empresa holandesa Transavia que as reservas eram 
autênticas. 

A história ganhou repercussão a partir da postagem, em redes sociais, de uma imagem de dois 
passaportes brasileiros e dos cartões de embarque. 

 ―Gente, no site estava escrito ―apelido‖, eu coloquei nossos apelidos e eles saíram na 
passagem. Rezem para isso não dar problema‖, aparecia em uma mensagem de WhatsApp. 

O casal pegou um voo entre Dublin e Paris pela Transavia, companhia holandesa do grupo Air 
France/KLM. 

A empresa tem site em português de Portugal, país no qual ―apelido‖ significa ―sobrenome‖ – 
daí a confusão. 

Ao G1, a Transavia informou que os passageiros só conseguiram embarcar porque provaram 
que havia se tratado de um engano. 

Apesar de terem colocado apelidos íntimos no campo ―sobrenome‖, os brasileiros preencheram 
as demais informações pessoais com os dados completos, tal como constam nos respectivos 
passaportes. 

Se as informações não batessem, os dois não teriam conseguido embarcar, informou a 
Transavia. A empresa disse ainda que, quando dados dos passageiros não são corretamente 
preenchidos, alterações podem ser feitas até duas horas antes do voo. 

Veja nota da Transavia na íntegra: 

―Os dois passageiros mencionados apenas puderam embarcar com sucesso porque, embora 
acrescentando os referidos detalhes íntimos, todos os elementos e informações de identidade 
obrigatórios foram incluídos – acima de tudo, porque se verificou uma correspondência (match) 
entre os dados de identificação nos seus passaportes e os dados disponíveis nos ecrãs 
digitais, tanto no balcão de check-in como na porta de embarque. De outra forma, não teriam 
conseguido embarcar e viajar entre as duas cidades. Seja como for, sublinhamos que, quando 
dados importantes não são corretamente inseridos, é possível corrigi-los até duas horas antes 
da partida do voo, seguindo o link: https://service-
pt.transavia.com/app/answers/list/kw/alterar%20nome/.‖ 

 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/casal-usa-princesona-e-amorzao-como-
sobrenomes-e-consegue-embarcar-em-voo-na-europa.ghtml. Acesso em: 20 fev. 2018. 

 

 

3. Proposta de análise enunciativa 

Para a Semântica do Acontecimento, a textualidade estrutura-se por dois 

procedimentos: a reescrituração e a articulação. Nesta análise, vamos nos 

https://service-pt.transavia.com/app/answers/list/kw/alterar%20nome/
https://service-pt.transavia.com/app/answers/list/kw/alterar%20nome/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/casal-usa-princesona-e-amorzao-como-sobrenomes-e-consegue-embarcar-em-voo-na-europa.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/casal-usa-princesona-e-amorzao-como-sobrenomes-e-consegue-embarcar-em-voo-na-europa.ghtml
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concentrar na articulação, movimentada pela conjunção ―e‖, que como 

procedimento de textualidade, ―diz respeito às relações próprias das 

contiguidades locais. De como o funcionamento de certas formas afetam outras 

que elas não redizem.‖ (Guimarães, 2007, p. 88). 

Guimarães (1987) desenvolve um estudo apurado sobre as conjunções 

defendendo que elas constituem estruturas essenciais para organização do 

texto. Logo no título da notícia, ―Casal usa ‗Princesona‘ e ‗Amorzão‘ como 

sobrenomes e consegue embarcar em voo para Europa‖, observamos a 

presença do ―e‖ em dois momentos, funcionando de maneiras diferentes.  

No primeiro enunciado, articulando termos, ―Casal usa ‗Princesona‘ e 

Amorzão como sobrenomes‖, a conjunção apresenta função aditiva. No 

segundo enunciado, ―e consegue embarcar em voo para Europa‖, promove um 

movimento adversativo, ao articular orações, contrastando com o enunciado 

anterior e proporcionando efeitos de contrariedade ao que foi exposto 

anteriormente.  

O desfecho causa estranhamento, pois o esperado seria o casal 

enfrentar problemas para embarcar ou até mesmo não conseguir embarcar. 

Este memorável é presentificado no acontecimento de produção da notícia. 

Nesta cena enunciativa, o locutor-jornalista faz uso da conjunção ―e‖, inserindo 

um final que contraria a lógica, o lugar-comum, ampliando as relações de 

sentido da conjunção em destaque e provocando a ruptura do preestabelecido. 

Observamos assim, o caráter flexível da conjunção, funcionando de maneira 

distintas e ampliando as relações de sentidos que pode instaurar. 

Continuando nossa busca pela compreensão de como se configura a 

argumentação na materialidade textual selecionada, é importante que 

contrastemos a cena enunciativa de nomeação com a cena enunciativa da 

apelidação. A de apelidação pode advir de contextos variados, podendo ser 

das esferas da afetividade, do preconceito etc., no entanto, o apelido só vai se 

estabilizar pela sua circulação em práticas sociais ao longo na história. Quando 

abordamos o conceito de circulação, tratamos dos ―trajetos de dizeres‖ 

(Orlandi, 2001, p.11) – a forma como ressoam os apelidos nos diversos lugares 

de produção e legitimação em determinadas condições sócio-históricas. Para 
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Orlandi (2017, p. 46), ainda, ―a circulação é parte importante do modo de 

significação da textualização, da discursividade‖. 

Na cena enunciativa de nomeação jurídica, Guimarães (2005 [2002]) 

observa a forma com que ela se constitui por um viés ritualizado, rígido. O 

locutor-pai, que enuncia de um lugar de dizer individual, encontra-se sob uma 

regulamentação, ou seja, há uma lei que estabelece que todos os pais devem 

nomear seus filhos. O Estado impõe que isso seja feito. 

Na cena enunciativa da nomeação lúdica, favorável à criação lexical, os 

apelidos ―Amorzão e ―Princesona‖, enunciados pelo locutor-cônjuge, com seus 

sufixos em aumentativo, significam em modo superlativo. Assim, ―Amorzão‖ 

não seria ―um grande amor‖, mas ―o maior amor‖; ―Princesona‖ retrata o 

memorável da nobreza, relacionando afetividade e status social. Os apelidos, 

ao serem postos em circulação pelo locutor-jornalista na internet, são 

estabilizados por uma voz coletiva (enunciador coletivo). Esses são alguns 

sentidos possíveis mobilizados pelas referidas renomeações.  

Na cena enunciativa da nomeação lúdica, ainda, vemos que há uma 

mudança significativa, visto que o lugar do que é privado, da intimidade, invade 

o lugar do público, o que apresenta uma nova maneira de se inscrever no 

interdiscurso, ou seja, na memória do dizer. Sobre o conceito, Pêcheux afirma:  

[...] um discurso não apresenta , na sua materialidade textual, uma 
unidade orgânica em um só nível que se poderia colocar em 
evidência a partir do próprio discurso, mas que toda forma discursiva 
particular remete necessariamente à série de formas possíveis, e que 
essas remissões da superfície de cada discurso às superfícies 
possíveis que lhe são(em parte) justapostas na operação de análise, 
constituem justamente os sintomas pertinentes do processo de 
produção dominante que rege o discurso submetido à análise. 
(PÊCHEUX, 2014[1969], p. 105-106, grifos do autor) 

Essa nova forma de se inscrever no interdiscurso é viabilizada na cena 

enunciativa de compra da passagem, na qual a namorada brasileira se 

confunde com o idioma e não percebe que se trata de um espaço de 

enunciação regulado pelo Português Europeu. Ao não reconhecer ―apelido‖ 

como sobrenome, a mulher registra as alcunhas do casal, o que gerou o 

episódio cômico. É possível compreender que a língua, apesar de simular a 

transparência, o óbvio, o literal, desvirtua-se desses pressupostos, conforme 
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assinala Orlandi (1998, p.77): ―A língua é capaz de equívoco, de falha, de 

deslizes‖, em concordância com os postulados de Pêcheux (2006, p.53): 

[...] todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, 
diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 
para derivar para um outro (a não ser que a proibição da 
interpretação própria ao logicamente estável se exerça sobre ele 
explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, 
pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-
sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, 
oferecendo lugar à interpretação. 

O espaço de enunciação é, portanto, lugar do equívoco, da 

incompletude, da opacidade. Devido à sua essência, sempre haverá 

possibilidades de sentido. 

A condição da linguagem é a incompletude. Nem sujeitos nem 
sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente. 
Constituem-se e funcionam sob o modo do entremeio, da relação, da 
falta, do movimento. Essa incompletude atesta a abertura do 
simbólico, pois a falta é também o lugar do possível. (ORLANDI, 2015 
[1999], p.50). 

O transtorno gerado, que expôs novamente o caráter não-transparente 

da língua, fortalece as discussões científicas que reconhecem o Português 

Brasileiro como língua distinta e não uma variante do Português Europeu. Visto 

que, mais do que uma questão de vocabulário, cada uma delas possui formas 

específicas de funcionar, de se organizar e de significar. 

 

Algumas considerações 

Nosso objetivo, nesta proposta de estudo, não consistiu em esgotar os 

assuntos tratados, mas analisar a argumentação, em uma perspectiva 

enunciativa, proporcionando reflexão sobre como são movimentados os 

sentidos. 

Conforme já expusemos, assumimos a argumentação como algo próprio 

à linguagem, não sendo fruto de estratégia ou intenção daquele que organiza o 

dizer. Diante disso, compreendemos a articulação, como dispositivo de 

textualidade, que, por meio da conjunção ―e‖, acontece pela enunciação. Esse 

procedimento não promove apenas uma simples ligação entre termos, produz 

sentidos ao articular palavras, expressões e enunciados.  
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Quando abordamos o processo de designação e observamos a 

nomeação jurídica e a nomeação lúdica, percebemos que são formas de 

nomear distintas, pois possuem configurações diferentes no tocante à cena 

enunciativa. Sua investigação contribuiu para pensarmos sobre questões 

relacionadas à referência e à produção de sentido. 

Por fim, sobre o espaço de enunciação, verificamos como a confusão 

linguística que ocasionou o episódio cômico pode colaborar para o 

fortalecimento de um pensamento científico que estabelece o Português 

Brasileiro como uma língua distinta, com funcionamento e modos de significar 

próprios. 
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Resumo: Esse trabalho objetiva trazer alguns pontos relativos aos motivos de Adam 
(2017) não tratar a injunção como uma sequência textual, tendo em vista exemplos 
encontrados em alguns gêneros discursivos, como a nota de utilidade pública. O 
reestudo da problemática da injunção representa uma possibilidade para novas 
considerações sobre os elementos composicionais e discursivos, se atentarmos para 
as ligações estabelecidas por Adam (2017) entre essas unidades e os chamados 
discursos processuais ou de incitação à ação em um patamar genérico. Para tanto, 
retomamos as análises de ligações sequenciais realizadas por Adam (2011), tratando 
de aspectos apresentados por ele e destacando o que ele chama de ―flutuação‖ na 
categorização para o caso da injunção. Dados preliminares na análise mostram que a 
injunção atende basicamente às funcionalidades do gênero em que ela é a dominante, 
assim como ao ato de fala, e não se constitui como uma delimitação clássica de 
sequência.  
Palavras-chave: Sequência Textual; Injunção; Discursos Processuais; Linguística 
Textual. 
 
 
 

Introdução 

A teoria das sequências textuais foi formulada por Jean-Michel Adam e 

publicada no início da década de 1990 na obra Les textes types et prototypes. 

Já em sua primeira edição sua teoria trouxe nova luz ao que era denominado 

tipologias textuais. Segundo o próprio autor, falar em sequências era uma 

forma de simplificar a demasiada quantidade de tipologias textuais em apenas 

5 tipos: narrativa, descritiva, argumentativa, dialogal, explicativa. No decorrer 

dos anos, seu texto sofreu críticas e passou por algumas revisões que 

culminaram na publicação de 2017, na qual Adam (2017) apresenta a teoria 

das sequências originalmente editada em 1992, agora revisada e com o 

objetivo de eliminar ambiguidades que persistiram nas edições anteriores.  

Nesta obra, chama a atenção o cuidado do autor em delimitar e (até 

mesmo) redelimitar parte de seu percurso teórico segundo as transformações e 
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novas observações ao longo dos anos. A teoria das sequências é largamente 

empregada e/ou adaptada em pesquisas no que se refere à compreensão das 

unidades composicionais dos textos (campo textual) ou pelos caminhos que 

envolvem sua articulação em gêneros (campo discursivo), oferecendo, assim, 

múltiplos olhares analíticos. 

Também na edição de 2017, o autor abre caminho para tratar de forma 

mais ampla o emblemático caso da injunção. A injunção (que já foi/é 

considerada também uma sequência para alguns autores - MARCUSCHI, 

2005), sempre trouxe alguns questionamentos, em especial por não ser 

considerada uma sequência, mas construções mais relacionadas ao campo 

genérico como discursos procedimentais ou gêneros de incitação à ação. 

Nessa perspectiva, traçamos o objetivo do presente trabalho, que é delimitar 

pontos relativos aos motivos da classificação em Adam (2017). Para tanto, 

além de apresentar parte da discussão do autor, analisaremos alguns 

exemplos encontrados em gêneros discursivos da esfera pública e jurídica, a 

nota de utilidade pública e o pedido de habeas corpus. 

 

1. Sequências: tipos ou protótipos? 

Tratar o texto por seus aspectos composicionais leva hoje também a 

falar em sequências. A ampla repercussão da teoria das sequências é indicada 

pelo próprio autor em sua justificativa de reedição, segundo Adam (2017), a 

nova obra revista tem por fim eliminar ambiguidades que ficaram nas edições 

anteriores, ambiguidades estas que contribuíram para algumas críticas em 

torno de seu modelo. Do seu objetivo inicial, desenvolver um protótipo de 

configurações pré-formatadas contra a excessiva quantidade de tipologias 

textuais, o autor chegou aos cinco tipos base (Adam, 2008; 2011; 2017). Com a 

teoria tem-se a possibilidade de deixar de lado categorias como gramática de 

texto e tipologias de texto e de dispor de uma teoria que absorve cada vez mais 

os conceitos de gênero, texto e discurso. Segundo Adam (2017, p.16),  

Mon hypothèse de l‘existence d‘un petit nombre de types séquentiels 
de base – types monogérés narratif, descriptif, argumentatif, et type 
polygéré dialogal – a pour but de décrire le fait que les textes sont le 
plus souvent composés de fragments de plusieurs types plus ou 
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moins articulés entre eux: présence de description et/ou de dialogue 
dans du récit, d‘argumentation dans le dialogue, de récit dans 
l‘explication, etc

1
. 

O autor, por outro lado, não desconsidera no momento das descrições 

elementos e/ou características próprias dos gêneros, como sua 

heterogeneidade constitutiva. Afirma que o reconhecimento das tipologias 

fundado sobre um critério de genericidade é muito mais pertinente do que o 

conceito de tipologia textual ou gramática de texto, pois é o gênero discursivo 

que determina a composição dos textos. ―Les genres de discours sont les seuls 

faits de haut niveau susceptibles d‘être catégorisés‖2. 

Logo, o conceito bakhtiniano de gênero perpassa a introdução da obra 

(Adam, 2017), ―os tipos relativamente estáveis de enunciados‖ situam a 

extrema mobilidade e diversidade presente nessa noção e visível nos discursos 

mais elementares de nosso cotidiano. Essa contextualização delineia 

agrupamentos de gêneros segundo características tipológicas de forma, por 

exemplo, aproximar conto e fábula do tipo narrativo, ou a entrevista e o teatro 

do tipo dialogal. Na distinção entre tipo e gênero, o autor cita o quadro sinóptico 

de Marcuschi (2005, p.22) que, em síntese, coloca o ―tipo textual para designar 

uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de 

sua composição‖ a que abrange ―cerca de meia dúzia de categorias 

conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção‖, e 

trata os gêneros textuais como ―noção propositalmente vaga para referir os 

textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica”. 

Definimos duas conceituações oferecidas por Adam (2017) que servirão, 

também para nós, como escolhas teóricas e metodológicas. Primeiramente, a 

noção de texto: traçado linguístico de uma interação social, uma 

                                                           
1
 Minha hipótese da existência de um pequeno número de tipos sequenciais de base – tipos 

monogeridos narrativo, descritivo, argumentativo e explicativo, e tipo poligerido dialogal – tem 
por objetivo descrever o fato de que os textos são frequentemente compostos de fragmentos 
de vários tipos mais ou menos articulados entre eles: presença de descrição e/ou de diálogo 
em uma narrativa, de argumentação em um diálogo, de narrativa em uma explicação, etc 
(Adam, 2017, p.16). 
2
 Os gêneros de discurso são os únicos fatores de alto nível suscetíveis de ser categorizados 

(Adam, 2017, p.18). 



549 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

materialização semiótica de uma ação sócio-histórica da fala, pela qual a 

narração, a descrição, a argumentação, a explicação e o diálogo são as formas 

de condução discursiva; e de gêneros: padrões sociocomunicativos e sócio-

históricos que os grupos sociais utilizam para organizar as formas de 

linguagem e seu discurso.  

Nesses limites, esboçamos o arcabouço de análise do autor em dois 

planos: o textual e o discursivo, pela edição de 2017:  

 

 

Esquema de análise - Adam (2017, p.38) 

 

De forma explicativa, o esquema integra os três componentes do gênero 

considerados por Bakhtin: composição (N5), tema (N6), estilo (N4). As 

questões enunciativas e polifônicas ficam localizadas no nível (N7), assim 

como o componente interacional de sua teoria social do discurso em (N8), e na 

parte superior do esquema (N1, N2, N3). Adam (2017) ressalta que nenhum 

dos níveis apresentados permite acesso direto ao texto, incluindo o nível N5. 

Seu quadro teórico resumido pelo esquema é descendente, sendo os gêneros 

e a interação discursiva os elementos de destaque. A seção seguinte 

descreverá aspectos do nível N5. 
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1.1. N5, um nível composicional 

N5 equivale a um nível de transformações das unidades. A ligação entre 

palavras com a formação das chamadas proposições-enunciados (unidade 

textual de base - Adam, 2011) tende a agrupar-se em dois tipos de unidades 

textuais subsequentes e mais complexas, os períodos e as sequências 

(agrupamentos particulares de proposições-enunciado). Os períodos (textura – 

N4) são descritos em Adam (2011) como unidades mais frágeis que as 

sequências e entram diretamente na composição de partes de um plano de 

texto, não tendo assim estrutura marcada. As sequências (estrutura 

composicional juntamente com o plano de texto – N5) representam nos textos 

unidades textuais mais complexas, relativamente autônomas, compostas de 

macroproposições ou espécies de períodos com propriedades específicas (ou 

marcadas prototipicamente) de ligação com outras macroproposições.  

As macroproposições que entram na composição de uma sequência 

dependem de combinações pré-formatadas de proposições. As sequências 

também figuram em outro plano (N8) capacidades (cognitivas e pragmáticas) 

mais fundamentais que coocorrem com nossas ações interpessoais. Narrar, 

descrever, argumentar e explicar são atos de discurso não-primitivos3, 

intermediários entre o objetivo primário de uma asserção (ação de discurso), o 

partilhar de uma crença, por exemplo, e seu objetivo último que pode ser 

convencer ou provocar o fazer (posição monogerida). De forma complementar 

às cinco sequências, o diálogo é articulado por atos primitivos de força 

primária por ter uma posição poligerida, ou seja, sem controle de falas em que 

o discurso pode ser construído em duas direções/vozes.  

 

O caso da injunção 

Adam (2017) afirma que no passado ele próprio chegou a considerar 

receita de cozinha, horóscopo, etc., como tipos textuais. Contudo, na obra de 

1992, abandonou essa ideia e passou a insistir na força que a descrição 

                                                           
3
 O autor alerta que as teorias clássicas dos atos de discurso não permitem uma descrição das 

macroações sociodiscursivas (narrar, descrever, argumentar e explicar) discutidas na 
formulação da noção de sequências. 
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exercia sobre seus planos de texto, como: descrição-lista para os ingredientes 

de uma receita, por exemplo.  

Para ele, textos instrucionais como receitas de culinária, guias de TV, 

manuais de instrução, horóscopo, por mais que tenham regularidades 

microlinguísticas, apresentam essas regularidades em um patamar genérico de 

análise. Sobre esse assunto, o autor afirma, antes de chegar a essa conclusão, 

que sobre a injunção muitas questões podem ser colocadas, como: as 

regularidades microlinguísticas são suficientes para constituir um tipo de texto?, 

ou, se há regularidades, elas são comparáveis às observadas nas outras 

sequências?. Adam (2017, p.261) conclui, então, que os textos que entram 

nesta vasta e confusa categoria são resolutamente factuais e objetivam uma 

finalidade prática. Para ele, mesmo o horóscopo, que se relaciona mais ao 

conselho do que a uma programação, apresenta esse fim.  

Em suma, os injuntivos são definidos como textos cuja finalidade é 

facilitar ou mesmo guiar uma tarefa ou ação dos sujeitos. Ações essas que são 

linguisticamente materializadas por predicativos acionais como proibições 

diretas (é proibido fumar), ações no infinitivo, no imperativo, futuro ou presente. 

Em função disso, os textos dessa classe comportam também muitos 

organizadores e advérbios temporais assim como locativos. Por outro lado, há 

baixa argumentatividade, ou seja, poucos conectores argumentativos e poucos 

concessivos. Além disso, a cadeia de atos discursivos é bem variada e 

dependente dos gêneros. A injunção-recomendação pode ser muito fraca para 

quase todos os gêneros ditos ―reguladores‖ como os regimentos; muito elevada 

para os horóscopos; mas média para os gêneros procedurais como as receitas, 

os guias, formulários de montagem. Para Adam (2017, p.262),  

si le sujet de l‘énonciation est souvent effacé, en revanche, la place 
du destinataire est posée, mais reste vacante, sous la forme d‘un 
simple pronom personnel de deuxième personne la plupart du temps; 
elle est destinée a être occuper par le lecteur lui-même, appelé à 
devenir sujet-agent

4
.  

                                                           
4
 Se o tema da enunciação é muitas vezes apagado, por outro lado, o lugar do destinatário é 

colocado, mas permanece vago, sob a forma de um mero pronome pessoal de segunda 
pessoa na maioria das vezes; destina-se a ser ocupado pelo próprio leitor, chamado a tornar-
se sujeito-agente. 
 



552 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Demarcamos ainda das considerações do autor que o aspecto 

enunciativo mais marcante desses gêneros (não sequências) está no lugar do 

destinatário permanecer livre, em atenção ao imperativo, apagado no emprego 

do infinitivo e com ação atenta a um tempo e um sujeito particular, o que o 

autor chama de ―atualização‖. Trata-se de um tipo de ação mobilizada por 

aspectos sociais dos próprios gêneros discursivos, ou seja, a ação é 

determinada diretamente por dados da interação sociodiscursiva. Daí o autor 

considerar essas formas discursivas como gêneros, pois revelam-se como 

―esferas de atividade humana‖ (BAKHTINE, 1984, apud ADAM, 2017, p.263) 

que em seu desenvolvimento vão se diferenciando, tornando-se mais 

complexas e se multiplicando, a exemplo das receitas de cozinha e guias de 

turismo que evoluíram paralelamente ao turismo de massa e ao jornalismo. 

Nesse sentido, para Adam (2017), estamos, quando falamos de textos 

injuntivos, tratando não de uma classe sequencial, mas de discursos de 

incitação à ação ou até mesmo de gêneros de conselho (quando houver 

valor ilocucionário diretivo). O termo, também empregado, discursos 

procedurais, é para o autor um pouco vago, pois equivaleria a dar ênfase a um 

fazer e não em sua orientação. Assim, as formas mais frequentes para esses 

gêneros estariam em uma mistura entre conselhos/recomendações e 

instruções procedimentais, quase sempre com valor ilocucionário diretivo. 

Assim, Adam (2017, p.281) afirma que 

Il faut donc partir du fait que chaque proposition énoncée est, d‘un 
point de vue référentiel (dictum), une représentation d‘actions ou 
d‘états et, d‘un point de vue illocutoire (modus), un acte de discours 
de type directive (dire de) ou simplement déclarative (dire que). 
Chacune des propositions des textes d‘incitation à l‘action doit être 
examiné dans ses dimensions d‘actes de référence et d‘acte de 
discours, mais également d‘acte d‘enonciation rattaché à un 
énonciateur qui prend en charge la verité du contenu propositionel et 
vise un destinataire. 

5
 

                                                           
5
 Devemos, portanto, partir do fato de que cada proposição enunciado é, de um ponto de vista 

referencial (ditum), uma representação de ações ou estados e, do ponto de vista ilocucionário 
(modus), um ato de fala de tipo diretiva (dizer de) ou simplesmente declarativa (dizer que). 
Cada uma das proposições dos textos de incitação à ação deve ser examinada em suas 
dimensões de atos de referência e ato de discurso, mas também pelo ato de enunciação 
relacionado a um enunciador que toma a verdade do conteúdo proposicional e visa a um 
destinatário. 
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Desse ponto partimos para uma exemplificação em um exemplo retirado 

do discurso jornalístico. Analisaremos nosso corpus na mesma sequência 

apresentada pelo autor: primeiro na dimensão dos atos de referência, depois 

pelos atos de discurso, por fim pelo ato de enunciação, ou a perspectiva do 

enunciador em função de seu destinário.  

 

2. A injunção como característica genérica 

A fim de realizar um exercício de análise a partir dessas concepções a 

respeito da injunção, selecionamos um texto intitulado ―Pés descalços‖, de 

autoria de Daniel Castellano, publicado na coluna Foto do Dia da seção Serviço 

e Diversão do jornal Gazeta do Povo, em 20 de julho de 2012.  

 

 

Fonte: CASTELLANO, D. Pés descalços. Gazeta do Povo. 20. jul. 2012 

 

De modo a facilitar a visualização, reproduziremos o texto, a seguir, já 

marcando a divisão dos segmentos (S1, S2 e S3) a serem estudados: 

(S1) Em uma das noites frias desta semana, esse par de sapatos foi 
abandonado na rua Lourenço Pinto, no Centro de Curitiba. Como 
havia os dois pés e estavam em bom estado, logo foram levados 
embora por outro passante. (S2) Apesar de beneficiar outra pessoa, o 
gesto não é o mais adequado. Várias campanhas de arrecadação de 
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agasalhos e de sapatos usados estão ocorrendo em Curitiba. E não 
são poucos os pontos de coletas dessas doações. (S3) Se você 
deseja ―passar para frente‖ algo em bom estado, entregue para 
alguém que precise ou faça contato com o Fas pelo telefone 156. 

Para compreender o espaço sociodiscursivo em que se insere a coluna, 

podemos partir de um enunciado à direita do texto, o qual, em um ato 

ilocucional diretivo, com marcas microlinguísticas como a sentença 

interrogativa que envolve um destinatário em uma tarefa, o caráter semântico 

do verbo ―querer‖ após a conjunção condicional e o verbo ―enviar, no 

imperativo, incita os leitores a uma ação: enviar fotos interessantes para serem 

publicadas no jornal: ―Fez uma imagem interessante? Se quiser colaborar com 

o jornal, envie sua foto para fotografico@gazetadopovo.com.br‖. Esse período 

permite situar contextualmente o gênero discursivo da publicação, uma nota de 

utilidade pública, que, no material em análise, desenvolve-se em um plano de 

texto ocasional e com períodos que se constituem como atos de discurso de 

narrar e de argumentar, em um discurso de incitação à ação, que atende à 

funcionalidade do gênero.  

Em um plano de texto ocasional as demarcações dos segmentos 

textuais podem variar bastante e, por isso, segundo Adam (2011, p. 263): 

A (re)construção de partes ou segmentos que correspondem ou 
ultrapassam os níveis do período e da sequência é uma atividade 
cognitiva fundamental que permite a compreensão de um texto e, 
para isso, mobiliza todas as informações linguísticas de superfície 
disponíveis. 

Nessa atividade de (re)construção entre os segmentos que constituem o 

texto ―Pés descalços‖, S1 estabelece a relação entre a imagem e a nota, em 

um ato discursivo da ordem do narrar, que situa o destinatário 

sociodiscursivamente. Nesse processo narrativo, o enunciador situa 

temporalmente um fato narrado como recente, por meio da locução ―em uma 

das noites frias desta semana‖, que colabora para a funcionalidade do gênero 

nota de utilidade pública presente na esfera jornalística, prototipicamente 

comprometida com o atual e o factual. Em seguida, o texto retoma a referência 

do par de sapatos que aparece na foto ―esse par de sapatos‖ e, em um 

processo de alternância entre verbos no pretérito perfeito e pretérito imperfeito, 

narra o fato em sequência temporal linear, de modo que o destinatário se situe 
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como espectador de uma realidade próxima, devido à situação sociodiscursiva 

da Gazeta do Povo, jornal paranaense de ampla circulação na capital, dentre 

outras cidades. Nessa macroação narrativa inicial, aparentemente, o 

enunciador apenas partilha uma experiência. 

Já no S2, as marcas enunciativas permitem verificar um ponto de vista 

marcado argumentativamente, por meio da mudança do verbo de pretérito para 

presente do indicativo, da situação de predicação estabelecida: ―o gesto não é 

o mais adequado‖, e, ainda, do uso do operador argumentativo concessivo 

―Apesar de‖, que insere o posicionamento de adversidade do enunciador em 

relação à situação narrada no período anterior (S1) e retomada pela expressão 

nominal ―o gesto". Em seguida, as proposições no presente do indicativo 

funcionam como argumento para o ponto de vista explicitado na proposição 

inicial do S2. Nesse segmento, a relação entre enunciador e destinatário passa 

à ordem do convencer, do engajar-se a uma tese formulada pelo enunciador. 

Nesse plano textual, a diretividade dos atos de discurso de S3 faz com 

que se efetive a funcionalidade do gênero discursivo nota de utilidade pública 

em questão, visto que é nesse segmento que os destinatários são incitados a 

cumprirem uma tarefa, a realizarem um tipo de ação orientada pelo discurso. 

Essa incitação, no nível microlinguístico, é fortalecida pelo uso do pronome de 

tratamento ―você‖, que convoca o destinatário a participar da situação 

enunciativa, e sobretudo pelos verbos no imperativo ―entregue‖ e ―faça‖. É esse 

segmento injuntivo, portanto, que, no plano de texto ocasional, expressa a ação 

visada pelo discurso (N1, no Esquema 1), o que está diretamente relacionado 

ao gênero discursivo que atende às relações humanas nas esferas 

comunicativas. 

 

Considerações finais 

A reflexão aqui desenvolvida teve como foco os processos textuais da 

injunção, situando-os nas delimitações entre os planos textual e discursivo no 

percurso teórico da análise textual do discurso, na abordagem recente de 

Adam (2017). Nessa perspectiva, as sequências textuais são situadas no nível 

de análise textual e apresentam traços prototípicos esquematizáveis em 
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macroproposições, mas não podem ser definidas apenas nas suas 

características microlinguísticas, e, sim, no complexo textual que envolve 

traços do texto e do discurso, situando-as também na situação sociodiscursiva 

e como constituintes de um plano de texto de um gênero discursivo. 

Nas discussões de Adam (2017), chega-se à consideração de que os 

discursos de incitação à ação não apresentam necessariamente uma 

sequência de macroproposições prototípicas, mas que atuam como 

marcadores de atos de discurso nos planos de textos e ligam-se à 

funcionalidade dos gêneros discursivos.  

As reflexões realizadas neste trabalho permitem tratar dos períodos 

injuntivos como um aspecto genérico que, no plano de texto, auxiliam na 

compreensão dos atos de discurso realizados pela linguagem e das 

funcionalidades dos gêneros discursivos, como pudemos demonstrar no texto 

analisado. 
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CONCEPÇÃO E EXPRESSÃO DO IMAGINÁRIO EM NARRATIVAS ORAIS 

INFANTIS 

Lélia Erbolato Melo 
Universidade de São Paulo 

 
 
Resumo: O objetivo principal deste texto é descrever os efeitos da concepção e 
expressão do imaginário em narrativas orais infantis, como fazem a leitura de quatro 
imagens sem texto, levando em consideração as habilidades específicas de atenção, 
percepção, memória, e os aspectos linguísticos, discursivos, argumentativos. Estas 
imagens contam a história de um mal-entendido entre dois personagens. A coleta dos 
dados foi realizada com crianças de 5 a 10 anos de idade que frequentam escola 
pública. Os resultados são apresentados e discutidos, tendo como referência os 
exemplos analisados. A expectativa é que outras pesquisas sejam realizadas, a fim de 
contrastar os estilos, conforme seus traços peculiares. 
Palavras-chave: Leitura de imagens. Narrativa infantil.  
 
Abstract: This paper aims to describe the effects of the conception and the expression 
of imaginary from the children‘s oral narrative, as they the reading of four images 
without text, taking into consideration the specific abilities of attention, perception, 
memory, and the linguistic discursive, argumentative aspects. These images ‗tell‘ the 
story a misunderstanding between two characters. The collect data it was held with of 
the children from 5 to 10 years old who attending public school. The results are 
presented and discussed taking to the analyzed examples. The expectation is that 
other researches are carried out to contrast the styles according to their peculiar traits. 
Keywords: Reading images. Narrative children. 
 
 

Introdução 

O objetivo principal neste texto é descrever os efeitos de sentido da 

concepção e da expressão do imaginário na leitura de imagens, em narrativas 

orais infantis com e sem regulação discursiva do interlocutor adulto. Neste 

sentido, a intenção é evocar respostas a questões correlacionadas com o tema: 

o que se entende por imagem, e o que faz com que ela esteja em situação de 

mediação entre o espectador e a realidade (AUMONT, 2008); a correlação 

entre argumentação e explicação na fala da criança; a implicação do papel de 

narrador; os recursos linguísticos e argumentativos utilizados. Os objetivos 

específicos compreendem alguns itens, como: imprevisibilidade no ato de 

narrar; criatividade e competência em manter a temática, identificação de 

personagens e acontecimentos; as habilidades específicas, como atenção, 
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percepção e memória, que favorecem o desempenho infantil. Quanto à escolha 

dos temas e autores, nesta primeira parte, destacamos o que segue.  

*Imaginação e percepção: BOURIAU (2006) enfatiza que a imaginação 

se define como a disposição de apresentar as coisas em sua ausência. 

Imaginar é trazer para o presente o que está ausente. Para o autor, é o caso de 

perguntar se, em sua função de evocação das coisas ausentes, a imaginação 

se distingue da percepção, da memória, ou da combinação de ambas.  

*Concepção de imaginário: Para DURAND (1996), o imaginário implica 

um pluralismo das imagens e uma estrutura sistêmica do conjunto dessas 

imagens infinitamente heterogêneas, mesmo divergentes... Para MALRIEU 

(1996), o ato de imaginação consiste, enquanto projeção, na recuperação de 

um passado, e não em recomeçá-lo, mas transfigurá-lo.  

*Memória e lembrança/lembranças semânticas e lembranças episódicas: 

PERRIN (2012) enfatiza que o psicólogo canadense TULVING (1985) propõe 

uma tripartição da memória: memória procedural das aptidões; memória 

declarativa que constitui uma representação do mundo em um sentido amplo 

(lembranças semânticas e lembranças episódicas). 

*Concepção de crença: para MEYLAN (2015), existem três definições de 

crenças que correspondem a três concepções distintas das razões de 

crer/acreditar: definição independente da perspectiva; definição dependente da 

perspectiva; definição normativa. 

*Concepção de narrar/narrativa: para FRANÇOIS (2009, p. 43), ‖a 

atividade narrativa se distingue das outras atividades linguageiras, devido às 

peculiaridades de conceito e de forma (personagens, acontecimentos, 

temporalidade, conectores...)‖. Quanto às características da narrativa infantil, 

FRANÇOIS (2009, p. 40-43) cita: a heterogeneidade; a imprevisibilidade; a 

organização; a criatividade; o fictício (a dramatização). 

 

1. Metodologia 

A pesquisa foi realizada, em situação de narrativa oral interativa 

adulto/criança, com, e sem a tutela do adulto, num total de 18 crianças de 5, 8 

e 10 anos de idade (meninos e meninas), que frequentam escola pública, em 



559 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

São Paulo. Os dados coletados foram transcritos segundo as convenções 

utilizadas por PRETI e URBANO (1990). A seleção das crianças atendeu aos 

critérios de inclusão. A história selecionada, ‗A trombada‘, extraída do livro 

„Cabra-Cega‟ (Eva FURNARI, 2003, p. 10-11), constituída de quatro imagens, 

sem texto, contando um episódio com começo, meio e fim, apresenta uma 

brincadeira divertida, entre dois personagens (um menino e uma menina). 

Como fios condutores de observação são considerados os eventos de cada 

história narrada, e seus principais ingredientes contextuais (cenário; 

desenvolvimento; conflito; desfecho); a identificação e retificação das falsas 

crenças da personagem; a utilização dos liames causais dos acontecimentos; 

os efeitos da tutela do adulto.  

A coleta dos dados foi realizada em três situações. A) Visualização das 

imagens na tela do computador, uma após a outra, e em conjunto, para a 

criança construir uma narrativa autônoma com a visualização de imagens. B) 

Solicitação para a criança construir uma narrativa com tutela do adulto e 

visualização das imagens. C) Solicitação para a criança construir uma narrativa 

sem tutela do adulto e sem visualização de imagens. A intenção é verificar os 

efeitos do papel do adulto no ato de narrar da criança, observando: (a) a 

utilização da linguagem; (b) a integração entre os elementos verbal e não 

verbal; (c) o contraste entre as duas situações, que permite acompanhar 

melhor o que acontece na esfera do inteligível, do interpretável e do 

compreensível, conforme ORLANDI (1993). Além desses pressupostos, 

verificamos também que, no plano de recuperação das informações na 

memória, a lembrança dos itens reagrupados em categorias tem um papel 

importante na continuidade da narração (KAIL et FAYOL, 2004). 
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A trombada 

 

 

 

2. Análise e interpretação dos resultados 

As principais fontes inspiradoras deste item foram a Linguística, a 

Psicolinguística, a Psicologia, e a Filosofia. Na caracterização dos fios 

condutores da análise e interpretação dos resultados, levamos em conta a 

implicação de habilidades específicas de desempenho cognitivo, social e 

argumentativo infantil. Os dados coletados são observados, conforme as 

posições discursivas do adulto, na construção da narrativa oral infantil: a) 

enquadramento da tarefa; b) orientação e regulação; c) aprovação e 

encorajamento. Na interpretação dos resultados, foram retomados os autores 

apresentados no início do texto, e incorporamos, no item atual, autores como: 

DENIAU (2008); GOLDER (1996); KERBRAT-ORECCHIONI (2014); MEYER 

(2008); MORIZOT (2009); PERNER & WIMMER (1985); PLANTIN (2008); 
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SARTRE (2010), e SCHERER (1984). Quanto aos itens complementares, 

consideramos: (a) os elementos contextuais (cenário; desenvolvimento; 

conflito; desfecho); (b) a falsa crença e a retificação da falsa crença dos 

personagens; (c) os liames causais e argumentativos dos acontecimentos. 

 

 Exemplo 1 (J. 5 a. 10 m.)  

A) Narrativa autônoma com imagens 

J: o menino e a menina tavam sentado... aí veio uma moça e um 
moço e deu um oi pra eles... aí depois...ela foi lá e bateu nu outro 
homem que tava na frente dela ...aí depois... 

*Comentário. O sujeito utiliza argumentos justapostos de forma 

integrada, i.e., articulados entre si, para a organização do discurso, através da 

repetição insistente de ―aí‖ („aí veio uma moça e um moço...‟) ... („aí depois...‟) 

... („aí depois...‘). O fato nos remete a SARTRE (2010, p. 9), quando ele lembra 

que ―o reconhecimento da imagem como tal é um dado imediato do senso 

íntimo. Uma coisa, porém, é apreender imediatamente uma imagem, outra é 

formar pensamentos sobre a natureza das imagens em geral‖. 

 

B) Narrativa com tutela do adulto e com imagens 

P1: mas agora a gente vai ver juntinho tá?...vamos ver essa história 
junto...na primeira imagem quem é aqui? 

J1: um menino e a menina sentada 

P2: isso... e aí o que acontece...quem chega? 

J2: esses homens 

P3: uhn...quem é ele?...quem é este? 

J3: este que tava indu pra lá e essa mulher que tava indo pra cá...aí 
eles bateram 

P4: ahn...e nessa trombada quando eles bateram o que aconteceu? 

J4: os meninos falaram...oh...oh...opa eles continuaram a andá 

P5: uhn...por que será que eles estão rindo aqui? 

J5: porque eles são felizes 

P6: porque eles são felizes...tem alguma coisa diferente aqui? 

J6: (balança a cabeça que sim) 

P7: o quê? 

J7: é que ela tá nervosa e ele também... 
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P8: e aqui tem alguma coisa diferente? 

J8: (balança a cabeça que sim) 

P9: o quê? 

J9: que ele tá nervoso 

P10: quem que tava com esse chapéu aqui? 

J10: (aponta o dedo para a imagem) 

P11: ela?...é... e por que será que eles estão rindo então? 

J11: porque ele tá com o chapéu dela e ela tá com o chapéu dele 

 

*Comentário. O interlocutor adulto na tentativa de envolver o sujeito na 

situação apresentada (‗vamos ver essa história junto‘), inicia um diálogo com 

ele (‗...quem é aqui?‟). A seguir, o pedido insistente de esclarecimento do 

interlocutor adulto, finalmente, acaba favorecendo a encenação ou 

teatralização no ato de narrar o fato (‗este que tava indu pra lá e essa mulher 

que tava indo pra cá... aí eles bateram‟). Com as questões colocadas pelo 

interlocutor adulto, os sujeitos liberam a percepção e a consciência imagética, 

conforme BOURIAU (2006). A utilização inicial do sinal de escuta do 

interlocutor adulto, por sua vez, e suas insistentes indagações, em busca de 

esclarecimentos, levam o sujeito a imprimir um movimento à fala e a justificar a 

razão do riso (‗porque eles são felizes‟), (J5). Outras ocorrências interessantes 

dignas de registo são: o uso do gesto ilustrador, como sinalização do acordo 

corporal ―balançar a cabeça‖; do sinal reativo de compreensão ―apontar o 

dedo‖, conforme SCHERER (1984); e das estruturas paralelas com diferentes 

conteúdos, como justificativa pessoal. 

 

C) Narrativa sem tutela do adulto e sem imagens 

P: muito bem...então agora eu vou pedir pra você me contar de novo 
essa história... 

J: u menino e a menina tava sentada né? ... aí ...aí o homem e a 
moça...aí depois eles bateram nu... aí... aí o menino falou ou ou ... aí 
depois ... eles...eles ficaram nervoso e os menino...o menino e a 
menina ficaram rindo...porque o homem tava com o chapéu dela e ela 
com o chapéu dele 

*Comentário. O interlocutor adulto estabelece um vínculo com o sujeito, 

na tentativa de envolvê-lo na situação (‗muito bem...então agora eu vou pedir 

pra você me contar de novo essa história‟). Com o objetivo de esclarecer a 
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razão mútua de ―bater”, o sujeito utiliza a lembrança episódica (PERRIN, 2012, 

p.13-14), quando se refere ao fato („eles ficaram nervoso‘), à comunicação não 

verbal (‗o menino e a menina ficaram rindo‟), e reutiliza estruturas paralelas 

com diferentes conteúdos (‗porque o homem tava com o chapéu dela e ela com 

o chapéu dele‘). 

 

 Exemplo 2 (I. S. S. 8 a. 7 m.) 

A) Narrativa autônoma com imagens 

I.S.S.: tinha dois amigos sentados no muro... aí chegaram outras 
duas pessoas... aí ... aí chegaram outras pessoas e essas pessoas 
acabaram se esbarrando nelas (desculpa) ... aí depois essas pessoas 
que estavam sentadas no muro começaram a rir... enquanto os 
outros foram embora...eu acho que foi isso que entendi 

*Comentário. Observando a produção discursiva inicial do sujeito, 

verificamos que ele utiliza (a) argumentos justapostos de efeito retórico com o 

marcador simples ―aí‖, e o marcador composto ―aí depois‖; (b) com o pedido de 

―desculpas‖, e ―reparação‘‖ a fim de neutralizar simbolicamente o ato de 

esbarrão cometido contra pessoas; (c) inferência de crença, ou de pré-

julgamento („eu acho‘), MEYLAN (2015); e de compreensão („foi isso que 

entendi‟), DENIAU (2008). 

 

B) Narrativa com tutela do adulto e com imagens 

P1: vou mostrar pra você uma sequência de imagens que vão formar 
uma história ... aí enquanto eu vou mostrando você vai pensando na 
história e quando eu acabá de mostrar o vídeo ... aí você vai me 
contá essa história...tá bom? 

I.S.S.1: (mexe a cabeça que sim) 

P2: tá bom ...vamos começar ...oh...aqui oh...tem dois amigos 
sentados no muro e aí tá chegando outras pessoas...tá bom? 

I.S.S.2: (mexe a cabeça que sim) 

P3: então tá bom ... então agora vamos vê junto aí você vai me 
explicando tá?... então tá ... aqui você falô que tavam chegando 
outras pessoas né?... e aí o que aconteceu? 

I.S.S.3: aqui...essas duas pessoas chegaram uma e outra... e depois 
enquanto eles estavam indo embora essas pessoas que estavam 
sentadas no muro começaram a rir 

P4: e ficou alguma coisa de diferente? 

I.S.S.4: pra mim não 
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*Comentário. Inicialmente, o interlocutor adulto instala uma tutela 

reflexiva insistente que solicita o cumprimento de procedimentos pela criança. 

Ao delimitar as ações da criança, ele faz com que o sujeito recorra, 

respectivamente, à comunicação não verbal de ―mexer com a cabeça‖, 

indicando um sinal de escuta. A solicitação de explicação e precisão do fato ―e 

aí o que aconteceu?”‘, e o uso da pró-forma adverbial ―aqui‖, leva o sujeito a 

formular recategorizações lexicais de interpretação: (a) “essas duas pessoas 

chegaram...‖; (b)‖...enquanto eles estavam indo embora...”; (c) ―essas 

pessoas...começaram a rir‖. Concluindo, como o interlocutor adulto, ainda não 

estava satisfeito, interroga o sujeito, que manifesta desacordo de opinião („pra 

mim não‘, conforme PLANTIN (2008), e instaura ―certa distância entre o sujeito 

da enunciação e o conteúdo do enunciado‖ KERBRAT-ORECCHIONI (2014). 

 

C) Narrativa sem tutela do adulto e sem imagens 

P: então tá bom... então agora você me conta a história tudo de novo 

I.S.S: tinha duas pessoas sentadas no muro e chegaram outras duas 
pessoas... essas duas pessoas se esbarraram umas nas outras 
enquanto essas pessoas que se esbarraram foram embora... essas 
pessoas que estavam sentadas no muro começaram a rir 

*Comentário. Inicialmente, o sujeito descreve a situação do encontro 

entre duas pessoas sentadas no muro, e justifica com ênfase a ocorrência do 

―esbarrão‖ entre ambas, utilizando um discurso com efeito retórico („aí 

chegaram outras pessoas... e essas pessoas...‟), que termina com o ―riso‖ das 

duas pessoas que estavam sentadas no muro. Este contexto nos leva a 

concluir que ―a formação de lembrança nunca é posterior à da percepção, é 

contemporânea‖ („tinha duas pessoas sentadas no muro e chegaram outras 

duas pessoas‟), conforme SARTRE (2010). A solicitação do interlocutor adulto 

faz com que o sujeito esclareça o que aconteceu, e utilize as seguintes 

recategorizações lexicais: (a) “essas duas pessoas que se esbarraram umas 

nas outras‖; (b) “essas pessoas que se esbarraram foram embora”; (c) “essas 

duas pessoas que estavam sentadas no muro começaram a rir”. 
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 Exemplo 3 (M.E.P.S. 10 a. 1 m.) 

A) Narrativa autônoma com imagens 

M.E.P.S: eles tavam sentado num muro... aí veio umas pessoa e sem 
querer se atrapalhou todo e caíram no chão... aí depois elas ficaram 
nervosa virou um pro outro e foi embora... eles ficaram assustados 
porque eles pensaram que ia brigá... mas aí eles já viram que era só 
uma bobagem 

*Comentário. Depois de o sujeito, que está sentado no muro, descrever 

o que aconteceu com a chegada de pessoas, utilizando justificativas 

sucessivas com o marcador ―aí‖, ele manifesta seu estado emocional („elas 

ficaram nervosa...‘), („eles ficaram assustados‟), recorre à falsa crença, ou 

crença de segunda ordem („porque eles pensaram que ia brigá‟), conforme 

PERNER & WIMMER (1985), e ao encadeamento reativo („mas foi só uma 

bobagem‟).  

 

B) Narrativa com tutela e imagens 

P1: ah:::...muito bem...então pera aí...você vai me ajudar a 
entender...então vamos lá...que que aconteceu aqui...aqui? 

M.E.P.S.1: aqui eles estavam conversando...aí passou uma pessoa 
dando tchau...e ela não tava vendo que o homi tava vindu...aí sem 
querer se atrapalhou todo o homi ficou nervoso e ela com 
vergonha...aí ele se vivo pro outro e foi embora...aí eles pensaram 
que ia brigá...mas foi só uma bobagem 

P2: ah:::... os meninos pensaram que ele ia briga de novo? 

M.E.P.S.2: é os meninos pensaram que ele ia brigá de novo mas era 
uma bobagem 

*Comentário. A interação inicial do interlocutor adulto com o sujeito é 

feita através de uma tutela reflexiva insistente (‗você vai me ajudar a 

entender...então vamos lá‘), que termina com uma solicitação de 

esclarecimento (‗...que que aconteceu aqui...aqui?‘). Em sua resposta, o sujeito 

utiliza argumentos justapostos de forma integrada, i.e, articulados entre si, 

através do uso de ―aí‖ (‗...aí passou uma pessoa dando tchau...aí sem querer 

se atrapalhou todo o homi ficou nervoso e ela com vergonha...aí ele se virô pro 

outro e foi embora...‘), que culminam com uma falsa crença, ou crença de 

segunda ordem (PERNER & WIMMER, 1985) („aí eles pensaram que ia 

brigá...‟), e um encadeamento discursivo reativo com valor argumentativo („mas 

foi só uma bobagem‟), conforme PLANTIN (2008). 
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C) Narrativa sem tutela do adulto e sem imagens 

P: ah:::...entendi...conta pra mim tudo de novo por favor 

M.E.P.S: eles tavam eh:::... eles tavam sentado no muro 
conversandu... aí de repente chega uma pessoa e deu tchau pra 
eles... mas ela olhou assim pra eles... eles não (viru) que veio outro 
homi... aí eles se atropelaram todo... aí eles ficaram nervoso e 
viraram um pro outro eh:::... foram embora... aí eles pensaram que ia 
briga mas era uma bobagem 

*Comentário. Com a questão colocada enfaticamente pelo adulto 

(‗...que aconteceu aqui...aqui?‟), o sujeito, com base em sua percepção 

(BOURIAU, 2006), libera pouco a pouco as lembranças episódicas (PERRIN, 

2012) de sua experiência pessoal, através do uso do fático ―eh‖, ao descrever 

inicialmente a situação, utiliza argumentos interconectados, que culminam com 

uma falsa crença, ou crença de segunda ordem („aí eles pensaram que ia 

brigá‟), conforme PERNER & WIMMER (1985), e um encadeamento reativo 

(„mas foi só uma bobagem‟). A seguir, o sujeito utiliza um tom coloquial na 

narrativa („e deu tchau pra eles‘), e retoma o encadeamento discursivo reativo 

argumentativo (‗aí eles se atropelaram todo... aí eles ficaram nervoso‟), de 

acordo com (PLANTIN, 2008). 

 

Considerações finais 

Os resultados obtidos confirmam as diferentes formas de envolvimento 

do sujeito, enquanto leitor, com a interpretação da imagem (MORIZOT, 2009), 

e da relação entre argumentação e retórica (MEYER, 2008). Eles mostram 

também que a imaginação, a percepção e a memória influenciam de forma 

significativa as produções linguageiras dos sujeitos e a leitura/interpretação das 

imagens, e o encadeamento dos acontecimentos. De acordo com GOLDER 

(1996), a argumentação é uma atividade ―duplamente lógica‖, por ser dialogal. 

Cada um interpreta o que é dito num determinado contexto. 

Paralelamente, algumas respostas podem ser dadas à questão de como 

explicar que um mesmo objeto ocasiona respostas diferentes. A primeira 

resposta é que, em sua maneira de perceber, cada pessoa projeta seu 

imaginário particular. A segunda resposta diz respeito às experiências e 
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crenças que podem não ser as mesmas sobre o mesmo objeto, e sobre a 

imagem, porque a pessoa projeta seu imaginário particular, em sua maneira de 

ver. Um fato interessante a ser registrado é que a construção interativa dos 

sentidos na comunicação entre falante e ouvinte constrói-se, especialmente, no 

envolvimento colaborativo de ambos. É preciso ressaltar também que, antes de 

10 anos de idade, o fato de colocar um mal-entendido no centro da intriga não 

facilitou a referência dos estados epistêmicos dos personagens, a 

compreensão dos liames entre estados internos e comportamentos dos 

personagens, e a expressão da falsa crença. O confronto dos resultados 

obtidos mostra que o uso dos signos não verbais tem um papel importante na 

regulação e no controle do fluxo conversacional, especialmente, quando se 

trata do sujeito de 5 anos de idade. Daí sua tendência para respostas mais 

curtas, quando se trata de cooperação argumentativa, ao contrário do que 

acontece com o sujeito de 10 anos de idade, que ousa um pouco mais para 

expressar seus julgamentos e se posicionar, e precisa de menos suporte 

contextual do que o sujeito de 5 anos de idade. Além disso, as narrativas 

infantis, de modo geral, confirmam a presença de algumas características, 

conforme FRANÇOIS (2009), como: heterogeneidade, imprevisibilidade, 

criatividade, dramatização no ato de narrar. 

Comparando as situações, observamos o papel importante do diálogo, 

tanto no sentido de orientação como de construção de vínculos discursivos e 

argumentativos. A leitura de imagens, por sua vez, mobiliza três tipos de 

operações cognitivas: a) identificação dos elementos representativos, 

animados e não animados; b) sequenciação dos acontecimentos; c) inferências 

dos resultados obtidos. Concluindo, verificamos que a concepção e expressão 

do imaginário em narrativas orais infantis constituem um desafio que deve 

continuar a ser explorado, tendo em vista a identificação e o contraste dos 

estilos de acordo com as situações analisadas. 
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DE LA AFECTIVIDAD/EXPRESIVIDAD EN EL DISCURSO JUDICIAL: EL 

LUGAR DE LAS PRUEBAS SUBJETIVAS O MORALES EN LA 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

Lucía Bernardi 
Universidad Nacional de La Plata; CONICET 

 

Resumen: En esta ponencia se analiza dónde y cómo se aloja la 
afectividad/expresividad en los textos jurídicos. El objetivo del presente trabajo 
es dar cuenta de la manera en que se manifiestan las pruebas subjetivas o 
morales, especialmente las que pertenecen al grupo de las pasiones -pathé-, 
en los textos jurídicos. La función expresiva/emotiva del lenguaje vinculada con 
la argumentación no ha sido prácticamente transitada en el discurso judicial. 
Por lo tanto, se presenta como un terreno susceptible de ser abordado con las 
herramientas teórico-metodológicas de la lingüística cognitiva y de la retórica. 
Así, se toman las nociones de ‗iconicidad‘ (Cucatto, 2009; Ungerer y Schmid, 
1996) y el concepto de 'pruebas subjetivas o morales' desde la relectura de la 
Retórica de Aristoteles propuesta por Barthes (1997 [1985]). El corpus está 
conformado por sentencias de primera instancia de Juzgados Nacionales en lo 
criminal, obtenidas en el Sistema Argentino de Información Jurídica 
(http://www.saij.gob.ar).  
Palabras clave: Afectividad/expresividad. Pruebas subjetivas o morales. 
Argumentación. Discurso judicial 
 
Abstract: In this paper we analyze where and how affectivity / expressiveness is 
lodged in legal texts. The aim of the present work is to give an account of the way in 
which subjective or moral evidences are manifested, especially those that belong to the 
group of passions -pathé-, in legal texts. The expressive / emotive function of the 
language linked to the argument has not been practically examined in the judicial 
discourse. Therefore, it is presented as a terrain that can be approached with the 
theoretical-methodological tools of cognitive linguistics and rhetoric. Thus, the notions 
of 'iconicity' (Cucatto, 2009, Ungerer and Schmid, 1996) and the concept of 'subjective 
or moral evidences' are taken from the re-interpreted of Aristoteles' Rhetoric proposed 
by Barthes (1997 [1985]). The corpus is made up of judgments of first instance of 
National Criminal Courts, obtained in the Argentine Legal Information System 
(http://www.saij.gob.ar). 
Keywords: Affectivity / expressivity. Subjective or moral evidences. Argumentation. 
Judicial discourse 
 

 

Introducción 

Este trabajo nace de entrecruzar nuestros estudios sobre la interjección, 

que inevitablemente nos llevaron a pensar respecto de cómo se archiva o aloja 

http://www.saij.gob.ar/
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la afectividad/expresividad en la lengua y el trabajo interdisciplinario con el 

discurso jurídico1. 

Las pasiones en occidente históricamente estuvieron vinculadas con los 

márgenes, la locura, la muerte, la oscuridad, el caos, la falta de armonía, la 

variabilidad, la particularidad, la irregularidad. El patos está medicalizado 

porque es patológico. Para Platón las pasiones nacen del abandono y la 

abdicación de uno mismo. La lógica, en cambio, es la vida, la razón, la claridad, 

la armonía, la regularidad. (Parret, 1995 [1986]). 

Nos preguntamos: ¿Es posible encontrar la afectividad/expresividad en 

un texto jurídico? ¿O su borramiento es sistemático? Es posible (remitir a la 

sentencia) 

 

1. Marco teórico 

En esta ponencia tomamos la noción de ‗iconicidad‘ del marco teórico- 

metodológico de la Lingüística Cognitiva, ya que permite investigar sobre el 

vínculo entre pensamiento y lenguaje. En efecto, la iconicidad da cuenta de la 

correlatividad entre estructura verbal y conceptual, a partir de tres propiedades: 

transparencia, motivación y carácter mimético (Cucatto, 2009; Ungerer y 

Schmid, 1996; Givon, 1990). La primera explicita cómo las estructuras verbales 

revelan las configuraciones conceptuales, la segunda hace manifiestas las 

rutinas codificadas en elementos verbales por su uso en contextos específicos 

y la tercera establece regularidades procedentes de las correlatividades 

instauradas entre lo verbal y lo conceptual. Cabe destacar que desde este 

enfoque, bajo el paraguas del término ‗conceptual‘ se incluye tanto la 

experiencia como la visión del hablante: ―la estructura del lenguaje refleja, de 

alguna manera, la estructura de la experiencia, es decir, la estructura del 

mundo, incluida […] la perspectiva que impone el hablante sobre el mundo‖ 

(Croft 1990: 164). De esta manera, nos encontramos ante una concepción 

                                                           
1
 Participamos como integrante del proyecto ―Lenguaje jurídico y rutinas cognitivas: de la 

escritura de sentencias judiciales a la reflexión metalingüística sobre textos jurisdiccionales‖, 
dirigido por la Dra. Mariana Cucatto (2017-2020). Centro de Estudios e Investigaciones 
Lingüísticas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina. Programa Nacional de Incentivos a la Investigación. 
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amplia de lo conceptual. En este sentido, Evans y Green (2006) afirman: 

―Iconicity refers to the way that languages mirrors experience‖ (760). Por lo 

tanto, se observa que la correlación entre lenguaje y experiencia es una noción 

productiva para dar cuenta de los modos de presentar los argumentos. 

Proporciona pistas del camino de pensamiento que sigue el juez o quien 

escribe la sentencia.    

Por otra parte, recurrimos al concepto de ‗pruebas subjetivas o morales‘, 

en la relectura que formula Barthes (1997 [1985]), de la Retórica de Aristóteles, 

en particular del grupo dedicado a los pathē o las pasiones, con el fin de 

observar cómo se operativiza discursivamente la iconicidad. Desde esta 

perspectiva, se entiende por pruebas retóricas las razones persuasivas, es 

decir, ―los medios para obtener crédito, mediadores de confianza (fides)‖ 

(Barthes 1997 [1985]: 123-124). En la inventio, primera operación de la tekhnē 

rhetorikē, que consiste en realizar el descubrimiento de los argumentos, 

Aristóteles propone dividir las pruebas en lógicas y psicológicas. Las primeras, 

exemplum (―inducción‖) y entimema (―deducción‖), son dirigidas a persuadir; en 

cambio, las segundas, a conmover. Justamente, es en estas últimas en las que 

repara Barthes como lo novedoso del planteo de Aristóteles, ya que para este 

las pasiones deben ser consideradas no por lo que efectivamente son, sino por 

lo que quien escucha cree de ellas:  

[…] todas estas pasiones son voluntariamente estudiadas en su 
trivialidad: la cólera es lo que todo el mundo piensa de la cólera, la 
pasión es solamente lo que todos dicen de ella, lo intertextual puro, la 
―citación‖ […] las pasiones son fragmentos de lenguaje preformados, 
que el orador debe simplemente conocer bien; de ahí la idea de un 
casillero de las pasiones, no como una colección de esencias sino 
como un montaje de opiniones (Barthes 1997 [1985]: 143-144). 

Así, se observa cómo este enfoque es operativo para examianar la 

discursivización de las pasiones, el vínculo entre estructuras 

verbales/emociones, en tanto experiencia y la manera en que se 

activan/realizan para poner en relación emisor y receptor. Asimismo, habilita a 

una aproximación a los textos jurídicos desde una perspectiva o dimensión 

poco transitada. 
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2. Análisis del corpus 

En este apartado se analizan ejemplos de la función expresiva/emotiva 

en sentencias de primera instancia de Juzgados Nacionales en lo criminal, 

obtenidas en el Sistema Argentino de Información Jurídica 

(http://www.saij.gob.ar), con el fin de observar la materialidad verbal vinculada 

con la expresividad y que se constituyen como pruebas subjetivas. Nos vamos 

a centrar en una sentencia a tres padres de víctimas de Cromagnon que 

habían realizado amenazas verbales contra operadores judiciales, involucrados 

en la causa Cromagnon, el entonces jefe de la ciudad de Buenos Aires Aníbal 

Ibarra y el grupo Callejeros.  

 

2.1. Codificación verbal de la expresividad/emotividad  

Veamos algunos ejemplos de empleo de lexemas o expresiones, 

cargados de afectividad o expresividad: 

(1) Si está coaccionada por Alberto Fernández...yo le voy a hacer una 
coacción agravada que le va a salir por la garganta a C...yo no tengo 
problema que me meta la coacción agravada...con la cartita que le 
estoy mandando, se la voy a dejar y mañana se la voy a... No 

me importa salir 'Ricky' se la voy a dejar clara ahí, no es...yo quiero 
que esta mina entienda de una p... vez por todas que la...el hierro...la 
voy a derretir en el hierro...La voy a meter en fuego, la voy a bañar en 
nafta, la voy a prender fuego. Y no se lo pongo ahora, se lo voy a 
poner la próxima vez, en la próxima carta. Le voy a decir: 'Yo voy a ir 
preso, a los cinco días 

te están bañando en nafta a vos y a tus hijos y te van a prender 
fuego". 

(2) El interlocutor no identificado manifestó "...hay dos o tres padres, 
que hemos jurado, que Callejeros no sube nunca más a un escenario 
y si yo llego a ir los voy a bajar a trompadas" para luego decir "yo te 
vuelvo a repetir...el día del Juicio Oral hay que prender fuego al 
Juzgado, donde se haga el Juicio Oral, encarar a capa y espada, 
porque es la única que nos queda...Con todo el mundo, esa es mi 
idea, clarito...", respondiendo "R" "prendemos fuego al Juzgado oral, 
con los jueces adentro....Trabamos la puerta y prendemos fuego...Y 
matamos a los inocentes también". 

(3) yo creo que antes de Diciembre tienen que estar todos bajo tierra, 
N...tanto el Grupo como Chabán como Ibarra,...creo que lo que hablé 
el viernes con cierta gente me parece que es lo más viable...mañana 
o pasado nos juntamos los tres, lo hablamos y si estamos de acuerdo 
vamos y hablamos con la gente, y si la gente se prepara...a otra 
cosa...". A todas estas manifestaciones, su interlocutora asintió. 

http://www.saij.gob.ar/
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(4) si ella piensa que va hacer la liberación, ésta...yo ya se lo dije 
claro, a ésta la mato [...]yo tengo una leche muy...muy loca con 
C...es una mina mala". 

(5) A su juicio, las transcripciones de esas conversaciones no 
constituían nuevas amenazas ni ratificaciones de las que habían 
motivado el procesamiento. Más que importar un elemento de prueba 
en punto a la seriedad y gravedad de las primigenias amenazas, 
como había destacado el tribunal, demostraban el estado de ánimo 
de los imputados frente a la investigación. Así, se prometían 
mutuamente conductas heroicas o venganzas indeterminadas, 
que ilustraban el estado de conmoción psíquica que vivían, por la 
impotencia que aún les genera la pérdida de sus hijos en tan 
luctuoso suceso. A su modo de ver, las conversaciones no 
completaban probatoriamente las supuestas amenazas investigadas 
y, por lo demás, no fueron escuchadas por las potenciales víctimas, 
de manera tal que no pudieron verse afectadas para hacer, no hacer 
o tolerar algo contra su voluntad. Pues las conversaciones privadas 
entre ellos, retroalimentándose en su odio y resentimiento por lo 
sucedido, no acreditaban que la doctora C, los integrantes de la 
Cámara del Crimen, el grupo Callejeros o el propio Aníbal Ibarra se 
hayan sentido intimidados. 

  

En (1), se observa que el uso del diminutivo ―cartita‖ vehiculiza el valor 

semántico-pragmático de amenaza, dando cuenta del pathos del emisor. Así, la 

elección de este diminutivo refleja icónicamente la emoción de aquel. Además, 

el subjetivema ―mina‖ es axiológicamente negativo, que refleja el sentimiento 

de adversión que mantiene el hablante frente a la jueza. Sentimiento que 

encuentra su continuidad de realización verbal en el pronombre ―la‖ en posición 

frontal, focalizada ―La voy a meter en fuego‖, ―la voy a bañar en nafta‖, ―la voy 

a prender fuego‖. Cabe destacar que en esta última estructura, se emplea el 

pronombre acusativo ―la‖ en lugar del dativo ―le‖, que es el que corresponde 

gramaticalmente, dado que ―fuego‖ es el tema del verbo ―prender‖ y ―le‖ es el 

destinatario o meta. Este cambio revela que el emisor hace un corrimiento del 

objeto indirecto al lugar del objeto directo, ya que recibe la acción de manera 

directa. En términos de la lingüística cognitiva, la energía pasa del verbo al 

objeto de una manera inmediata. Es como el movimiento de las bolas de billar, 

la energía del sujeto pasa al verbo y de este al objeto. Así, de manera gráfica, 

el sujeto que coincide con el hablante, ya que es una primera persona del 

singular, ejerce la acción de prender fuego sobre la jueza. En (2) el lexema 

―clarito‖, muestra nuevamente el empleo del diminutivo para transmitir un tono 

amenzante. En (3), el adjetivo ―cierto‖ antepuesto a ―gente‖ prosigue con la 
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amenaza, que se encuentra en sistema con ―bajo tierra‖. En (4), el uso del 

pronombre ―esta‖ focalizado, vehiculiza desprecio junto con ―mina‖, en esta 

cadena calificada con el adjetivo de ―mala‖. Asimismo, la utilización de la 

expresión ―leche‖, descripta como de manera intensificativa como ―tan...tan 

loca‖ manifiesta icónicamente el estado pasional del emisor. Hay que subrayar 

que estos ejemplos pertenecen a las escuchas telefónicas de los padres de 

víctimas de Cromagnon, que estaban siendo juzgados. No obstante, en la cita 

de la fiscal que se retoma en la sentencia también se utilizan sintagmas que 

vehiculizan expresivadad/emotividad ―conductas heroicas‖, ―venganzas 

indeterminadas‖, ―conmoción psíquica‖, ―tan luctuoso suceso‖. En realidad, si 

se retoma la sentencia, se percibe que el juez cita estas consideraciones de la 

fiscal y a continuación aparece la transcripción de las escuchas telefónicas, que 

de alguna manera despliegan y funcionan como argumentos de la hipótesis de 

que los padres de Cromagnon profieren amenazas porque se encuentran en un 

estado psíquico de conmoción por la pérdida de sus hijos. Es en esta clave en 

la que hay que leer el orden propuesto por el juez para esta sentencia. En este 

sentido, se transcriben fragmentos de las escuchas cargados de elementos 

expresivos: 

(6) hay que hacerlos mierda y punto; entonces busquemos la forma, 
busquemos el momento...ya lo vamos a hablar tranquilos...vos sabés 
que con treinta, cuarenta lucas, vuelan todos, eh...qué carajo me 
importa a mí que sufran...no los quiero más sobre la faz de la 
tierra...planifiquemos, la gente está, y terminemos con esto; salió, fue 
a dar una conferencia de prensa...un tiro en el balero, chau, uno 
afuera; sale del edificio, pum, un tiro en la cabeza, otro afuera...saben 
que tarde o temprano, se la vamos a poner...no veo otra salida... 

(7) se lo dice a él, ¿eh?, ésta no sale de Tribunales...y mañana, no sé 
si...voy a terminar a las seis de la mañana, estoy tomando un café en 
frente de la casa, ¿eh?... 

 

Tanto en (6) como en (7), la unidad interjectiva ―eh‖ vehiculiza amenaza, 

de una manera más contundente que los ejemplos anteriores. La interjección 

es un elemento que transmite la emoción del hablante de una manera no 

mediada, ya que no posee ningún rasgo conceptual. Asimismo, ―chau, ―pum‖ 

que son onomatopeyas manifiestan un acceso directo a la emoción del 

hablante. De este modo, se percibe cómo se va poniendo en juego en el 
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espacio textual de la sentencia el argumento de que los padres de Cromagno 

actúan afectados por la pasión. 

También, la expresividad/emotividad se observa en estructuras más 

complejas: 

(8) El 9 de agosto de 2006 a las 00:58 horas, desde el abonado ... "el 
Gallego" efectuó un llamado al tel. ... a "R". El primero manifestó 
"pero que me abra la causa, ya está, esto es una causa...excarcelable 
hermano...íaparte la voy a matar, la voy a matar, a esta mina la 
voy a matar!...le estoy marcando el claro camino, ¿qué mas me van 
a hacer, qué, me van a meter preso?...íSabe que la voy a matar a 
esa mina!". 

Por otra parte "el Gallego" refirió "como le dije a B: 'íSalgo dentro de 
diez años, te cago a tiros a vos y a toda tu familia, que lo voy a 
hacer!'", a lo que "N" expresó "pero dentro de diez años, yo de 
adentro...¿sabés lo que salen de ahí, que entran y salen...son más 
peligrosos que entran y salen, que nosotros que estamos afuera...". 

(9) ... ¿Pero qué va a pasar cuando salgamos cada uno con un 
bidón de nafta en la mano, cómo la van a parar!...que yo no deje de 
ladrar por un lado y empiece a morder. Esto va a ser el inicio de una 
guerra civil y no la entiende el Gobierno...matándome a mí, 
matándote a vos, matando...". 

 

En (8), se observa el uso de exclamativas ―...íaparte la voy a matar, la 

voy a matar, a esta mina la voy a matar!‖, donde la repetición de ―la voy a 

matar‖ con el ―la‖ focalizado, le otorga énfasis al fragmento y refleja el estado 

psíquico del hablante. 'íSalgo dentro de diez años, te cago a tiros a vos y a 

toda tu familia, que lo voy a hacer!', en esta exclamativa la coda ―que lo voy a 

hacer‖ pone de manifiesto esa exaltación que se quiere demostrar que padecen 

los padres de Cromagnon. En (9), ―¿Pero qué va a pasar‖, ―cómo la van a 

parar!‖ y la repetición matándome a mí, matándote a vos, matando...", junto con 

―guerra civil‖ revela un estado pasional hiperbólico del emisor, próximo a la 

locura, lo irracional. Finalmente, todos somos víctimas de una justicia 

inoperante. 

Ahora bien, nos preguntamos hasta dónde llega el límite de lo decible 

respecto de las emociones en un texto jurídico. Observemos los siguientes 

ejemplos: 

(10) A las 19:38 horas del mismo día, desde el abonado ... "el 
Gallego" efectuó un nuevo llamado a "Ricardo", en el transcurso del 
cual el primero, haciendo alusión a una fotografía que el segundo 
tenía, refirió "si las quiero copiar las tengo copiadas, mandámela al 
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archivo,...que se la mando a C con la carta...yo creo R, que tenemos 
que hacer lo que hablamos, que labure el plan, y a la m...que se 
vayan a la p... que los p... a estos,...¿cuántos son, 14, 15, que hay 
que hacer m...?...nos quedamos tranquilos...y después vamos por el 
Gobierno...". 

(11) Asimismo, se registró una conversación del mismo día 1° de 
agosto de 2006 a las 22:08 horas, realizada desde el abonado ... por 
"R" al TE.:..., en la cual el nombrado expresó a otro individuo "ayer 
llamé a la secretaria, le digo: Vos sos fedataria como P, porque P no 
estaba, me dice: Sí. Bueno, decile a la Dra. C, que a las siete de la 
tarde voy para la casa...Le digo: mañana, mañana, por hoy, vamos 
por los Camaristas, y pasado mañana, por mañana, vamos por toda 
la corrupción de Kirchner al Congreso. Decíselo a esa hija de p..., y le 
corté. Así que se armó un q.... cuando llegamos allá... Había dos 
transportes de infantería, estaba el camión bajando las vallas...". 

(12) El 4 de agosto de 2006 a las 00:08 horas, la persona apodada "el 
Gallego"-sería LF-efectuó un llamado desde la línea ... al abonado ... 
de "R" -posiblemente R-, ocasión en la que el primero expresó "...pero 
no sabe que le voy a meter un tiro en la cabeza...está defenestrando 
la causa...yo me la voy a llevar puesta a ella, y sabe que no estoy 
jodiendo...sabe que cuando salgo la hago m..., o la hago m... de 
adentro...es ella la que me está c.... la vida a mí...que no me busque, 
si yo tengo que matar, voy a matar, y si tengo que morir, voy a 
morir...si tengo que usar la espada, la voy a usar esta vez...", 
refiriéndose siempre a la juez, acotando en un momento su 
interlocutor "es la única forma que si no podemos dentro del sistema, 
lo tenemos que ser fuera de él". 

En (10), (11) y (12), se percibe que todas las expresiones del campo de 

lo insultivo están fragmentadas, sólo aparece el primer grafema, casi como si 

se hubieran raspado. Aunque no sucede en todo el texto, por ejemplo en (6) 

―hay que hacerlos mierda y punto‖, hay que notar que en la mayoría de los 

casos ocurre como en (10), (11) y (12). Es posible que el límite de lo decible en 

un texto jurídico sea el insulto, que se censura. No todo es ―jurídicamente 

textualizable‖. 

Finalmente, el juez absuelve a los padres de Cromagnon, tomando como 

argumento el hecho de que están perturbados psicológicamente. Se debe 

subrayar que en ningún momento aparece la denominación de víctimas de 

Cromagnon, sino que se los menciona como ―hijos‖, ―sucesores‖ e incluso se 

cita de manera reiterativa la siguiente frase: 

(13) El 9 de agosto de 2006 a las 17:01 horas al abonado ..., "N" 
recibió un llamado procedente del tel. ... de "el Gallego", ocasión en la 
cual éste expresó "'Nuestros hijos están en el cielo esperando para 
juzgarte, y pronto vas a estar con ellos' 
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(14) Con relación a las manifestaciones de O de B hacia la juez C, a 
su juicio evidenciaban el descontento personal de la imputada con la 
situación y con lo que ella interpretaba que podría suceder ante una 
inadecuada actuación de los funcionarios a cargo de la investigación. 
De términos abstractos o ambiguos, como "far west" o "los chicos de 
Cromagnon estaban en el cielo esperando para juzgarla" no 
vislumbraba el anuncio de un mal ilegítimo, grave, inminente y por 
sobre todo concreto, tendiente a vulnerar la autonomía de la voluntad 
del sujeto pasivo. La evaluación que habían efectuado los terceros 
receptores, de acuerdo a su propia subjetividad, tornaba inviable la 
hipótesis incriminatoria, atento a la situación psicológica perturbadora 
que padecía la nombrada en ese momento. 

En (13) y (14), vemos cómo aparece en escena la denominación de 

―hijos‖, ―chicos‖ y en un marco más vinculado con lo familiar, lo privado que con 

lo social. Este retomar en distintos lugares del texto esta frase demuestra 

cómo, en realidad, toda la sentencia tiende a colocarse en un tema relacionado 

con algo privado y hasta personal.  

 

Consideraciones finales 

Después de recorrer el corpus, arribamos a algunas conclusiones. El 

hecho de traer al espacio textual las transcripciones de las escuchas 

telefónicas, no sólo encuentra su justificación en mostrar pruebas de un 

supuesto delito por intimidación o amenaza cometido por los padres de 

Cromagnon sino que además posee una función importante para argumentar 

que los inculpados se encuentran en un estado psicológico de conmoción. Por 

lo tanto, no actúan racionalmente, sino impulsados por la pasión. Esto se refleja 

en sus discursos. El juez a lo largo de la sentencia va conformando un perfil 

psicológico de los padres de Cromagnon, previsible y esperable de quienes 

han sufrido una tragedia, esto es, el pensamiento común no es extraño que la 

pérdida de un hijo de manera trágica provoque un estado de perturbación en el 

progenitor. De esta manera, volvemos a esta concepción de Aristóteles de las 

pasiones como casilleros vacíos, que el orador, en este caso, el escritor de la 

sentencia, el juez sabe llenar. Es esperable que los padres de Cromagnon se 

encuentren inmersos en un estado pasional, irracional, en la locura y por lo 

tanto, deben ser absueltos. No se los puede juzgar desde la racionalidad. Por 
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último, es el lenguaje expresivo el que al fin y al cabo sostiene la decisión del 

juez, ya que persuade mediante la emoción.  
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ESCRITURA DIGITAL COLABORATIVA: ESTRATEGIAS POLIFÓNICO 

ARGUMENTATIVAS EN LÍNEA 

Lucía Godoy 
UNSAM, CONICET 

 
 
Resumen: En el trabajo se presenta un análisis de las estrategias polifónico-
argumentativas puestas en juego por estudiantes de nivel secundario y terciario en el 
desarrollo de actividades de escritura colaborativa mediadas por tecnologías digitales 
en la plataforma Google Drive. El objetivo de este trabajo es dar cuenta de forma 
comparativa de las estrategias de los estudiantes en relación con la construcción de 
un ethos discursivo, entendido como la imagen de sí que constituyen los locutores en 
sus intervenciones (Ducrot, 1984; Maingueneau, 2009). El análisis se enmarca en las 
categorías conceptuales propuestas desde la Teoría de la Polifonía Enunciativa 
(Ducrot, 1984), que entiende que la naturaleza del lenguaje y del discurso es 
intrínsecamente polifónica ya que en cada enunciado resuenan una multiplicidad de 
voces. El análisis llevado adelante permitió observar que existen diferencias 
significativas respecto de la edad y el nivel académico de los estudiantes en cuanto a 
las estrategias polifónico-argumentativas utilizadas. 
Palabras clave: Estrategias Polifónico Argumentativas. Ethos Discursivo. Escritura 
Académica. Escritura Digital Colaborativa.  
 
Abstract: The paper presents an analysis of the polyphonic-argumentative strategies 
used by secondary and tertiary level students in the development of collaborative 
writing activities mediated by digital technologies in Google Drive. The objective of this 
paper is to give a comparative account of the students' strategies in relation to the 
construction of a discursive ethos, understood as the self-image that the speakers 
constitute in their interventions (Ducrot, 1984, Maingueneau, 2009). The analysis is 
framed in the conceptual categories proposed by the Enunciative Polyphony Theory 
(Ducrot, 1984), which understands the nature of language and discourse as intrinsically 
polyphonic since in each statement a multiplicity of voices resonate. The analysis 
allows us to observe significant differences regarding the age and the academic level 
of the students regarding the polyphonic-argumentative strategies used. 
Keywords: Argumentative Polyphonic Strategies. Discursive Ethos. Academic Writing. 
Collaborative Digital Writing 
 
 

Introducción 

Este trabajo se enmarca dentro de los estudios sobre las prácticas de 

escritura digital colaborativa en plataformas on-line y nuestro interés se centra 

en las estrategias discursivas utilizadas allí, específicamente, en las estrategias 
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polifónico-argumentativas1 a las que recurren los estudiantes para construir una 

imagen de sí acorde con los requerimientos escolares y académicos. El corpus 

del trabajo está conformado por dos documentos digitales en los cuales 

estudiantes de nivel secundario y terciario escribieron sendos trabajos 

prácticos. Estos textos tienen determinadas características genéricas, entre las 

que resaltamos que dependen de una consigna, implican una relativa 

elaboración por parte de los estudiantes, su lector es un docente, tienen una 

finalidad evaluativa y una temática específica y utilizan un registro formal. La 

particularidad de este corpus reside en que los documentos fueron realizados 

con la aplicación Google Drive que, además de permitir que los sujetos trabajen 

de forma on-line y puedan aportar comentarios y sugerencias, cuenta con un 

procesador de textos que permite rastrear las modificaciones que se han 

realizado hasta llegar a la versión última del texto. A raíz de esto, en el corpus 

se pueden diferenciar dos instancias discursivas: las interacciones entre los 

participantes y las distintas modificaciones hechas del texto. 

  

1. Categorías conceptuales: polifonía y ethos 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de forma comparativa de las 

estrategias polifónico-argumentativas empleadas por los estudiantes en ambas 

instancias, en relación con la construcción de un ethos discursivo particular, 

entendido como la imagen de sí que constituyen los locutores en sus 

intervenciones, de acuerdo a estrategias discursivas que avalan o no su propia 

enunciación (Ducrot, 1984; Maingueneau, 1999; Amossy, 1999). Enmarcamos 

el análisis en las categorías conceptuales de la Teoría de la Polifonía 

Enunciativa2 (Ducrot, 1984), que entiende que la naturaleza del lenguaje es 

intrínsecamente polifónica ya que en cada enunciado efectivamente producido 

resuenan una multiplicidad de voces y que, por lo tanto, es imposible atribuirle 

                                                           
1
 Entendemos las estrategias polifónico-argumentativas como estrategias mediante las cuales 

los hablantes se presentan como locutores y toman posicionamientos respecto de los 
enunciados que producen. 
2
 García Negroni (2009) ha señalado el interés de la Teoría de la Polifonía Enunciativa para 

analizar la escritura de los géneros científico-académicos en la educación, en tanto implican 
dominar ciertos esquemas lingüístico-discursivos y procedimientos polifónico-argumentativos 
característicos de ellos. 
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la responsabilidad plena de un enunciado a un solo sujeto. Por el contrario, 

Ducrot (1984) sostiene que en cada enunciación intervienen una serie de 

―personajes‖ discursivos, cuya actualización dependerá de cada situación 

enunciativa: el sujeto empírico (SE), que es el sujeto real y el productor material 

del enunciado; el locutor (L), quien se hace cargo de las marcas de la primera 

persona y en él se actualizan todos los deícticos, y los enunciadores (E), 

quienes sostienen los puntos de vista argumentativos que se presentan en un 

enunciado.  

 

3. Estrategias polifónico-argumentativas y ethos  

En los trabajos prácticos en el ámbito educativo es esperable que los 

estudiantes intenten construir un ethos que los presente como sujetos 

académicamente aptos para ser aprobados, lo que conlleva no solamente 

realizar un buen trabajo (en cuanto a las consignas), sino también preocuparse 

por la expresión verbal. En el corpus analizado podemos encontrar diferencias 

significativas en cuanto a la construcción del ethos por parte de los alumnos de 

nivel secundario y terciario en ambas instancias discursivas analizadas.  

 a. Primera Instancia Discursiva: intercambios entre estudiantes 

En esta instancia, los sujetos interactúan para resolver cuestiones del 

trabajo que realizan y allí podemos leer estrategias que revelan la 

preocupación por construir un ethos estudiantil en relación con aspectos 

verbales, visuales y de contenido. A continuación observaremos algunos 

intercambios:  

INTERCAMBIO 1 (Nivel Secundario)  

1.1. JB: Pongo ―el texto‖ o ―en la obra escrita por Nelly Ferandez 
Tiscornia‖? 

1.2. MT: obra escrita creo que es mejor 

1.3. JB: ok 

 

INTERCAMBIO 2 (Terciario) 

AT: (sustituye ―función‖ por ―influencia‖)  

2.1. GA: El análisis es funcionalista, los usos responden a funciones 
no a influencias, me parece 
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INTERCAMBIO 3 (Terciario)  

AT: (incluye el conector ―No obstante ‖)  

3.1. GA: no obstante que? Si seguimos siguiendo a lavandera 

 

En los intercambios se puede ver la búsqueda de los estudiantes por 

lograr la mejor expresión escrita para su trabajo, sin embargo en la 

comparación entre niveles notamos algunas diferencias en relación con el 

cuidado de la imagen del otro y las estrategias de mitigación. En 1.1. JB 

produce una oración interrogativa para consultar una expresión con sus 

compañeros; siguiendo el análisis de Ducrot (1984), entendemos que el locutor 

hace aparecer un enunciador que presenta dos opciones pero no se identifica 

con ninguna de ellas. En 1.2. MT constituye un locutor que presenta su 

enunciación como una creencia personal (a través del verbo de modalidad 

epistémica ―creo‖) acerca de uno de los puntos de vista propuestos por JB. En 

los intercambios de nivel terciario se llevan a cabo otro tipo de estrategias. En 

2.1 el locutor pone en escena distintos enunciadores, a través de una negación 

polémica, y la matiza a través de la expresión de modalidad epistémica ―me 

parece‖. La formulación interrogativa del intercambio 3, tiene una dimensión 

polémica que introduce un punto de vista contrario al expresado por AT; el 

locutor introduce un enunciador que presenta un punto de vista contrario y se 

distancia de él.  

Asimismo podemos distinguir en el corpus algunos intercambios en los 

que los participantes discuten aspectos relacionados con la resolución de las 

consignas:  

INTERCAMBIO 4 (Secundario) 

4.1. JB: (selecciona el texto ―MAFALDA:‖) ¿Acá elegimos Mafalda o 
algún otro? O sea, Mafalda está bueno, pero pregunto 

4.2. MT: como quieras, peo nose porai creo que va a ser muy usado 
yo decía patoruzu que nose si va a ser tan usado asi hacemos algo 
distinto, pero igual como quieran, igual mafalda esta bueno tmb 

4.3. JB: si queres hacemos Patoruzú, no se. esperemos a que se 
conecten Ludmi y Costy 

 

INTERCAMBIO 5 (Terciario)  
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AT: (añade un párrafo) 

5.1. GA: pero andres, yo inclui con condicional, por eso elimine ese 
párrafo y hay que rehacerlo desde los numeros reales (que aun no 
están, loly esta desgrrabando más 

 

En el intercambio 4 hallamos enunciados de carácter concesivo y 

potencial que permiten la introducción de distintos puntos de vista a través de 

la puesta en escena de enunciadores con los cuales los locutores pueden o no 

identificarse3. En 4.1. el locutor pone en escena dos enunciadores: uno que 

expresa un juicio de carácter valorativo y un segundo enunciador –con el cual 

se identifica - que manifiesta una postura contraria, a la posibilidad de 

seleccionar un personaje. En 4.2., encontramos dos cláusulas concesivas en 

las que el locutor introduce enunciadores con puntos de vista contrarios y se 

identifica con uno de ellos: así se señala la dimensión polémica pero 

presentando las opiniones personales. En el intercambio 5 los estudiantes de 

nivel terciario discuten acerca de los datos del trabajo: la dimensión polémica 

se puede leer en el marcador discursivo ―pero‖ de carácter concesivo: en 5.2. el 

locutor introduce una postura contraria a la expresada por el interlocutor y 

luego introduce puntos de vista que argumentan en favor de sus críticas.  

Finalmente hemos observado que los estudiantes de nivel secundario 

tienen intercambios de ideas acerca de la edición y el formato del texto:  

 

INTERCAMBIO 6 (Secundario) 

6.1. MT: también chicas digan si les gustan los colores, igual si no les 
gustan los cambiamos,  

6.2. JB: para mi los colores son muy chillones, tendríamos que poner 
un tono mas claro ¿no? 

6.3. MT: si como quieras, le pongo unos iguales a estos pero mas 
claro 

 

Como antes, podemos encontrar estrategias polifónico-argumentativas 

tendientes a mitigar las críticas: en 6.1. el locutor recurre a una fórmula 

potencial que pone en escena un enunciador que manifiesta la postura posible 

                                                           
3
 Desde la perspectiva polifónica, la construcción concesiva presenta el punto de vista de un 

enunciador del que el locutor-autor se distancia; sin embargo, no lo refuta, sino que lo incorpora 
en su discurso con el fin de introducir otro punto de vista con el cual sí se identifica. 
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de los compañeros, y otro -con el cual se identifica el locutor- que realiza una 

propuesta. En 6.2. JB recurre a una marca de primera persona del singular 

para presentar su crítica como una opinión personal y luego emplea una forma 

plural, a través de la cual construye un locutor grupal que elabora una 

propuesta. No haber registrado este tipo de intercambios en el nivel terciario, 

puede indicar que estos no consideran el formato del escrito algo para ser 

discutido. 

El análisis de esta primera instancia permite descubrir en los 

intercambios ciertas preocupaciones de los estudiantes por construir una 

imagen discursiva adecuada a los requerimientos académicos en relación con 

el lenguaje, el contenido y el formato. En este sentido podríamos decir que 

todos los estudiantes son conscientes del efecto de la expresión escrita y el 

contenido de las consignas para la constitución de su ethos estudiantil, aunque 

solo los de nivel secundario le dieron también importancia al formato. En estos 

intercambios muchas veces se exponen puntos de vista contrarios, por eso los 

participantes recurren a distintas estrategias polifónico-argumentativas para 

expresarse y allí resulta influyente en nivel académico: los estudiantes de nivel 

secundario recurren a una mayor cantidad de estrategias polifónico-

argumentativas para limitar el peso de su imposición sobre los otros, mientras 

que encontramos formas más polémicas en los intercambios de los estudiantes 

de nivel terciario.  

 

b. Segunda Instancia Discursiva: Escritura y revisión 

En esta segunda instancia se puede observar la preocupación de los 

estudiantes por lograr una adecuada formulación del trabajo práctico en 

relación con requerimientos genéricos, por lo menos en tres aspectos: la 

construcción de la instancia locutora, la objetividad del texto y el manejo de 

fuentes discursivas. El nivel académico es una variable influyente ya que 

existen patrones diferenciados en las revisiones y reformulaciones.  

En relación con la construcción de una instancia locutora, podemos 

señalar que en ambos trabajos conviven formas impersonales con formas 
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personales4, aunque estas últimas son más frecuentes5. Analizar el proceso de 

escritura nos permite ver que las elecciones fueron fruto del trabajo consciente: 

la construcción de la instancia enunciativa fue revisada y existió una tensión 

entre mostrar un locutor grupal o borrar esa instancia de enunciación:  

 

Primer Momento Segundo Momento 

Caso 1 (Terciario)6 

Para el desarrollo del trabajo hemos seguido 
los lineamientos teóricos de Labov 
 

Esta investigación sociolingüística parte 
de los lineamientos teóricos trazados por 
William Labov sobre el estudio cuantitativo de 
conductas linguisticas 

Caso 2 (Terciario) 

Sin poder afirmar por esto que los 
enunciados no se projueron por no encontrar 
el hablante contextos favorables […] 

No podemos afirmar por esto que los 
enunciados no se projueron por no encontrar 
el hablante contextos favorables […]  

Caso 3 (Terciario) 

El objetivo que perseguimos en la presente 
investigación es la realización de un estudio 
con rigor científico que estadísticamente sea 
válido para el análisis sobre las 
circunstancias que determinan la elección de 
una variante por sobre otra […] 

El objetivo que perseguimos en la presente 
investigación es la realización de un estudio 
con rigor científico que estadísticamente sea 
válido para nuestro análisis sobre las 
circunstancias que determinan la elección de 
una variante por sobre otra […]  

CASO 4 (Secundario) 

No encontré ninguna diferencia argumental 
 

En la obra desde nuestro punto de vista no 
encontramos ninguna diferencia argumental 
[…]  

 

En los casos de nivel terciario se construye un locutor a través del 

nosotros exclusivo, y si bien esto puede deberse a la existencia de varios 

sujetos empíricos, también está en consonancia con las particularidades del 

género académico, en el cual es común la utilización de un nosotros de autor 

(García Negroni y Tordesillas Colado, 2001). En el trabajo de los estudiantes 

de nivel secundario no hemos hallado muchas reformulaciones respecto de la 

construcción de la instancia locutora; la recurrencia a formas personales e 

impersonales en general dependió de los requerimientos de la consigna: 

cuando se trataba de consignas que preguntaban por la obra o el paseo los 

estudiantes recurrieron a las formas de la tercera persona, y emplearon formas 

                                                           
4
 En las primeras se presenta solamente el trabajo sin referencias al nosotros autoral, mientras 

que en las segundas, existe un locutor en primera persona del plural que se hace cargo de la 
enunciación y de la investigación 
5
 El análisis de las versiones finales de los documentes nos permite observar esto. En el caso 

del documento elaborado por estudiantes de nivel terciario, son mayoritarias las expresiones 
personales (22 casos) a las expresiones impersonales (9 casos). 
6
 Los resaltados en negrita son míos.  
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personales en aquellos puntos en los que se les pedían sus opiniones y 

posicionamientos. La única reformulación es la presentada en el caso 4, allí 

una primera expresión en singular fue reescrita probablemente porque no daba 

cuenta del proceso de escritura colectiva del trabajo.  

Por otro lado podemos observar refomulaciones en las que puede leerse 

una preocupación por lograr un trabajo objetivo y un ethos académicamente 

válido. García Negroni (2008) y Tosi (2009) han señalado que en el discurso 

académico se suelen apelar a estrategias que contribuyen con la 

despersonalización y construyen un discurso con pretensiones de objetividad y 

neutralidad. Estas estrategias se diferencian de otras que ponen al autor en el 

centro de su discurso, como las expresiones subjetivas, modalizadas, la 

recurrencia a deícticos de lugar, persona y tiempo, etc. En el corpus de terciario 

vemos que están en tensión las formas de personalización y las de 

despersonalización, y existe una tendencia a la abstracción enunciativa. 

 

Primer Momento Segundo Momento 

CASO 5 (TERCIARIO) 

Cada miembro que conforma el grupo, 
entrevistará a cinco personas.  

Se realizarán en total treinta entrevistas […] 

CASO 6 (TERCIARIO) 

Los datos arrojados por los mismos serán 
expuestos mediante el trabajo de 
investigación. 

Los datos arrojados por los mismos serán 
expuestos mediante este trabajo de 
investigación. 

CASO 7 (TERCIARIO) 

Consideramos que En todo proyecto 
sociolingüístico […]  

Consideramos que En todo proyecto 
sociolingüístico […]  

CASO 8 (TERCIARIO) 

[…] en la que el hablante claramente se 
muestra sin la posibilidad de cumplir con la 
expresión de deseo formulada. 

[…] en la que el hablante se muestra sin la 
posibilidad de cumplir con la expresión de 
deseo formulada. 

 

Mientras que el caso 5 leemos una estrategia de abstracción de la 

instancia enunciativa, en los casos 6 y 7 hallamos estrategias de 

personalización con la inclusión de deícticos que hacen referencia al proceso 

de escritura. Al mismo tiempo existen reformulaciones que tienden a limitar el 

grado de subjetividad en el trabajo, como en el caso 8, donde se elimina una 

expresión de carácter subjetivo (el modalizador ―claramente‖). A partir de estos 

casos, podemos suponer que en este nivel están en tensión dos fuerzas: la 

necesidad de posicionarse como locutores y el deseo de encontrar una voz 
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objetiva que pueda hacerse cargo de la enunciación de un trabajo académico. 

En el corpus de secundario, en cambio, las reformulaciones de los escritos no 

se relacionan con las estrategias de [des]personalización sino con la 

elaboración de los escritos, para lograr lo que entienden como una mejor 

formulación:  

 

Primer Momento Segundo Momento 

CASO 9 (Secundario) 

el negro no se vestía adecuadamente ya que 
su ropa no daba el aspecto de trabajador 
 

La ropa del Negro no era acorde a su trabajo 
ya que, no tenía el aspecto de un mecánico. 
Tampoco daba la impresión de estar 
impaciente por irse a Norteamérica. El negro 
fue caracterizado como un hombre muy joven 
eso le hizo perder más el sentido a la obra ya 
que, la Yoli fue representada más mayor. 

CASO 10 (Secundario) 

La yoli en la obra estaba muy bien 
caracterizada, ya que el vestuario y las 
expresiones eran las mismas. 

La Yoli en la obra estaba muy bien 
caracterizada, ya que el vestuario le quedaba 
muy acorde a lo que era la yoli en la obra 
leída y las expresiones eran las mismas. 
coincidía mucho con todo lo que decía en el 
libro. 

 

En efecto, en los casos 9 y 10, las reformulaciones no limitan la 

subjetividad de las expresiones, sino que se agregan fragmentos explicativos 

que permiten justificar la opinión presentada. En este sentido se puede ver que 

entre los estudiantes de nivel secundario existe una preocupación por la 

elaboración de las respuestas, lo que indica un ethos estudiantil diferenciado 

del de terciario: más ligado a ―lo escolar‖ que a ―lo académico‖  

Finalmente, nos detendremos sobre las voces que se citan o se dejan oír 

en los trabajos. Authier-Revuz (1984) utiliza el término ―heterogeneidad 

mostrada‖ para hablar de la incorporación de discursos ajenos y distingue dos 

tipos: marcada, cuando el locutor muestra la heterogeneidad enunciativa de su 

enunciado (discurso directo, indirecto, citas, etc.) y no marcada, cuando el 

locutor incluye en su enunciación otras voces pero de forma implícita. Podemos 

señalar diferencias en este aspecto entre los estudiantes de nivel secundario y 

terciario: estos últimos recurren a estrategias de reformulación para incluir las 

voces de los autores que citan:  
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Primer Momento Segundo Momento 

CASO 11 (TERCIARIO) 

Siguiendo los lineamientos teóricos de 
Lavandera, este estudio pretende demostrar 
que la incursión en dicho ―desvío‖ […]  

Este estudio pretende demostrar que la 
incursión en dicho ―desvío‖ […]  
 

CASO 12 (Terciario) 

El pretérito del subjuntivo suele remitirnos a 
situaciones imposibles, por el contrario el 
presente indicativo a “situaciones 
hipotéticamente reales”. 

El pretérito del subjuntivo suele remitirnos a 
situaciones imposibles, por el contrario el 
presente indicativo a situaciones 
hipotéticamente reales. 

CASO 13 (Secundario)7  

Se encuentra en el barrio de la boca. 
 

El parque Lezama se localiza en La Boca, 
limita con los barrios San Telmo y Barracas y 
está definido por las calles Defensa y Brasil y 
las avenidas Martín García y Paseo Colón 

 

En el caso 11 hay una primera formulación donde los estudiantes 

presentaban el objetivo del trabajo a partir del marco teórico y metodológico, 

pero lo suprimen en una formulación siguiente del objetivo. En el caso 12 se 

borran las comillas y se diluye la distancia enunciativa respecto de la fuente 

citada. Nuevamente hallamos una tensión: los estudiantes se mueven entre la 

necesidad de desarrollar el marco teórico –y demostrar competencia respecto 

del mismo- y la voluntad de construir un ethos académico que muestre una voz 

propia. En el corpus de secundario, en cambio, no observamos trabajo 

respecto de la heterogeneidad enunciativa, ni que se dé cuenta de las fuentes 

citadas. En el caso 13 hay una reelaboración en la cual está implícito un 

proceso de investigación y de introducción de fuentes consultadas, sin 

embargo eso no es explicitado, se trata de un caso de heterogeneidad 

enunciativa no marcada. Constituyen así un ethos estudiantil diferente: no 

ligado a los requerimientos de ―lo académico‖ sino a los requerimientos de ―lo 

escolar‖.  

En esta segunda instancia discursiva observamos la preocupación de los 

estudiantes por la constitución de un ethos adecuado a los requerimientos del 

género, en relación a tres factores: la configuración de una instancia 

enunciativa, la objetividad/subjetividad del trabajo y las voces citadas. Aquí 

también el nivel académico es influyente: los estudiantes de nivel terciario 

buscaron construir una instancia locutora que pudiera hacerse cargo de la 

enunciación de los trabajos, apelaron estrategias que contribuyen con la 
                                                           
7
 Reformulación de la respuesta a la pregunta ¿Dónde se localiza el Parque Lezama? 
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objetividad y abstracción enunciativa y realizaron un proceso de apropiación y 

manejo de las fuentes; así se puede suponer una preocupación por la 

constitución de un ethos acorde con los requerimientos académicos. Por otro 

lado, en el trabajo de los estudiantes de secundario relevamos menor cantidad 

de reformulaciones en cuanto a la voz locutora, a la objetividad y al manejo de 

fuentes. Sus reformulaciones conllevan la construcción de un ethos estudiantil 

que presenta a los estudiantes preocupados por los requerimientos escolares 

entendidos en términos de elaboración y compleción de las consignas.  

 

Consideraciones finales  

En este trabajo hemos analizado algunas estrategias polifónico-

argumentativas empleadas por estudiantes de nivel secundario y terciario en la 

resolución de trabajos prácticos, y cómo influyen en la constitución de un ethos 

particular en relación con el discurso escolar y académico. Estas estrategias las 

analizamos en dos instancias discursivas: los intercambios entre estudiantes y 

en las operaciones de reformulación del texto. El análisis de ambas instancias 

revela diferencias entre ambos niveles educativos.  

El análisis de la primera instancia discursiva permite suponer que todos 

los estudiantes manifiestan preocupaciones por la constitución del ethos en 

relación con la expresión verbal y el contenido de los trabajos, pero solo los 

estudiantes de nivel secundario discutieron acerca del formato del texto. Por 

otra parte, en los intercambios hallamos que los estudiantes de nivel 

secundario recurrieron a una mayor cantidad de estrategias polifónico-

argumentativas para mitigar sus intervenciones, en cambio los intercambios 

entre estudiantes de nivel terciario se realizaron de un modo más directo. 

El análisis de la segunda instancia revela que también las operaciones 

de reformulación están influidas por el nivel académico. Mientras que entre los 

estudiantes de nivel terciario se construye un ethos de autores preocupados 

por encontrar una voz locutora adecuada, lograr un trabajo objetivo y tener un 

buen manejo de las fuentes consultadas, en el trabajo de los estudiantes de 

nivel secundario se configura un ethos de los estudiantes como sujetos que se 
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preocupan en relación a los requerimientos escolares de lo que entienden que 

es un trabajo correcto y completo.  

En último lugar, resta mencionar que el estudio de las estrategias 

polifónico-argumentativas en estudiantes de distintos niveles académicos 

contribuye con el desarrollo de acciones educativas tendientes a visibilizar 

problemáticas de la escritura de los géneros académicos y trabajar en su 

mejoría.  
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Resumen: Este trabajo presenta un análisis de las reformulaciones explícitas 
señaladas por marcadores discursivos en la escritura de alumnos ingresantes a la 
universidad, que se inscribe en el marco del interaccionismo brasileño-argentino. Se 
analiza la relación entre la primera formulación y su reestructuración, atendiendo a las 
configuraciones sintácticas, así como a las variaciones en el sentido a las que los 
cambios estructurales dan lugar. A su vez, se analizan las relaciones entre los textos 
de los alumnos y el discurso de referencia, a partir de la confrontación con los textos 
fuente. El análisis nos permite argumentar que la reformulación no siempre puede 
interpretarse -como con frecuencia se hace- como una estrategia en función del 
desarrollo del texto y de los objetivos explicativos y/o argumentativos, ya que la 
segunda versión, en ocasiones, se distancia tanto del texto fuente como de la primera 
versión, generando sentidos que no resultan pertinentes en relación con uno y/u otro. 
Palabras clave: Escrituras iniciales. Discurso cientìfico-disciplinar. Reformulación. 
Marcadores discursivos. 
 
Abstract: This work presents an analysis of explicit reformulation, signaled by 
discourse markers in written textualizations in scientific-disciplinary discourse by first 
year university students, and is inscribed in brazilian-argentinian interactionism. It 
analyzes the relationship between the first formulation and its reestructuration, focusing 
on syntactic configurations, as well as changes in sense. In addition, the relationships 
between student writings and the reference discourse is analyzed, by confrontation 
with source texts. The study allows us to argue in favour of the idea that reformulation 
can not always be interpreted –as it often occurs– as a strategy for text development 
and explicative and/or argumentative aims, since the second version sometimes moves 
away both from the first version and the source text, resulting in senses than are not 
pertinent in relation to one or both of them. 
Keywords: Initial writings. Scientific-disciplinary discourse. Reformulation. Discourse 
markers 
 
 

Introducción 

En este trabajo abordamos el estudio de las escrituras iniciales en el 

discurso disciplinar que realizan los alumnos ingresantes a la universidad, en 

particular, en relación con las formas en que se presentan las estructuras de 

reformulación introducidas por marcadores discursivos explícitos. Hablamos de 

estructuras iniciales para referirnos a las textualizaciones que los alumnos 
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realizan en las instancias de acceso a nuevos discursos. Son, por lo tanto, 

escritos en los que se encuentran marcas de las formas –más o menos fluidas, 

más o menos tensionadas– en que se produce ese acceso. Entre esas marcas, 

nos ocupamos entonces en esta oportunidad de aquellas que se relacionan con 

la aparición de marcadores de reformulación. 

 

1. Consideraciones teóricas y metodológicas 

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación ―Las 

marcas de subjetivización en la escritura de textos científicos escolares‖ 

(1HUM498, SCyT-UNR), que estudia el funcionamiento psicolingüístico en el 

discurso científico disciplinar en escritos de alumnos de escuela media e 

ingresantes a la universidad. En este caso abordamos un subcorpus de 40 

escritos de ingresantes universitarios, realizados como evaluaciones del Taller 

de Lectura y Escritura Académica de la Universidad Nacional de Rafaela.  

La consigna sobre la que trabajaron proponía escribir, entre dos 

alumnos, un texto de entre 400 y 500 palabras en el que, sin incluir citas, 

debían relacionar –entre otros– los conceptos de ―géneros discursivos‖ y 

―esferas de la praxis‖ (Bajtín, 2009; Bazerman, 1997 y 2013), ―comunidades 

discursivas‖ (Swales, 1990) y ―verosímil‖ (Todorov, 1970). Sobre el conjunto de 

esos escritos hemos extraído fragmentos que corresponden a tres trabajos, 

que nos permiten analizar las prácticas reformulativas de los estudiantes desde 

una metodología de estudio de casos. No presentamos, por lo tanto, datos 

cuantitativos, pero creemos que el análisis que proponemos podrá constituir un 

aporte para el estudio de la reformulación de los enunciados propios en la 

escritura de estudiantes universitarios, así como proporcionar nuevos datos 

empíricos que avalan la concepción desde la que proponemos abordar la 

reformulación.  

El punto de vista desde el cual abordamos el estudio de estas 

estructuras se sostiene sobre los presupuestos del Interaccionismo de 

Campinas (Lemos, 1995 y ss.; Lier-De Vitto, 1995 y ss., entre otros) y sus 

desarrollos en la UNR (Desinano, 2009 y ss.; Arbusti, 2014, 2016). En primer 

lugar, entendemos la reformulación, sobre la base de lo propuesto en Arbusti 
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(2014), como un procedimiento lingüístico discursivo a través del cual se 

reconfigura un enunciado o un segmento de él; la reconfiguración impone una 

diferencia entre la primera y la segunda versión, posibilitada por la necesidad 

del sujeto de modificar el primer intento de verbalización. El siguiente 

presupuesto restringe al primero, puesto que consideramos que el rasgo más 

importante de esta definición es su eventualidad: no es una cuestión de 

posibilidad o imposibilidad absolutas por parte del sujeto el hecho de poder 

reflexionar sobre su escritura y modificarla, sino que se trata de una 

circunstancia que no puede predecirse. En otras palabras, la posibilidad de 

reformular supone, a su vez, que el sujeto pueda objetivar su decir y percibir las 

fallas o inadecuaciones que en él puedan aparecer. Pero entendemos que esa 

reformulación no puede categorizarse, como con frecuencia se hace, como una 

estrategia porque, por el contrario, constituye una posibilidad que 

coyunturalmente experimentan los sujetos, de manera que ciertos sujetos, en 

ciertas ocasiones, no son pueden reformular. No hablamos de incapacidad; 

todos los sujetos cuentan con la posibilidad de reflexión metalingüística, pero 

es evidente que no todos pueden ponerla en práctica toda vez que hablan o 

escriben, y ello sucede porque en su relación con la lengua, siempre dinámica, 

y en constante cambio, atraviesan instancias que muchas veces obturan la 

posibilidad de escucha –de distanciamiento y objetivación– y, en consecuencia, 

de reformulación.  

Desde la concepción que sostenemos, entonces, el sujeto no se piensa 

como constituido en la lengua, usuario omnipotente de una herramienta que le 

es exterior, sino como parte de una estructura dinámica, en la que a veces 

domina su lengua y otras es sobredeterminado por ella, lo que lo lleva a 

generar enunciados con fallas de distintos órdenes, que no logra reconfigurar. 

La tensión entre captura y escucha, las dos categorías que, respectivamente, el 

interaccionismo emplea para nombrar esa imposibilidad y posibilidad de 

reformulación, acompaña cada una de las instancias comunicativas de la vida 

de los sujetos, aun siendo adultos –puesto que las fallas no siempre se deben 

al desconocimiento de las reglas de la lengua o el discurso, que en 

determinado momento pueda postularse como superado–.  
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En este sentido, el hecho de que nuestro corpus esté conformado por 

escrituras iniciales es central para el análisis, ya que los ingresantes, en 

general, no están familiarizados con las tradiciones discursivas que circulan en 

la Universidad, y esa extranjería no es posible de soslayar cuando abordamos 

sus textos, dado que, desde el marco en el que trabajamos, que en este punto 

se sostiene sobre los desarrollos de Norma Desinano (2009) –y éste constituye 

un tercer presupuesto–, la instancia de acceso a nuevos discursos pone al 

sujeto en una situación parangonable con la del niño que adquiere la lengua, 

situación en la que se suceden logros y fallas, que no llegan nunca a 

estabilizarse –como muestra el hecho de que todo sujeto eventualmente emita 

elementos lingüísticos que el sistema no registra–.  

La concepción del sujeto que sostenemos, y la definición de la 

reformulación que hemos propuesto se sostienen entonces sobre los 

postulados del Interaccionismo, punto de vista desde el cual abordaremos los 

fenómenos que nos ocupan y problematizaremos, a partir de fragmentos del 

corpus, la tensión entre identidad y diferencia que se pone en juego entre los 

enunciados y sus reformulaciones, tanto respecto de los cambios en las 

configuraciones sintácticas, como de los sentidos que en función de ellos se 

generan. Asimismo, analizaremos las relaciones que se establecen entre los 

textos de los alumnos y los textos fuente. El análisis permitirá observar que la 

reformulación, como dijimos, no siempre puede interpretarse como una 

estrategia que quien escribe emplea en función del desarrollo del texto y de sus 

objetivos explicativos y/o argumentativos, ya que la segunda versión, en 

ocasiones, lejos de resolver posibles inadecuaciones o completar o especificar 

el enunciado anterior, se distancia tanto del texto fuente como de la primera 

versión, dando lugar a sentidos que, por lo tanto, no resultan pertinentes en 

relación con uno y/u otro. 

 

2. Análisis de los escritos. Las estructuras de reformulación 

En lo que sigue analizaremos tres casos de reformulación, en los que 

nos detendremos, como dijimos, tanto en la relación entre las dos 
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formulaciones sucesivas que el alumno vincula en su escrito, como en la 

relación entre éstas y los textos fuente sobre los que han trabajado.  

(1) Según Mijaíl M. Bajtín el uso de la lengua se lleva a cabo en forma 
de enunciados concretos y singulares, los cuales pertenecen a los 
participantes de distintas esferas de la praxis humana. Dichos 
enunciados reflejan condiciones específicas y el objeto de cada 
esfera no sólo por su contenido temático y su estilo verbal, es decir 
por la elección de recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales, sino, 
principalmente, por su composición. (TLEA 17, 1) 

En este primer fragmento podemos observar una reformulación que se 

introduce al explicar el concepto de género discursivo propuesto por Bajtín, 

reformulación que, en principio, resulta pertinente. En efecto, la segunda 

formulación introduce los elementos que permiten dar cuenta del concepto de 

estilo verbal, que se presenta en la expresión que precede al marcador y que la 

segunda expande, y lo hace de manera congruente con las relaciones 

conceptuales y las elecciones terminológicas propuestas por Bajtín. Ahora bien, 

si observamos la estructura de reformulación que los alumnos han incluido en 

su texto en relación con el texto fuente,  

(1‘) Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto 
de cada una de las esferas no sólo por su contenido (temático) y por 
su estilo verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, 
fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su 
composición o estructuración. (Bajtín, 2009: 245) 

podemos advertir que se trata de una reformulación que resulta de un 

paralelismo estructural completo respecto de la estructura del texto de Bajtín. 

Los segmentos subrayados señalan los lugares en los que los alumnos han 

generado cambios y permiten advertir que éstos suponen en todos los casos 

supresiones o bien sustituciones de un elemento por otro –se suprimen o 

sustituyen determinantes o cuantificadores, se suprimen complementos y se 

realizan sustituciones léxicas–, pero no se reformula en su conjunto la 

estructura sintáctica de la construcción. De hecho, la reformulación se 

encuentra ya en el texto de Bajtín. Podemos decir entonces que esa 

reformulación es pertinente, pero no podemos afirmar que –en tanto operación 

discursiva– sean los alumnos quienes la han generado.  

Veamos un segundo caso:  
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(2a) En cuanto a la verosimilitud de ellos [Los géneros científico-
académico], podemos decir que un texto sea verosímil significa que 
probablemente sea similar a la verdad, es decir con lo que la mayoría 
de la gente cree que es lo real (opinión pública, sentido común). 
(TLEA 17, 2a)  

Este segundo caso se diferencia del anterior ya que no se trata de una 

reformulación que –aunque con algunas variaciones– los alumnos recuperen 

como tal del texto fuente, sino que, por el contrario, organizan sobre la base de 

dos formulaciones sucesivas entre las que postulan cierta equivalencia. La 

segunda de esas formulaciones, como se observa en el fragmento reproducido 

abajo, está tomada literalmente del texto fuente, que en este caso es de 

Todorov, pero no así la primera, que es una formulación de los alumnos, como 

también lo es la relación entre ambas que establece y explicita la equivalencia 

mediante la incorporación del marcador es decir:  

(2a‘) El término «verosímil» está aquí empleado en su sentido más 
ingenuo de «conforme a la realidad». Se declara aquí que ciertas 
acciones, ciertas actitudes, son inverosímiles, pues parecen no poder 
producirse en la realidad. Corax, primer teórico de lo verosímil, ya 
había ido más lejos: lo verosímil no era para él una relación con lo 
real (como lo es lo verdadero), sino con lo que la mayoría de la gente 
cree que es lo real, dicho de otro modo, con la opinión pública. Es 
necesario, pues, que el discurso esté en conformidad con otro 
discurso (anónimo, no personal), y no con su referente (Todorov, 
1970: 12). 

Hallamos en este caso entonces sujetos que, a diferencia del caso 

anterior, organizan una reformulación propia. Sin embargo, observamos, en 

primer lugar, que la estructura que proponen presenta fallas de naturaleza 

gramatical: en la primera formulación, el objeto de la cláusula principal es una 

estructura completiva que tiene a su vez cláusulas completivas como sujeto y 

objeto; los alumnos eliden sin embargo la primera conjunción subordinante; de 

igual modo la estructura con lo que la mayoría de la gente cree que es lo real 

se presenta como en dependencia del adjetivo similar –elidido aquí–, que, 

como los alumnos advierten en el primer caso, selecciona la preposición a, y no 

con. El hecho de que logren la construcción gramatical estándar en el primer 

caso permite hipotetizar que no se trata de que desconozcan la estructura. La 

falla en el segundo caso se relaciona, entendemos, con la imposibilidad de 
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reformular el enunciado de Todorov que eligen para reformular, a su vez, su 

primera definición de lo verosímil.  

La equivalencia que el texto de los alumnos propone a partir del 

marcador es decir, de hecho, no puede considerarse pertinente en relación con 

el texto fuente, y tampoco con el contexto de escritura que proveía la consigna, 

que solicitaba poner en relación el concepto de verosímil con –entre otros–, el 

de géneros discursivos. Dado que, como se recordará, Todorov analiza la 

polisemia del término verosímil, la solución de definir el concepto a partir de 

uno de los sentidos y desconocer los otros no resulta conceptualmente 

adecuada, especialmente teniendo en cuenta que el sentido que toman no es, 

además, el más pertinente para las relaciones que están exponiendo, puesto 

que no se refieren al verosímil de género, que Todorov también analiza. Estos 

sujetos pueden efectivamente reformular, pero no logran pertinencia conceptual 

ni, por lo tanto, lingüístico-discursiva.  

Pasemos finalmente a un tercer caso:  

(3) La universidad como institución dedicada a la educación superior 
proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber. 
Los estudiantes universitarios se deben formar en las prácticas 
lingüísticas requeridas para así llegar a pertenecer a la comunidad 
discursiva académica. Es decir, un agrupamiento socio-retórico con 
un comportamiento lingüístico determinado según las funciones de 
las praxis, que divide en grupos según sus intereses y objetivos. 
(TLEA 2017, 3) 

En este tercer texto observamos una instancia diferente a las anteriores. 

Como en el caso anterior, la reformulación que introducen los alumnos busca 

explicitar una relación conceptual, que aquí corresponde al concepto de 

comunidad discursiva (Swales, 1990). También como en el caso anterior, la 

relación entre ambas formulaciones es generada por los alumnos, que, luego 

de introducir el término, perciben la necesidad de incorporar su definición. Pero 

en este caso los alumnos logran esa segunda formulación, primero, sin 

reproducir fragmentos literales de la fuente y, segundo, de una manera que, 

aunque sin duda podría mejorarse, ya que toma sólo algunos de los rasgos 

propuestos por Swales, resulta pertinente, tanto en su constitución lingüístico- 

discursiva como en las relaciones conceptuales que propone. De hecho, el 

fragmento del texto fuente en el que se enuncia el concepto, que reproducimos 



599 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

abajo, permite advertir que los alumnos escriben una formulación vinculada con 

la fuente, pero con una configuración lingüístico-discursiva propia: 

(3‘) Otra razón para separar [el concepto de comunidad 
sociolingüística del concepto de comunidad discursiva] surge de la 
necesidad de distinguir un agrupamiento sociolingüístico de uno 
socio-retórico. En una comunidad de habla sociolingüística, las 
necesidades comunicativas del grupo, como la socialización o la 
solidaridad grupal, tienden a predominar en el desarrollo y el 
mantenimiento de sus características discursivas. Los determinantes 
primordiales del comportamiento lingüístico son sociales. Sin 
embargo, en una comunidad discursiva socio-retórica, los 
determinantes primordiales del comportamiento lingüístico son 
funcionales, ya que una comunidad discursiva consiste en un grupo 
de personas que se vinculan en función de objetivos que anteceden a 
la socialización y la solidaridad grupal, aunque estas últimas lleguen a 
producirse como consecuencia de ellos. En una comunidad 
discursiva, las necesidades comunicativas determinadas por los 
propósitos compartidos tienden a predominar en el desarrollo y 
mantenimiento de sus características discursivas (Swales, 1990; trad. 
de la Cátedra, TLEA, UNRaf).  

 

3. Discusión y cierre 

No podemos detenernos en un recorrido por las conceptualizaciones de 

la reformulación –ese recorrido no es el objetivo de este trabajo, y ya lo hemos 

abordado, como dijimos, en Arbusti (2014)–, pero nos interesa, para cerrar, 

discutir algunas de las consecuencias que el análisis presentado permite 

advertir en relación con la forma de concebir la reformulación, en particular, las 

que se desprenden de las formas específicas de reformulación de las que nos 

ocupamos aquí, esto es, aquellas que presentan autorreformulaciones 

señaladas por marcadores discursivos. 

El hecho de que en los fragmentos analizados -aquí y a lo largo de 

nuestras investigaciones, con diferentes corpus y ejes de problematización- las 

reconfiguraciones manifiesten fallas como las que explicitamos nos brinda 

nuevas evidencias para fundamentar nuestras consideraciones acerca de la 

reformulación (explicitadas someramente en la primera parte de este trabajo), a 

la vez que seguir cuestionando algunas perspectivas teóricas que sobre ella y 

sus rasgos se sostienen.  

En primer lugar, el análisis de los casos presentados nos permite 

distanciarnos de las afirmaciones que, a partir de la propuesta inicial de 
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Halliday y Hasan (1976), han planteado el funcionamiento de los elementos de 

conexión como recursos cohesivos. Sin duda, desde una perspectiva interna al 

texto, y siempre que las conexiones hayan sido logradas, los conectores y 

marcadores explicitan relaciones entre elementos del texto y contribuyen, por lo 

tanto, a la textualidad. Ahora bien, el hecho de que ello constituya un recurso 

del que el sujeto se vale estratégicamente para enlazar los enunciados de su 

texto se sostiene sobre una concepción del discurso y de la relación que con él 

establece el sujeto que no se corresponde con la que sostenemos. Como se 

observa en las reformulaciones trabajadas, el hecho de que el sujeto incorpore 

estas operaciones en su texto puede en ocasiones dar cuenta de que percibe 

la necesidad de adecuar sus enunciados, pero no de que pueda controlarlos e 

incorporar, por lo tanto, marcadores que expliciten relaciones que resulten de 

hecho lingüísticamente pertinentes y congruentes con el discurso de referencia; 

no supone que puedan, en este sentido, como sostienen Martín Zorraquino y 

Portolés (1999) en sintonía con Ducrot (1980) proveer instrucciones semánticas 

que guíen el procesamiento del discurso y cooperen por lo tanto con la 

comprensión por parte del lector o interlocutor.  

Ello se relaciona, por un lado, entendemos, con la tensión que existe 

entre el sujeto y la lengua –que, como dijimos, no se traduce en dominio de 

ésta por aquél–, pero, a la vez, con el funcionamiento dinámico de los 

elementos discursivos. Esto es, el hecho de que los marcadores –como todo 

elemento de la lengua– participan de sentidos que están atravesados por la 

ambigüedad y la polisemia. En relación con ello, creemos también que si, como 

hemos planteado, la reformulación supone una relación entre dos enunciados 

que postula cierta semejanza entre ambos, esa relación formula también, 

siempre, y ello es lo central, una diferencia. Es por eso que nos distanciamos 

también de la distinción planteada por Gülich y Kotschi (1995), sobre la base de 

Roulet (1987) y Rossari (1993), entre marcadores de reformulación 

parafrásticos y no parafrásticos, que daría cuenta de diferentes grados de 

distancia entre una expresión y aquella que la reformula, que iría desde la no-

distancia –esto es, la repetición– hasta la invalidación total de la primera 

expresión. No hay, entendemos, no-distancia, como no hay repetición, ya que 
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no son repetibles las situaciones singulares en las que se emite un enunciado. 

Porque, en definitiva, la paráfrasis como relación de identidad, total o parcial, 

no existe en el discurso.  

Por último, se ha postulado, a partir de la noción de ethos académico 

(García Negroni, 2009) que la reformulación en los textos académicos 

constituye también una actividad a partir de la cual los autores buscan 

presentar una determinada imagen de sí mismos, como capaces de controlar el 

sentido, orientando la interpretación de los enunciados en una determinada 

dirección, lo que constituiría también una instancia de control metadiscursivo. 

Si bien es cierto que ello se postula en relación con escritores que se califica de 

expertos y, en menor medida, con alumnos de posgrado, cuya relación con los 

discursos disciplinares se encuentra sin duda en una instancia diferente de la 

que caracteriza a los sujetos con cuyos textos trabajamos, la concepción que 

subyace a ello postula la posibilidad siempre presente de ejercer un control 

sobre los enunciados propios. Nuestras investigaciones dan cuenta de sujetos 

que, funcionando en discursos que no les son familiares, y aunque incluyendo 

estructuras reformulativas en sus textualizaciones, no logran conducir los 

sentidos, puesto que las segundas versiones, muchas veces, no alcanzan la 

precisión o la adecuación supuestamente buscada, y por lo tanto, el eventual 

rasgo cooperativo con su lector retrocede en el efecto buscado. La mera 

aparición del marcador discursivo no alcanza a dar cuenta de una operación de 

reformulación, puesto que las fallas de orden lingüístico o discursivo terminan 

desarticulando la posibilidad de considerar a la reformulación como un recurso 

siempre asequible a un sujeto siempre consciente de su discurso y audiencia, 

con dominio pleno sobre sus textualizaciones. 
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Resumo: Em1973, um pôster da personagem de Quino – Mafalda – contendo o 
enunciado: ―¿VEM? ESTE ES EL PALITO DE ABOLLAR IDEOLOGIAS‖ espalha-se 
pelo país. Em 1975, sem a autorização do autor, um novo pôster com o dizer: ―¡VES, 
MAFALDA! Gracias a este palito, hoy podes ir a La ESCUELA‖ passa a circular. Em 
1977, o pôster original é encontrado sobre um dos corpos dos cinco religiosos 
assassinados em uma casa paroquial. Tais enunciados, embora mantenham 
similaridades formais, diferem em seus efeitos de sentido. Neste estudo, são 
mobilizadas as noções de efeito metafórico e deriva na acepção pecheuxtiana. Trata-
se de um estudo sobre o processo de produção dos sentidos, considerando dois 
pressupostos: a ideologia como prática significante que historiciza e interpela o sujeito 
via inconsciente; e, a relação língua-história constituída simultaneamente pelo 
simbólico e pela memória. As análises mostram que, quando o efeito metafórico se 
instala, pode produzir deslocamentos e deriva dos sentidos. 
Palavras-chave: ideologia, efeito metafórico, deslocamento, deriva. 
 
Abstract: In 1973, a Quino‘s poster – Mafalda – containing the formulation: ―¿VEM? 
ESTE ES EL PALITO DE ABOLLAR IDEOLOGIAS‖ spreads throughout the country. In 
1975, without authorization of the author, a new poster with the statement: ―¡VES, 
MAFALDA! Gracias a este palito, hoy podes ir a La ESCUELA‖ begins to circulate. In 
1977, the original poster is found upon one of the five murdered religious body, into a 
parochial house. Such statements, although containing some similarities, they differ in 
their sense effects. On this research, notions like metaphoric effects and drift are 
mobilized according to Pêcheux‘s accession. This study presents the process of sense 
production, considering two assumptions: the ideology as significant practice which 
historicizes and summons the subject through unconscious; and, the relation language-
history simultaneously constituted for the symbolic and the memory. The analysis 
shows us that, when there is a metaphoric effect, it could produce sense dislocations 
and sense drifts. 
Keywords: ideology, metaphoric effect, dislocation, drift. 
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Quando um processo é denunciado como 
―ideológico por excelência‖, pode-se ter 
certeza de que seu inverso é não menos 
ideológico. (1996, p. 9) 

Slavoj Žižek 
 

Discurso e ideologia: uma relação inextricável 

A afirmação de que a relação entre discurso e ideologia é inextricável ao 

mesmo tempo que reforça o caráter materialista do discurso – acepção com a 

qual nos identificamos – requer que explicitemos como estamos pensando 

essa relação. 

Primeiramente, é importante registrar que são muitas as discussões e, 

consequentemente, as concepções de ideologia que circulam. Marx, o pioneiro 

nas discussões, compreende ideologia como um conjunto de ideias, construído 

em um processo material em que os sujeitos ou pertencem à infraestrutura 

(formada pelas forças produtivas e relações de produção) ou pertencem à 

superestrutura. É, pois, da determinação desses lugares que surge, segundo 

ele, a luta de classes: opressores X oprimidos e a ideologia. Convém lembrar 

que, de acordo com o modelo/sistema apresentado por Marx, o Estado e as 

instituições que o representam, como a escola e a Igreja, por meio de suas 

práticas, promovem a reprodução da submissão à ideologia dominante. 

Althusser, ao refletir sobre ideologia em Marx, diz-nos que Marx defende a 

ideia de que os homens criam uma representação alienada/imaginária de suas 

próprias condições de existência porque elas (as condições de existência) são 

por si só alienantes. Nas palavras do autor, 

Para Marx, portanto, a ideologia é uma montagem imaginária, um 
puro sonho vazio e fútil, constituído pelos ―resíduos diurnos‖ da única 
realidade plena e positiva: a da história concreta de indivíduos 
concretos, materiais, produzindo materialmente sua existência 
(ALTHUSSER, 1996, p. 124-125). 

A partir disso, Althusser, numa de suas teses, questionará o caráter 

imaginário dessa relação; em outra, dirá que a ideologia tem existência 

material. A ideologia, dessa forma, dá-se materialmente por meio de práticas 

regidas por rituais, aí implicado o imaginário dos sujeitos que as 

desempenham. Althusser chega, então, a seguinte proposição: ―não existe 
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ideologia exceto pelo sujeito e para sujeitos‖ (1996, p. 131); noutros termos, 

―toda ideologia invoca ou interpela os indivíduos como sujeitos concretos, pelo 

funcionamento da categoria de sujeito‖ (1996, p. 133). Partindo dessas 

premissas, podemos dizer que o efeito de evidência faz-se presente no sentido 

(ideológico) e no sujeito, já que ambos se constituem mutuamente. 

Ainda sobre o processo de interpelação ideológica, Althusser afirma que 

a ideologia garante seu funcionamento devido a seu caráter especular1, nas 

palavras do autor, 

 ... a estrutura de qualquer ideologia, ao interpelar os indivíduos como 
sujeitos em nome de um Sujeito Único e Absoluto, é especular, ou 
seja, é uma estrutura em espelho, e duplamente especular: essa 
duplicação em espelho é constituída da ideologia e garante seu 
funcionamento. (ALTHUSSER, 1996, p. 137) 

Para Althusser, o processo de assujeitamento acontece porque o sujeito 

(livre) aceita sua sujeição, reproduzindo a ideologia sob a forma de práticas, 

como já previa Marx. É importante ressaltar que, para Althusser, as ideologias 

têm sua origem nas classes sociais, não nos aparelhos ideológicos de estado – 

AIE. 

Pêcheux, ao retomar os conceitos desenvolvidos por Marx e Althusser, 

afirmará que, no processo contraditório reprodução/transformação, a ideologia 

não é o único elemento das relações de produção de uma classe, visto que as 

determinações econômicas exercem uma forte influência nas práticas sociais.  

Outra questão apontada por Pêcheux diz respeito à relação classe e 

ideologia. Segundo o autor, não é possível a correspondência entre esses 

elementos, pois não há uma ideologia para cada classe social. Assim como o 

sujeito é dividido e contraditório, sendo, portanto, heterogêneo, a ideologia, da 

mesma forma, não é homogênea. Com base nisso, o autor afirma que a 

instância ideológica existe sob o modo de formações ideológicas envolvendo 

posições de classe, o que significa dizer que o indivíduo torna-se sujeito pelo 

processo de identificação com uma formação ideológica. 

                                                           
1
 O termo especular faz referência ao que Lacan chamou de estádio do espelho, em outras 

palavras, trata do movimento através do qual o sujeito assume uma imagem que o domina 
como se fosse um ―fantasma‖.  
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Pêcheux destaca ainda que o processo de identificação do sujeito se dá 

via inconsciente. Para o autor, o traço comum entre ideologia e inconsciente é 

―o fato de elas operarem ocultando sua própria existência, produzindo uma 

rede de verdades ‗subjetivas‘ evidentes‖ (1996, p. 148). É, pois, esse caráter de 

evidência do sujeito e do sentido que irrompe no discurso sob a forma de ditos 

e não-ditos, ou seja, aquilo que ―pode/deve ser dito‖ numa dada formação 

social revela a ideologia através do discurso. Daí a afirmação de que o discurso 

é materialidade ideológica.  

Esse caráter de evidência do sujeito e do sentido instaura-se mediante a 

posição ideológica assumida devido à ação da memória discursiva e da rede 

interdiscursiva que definem, na teia presumível de possibilidades, o emprego 

de um termo ou expressão em lugar de outro que ali também poderia figurar. 

Pêcheux (1990) diz-nos que todo enunciado é intrinsecamente suscetível de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, de se deslocar discursivamente de seu 

sentido para derivar um outro. Trata-se aqui do processo metafórico, conforme 

afirma o autor, aquilo que permite a substituição contextual de um efeito 

semântico por outro. É, portanto, esse efeito que possibilita os deslocamentos 

de sentidos. Para o autor, a metáfora constitui o âmago da produção dos 

sentidos. Em suas palavras:  

 ... o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou uma 
proposição por uma outra palavra, uma outra expressão ou 
proposição; esse relacionamento, essa superposição, essa 
transferência (meta-phora), pela qual elementos significantes passam 
a se confrontar, de modo que se ―revestem de um sentido‖ não 
poderia ser predeterminado por propriedades da língua, pois isso 
seria admitir que os elementos já estão dotados de sentido, que têm 
primeiramente sentido ou sentidos, antes de ter um sentido. De fato, 
o sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora (realizadas 
em efeitos de substituição, paráfrases, sinônimos), das quais uma 
formação discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou menos 
provisório. (PÊCHEUX, 1988, p. 263)  

Essa transferência (meta-phora), processo através do qual há o embate 

dos significantes, não se deve, pois, às propriedades da língua, mas sim às 

formações discursivas, conceito ressignificado por Pêcheux via vertente 

althusseriana do materialismo histórico, teoria que lhe permitiu pensar os 

processos discursivos, conforme Amaral e Zoppi-Fontana (2015). Nas palavras 
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das autoras, a partir desse elemento teórico, Pêcheux ―elaborou inicialmente, 

entre outros, o conceito de condições de produção2,..." (2015, p.37), levando-

nos a pensar o funcionamento ideológico dos processos discursivos e de sua 

relação com o político, através da observação dos efeitos metafóricos e da 

deriva dos sentidos.  

Para isso, observamos o discurso de Mafalda intimamente relacionado a 

alguns acontecimentos políticos que marcaram a Argentina durante as décadas 

de 60 e 70. Em linhas gerais, assim como outros países da América Latina, a 

Argentina passou por três anos (1966-1969) de regime militar até o general 

Juan Carlos Onganía ser obrigado a renunciar ao cargo; entretanto, a tensão 

no governo segue até meados de 1972, quando, então, inicia-se um período 

curto e transitório de democracia, mas, em 1976, ao ter a presidência assumida 

por uma mulher, a Argentina é surpreendida com um novo golpe militar. 

Conforme Machado (2009), o período de instabilidade política teve seu 

início após dois mandatos de Juan Domingo Péron (1946-1955). Tal 

instabilidade repercutiu na oscilação entre civis e militares no poder, o que 

significava um sentimento de constante ameaça de golpe.  

Em junho de 1966, o general Juan Carlos Onganía, por golpe militar, 

assume o lugar de Arturo Illía. O referido golpe teve apoio não só do 

empresariado e da maioria dos partidos políticos de direita, mas principalmente 

do exército e dos interesses do capital internacional. Tudo isso se deu em 

resposta ao crescimento dos movimentos populares na época e também ao 

temor de políticos de direita, frente à possibilidade de Péron vencer as eleições 

previstas para 1967. 

Entre as ações do governo militar estavam: o fim dos partidos políticos, a 

dissolução do Parlamento – o que significava que o poder passaria 

exclusivamente ao presidente – e intervenções nas universidades, com o 

propósito de dar fim a autonomia acadêmica. Conhecida como o maior 

movimento de repressão física e cultural, la noche de los bastones largos, em 

29 de junho de 1966, caracterizou-se pela instauração da censura oficial, 

                                                           
2
 Em estudo posterior ao de Pêcheux, Courtine (2009) desenvolverá o conceito de condições 

de produção e afirmará que o contexto sócio-histórico seria apenas um dos elementos 
constituinte das condições de produção do discurso.  
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através da prisão de alunos e professores universitários. A repressão 

característica da época provocou em empobrecimento no mundo acadêmico, 

pois pesquisadores e intelectuais, por motivos políticos, buscaram abrigo em 

outros países. 

Já no que concerne a economia da Argentina, com vistas a 

reestabelecer a confiança do mercado investidor, ações do governo entre 1965 

e 1968 resultaram em uma queda significativa da inflação. Entre as ações, 

Machado (2009) destaca: o congelamento de salários por mais de dois anos e 

a suspensão de negociações coletivas pelos sindicatos. Nota-se, entretanto, 

que o autoritarismo excessivo não foi suficiente para calar a população, isso 

porque, em maio de 1969, o movimento de protesto, conhecido como el 

cordobazo, provocou uma tensão muito grande entre diferentes grupos sociais 

e o governo, desestabilizando-o. Estudantes universitários, que teriam resistido 

ao golpe de Estado, agora organizavam um conjunto de ações unificadas: 

greves, mobilizações, atos públicos e assembleias, marcando uma posição 

contrária ao conjunto de ações do governo. Vale lembrar que, embora o auge 

do movimento tenha se dado em 1969, com o Cordobazo, as tensões tiveram 

início muito antes, segundo Machado: 

  ... estas tensões já eram sinalizadas desde a morte do estudante e 
trabalhador Santiago Pampillón, convertido em um símbolo da luta e 
da resistência. Além de se oporem à repressão, à censura e às 
perseguições do regime ditatorial, o movimento estudantil denunciava 
os graves efeitos da massificação nas universidades. Em uma época 
em que cresciam as expectativas de adquirir um título, um diploma e 
o desejo de participar do processo de modernização da economia e 
da ciência, o número dos que ingressavam na universidade era muito 
maior e aumentava mais rapidamente o número de empregos 
existentes (2009, p. 22). 

Como podemos observar, a luta dos estudantes era uma luta por 

qualificação por melhores oportunidades de estudo e de trabalho e, 

principalmente, por liberdade de expressão, um movimento forte que se 

estendeu até 1972, juntamente com a crise que esse movimento instaurava. 

Foi, então, em 1972, que Lanusse – representante da força nacional do 

exército – reconheceu a necessidade de trazer ao poder Péron, por acreditar 

na capacidade desse para restabelecer a estabilidade política, o que de fato 

aconteceu. Mas essa estabilidade também não durou muito tempo. Com a 
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morte de Péron em 1974, sua esposa Maria Estela Martínez de Péron, mais 

conhecida como Isabelita Péron, ao assumir a presidência do país, deu início a 

mais um período de crise e consequente golpe civil-militar em 1976. 

 

“El palito de abollar ideologias”: um discurso? 

 Ao propormos nossa reflexão sobre o corpus empírico, cartaz ―El 

palito de abollar ideologías‖, torna-se relevante aqui registrar que o referido 

cartaz é parte de uma tira publicada nas obras reunidas de Quino (Toda 

Mafalda), e continua circulando em blogs e sites da internet. 

  Passemos à análise do cartaz: 

 
Fonte: http://www.sonria.com/wp-content/uploads/2016/04/palito-de-abollar-ideologia.jpg  

  

A imagem composta por duas personagens, um policial e Mafalda, 

apresenta-as como se estivessem em fila: à frente, o policial e, atrás, Mafalda 

com a mão esquerda para trás, enquanto o dedo indicador da mão direita 

aponta para o bastão. Num primeiro momento, a imagem produz o sentido de 

ordem, pois no comando está o policial. Mafalda o segue como que subjugada 

às ordens de uma autoridade. A mão esquerda posta atrás, nas costas, aponta 

a interdição de dizeres – a censura – sofrida pelos movimentos de esquerda, 

ou seja, por esse processo de produção de sentidos, o sujeito é impedido de 

filiar-se a uma determinada formação discursiva. De acordo com Orlandi: 

A censura joga com o poder-dizer impondo um certo silêncio. 
Entretanto, como o silêncio significa em si, à ―retórica da opressão‖ – 
que se exerce pelo silenciamento de certos sentidos – responde a 

http://www.sonria.com/wp-content/uploads/2016/04/palito-de-abollar-ideologia.jpg
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―retórica da resistência‖, fazendo esse silêncio significar de outros 
modos (2007, p. 85). 

Com base na afirmação da autora, podemos dizer que a compreensão 

do funcionamento da censura se faz possível porque existe um silêncio 

fundador, aquele que produz as condições para que o sujeito se filie a esta ou 

aquela formação discursiva. Sendo a censura, aquela que impossibilita o 

trabalho histórico/ideológico dos sentidos, constitui-se trabalho do analista 

buscar pistas que desfaçam as evidências e levem a produzir sentidos a partir 

desse silenciamento. De acordo com Orlandi, isso se dá porque: 

O processo ideológico não se liga à falta, mas ao excesso. A 
ideologia representa a saturação, o efeito de completude que, por sua 
vez, produz o efeito de ―evidência‖, sustentando-se sobre o já-dito, os 
sentidos institucionalizados, admitidos por todos como ―natural‖ 
(2007, p. 96-97). 

Assim, podemos dizer que o efeito de ―evidência‖ no cartaz é construído 

a partir do excesso marcado pela determinação de lugares na sociedade − 

lugar de quem manda e lugar de quem obedece − em nome de uma ordem 

nacional. Outro elemento da imagem que merece nossa atenção é o traçado 

trêmulo da boca e a expressão de medo nos olhos de Mafalda, elementos que 

contribuem para a construção do sentido de assujeitamento à ordem que lhe é 

imposta. Convém, entretanto, lembrar que a censura pode marcar um processo 

de desidentificação3 do sujeito com determinada formação discursiva. Nos 

termos de Orlandi: 

... há uma relação sentido/discurso social, sob a censura, que se 
estabelece de forma que signifique o que é preciso não dizer. Há um 
trabalho histórico do sentido sobre o discurso social, pelo discurso da 
resistência, que produz uma espécie de reversão do discurso social, 
sem no entanto negá-lo. Ele passa a significar pelo avesso, por seu 
―duplo‖ (2007, p. 113). 

Desse modo, podemos pensar no funcionamento da censura no cartaz 

trabalhando pelo avesso, ou seja, aquilo que é dito através da imagem não é 

                                                           
3
 De acordo com Pêcheux (2009) o processo de desidentificação ocorre por um processo de 

dessubjetivação do sujeito, ou seja, o sujeito não se identifica mais com a forma-sujeito da FD 
que o dominava. Trata-se de um processo de transformação-deslocamento, em que o sujeito 
ao romper com a forma-sujeito de uma FD, filia-se a outra de posição contrária. O autor 
salienta que se trata de um funcionamento que envolve ―desarranjo-rearranjo‟ do complexo das 
formações ideológicas‖ e consequentemente das formações discursivas com as quais 
estabelece uma relação inextricável. 
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negado, está ali, é evidente, entretanto, não corresponde à FD com a qual o 

sujeito enunciador se identifica, mas sim com a FD segundo a qual o sujeito se 

desidentifica, constituindo-se aí um espaço de resistência. 

Notemos ainda que, no enunciado verbal ―¿VEN? ESTE ES EL PALITO 

DE ABOLLAR IDEOLOGÍAS‖, temos um dizer grafado em ―caixa alta‖ um modo 

de dizer diferente dos demais modos de dizer da personagem ao longo de toda 

obra. A grafia em destaque produz um efeito de grito, de alerta e por que não 

um efeito de repressão? Uma vez que todo dizer é, por natureza, contraditório. 

A materialidade significante presente no texto sincrético funciona às avessas 

do que seria a voz do Estado, em outras palavras, o humor, expresso sob a 

forma de ironia, põe em jogo a contradição inerente ao sujeito e ao sentido, 

desnaturalizando o que é evidente historicamente. Segundo Pêcheux (2009), a 

contradição inerente à discrepância dada pela estranheza entre um já-dito e o 

sujeito constitui um sintoma dessa apreensão, a qual encontra sustentação na 

ironia, ou na ―contradição apreendida e exibida‖, nos termos do autor. 

Na sequência, temos um novo cartaz de autoria desconhecida, 

produzido em abril de 1975. Ao tomar conhecimento do cartaz, Quino emitiu 

uma nota de repúdio ao fato. A reprodução do cartaz foi imediatamente 

proibida, mas os sentidos produzidos pela adulteração são impossíveis de 

apagar.  

Vários são os elementos que podemos destacar ao analisar o cartaz, 

mas optamos em iniciar esse processo analítico pela imagem. Note-se que na 

personagem policial nenhuma alteração foi feita em relação ao cartaz original. 

A mudança de sentidos começa a ser produzida a partir da substituição de 

Mafalda por Manolito. 
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Fonte: Adulteración Del afiche ―El palito de abollar ideologias‖, reproducido em La 

nota ―Quino‖, Buenos Aires Herald, 5 de abril de 1975, p. 6. Junto a La imagen se 

reproducía El afiche original. In: COSSE, Isabella. Mafalda: historia social y política. 

 

Manolito é uma personagem construída como avesso de Mafalda. Sobre 

a construção da personagem, convém dizer que ele é filho de imigrante 

espanhol, dono de uma mercearia, daí seu interesse pelo comércio. O maior 

desejo da personagem é ser dono de uma rede de supermercados. Manolito é, 

essencialmente, materialista e descrente espiritualmente, repudia os hippies e 

a banda Beatles. É admirador de Rockefeller e dos norte-americanos, por sua 

riqueza, por isso busca estratégias para igualar-se a eles. Entre suas principais 

ações, está o poder de persuasão sobre seus amigos, a fim de convencê-los a 

comprar os produtos vendidos no armazém do pai. É, pois, a partir disso, que 

podemos observar a identificação da personagem com os ideais que 

constituem a ideologia dominante – o capitalismo. 

Ao observarmos o cartaz adulterado, um elemento que merece destaque 

diz respeito à postura da personagem Manolito, pois enquanto no original 

Mafalda dirigia o olhar ao leitor (seu interlocutor), no adulterado Manolito dirige-

se apenas a Mafalda. Mafalda funciona como metonímia de uma classe, ou 

seja, ela representa o grupo que se identifica com a ideologia contrária à do 

locutor – a da Esquerda. Nesse ponto vale ressaltar que o caráter metonímico 

por si só produz o sentido de ―classe menos importante ou inferior‖, por essa 

razão, tratamos o dizer de Manolito como um dizer dissimulado e cínico. É 

necessário lembrar que, ao afirmar que o dizer de Manolito é dissimulado e 

cínico, estamos entendendo cinismo, conforme Safatle quando afirma que  
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―cinismo‖ é a categoria adequada para expor a normatividade interna 
da forma de vida hegemônica no capitalismo contemporâneo. Falar 
de forma ―hegemônica‖ implica, nesse contexto, admitir que, mesmo 
não sendo aquela que numericamente cobre a maior parte dos casos, 
ela tem a força de determinar a tendência de desenvolvimento de 
todas as demais. (2008, p. 12) 

Notemos ainda que o braço utilizado por Manolito para apontar o bastão 

é o braço direito, o que sinaliza o lugar de produção desse discurso, lugar 

daquele que se identifica com os pressupostos ideológicos da Direita.  

Dando continuidade ao processo analítico, temos o enunciado verbal: 

¡VES MAFALDA! Gracias a este palito, hoy podes ir a la ESCUELA‖. Entre as 

pistas linguísticas que identificam o sujeito com a formação discursiva 

dominante, podemos apontar a utilização do pronome demonstrativo ―este‖. 

Sob o prisma da gramática tradicional, o pronome ―este‖ é utilizado, quando o 

referente encontra-se mais próximo do locutor em relação ao alocutário, 

entretanto, considerando o ponto de vista discursivo, ―este‖ configura-se em um 

índice que sugere a identificação do sujeito enunciador com a forma-sujeito da 

FD dominante.  

Ainda sobre a produção de sentidos no cartaz adulterado, outro 

elemento que merece reflexão é o termo ―ESCUELA‖, grafado em destaque e 

que, posto junto ao sentido repressivo do bastão, remete-nos a sua 

constituição como aparelho ideológico de estado. Para Althusser, foi 

  ... o aparelho ideológico de Estado que assumiu a posição 
dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta 
luta de classe política e ideológica contra o antigo aparelho ideológico 
do Estado dominante, é o aparelho ideológico escolar (1983, p. 77). 

Isso significa dizer que a escola tornou-se o principal meio para 

disseminação e reprodução de saberes e práticas que perpetuam as relações 

exploratórias na cadeia de produção. Ainda segundo o autor, não se trata de 

uma reprodução das forças de trabalho apenas, mas da reprodução da 

―submissão às normas da ordem vigente‖, ou seja, ―submissão à ideologia 

dominante‖ (1983, p. 58). Isso nos permite pensar que, no cartaz adulterado, o 

sentido construído é o de que o Estado exerce seu poder de forma a assegurar 

os direitos do sujeito. Dessa forma, a possibilidade de ir à escola deve-se a um 

regime, que sabemos autoritário, opressor e coercitivo e, de práticas 
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ideológicas que visam se opor à repressão, mas que, entretanto, aparece no 

pôster como o garantidor da ordem social e da liberdade de ir e vir do sujeito. 

Trata-se, pois, de uma falácia, na medida em que a escolha da escola, 

aparelho ideológico de estado, para figurar no pôster, mantém, de alguma 

forma, a submissão do sujeito ao regime dominante. Ressalvamos que, mesmo 

sabendo com Pêcheux (1996) que os aparelhos ideológicos de estado são o 

espaço tenso e contraditório da reprodução/transformação das relações de 

produção de uma formação social, acreditamos que, nesse binômio, o primeiro 

elemento parece ser o predominante. Daí o paradoxo da tira da Mafalda: 

simultânea e contraditoriamente, temos a possibilidade de liberdade ligada à 

condição de repressão.  

Ao passarmos para o terceiro objeto de análise desta pesquisa, temos a 

imagem dos corpos de três padres e dois seminaristas, da Congregação dos 

Palotinos4, vítimas de um fuzilamento que ocorreu na madrugada de 3 de julho 

de 1976. Os corpos foram encontrados na casa paroquial de San Patrício, em 

Belgrano e, sobre um dos corpos repousava o cartaz (policial e Mafalda). De 

acordo com Cosse (2014), a morte dos cinco religiosos foi uma revanche ao 

atentado que matou 18 policiais, 1 civil e feriu outras 66 pessoas no prédio da 

Superintendência da Polícia Federal argentina. A autora destaca ainda que o 

assassinato dos religiosos teve, também, como motivação a suspeita de 

envolvimento dos mesmos com movimentos comunistas, pois faziam parte do 

MSTM (Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo), a sigla foi traduzida 

pelo Estado, representado pelo poder militar, como Movimento Sindicalista de 

Trabalhadores Montoneros5.  

                                                           
4
 Palotinos era o nome de uma Congregação formada por padres imigrantes católicos, vindos 

da Irlanda e Alemanha. 
5
 Montoneros era o nome de uma organização guerrilheira de esquerda que funcionava na 

Argentina. 
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Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-

ZSRQn58VN7c/VFDbeC2VDeI/AAAAAAAAAlY/7EGpp57cimA/s1600/Quino%2BLa%2Bmatanz

a%2Bde%2BS.%2BPatricio%2BEl%2Bpalito%2Bde%2Babollar%2Bideolog%C3%ADas.jpg  

 

De acordo com Cosse (2014), as tiras da Mafalda eram muito 

apreciadas pelos religiosos que tinham o cartaz em estudo afixado na parede 

interna da casa paroquial. O que nos causa estranhamento são os sentidos 

que o cartaz posto sobre um dos corpos está significando, produzindo. 

Entendemos que, nesse processo discursivo, os sentidos do cartaz são 

ressignificados pelo seu avesso e passam a configurar-se não mais como um 

protesto, descontentamento com as ações repressivas do Estado, mas como 

uma forma em si de reprimir. 

O humor toma sua forma mais sádica para oprimir e silenciar aqueles 

que se identificam com os ideais de liberdade e democracia, ou seja, aqueles 

que se filiam à FD democrática. 

Os corpos imóveis, sem vida e de bruços apontam a supremacia de um 

regime que cala aqueles que ousaram pensar diferente, ―que ousaram pensar 

por si mesmos‖ nos termos de Pêcheux (1988).  

 A partir disso, podemos considerar que, nesse processo, há deriva6 de 

sentidos, em outras palavras, o sentido antes produzido pelo cartaz como 

resistência ao sistema ditatorial e repressor passa a significar pelo seu avesso. 

O poder da classe dominante se materializa na cena. Nas palavras de Safatle, 

                                                           
6
 Estamos entendendo a deriva enquanto processo resultante da relação do interdiscurso com 

o intradiscurso. Nos termos de Pêcheux ―todo enunciado é intrinsecamente suscetível de 
tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para 
derivar para outro‖ (2008, p. 53). 

http://4.bp.blogspot.com/-ZSRQn58VN7c/VFDbeC2VDeI/AAAAAAAAAlY/7EGpp57cimA/s1600/Quino%2BLa%2Bmatanza%2Bde%2BS.%2BPatricio%2BEl%2Bpalito%2Bde%2Babollar%2Bideolog%C3%ADas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZSRQn58VN7c/VFDbeC2VDeI/AAAAAAAAAlY/7EGpp57cimA/s1600/Quino%2BLa%2Bmatanza%2Bde%2BS.%2BPatricio%2BEl%2Bpalito%2Bde%2Babollar%2Bideolog%C3%ADas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZSRQn58VN7c/VFDbeC2VDeI/AAAAAAAAAlY/7EGpp57cimA/s1600/Quino%2BLa%2Bmatanza%2Bde%2BS.%2BPatricio%2BEl%2Bpalito%2Bde%2Babollar%2Bideolog%C3%ADas.jpg
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Não se trata de pensar simplesmente relações de poder sustentadas 
na dissemetria da força. Trata-se, ao contrário (...), de compreender 
como o regime contemporâneo de transparência do poder é capaz de 
preencher exigências de validade e legitimação, transformando a 
contradição posta em contradição resolvida (2008, p. 94).   

É importante destacar ainda que, ao considerarmos a ironia como 

elemento fundamental no processo de construção dos sentidos do cartaz, no 

momento em que ele é posto sobre o corpo, a ironia adquire um novo sentido. 

Segundo Safatle ―trata-se de pensar uma estranha ironia que sustentaria a 

efetividade ao zombar daqueles que procuram zombá-la‖ (2008, p. 97). A partir 

disso, podemos dizer que os sentidos de repressão e censura não negados por 

Mafalda, mas refutados através da ironia num primeiro momento, passam a 

significar pela evidência, ou seja, os sentidos reafirmam a censura e reprimem.  

Essa deriva no curso do sentido ou deslizamento é o que Orlandi 

também chama de efeito metafórico. Nos termos da autora, ―O efeito 

metafórico, o deslize – próprio da ordem do simbólico – é lugar da invenção, da 

interpretação, da ideologia, da historicidade‖ (2012, p. 105). Dado o conceito da 

autora, podemos dizer que, na cena de morte dos religiosos, o cartaz ali posto, 

ao adquirir um sentido-outro, por meio de um efeito metafórico instaura um 

deslocamento, ou seja, há a interdição no processo de filiação do sujeito à FD 

democrática por uma ordem que lhe obriga a identificar-se com a FD 

dominante. 

  

Na deriva... um efeito de fechamento 

Dado o caráter contraditório da própria língua e dos sentidos percebidos 

neste estudo, partimos de um enunciado que produz um efeito contraditório 

para dar um efeito de fechamento neste trabalho – ―Na deriva... um efeito de 

fechamento‖. 

Assim, ao analisarmos o cartaz, criação de Quino, é possível 

compreender que o discurso ali presente é um discurso que reconhece o 

processo de silenciamento imposto pela ditadura, e, por meio da ironia, assume 

uma posição de enfrentamento ao movimento de censura. A posição-sujeito é 
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daquele que se identifica com a FD de esquerda, aquela que prima pela 

liberdade, pela democracia e pelo direito a voz.  

Ao passarmos para o cartaz adulterado, podemos observar que o 

sentido funciona pelo avesso do original, pois a personagem identificada com a 

FD de esquerda passa a ser substituída por um sujeito filiado a FD dominante, 

a opressora. Temos nesse cartaz um funcionamento discursivo que joga com a 

ironia de forma cínica e dissimulada para diminuir o valor dos ideais de 

democracia e liberdade de expressão. 

 Quanto à cena do crime, entendemos que os sentidos são produzidos a 

partir de uma mudança em seu curso, ou seja, são produzidos a partir de um 

deslocamento que se dá pelo apagamento da ironia como forma de refutação à 

ideologia dominante. Em outras palavras, a identificação do sujeito com a FD 

de esquerda é interditada pela prática da ideologia dominante que exercida 

pelo poder do Estado, através das forças militares, cala, mata, silencia.  
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Resumen: El trabajo se enmarca en una investigación más extensa sobre la 
construcción discursiva de la ―brecha digital‖ como un problema social y educativo en 
los discursos de políticas públicas de ―inclusión digital‖. Analizamos las estrategias 
discursivas que constituyen las representaciones sociales de la tecnología y de los 
actores sociales que la deben utilizar. Seleccionamos como corpus un documento 
institucional publicado en 2012 por el Ministerio de Educación de la Nación en el 
marco del Programa Conectar Igualdad. Siguiendo la propuesta teórico-metodológica 
de la Lingüística Crítica (Fowler y Kress, 1979; Hodge y Kress, 1993), recuperamos las 
distintas valoraciones que se buscan imponer sobre el signo ideológico ―netbook‖. A 
partir de la construcción de la netbook como superación de una indefinida ―inequidad 
social‖, el documento construye una representación de los actores institucionales, al 
tiempo que persuade sobre los beneficios de la práctica con las computadoras y las 
conductas correctas para llevarla a cabo.  
Palabras clave: Análisis del discurso. Representaciones sociales. Inclusión digital.  
 
 
 

Introducción 

El presente trabajo forma parte de una investigación en curso en la cual 

estudiamos cómo se construye discursivamente a la ―brecha digital‖ como un 

problema social y educativo. Más específicamente, nos interesa estudiar por 

medio de qué estrategias discursivas se constituyen las representaciones 

sociales (Raiter, 2016) de distintos actores sociales involucrados a partir de la 

relación que establecen con las máquinas y a estas últimas como objeto de (o 

actor social en) los discursos de las políticas públicas educativas. 

En esta oportunidad, presentamos un análisis del libro Historias uno a 

uno. Imágenes y testimonios de Conectar Igualdad, documento institucional del 

Ministerio de Educación de la Nación, publicado en 2012 en el marco del 

Programa Conectar Igualdad1, en la colección denominada ―TIC para la 

                                                           
1
 El Programa Conectar Igualdad (PCI) se creó en el 2010, por medio del Decreto Presidencial 

N° 459. Fue una decisión política del Gobierno Nacional como parte de una política pública de 
―inclusión digital educativa‖. En el diseño e implementación del PCI se articulan acciones del 
Ministerio de Educación de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Jefatura de 



620 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

inclusión‖. Este difiere de otros discursos institucionales sobre el mismo 

programa que hemos analizado, en los que predominan las instrucciones para 

el ―uso responsable‖ de la computadora (Martínez Romagosa, 2016), dado que 

se presenta como una historia del primer año de implementación del PCI, que 

incorpora los testimonios de algunos trabajadores, estudiantes y familias de 

diez escuelas de distintas regiones del país.  

En este trabajo, es nuestro objetivo estudiar las estrategias discursivas 

utilizadas en este documento no sólo para construir las representaciones de la 

tecnología y de los actores sociales que la deben poner a disposición y los que 

la deben utilizar, sino también para persuadir sobre los beneficios de esta 

práctica y las conductas correctas para llevarla a cabo. Mostraremos que el 

texto construye e impone una representación sobre los distintos actores 

institucionales a partir de la construcción de la netbook como superación de 

una ―inequidad social‖ que no aparece definida. 

 

1. Marco teórico y metodología 

De acuerdo con Voloshinov (2009), entendemos a los signos lingüísticos 

como ideológicos. Desde esta perspectiva, el signo es arena de la lucha de los 

acentos sociales de diversas orientaciones, que buscan imponer su valoración 

particular para delimitar el horizonte de temas significativos posibles.  

Dado que los signos son pronunciados en el acontecimiento social de la 

interacción discursiva, entendemos que mediante el estudio del lenguaje en 

uso podemos acceder a esta lucha por la acentuación. Para ello, realizamos un 

análisis de la materialidad textual a partir de la propuesta teórico-metodológica 

de la Lingüística Crítica (Fowler y Kress, 1979; Hodge y Kress, 1993; Zullo, 

2015). Segmentamos el texto en cláusulas y establecimos qué clases de 

entidades realizan acciones. Analizamos el sistema de transactividad (Fowler y 

Kress, 1979) de las cláusulas en que aparece el signo netbook, procurando 

identificar en qué tipo de procesos participa y qué roles temáticos desempeña.  

                                                                                                                                                                          
Gabinete de Ministros. El PCI contaba entre sus principales objetivos entregar netbooks y 
capacitar en el uso de las mismas a todos los alumnos en las escuelas estatales de educación 
secundaria, escuelas de educación especial y estudiantes de los Institutos de Formación 
Docente.  
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Consideramos en el análisis, además, la aparición de ―transformaciones‖ 

(Hodge y Kress, 1993, p. 16), como formas complejas que son producto de una 

serie de operaciones (borramiento, sustitución, combinación o reordenamiento 

de sintagmas) sobre las formas básicas de los enunciados. Nos centramos en 

el análisis en la nominalización (Fowler y Kress, 1979). Estas operaciones 

pueden responder a la función de economía lingüística pero también pueden 

favorecer un gesto de distorsión.  

 

1. Análisis 

En primer lugar, presentamos una sistematización de los tipos de 

actores (Zullo, 2015) que aparecen en el rol de agentes en el texto analizado.  

 

Instituciones Abstracciones Objetos Personas Colectivos 

T NT T NT T NT T NT T NT 

7 0 22 18 30 34 7 10 17 44 

Tabla 1. Distribución de tipos de agentes 

 

Los objetos y abstracciones superan en número a los colectivos y 

personas como agentes de cláusulas transactivas, de modo que podemos decir 

que estos serán los que encabezan las relaciones causales que establece el 

texto.  

Nos focalizaremos, en los subapartados siguientes, en la distribución del 

signo netbook, por un lado, y de las abstracciones, por el otro.  

a.  

En el modelo relacional, la netbook se califica fundamentalmente como 

bien valioso y como recurso o herramienta: 

1. Un bien de un valor que excede largamente su costo económico 

2. [No] un recurso más sino uno muy especial 

3. Un recurso valioso que se adapta a los diferentes momentos de la 

actividad escolar.  
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4. Una herramienta para trabajar con contenidos similares a los previos 

En consonancia con esta representación, en el modelo accional el signo 

netbook aparece de manera alternante en tres roles temáticos: como Paciente, 

como Instrumento, como Agente (ver tabla 2).  

 

Paciente Instrumento Agente 

T NT T NT T NT 

40 52 6 22 27 32 

Tabla 2. Distribución de roles temáticos por procesos para el signo netbook 

 

Como paciente en cláusulas transactivas, la netbook es afectada en la 

mayor parte de los casos en tanto posesión que se entrega y se recibe (21 

oportunidades). El ―impacto‖ (nominalización que encabeza todos los apartados 

del documento) se amplía como una acción material de transacción en la que el 

Agente es la institución Ministerio de Educación, la máquina es el Paciente y la 

institución escolar, en mayor medida, y los estudiantes son Beneficiarios. 

1. Hemos entregado 1.800.000 netbooks  

2. Los profesorados están recibiendo las netbooks 

3. Todas ellas [escuelas] recibieron las netbooks entre diciembre de 

2010 y julio de 2011 

4. Cada uno recibió su netbook  

 

Además, en menor medida, las netbooks son pacientes de procesos que 

tienen a los estudiantes como agentes, que implican proteger y distinguir su 

máquina, en su carácter de objeto personal: 

1. Lo primero que [cuatro alumnas] hicieron cuando les asignaron 

sus netbooks fue ―personalizarla a nuestro gusto‖  

2. [Los chicos de la E.S.B Nº 12 de San Fernando] cuidando 

especialmente que no se golpee o se caiga al agua 

 

Por otro lado, encontramos gran cantidad de cláusulas pseudo-

transactivas que tienen a la máquina como paciente, en carácter de 
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instrumento (35 apariciones). Se trata de procesos relativos al uso, en los que 

la computadora aparece como una herramienta empleada por docentes, 

familias y alumnos, aunque no se especifique para qué tarea se emplea.  

1. Ellas usan la netbook para su propia tarea escolar cuando sus 

hijos no las necesitan 

2. Los otros hermanos usan la netbook de Dalma 

 

El signo netbook aparece, también, en el rol temático de Circunstancia 

Instrumento, mayoritariamente en cláusulas no transactivas. Aquí, como en los 

ejemplos anteriores, se trata de procesos que no establecen relaciones 

causales: la netbook no es utilizada como herramienta para producir algo 

nuevo, o generar transformaciones sobre algo/alguien.  

1. Un curso que trabaja principalmente con la netbook 

2. [Los alumnos] trabajan con las netbooks en su materia 

3. Ahora con la netbook escribe con más ganas  

 

El valor de la netbook como herramienta reside meramente en la 

conservación, la acumulación, conservación y consumo de información.  

1. Lo [un poema] copiaron en las netbooks.  

2. Aprovechar los contenidos desarrollados por el Ministerio de 

Educación de la Nación que se encuentran cargados en cada 

netbook  

 

En síntesis, cuando se explicitan los agentes que afectan a la máquina, 

se trata de colectivos (―los alumnos‖, ―los otros hermanos‖, ―un curso‖) de 

usuarios o consumidores (de la herramienta, de información).  

Por último, netbook es agente explícito de procesos transactivos en 

mayor medida que cualquier otro actor en el texto y, por ende, las relaciones 

sociales representadas en el texto tienen mayoritariamente a la máquina como 

causa.  
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1. Las netbooks atraviesan todo el tiempo escolar, y generan una 

mayor motivación para ir a la escuela, lo que implica un mayor 

presentismo.  

2. Las netbooks imponen su presencia 

3. Las netbooks permiten un modo de presentar a la institución 

frente a la comunidad 

4. [Las netbook] comienzan a compartir y hasta a disputarse el 

espacio con los elementos que tradicionalmente formaron parte 

de la escena del aula 

5. [Las netbooks] exigen a todos los sectores que componen la 

comunidad de una escuela mayor dinamismo, flexibilidad y 

creatividad 

6. ¡Las netbooks nos solucionaron las horas libres!  

 

La computadora facilita las tareas y soluciona problemas, pero también 

se impone y controla. Aquí la máquina no es un instrumento por medio de cual 

X atraviesa el tiempo escolar o exige algo a Y. Aparece, antes bien, como un 

―agente controlador e iniciador‖ (Fowler y Kress, 1979, p. 266), en la medida 

que habilita y exige otras acciones. Trabajar con la netbook es dejar que la 

netbook haga algo (por otros y, también, de otros).  

Resulta elocuente que la gran mayoría de procesos que tienen a la 

netbook como agente pueden categorizarse semánticamente como verbos de 

―tentativa de manipulación‖ (Givón, 2001, p. 152), que se distinguen por ser 

lógicamente no implicativos, es decir, la cláusula subordinada tiene un carácter 

potencial, frente a la evidencia que supone la cláusula principal. Como se 

observa en los ejemplos anteriores, las acciones materiales que realizan las 

netbooks tienen como afectado y generado a abstracciones (―mayor 

motivación‖, ―mayor dinamismo, flexibilidad y creatividad‖, "el tiempo escolar"). 

La solución que ofrece la computadora refiere a actitudes futuras y potenciales 

que deben adoptar los usuarios (la comunidad será flexible y creativa, los 

estudiantes estarán motivados). De este modo, se mitiga la responsabilidad 

sobre las tareas y el objetivo de la "igualdad".  
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b.  

De acuerdo con Berger y Luckmann (2001), el lenguaje es capaz no solo 

de construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino 

también de ―recuperar‖ estos símbolos y presentarlos como elementos 

objetivamente reales en la vida cotidiana. La realidad de la vida cotidiana es 

posible únicamente por estas objetivaciones y tipificaciones de la experiencia 

que se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan de la 

situación "cara a cara".  

En este sentido, en el texto que analizamos, la relación institucional de 

"inclusión digital" se construye mediante tipificaciones anónimas de los actores 

sociales destinatarios del PCI, a los que se refiere en tanto colectivos (―los 

chicos‖, ―los docentes‖, ―el cuerpo directivo‖, etc.) y objetos que actúan de 

manera autónoma. Pero además, en gran medida, se representa esta relación 

institucional mediante relaciones de afectación entre abstracciones. 

Como se ve en los ejemplos anteriores, las acciones materiales que 

realizan las netbooks o sus recursos tienen como afectado y generado a 

abstracciones (―mayor motivación‖, ―mayor dinamismo, flexibilidad y 

creatividad‖, "el tiempo escolar"). La solución que ofrece la computadora refiere 

a actitudes futuras y potenciales que deben adoptar los usuarios (la comunidad 

será flexible y creativa, los estudiantes estarán motivados). 

Por otra parte, es significativo para nuestro análisis que la mayor parte 

de las cláusulas en las que la netbook aparece como paciente (55 de 92) 

contienen procesos transformados, producto de nominalizaciones. Estas 

formas (―la entrega de la netbook‖, ―el uso de la netbook‖) implican operaciones 

que borran la actividad de algún actor social y generan una forma reificada del 

proceso (Fowler, et al, 1979). Se trata de procesos convertidos en entidades 

abstractas que pueden realizar acciones por sí misma. Esto ocurre 

fundamentalmente cuando se refiere a la ―entrega‖ y el ―uso‖ de las máquinas, 

lo que implica que el documento explicita quiénes reciben la computadora 

(escuelas, estudiantes), pero no quiénes (ni cuándo) las entregan y quiénes (y 

cuándo, cómo) las usan. Por lo tanto, encontramos una mitigación de la 
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responsabilidad sobre las tareas y el objetivo de la "igualdad": de esta manera 

se dificulta la reposición de la participación de los miembros de la institución 

encargados de llevar a cabo la política y de los destinatarios del programa. En 

contraste, los enunciados en que la computadora aparece como agente 

registran un porcentaje considerablemente más bajo de transformaciones (20 

de 59), siendo explicitando su participación en la inclusión digital.  

Para ahondar en la distribución de este tipo de abstracciones en el texto, 

diremos que, desde el modelo relacional, se las emplea para calificar a la 

máquina.  

1. [La netbook] es un modo de igualación social 

2. [La netbook] es el ingreso de un elemento de modernización en el 

ámbito familiar.  

3. [Tener una netbook] es una recuperación de los derechos 

4. [Tener una netbook] es una apuesta por la equidad 

 

Así, la máquina implica, por un lado, que X modernice y envíe la escuela 

al futuro y, por otro lado, está relacionada con que Y recupere derechos 

pasados y trabaje con contenidos similares a los de antes (ver ejemplo 4). La 

máquina no es solamente un elemento moderno, de renovación, sino que 

también tiene relación con un pasado familiar, aunque no se historice (cómo 

era la escuela antes, cuáles eran los derechos, cómo y por qué se perdieron). 

Por otra parte, las consecuencias del ―impacto‖ son potenciales, son una 

apuesta a futuro: la ―inclusión digital‖ se define como lo que sucederá 

eventualmente (y naturalmente) a partir de que la netbook ―se impone‖.  

En el modelo accional, asimismo, encontramos una gran cantidad de 

abstracciones en el rol de agente en cláusulas transactivas y no transactivas. 

Se trata de cláusulas no finitas y nominalizaciones que incluyen a la netbook 

como participante.  

1. La llegada de la netbook 

2. Tener una netbook  

3. El trabajo cotidiano con las netbooks 
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4. El hecho de que con la llegada del Programa todos los chicos y 

docentes pudieran disponer de su netbook 

5. El uso libre por parte de los chicos de las netbooks 

 

Entre dichas cláusulas transformadas, hay un predominio de las relativas 

al uso (―uso de la netbook‖, ―utilización de las netbooks‖) y la ―llegada de las 

netbooks‖. Esta última aparece únicamente como agente de cláusulas 

transactivas, reafirmando la "presencia" de la máquina como causa de las 

relaciones sociales que se representan en el texto. En cambio, las frases 

nominales relativas al uso de la computadora aparecen mayoritariamente como 

agente de procesos no transactivos. De este modo, ―la llegada‖ de la máquina 

produce (o exige) modificaciones en las relaciones sociales, representadas, a 

su vez, también como abstracciones (―nueva realidad‖, ―el incentivo‖, 

―diferentes desafíos‖). El empleo y el trabajo con la máquina, por su parte, son 

abstracciones que ―se incrementan‖ espontáneamente entre actores 

inespecíficos en condiciones indeterminadas.  

1. La nueva realidad que instala la llegada de las netbooks  

2. La llegada de las netbooks permitió que los chicos se animaran a 

participar de diferentes desafíos como los concursos de fotografía 

del PCI  

3. A medida que se incrementa su uso en la práctica educativa.  

4. El incentivo que produce en los alumnos el uso de las netbooks  

 

Así, cumplido un año del PCI, lo que se afirma es que las máquinas son 

valiosas, son modernas pero no tanto y permiten realizar acciones desafiantes: 

la máquina obliga a hacer, ya que ―la comunidad educativa‖ deberá ser más 

creativa y flexible para conseguir la igualdad y la modernización. En tanto 

agente, se le atribuye a la netbook el valor de igualación social, como si fuera 

una determinación inmanente y natural de ella. Antes que relaciones entre 

funcionarios, docentes o alumnos, el documento institucional representa la 

―inclusión digital‖ como relaciones entre cosas (máquinas) y abstracciones 

(procesos reificados). De este modo, las transformaciones de los enunciados 
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operan en la construcción de una representación mistificada de la inclusión 

digital, de una fetichización (Marx, 2010: 88) de la netbook.  

 

Consideraciones finales 

El texto con el que trabajamos se presenta al finalizar el primer año de 

ejecución del PCI. Entendemos que como tal pretende la legitimación de este 

programa estatal. Para ello, busca imponer una representación de las 

relaciones entre la institución y los representados (Agar, 1985) y el valor de la 

netbook en relación con la modernización y la revalorización de la escuela. Es 

en la construcción de este universo simbólico que se recupera el signo de la 

―igualdad‖, fundamental en la organización del sistema educativo argentino 

(Dussel, 2004): la netbook aparece como un objeto que borra las diferencias 

entre los estudiantes, como una suerte de guardapolvo blanco del siglo XXI. No 

obstante, a diferencia del guardapolvo, caracterizado por la sencillez y la 

austeridad, la computadora portátil aparece como un objeto moderno, de última 

tendencia, que iguala más allá de las fronteras de la escuela.  

De este modo, el texto resalta, por un lado, el carácter de herramienta de 

trabajo moderna y la homogeneización que se impone al usar todos la misma 

herramienta. Sin embargo, el ―impacto‖ que se describe no tiene que ver con 

quién haga qué usando la computadora como herramienta, sino que la misma 

posesión de la herramienta es sinónimo de igualdad. El acceso a un bien de 

segunda necesidad (y no a necesidades básicas) parece ser aquí el criterio 

principal para distinguir la inclusión de la exclusión (Bauman, 2007). Así, se 

impone otro valor para la netbook: la agentividad de la máquina como 

generadora de una recuperada (pero modernizada) ―equidad social‖. La 

netbook es agente de procesos transactivos que implican creación (genera, 

instala), pero también control y poder (exigen, se imponen, disputan).  

Por último, en esta disputa por el valor del signo netbook se construye e 

impone la relación entre la institución y los actores a quienes representa, 

mediante una representación fetichista de la máquina, que implica una serie de 

procesos reificados y tipificaciones anónimas. Los procesos que ―naturalmente‖ 

ocurren con la llegada de la máquina reafirman la fiabilidad de los sistemas 
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abstractos (Guiddens, 1993), necesarios para la continuidad de cualquier orden 

institucional. No son los miembros de la institución, ni el Ministro, ni ningún 

representante estatal el que exige que los integrantes de cada escuela se 

ajusten a la nueva realidad, que sean más flexibles y creativos. Es la máquina 

la que lo exige. La construcción de una valoración del signo netbook como 

tecnología que iguala legitima, entonces, este orden institucional, al tiempo que 

establece formas tipificadas de ser y ser hechos para los 

usuarios/consumidores, que deben adaptarse, ser flexibles y atender a los 

requisitos de la máquina.  
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A MULHER “LIVRE E ORIGINAL” NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DA NIVEA: 
O DISCURSO SOBRE A MULHER NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DE 

DISCURSO PECHEUTIANA 

Marcia Rita dos Santos Sales 
Universidade Federal da Bahia 

 
 
Resumo: A problemática apresentada aqui é questionar se os parâmetros de beleza 
tão valorizados socialmente ainda não ecoam nas estratégias discursivas das 
propagandas. Este trabalho visa contribuir para a formação do leitor consciente e 
crítico diante dos meios de divulgação de produtos. Contribui para a conscientização e 
despertar da mulher quanto às diferenças entre a mulher real e a exposta pela 
propaganda. Orientada à luz da Análise de discurso desenvolvida por Pêcheux, o 
objetivo desse trabalho é analisar o discurso sobre a mulher ―livre e original‖, proposta 
pela campanha publicitária da marca de cosméticos Nivea. Para a análise do corpus, 
recorre-se a uma sequência gradativa, que vai da superfície linguística compreendida 
como a materialidade do discurso, afetada, segundo Pêcheux, pelos esquecimentos 1 
e 2. Passa pela análise do objeto discursivo, chega-se ao processo discursivo, a fim 
de perceber como os sentidos sobre a mulher são constituídos na peça publicitária em 
questão. 
Palavras-chave: Discurso. Propaganda. Mulher. Ideologia. 
 
Abstract: The problem presented here is to question whether the parameters of beauty 
so valued socially still do not echo in the discursive strategies of the advertisements. 
This work aims to contribute to the formation of the conscious and critical reader in the 
means of dissemination of products. It contributes to the awareness and awakening of 
the woman about the differences between the real woman and the one exposed by the 
advertisement. Based on the analysis of discourse developed by Pêcheux, the 
objective of this work is to analyze the discourse on the "free and original" woman 
proposed by the publicity campaign of the Nivea cosmetics brand. For the analysis of 
the corpus, a gradual sequence is used, that goes from the linguistic surface 
understood as the materiality of the discourse, affected, according to Pêcheux, by the 
forgetfulnesses 1 and 2. It goes through the analysis of the discursive object, one 
arrives at the discursive process, in order to perceive how the senses about the woman 
are constituted in the advertising piece in question. 
Keywords: Discourse. Advertising. Woman. Ideology. 
 
 
 

Introdução 

Ao longo dos anos, as conquistas femininas, são evidenciadas em 

anúncios publicitários. A propaganda serve, assim, de testemunha de um 

processo de transformação da subjetividade feminina. Mas o resultado disso é 

uma submissão a padrões estéticos impostos pela ditadura da beleza e do 

consumismo. Para Boris e Cesídio: 
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O corpo, nos dias atuais, é pouco dotado de espontaneidade, de 
naturalidade e de erotismo, pois foi condicionado, ou seja, regulado 
pelos interesses da sociedade capitalista, que somente visa ao 
consumo e ao lucro. […] O corpo da mulher passou a atrair interesses 
econômicos de grandes empresas, que investem na moda e nas 
propagandas publicitárias, passando a ser exigido como uma marca 
de feminilidade (BORIS; CESÍDIO, 2007). 

As mulheres querem uma silhueta perfeita, um corpo escultural, um 

rosto lindo. Elas se preocupam em emagrecer e por isso lotam as academias e 

se submetem a dietas e procedimentos cirúrgicos sacrificantes. Se preocupam 

em cuidar da pele e dos cabelos. Tudo isso seguindo um ideal de beleza que 

lhes é imposto pela modernização da sociedade e dos novos papéis assumidos 

pela nova mulher.  

Atualmente a imagem exerce poder sobre todas as coisas, a publicidade 

se apropriando disso, exalta o corpo modificado pelos cosméticos, dietas e 

cirurgias plásticas. O discurso construído pela propaganda apela pela emoção 

e quando promete a possibilidade de transformação estética, promete também 

sucesso e felicidade, poder de conquista, realização profissional.  

A publicidade tem se moldado às transformações do indivíduo 

contemporâneo, como atesta Lipovetsky (2009, p. 220), quando diz: ―Numa era 

de prazer e de expressão de si, é preciso menos repetição cansativa e 

estereótipos, mais fantasia e originalidade. A publicidade soube adaptar-se 

muito depressa a essas transformações culturais‖.  

Sobre essa estratégia publicitária a análise desse trabalho parte de uma 

propaganda da marca Nivea, peça que faz parte de uma campanha sob o mote 

―Beleza é...‖, foi criada pela TBWA da Alemanha e lançada em agosto de 2007. 

A campanha chega ao Brasil com adaptação da agência Africa. Segundo 

declaração da diretora de marketing da empresa, o objetivo é dar liberdade 

para que cada mulher faça sua própria definição de beleza. É uma peça 

diferente das comumente vistas, pois não há a exposição do produto 

anunciado.  
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1. Beleza é... NIVEA 

 
 

Figura 1 – Propagada NIVEA, produtos disversos. Fonte: www.portaldapropaganda.com. 

 

O anuncio chama a atenção pela sutileza de sua elaboração, não se 

sabe qual é o sujeito anunciante até se visualizar a logomarca da empresa. A 

ausência do produto e da descrição de suas características e benefícios 

suprime o tom apelativo do qual se vale o discurso publicitário na busca do 

convencimento. Em vez disso, o imperativo é um convite à liberdade e 

originalidade, seja pela disposição do sujeito modelo na imagem, uma mulher 

despojada, com semblante de satisfação e bem-estar inspirando ousadia e 

originalidade, mas ao mesmo tempo graça, beleza e sensualidade através, 

principalmente, do olhar, traço mais destacado na garota-propaganda.  

No jogo simbólico pictórico utilizado pelo sujeito anunciante há a 

predominância de um discurso que atribui poder à mulher. Há um apelo 

emocional, uma chamada à reflexão sobre a figura feminina contemporânea, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.portaldapropaganda.com%2Fcomunicacao%2F2008%2F02%2F0025&ei=ea5IVMO6BozygwTRzoLgDw&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNEPOiH9eqa7EgVO2mx36ZsbaHsfwg&ust=1414135790069152
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mais dona de si, independente e que tem ―brilho próprio‖. Trata-se de um 

discurso elaborado para estabelecer uma imagem positiva do produto. 

Considerando o jogo imaginário, as posições ideológicas e o processo sócio-

histórico em que se produz o dizer dessa propaganda é que se lhe pode atribuir 

sentido.  

Pensando os efeitos de sentido nesse discurso, pode-se dizer que um 

sentido mais imediato seria o de bem-estar e felicidade associados à beleza, 

referida aí de modo implícito. Esse efeito de sentido só é possível, se o sujeito 

interlocutor estiver envolvido no contexto em que a marca do produto é 

consumida. Além de saber que a logomarca é de uma empresa de produtos 

cosméticos, é preciso saber, também, de sua representatividade e credibilidade 

no mercado. Ela só significa a partir do contexto sócio-histórico e ideológico, 

dos sujeitos envolvidos, das condições de produção e da memória discursiva 

recuperando os já-ditos do interdiscurso.  

Os sentidos são constituídos nessa propaganda levando em conta a 

filiação do sujeito em uma Formação Discursiva da ditadura da beleza. Não há 

como escapar à ideologia da perfeição estética, mesmo sob a tentativa de 

―humanizar‖ a comunicação com o sujeito consumidora, materializada numa 

linguagem mais afetiva e que, segundo Maria Laura Santos, diretora de 

Marketing da Nivea, ―Explora a beleza de forma holística, em todas as suas 

dimensões – não só como a pessoa se vê, mas também como é e se sente‖.  

A imagem utilizada nessa peça mostra uma situação do cotidiano, um 

grupo de mulheres, certamente em um evento para este público, demonstrando 

sensação de bem-estar e descontração. A lata de bebida, a jaqueta, o sorriso 

compartilhado das modelos são elementos que podem representar 

modernidade e liberdade que ilustram o conceito de beleza ―de forma mais 

holística‖, como pretende o sujeito anunciante.  

O sujeito consumidor, interpelado ideologicamente, pode identificar-se, 

ou não, com esse conceito de beleza, que leva em conta seus valores e 

sensações. E, sabedor de um novo perfil de consumidor, mais questionador e 

zeloso pelo bem-estar, o sujeito empresa anunciante, com o manifesto ―Beleza 

é...‖, tenta se aproximar do cotidiano desse sujeito, respeitando-o.  
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Se ―As palavras falam com outras palavras‖, o conceito de beleza, no 

dizer verbal ―Beleza é ter brilho próprio‖, é parte de um discurso que se delineia 

na relação com outros discursos. Um dos efeitos de sentido que esse discurso 

produz é o de que a beleza é imprescindível, toda mulher tem que ser bonita. 

Através de pesquisa realizada com mulheres de vários países, com idade entre 

20 e 70 anos, o sujeito empresa objetivou dar liberdade para que cada mulher 

fizesse sua própria definição de beleza. Sabendo-se disso, outro sentido 

presente aí é o de que a beleza vai além da aparência física, beleza é ter 

atitude, amor próprio, beleza é ser original, numa relação com o discurso dos 

protestos feministas atuais.  

São sentidos determinados ideologicamente, ancorados em uma FD que 

lhe permite dizer assim, considerando as novas orientações publicitárias que 

―faz eco às metamorfoses do indivíduo contemporâneo, menos preocupado em 

exibir signos exteriores de riqueza do que em realizar seu Ego‖ (LIPOVETSKY, 

2009, p. 220). Como se salienta na citação: 

O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito 
diz se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um 
sentido e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não 
têm um sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das 
formações discursivas em que se inscrevem (ORLANDI, 2009, p. 43). 

As posições dos sujeitos envolvidos nesse discurso, o sujeito anunciante 

Nivea e o sujeito mulher consumidora dos produtos, permitem compreender os 

sentidos assumidos pela materialidade simbólica que compõe o discurso nessa 

peça publicitária. Isso quer dizer que para ser sujeito do que diz, o anunciante, 

empresa Nivea, assume uma posição de autoridade no que produz.  

Trata-se de um sujeito reconhecido pela eficiência e credibilidade que 

seus produtos alcançaram no mercado, é também um sujeito detentor de 

poder, porque aos produtos que fabrica, os cosméticos, é atribuída a 

possibilidade de transformação estética e de rejuvenescimento. Quanto à 

posição do sujeito consumidor, é resultante justamente dos anseios gerados 

pelos padrões estéticos sócio-culturalmente perpetuados, fazendo-lhe crédulo 

dos ―milagres‖ oferecidos pelos cremes hidratantes, rejuvenescedores, 

firmadores, redutores de medidas etc.  
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O discurso que tem sido disseminado com as crescentes conquistas da 

mulher na sociedade enfatizam suas características mais essenciais. Afinal, 

que mulher é essa para a qual beleza é ter brilho próprio? Por que essa 

propagada lhe diz assim? Traços como força, coragem, inteligência lembram e 

atestam a capacidade que a mulher tem de assumir novos papeis, antes 

limitados aos de dona de casa, mãe e objeto de desejo do homem. Este último, 

por muito tempo, foi responsável por fazer da beleza a qualidade mais 

valorizada e pela qual valem sacrifícios.  

Buscando uma identificação do consumidor mulher, o sujeito anunciante 

do discurso na publicidade atualiza o que diz, a mulher mostrada em seus 

comerciais, agora, busca brilho próprio, cuidado, alegria, amor...É esta a 

mulher imaginada pelo sujeito publicitário para que este lhe diga o que diz, do 

modo que diz.  

É a partir das formações imaginárias, mecanismo próprio de todo 

processo discursivo, que a posição dos sujeitos intervém na produção de 

sentidos. A imagem que o sujeito empresa faz do sujeito consumidor, a mulher, 

considera esta em seu momento de questionamento de valores e por isso, 

menos passiva diante do discurso da necessidade de perfeição estética. Então, 

o anuncio que elabora oferece muito mais que beleza física, oferece bem-estar, 

porque leva em conta seus anseios mais essenciais. Vale ressaltar que, apesar 

de não expor um produto, a Nivea continua produzindo cosméticos 

rejuvenescedores e embelezadores do corpo, portanto muito longe de apenas 

levar em consideração o brilho natural feminino, sem retoques artificiais. Trata-

se de um discurso que considera a feminilidade ainda em sentido limitado, 

mesmo que tente se aproximar de aspectos de sua essência. 

 

Considerações finais 

A peça publicitária em questão adota um discurso que tenta se distanciar 

do já conhecido nesse ramo de produtos, o da valorização de padrões 

estabelecidos que limita a liberdade feminina, excluindo pela imposição de 

perfeição estética. Para a produção de sentidos nesse anúncio deve-se 

considerar uma FD da valorização da beleza interior, que não está limitada aos 
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aspectos físicos. É um discurso que pertence a uma FI do feminismo moderno, 

que dissemina uma imagem de mulher mais livre da ditadura da beleza e 

menos passiva diante dos discursos opressores da mídia.  

No entanto, na materialidade discursiva dessa propaganda, há marcas 

reveladoras do discurso do qual tenta se diferenciar na conquista de um público 

consumidor, agora mais consciente e questionador. Como exposto na análise, 

a Nivea, em seu manifesto inovador, não deixa de mostrar que ―beleza é...‖ 

estar esteticamente dentro de padrões culturais socialmente impostos.  

Na materialidade simbólica verbal e não-verbal, em que se expressa o 

discurso dessa peça publicitária, há elementos que mantém uma regularidade 

e por isso o sentido parece já estar lá, óbvio. Mas se a linguagem é o lugar 

onde o sentido se constrói, é a partir da posição do sujeito e das brechas dessa 

linguagem que é possível perceber/interpretar produzindo outros sentidos.  

Quando a peças publicitária em análise mostra mulheres em situação 

cotidiana, quando utiliza tema e título em defesa de um conceito de beleza 

mais libertador, pode, a princípio, fazer crer num discurso que considera a 

feminilidade em sentido mais positivo. Mas, porque há a presença da ideologia 

constituindo o sujeito-leitor, que está inscrito historicamente e considerando 

ainda o efeito que vem pela memória, o interdiscurso, é que se pode extrair 

outro sentido ressoando por traz da materialidade apenas. É a partir da FD 

mercadológica que o sentido de beleza nesse anúncio se evidencia, sob a 

imagem da mulher esbelta que toma refrigerante. 
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Resumo: Este artigo, resultado de um recorte da nossa Dissertação de Mestrado, 
propõe-se a investigar os modos de constituição ética da subjetividade crossdresser 
frente às relações de poder-saber na contemporaneidade. Nosso corpus são três 
depoimentos de crossdressers masculinos brasileiros associados ao sítio eletrônico 
Brazilian Crossdresser Club. Entendemos os crossdresser como sujeitos que 
eventualmente usam roupas ou acessórios típicos do sexo feminino, mas que não 
necessariamente se entendem como homossexuais. O estudo tem como fundamento 
os postulados teórico-metodológicos da Análise do Discurso francesa, especificamente 
aqueles voltados ao exame da constituição discursiva do sujeito e da sexualidade 
desenvolvidos por Foucault. Tal pesquisa se justifica pela necessidade de discutirmos 
os papeis de gênero que são postos pela sociedade heteronormativa e os modos 
pelos quais os crossdressers quebram esse padrão em busca de vivenciar uma nova 
subjetividade. Ao realizarmos essa discussão, estaremos contribuindo para a 
compreensão das novas identidades que se constituem na contemporaneidade. 
Palavras-chave: Crossdressing. Discurso. Poder-saber. Subjetividade. 
 
Abstract: This article, as a result of a clipping of our Master's Dissertation, aims to 
investigate the ethical constitution of the crossdresser subjectivity in relation to the 
power-knowledge relations in contemporaneity. Our corpus is three testimonies of 
Brazilian male crossdressers associated to the Brazilian Crossdresser Club website. 
We understand crossdressers as subjects who eventually wear typical clothing or 
accessories, but do not necessarily understand each other as homosexuals. The study 
is based on the theoretical-methodological postulates of the French Discourse 
Analysis, specifically those focused on examining the discursive constitution of the 
subject and sexuality developed by Foucault. Such research is justified by the need to 
discuss the gender roles that are put by heteronormative society and the ways in which 
crossdressers break this pattern in search of experiencing a new subjectivity. In making 
this discussion, we will be contributing to the understanding of the new identities that 
are constituted in contemporaneity. 
Keywords: Crossdressing. Discourse. Power-knowledge. Subjectivity. 
 
 

Introdução 

Este artigo tem por finalidade analisar três depoimentos de crossdresser 

masculinos brasileiros à luz dos postulados teórico-metodológicos da Análise 

do Discurso de linha francesa, buscando investigar de que modo se dá o 

processo de subjetivação desses sujeitos em meio às relações de poder 

contemporâneas que os atravessam. 



640 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

O termo crossdresser é comumente utilizado para nomear o sujeito que 

costuma se vestir com roupas e acessórios tidos como próprios ao sexo aposto 

ao que se nasce. A definição é de Vencato (2013), que também estudou o sítio 

eletrônico Brasilian Crossdresser Club (BCC), espaço digital de relacionamento 

entre praticantes do crossdressing no Brasil, em sua pesquisa na área de 

Antropologia.  

Um ponto importante que a autora mencionada cita é o fato do 

crossdressing não estar necessariamente relacionado às práticas sexuais dos 

sujeitos. Isto quer dizer que as crossdressers não são necessariamente 

sujeitos homossexuais que ―se vestem de mulher‖, pelo contrário, em sua 

investigação Vencato (2013) descobriu que maior parte das crossdressers que 

participaram da sua pesquisa eram homens heterossexuais, vários deles 

casados. Com isso não estamos afirmando não existir crossdressers 

homossexuais ou que o crossdressing não possa ser, em algum caso, um 

fetiche sexual, mas que esses não são aspectos definidores. 

Em nosso estudo, o método de análise adotado será o 

arquegenealógico, desenvolvido por Foucault (2008). Tal escolha de 

metodologia se justifica pelo fato dele abarcar a ideia central de Foucault sobre 

a manifestação das práticas discursivas e como estas devem ser analisadas, a 

saber: partindo de um viés histórico e considerando a singularidade da sua 

emergência. 

Desse modo, tomar os depoimentos das crossdressers associadas ao 

BCC como corpus sob o viés arquegenealógico significa refazer o percurso 

histórico dessas práticas discursivas, buscando compreender onde elas se 

inscrevem, em que momento se dá a irrupção dessas escritas sobre si, quais 

apagamentos ou transformações são infligidos a esses discursos no decorrer 

da história que fazem com que um e não outro sejam produzidos; e ainda quais 

são as regras que possibilitam o surgimento desse discurso sobre si e a 

maneira como promovem modos de subjetivação desses sujeitos sobre si 

mesmos (NASCIMENTO, 2013). 
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1. As relações de poder-saber 

Foucault toma o poder como um elemento indispensável à compreensão 

da constituição do sujeito. Tal importância dada pelo francês ao poder se 

justifica pelo fato das relações sociais de maneira geral serem atravessadas 

por um complexo emaranhado de relações de poder, sendo elas exercidas 

principalmente por meio do discurso. 

Foucault (2014, p. 121) propõe que a investigação sobre as relações de 

poder tomem como base ―as formas de resistência aos diferentes tipos de 

poder‖, isto é, ―mais do que analisar o poder do ponto de vista de sua 

racionalidade interna, trata-se de analisar as relações do poder por meio do 

enfretamento das estratégias‖. Para o autor, o poder não é unilateral. O que se 

tem é um enfrentamento constante de relações em que concorrem, forças que 

tentam se sobrepor umas as outras. Não se pode, então, estudar simplesmente 

o poder pelo poder, é necessário antes entender de que modo e a partir de 

quais estratégias os sujeitos resistem e enfrentam as redes de poder que a 

todo tempo querem envolvê-los. Ainda segundo Foucault (2014, p. 134), 

o poder só se exerce sobre ‗sujeitos livres‘, e enquanto são ‗livres‘ – 
entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante 
de si um campo de possibilidade em que várias condutas, várias 
reações e diversos modos de comportamentos podem apresentar-se.  

Logo, a liberdade é entendida como um pré-requisito para que possam 

se estabelecer relações de poder. Se o sujeito se encontra em estado de 

escravidão ou similar, no qual não existe nenhuma possibilidade de lutar, ou de 

pelo menos revidar, discordar; estamos diante de outra forma de dominação. 

Não podemos confundir, então, relações de poder com dominação irreversível, 

mas entendê-las como uma arena em que concorrem visões diferentes, onde a 

todo momento uma tenta se sobrepor a outra, instaurando, assim, a agonística 

do poder. Conforme Castelo Branco (2008, p. 141) ―o enfrentamento agonístico 

pressupõe campos de lutas sempre abertos, pela razão de que são 

constituídos por forças em lutas estratégicas sem descanso‖, o que nos leva a 

refletir que, para compreendermos a construção ética do sujeito crossdresser, 

precisamos entendê-lo como alguém em constante agonística contra as 
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normas éticas que interditam seus desejos, enquanto busca conhecer e/ou 

encontrar a si mesmo, ou seja, enquanto busca a verdade de si.  

 

2. Os modos de subjetivação 

Em seus estudos, Foucault defende a necessidade de novas formas de 

subjetivação que se sobreponham a objetivação promovida pelas relações de 

poder exercidas por diversas instituições sociais. Ao discutir sobre essas novas 

formas de subjetivação, o autor defende que estas são possíveis a partir de 

uma atitude ética do sujeito que ele vai chamar de ‗cuidado de si‘.  

O cuidado de si, que podemos entender como o ato de preocupar-se 

consigo mesmo e de exercer determinadas práticas sobre seu corpo e sua 

vida, desenvolve-se no pensamento filosófico da Grécia antiga tendo como 

principais referências Sócrates e Gregório de Nissa, não apenas como um 

princípio, mas como uma prática constante, uma espécie de modo de vida. De 

acordo com Foucault (2014, p. 180), ―pode-se dizer que, em toda a filosofia 

antiga, o cuidado de si foi considerado, ao mesmo tempo, como um dever e 

como uma técnica, uma obrigação fundamental e um conjunto de 

procedimentos cuidadosamente elaborados‖ com o objetivo de promover o 

encontro do sujeito consigo mesmo, com sua verdade. Porém, ainda conforme 

o autor, essa prática não se restringe à vida filosófica, nem surge com o 

pensamento filosófico, mas, de modo geral, era uma prática valorizada em toda 

a Grécia. 

Tendo em vista esses aspectos do cuidado de si, cabe-nos refletir sobre 

como esses modos de subjetivação se dão atualmente; como, nos dias de 

hoje, os indivíduos atuam sobre si mesmos; quais são as técnicas usadas para 

promover novas formas de subjetivação, contraponde-se às formas de 

objetivação, pois esse era o objetivo de Foucault quando estudou as práticas 

de si na antiguidade clássica: compreender melhor como se dão esses 

processos na atualidade. Sales (2008, p. 04) destaca alguns aspectos 

importantes a serem considerados quanto aos modos de subjetivação: 

Na experiência da vida como obra de arte as curvas da dobra estão 
presentes nesse retorno sobre si mesmo, que visa não à construção 



643 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

de identidade, mas o desvio do que se é para ser um outro. Não há, 
portanto, um modelo a ser atingido, uma forma perfeita, mas a 
possibilidade de um exercício da liberdade na composição de um 
estilo de vida.  

O que o autor chama de ‗curvas da dobra‘ são as novas possibilidade, 

novas perspectivas, novos modos de subjetivação. Segundo ele, essa atitude 

ética do retorno a si mesmo possibilita um exercício de liberdade que permite 

ao sujeito criar para si um estilo de vida que lhe permita viver da melhor 

maneira possível, não existindo nesse processo um modelo a ser seguido, o 

que resulta da própria ideia de liberdade. 

Atrelada ao cuidado de si, está a noção de técnicas de si. Tais 

técnicas são conjuntos formados por práticas definidoras de uma estética da 

existência, ―ou seja, práticas reflexivas e voluntárias por meio das quais os 

homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram 

transformar-se, modificar-se, em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra 

de arte‖ (CARVALHO, 2008, p. 46). As técnicas ou práticas de si seriam 

exatamente as tomadas de atitude ética, pelo indivíduo, que resultam em ações 

diretas sobre seu próprio corpo ou comportamento com o objetivo claro de 

tornar-se sujeito de uma verdade sobre si. Nas palavras de Foucault (2014, p. 

266) as técnicas de si 

permitem aos indivíduos efetuar, sozinho ou com a ajuda de outros, 
certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, seus 
pensamentos, suas condutas, seu modo de ser; transformar-se afim 
de atingir certo estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de 
perfeição ou de imortalidade. 

É por meio dessas técnicas de si que o sujeito é capaz de produzir 

novas formas de subjetividade, seja por meio da sua ação direta sobre o 

próprio corpo, ou pela ação do outro, como consta nas palavras de Foucault 

(2014). Essa noção é fundamental para pensarmos sobre o crossdressing, uma 

vez que essa prática se dá exatamente pela transformação pelo sujeito de seu 

próprio corpo por meio dos elementos simbólicos que ali inscrevem.  
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3. Modos de subjetivação em depoimentos de crossdressers 
brasileiros 

Com base nas reflexões teóricas realizadas nos tópicos anteriores, 

iniciaremos a análise dos depoimentos retirados do BCC. Os três enunciados 

que analisamos constitui um trajeto temático sobre a infância dos sujeitos 

crossdressers, o modo como tiveram seus primeiros contatos com as peças 

femininas e as negociações realizadas para conseguir vivenciar a experiência 

de usá-las. 

Experimentei uma calcinha de minha irmã, talvez com uns seis anos 
de idade, não me lembro a cor, acho que era uma calcinha salmão de 
cetim. Desde então, sempre que pude, vesti peças femininas. Eram 
as sandálias de minha mãe, as meias-calças de minha irmã, sempre 
as pressas e com medo de ser pego... Muitas de vocês devem ter 
conhecido esse prazer feito de fetichismo e de transgressão da coisa 
proibida. (Carla Mel)

1
 

Acho que mais ou menos aos 10 anos, minha mãe recebeu uma 
grande quantidade de roupas femininas. Eu e minha irmã ajudamos a 
separar as roupas: saias, shorts, blusas, vestidos. Minha irmã ia 
experimentando as roupas e dando os shortinhos para que eu 
experimentasse. E gostei. Separei uma mini-saia e uma blusa de 
elásticos nas mangas. Depois pequei um colant que minha irmã 
quase não usava. Como tinha um quarto só meu, era fácil esconder 
estes meus tesouros. E a noite, trancava a porta do quarto e ia dormir 
de meninina: colant, saia e blusinha. (Anne)

2
  

Sou uma CD, ou seja, um homem com a alma feminina, adoro tudo 
desse universo. Mas vivi assim a minha vida inteira, sempre trancada 
no armário: quando criança e adolescente vestia as roupas de minhas 
irmãs as escondidas, e quando cheguei a idade adulta me casei e 
passei a assaltar o guarda roupas de minha esposa, sempre as 
escondidas é claro.(Denise)

3
 

De acordo com Gregolin (2005) o trajeto temático, em termos analíticos, 

possibilita visualizar no interior de um arquivo algumas regularidades que nos 

permitem compreender as escolhas temáticas de um sujeito discursivo num 

dado momento histórico. Ora, nos três enunciados acima transcritos é possível 

encontrar uma regularidade temática: o período de infância, no qual os sujeitos 

tiveram o primeiro contato com peças femininas. 

                                                           
1
 Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=329>. Último acesso em: 22/09/16. 

2
 Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=310>. Último acesso em: 22/09/16. 

3
 Fonte: < http://www.bccclub.com.br/bios/bios.php?id=355>. Último acesso em: 22/09/16. 
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Em seu enunciado, o sujeito Carla Mel traz lembranças dos seus seis 

anos de idade, quando experimentou pela primeira vez uma calcinha 

pertencente à irmã, sendo esse o seu bilhete de entrada para as experiências 

futuras com o mundo simbólico do feminino. Isso é perceptível por meio das 

expressões ―experimentei uma calcinha‖ e ―Desde então, sempre que pude, 

vesti peças femininas‖, em uma indicação de que o contato com a peça íntima 

provocou nele uma mudança, despertou nele um desejo que mudaria, de certa 

forma, sua maneira de enxergar a si mesmo. 

No segundo enunciado, o sujeito Anne também faz referência ao seu 

primeiro contato com roupas femininas, que se deu ―mais ou menos aos 10 

anos‖ quando a mãe ―recebeu uma grande quantidade de roupas femininas‖ e 

Anne, junto com a irmã, passou a experimentar os ―shortinhos‖. Por fim, temos 

o enunciado do sujeito Denise, segundo quem, ―quando criança e adolescente 

vestia as roupas de minhas irmãs as escondidas‖. Percebemos, a partir dessa 

recorrência discursiva, que a urge, ou seja, o desejo de usar peças femininas, 

apareceu nesses sujeitos desde muito cedo. 

Essa escolha temática aponta para a construção de um discurso de 

defesa em que os sujeitos tentam explicar a origem desse desejo, colocando-o 

como algo espontâneo que aparece na infância ou adolescência junto com 

outro conjunto de transformações físicas ou comportamentais. Existe aqui um 

atravessamento interdiscursivo em que, de certa forma, elas tentam se 

contrapor aos discursos de formações discursivas medicinais, que geralmente 

tratam esses casos como patologias; religiosas, que geralmente atribuem esse 

comportamento a uma escolha errada do sujeito e, em se tratando de uma 

escolha, ele poderia simplesmente escolher não fazer e, assim, evitar o 

pecado; familiares, que são responsáveis por vigiar de perto os corpos infantis, 

ainda em formação, e discipliná-los de acordo com o binário 

masculino/feminino. De um lado, vemos o atravessamento do poder disciplinar 

exercido por essas instituições, de outro, o discurso sobre a infância como 

forma de resistência a essa disciplinarização dos corpos. 

A contraposição se torna ainda mais clara quando consideramos que 

nos enunciados é possível vislumbrar marcas de interdição. O enunciado do 
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sujeito Carla, por exemplo, deixa claro que em sua infância o crossdressing se 

deu por meio do contato às escondidas com peças e acessórios da mãe e da 

irmã: ―Eram as sandálias de minha mãe, as meias-calças de minha irmã, 

sempre as pressas e com medo de ser pego...‖; o sujeito Anne relata que 

precisava esconder as peças no seu quarto: ―Como tinha um quarto só meu, 

era fácil esconder estes meus tesouros‖; enquanto que o sujeito Denise, por 

sua vez, relata que ―vestia as roupas de minhas irmãs as escondidas‖. A tirinha 

a seguir representa bem a realidade descrita nos enunciados em análise: 

Figura 1: Tirinha de Laerte: Pequeno Travesti 

 
Fonte: <http://manualdominotauro.blogspot.com.br/2014_07_01_archive.html> Acesso 

em 20 de setembro de 2016 

 

Na tirinha, o ―pequeno travesti‖, como o batizou Laerte, não quer ser 

visto pelo colega que veio visitá-lo: ―Não quero que vejam como estou‖. Este 

enunciado marca a interdição que atravessa o sujeito, ele teme não ser aceito, 

ser ridicularizado. Essa leitura é reforçada quando ele apresenta uma condição 

para que se apresente ao amigo como está: ―Só se não contar pra ninguém‖. 

Por que a necessidade do segredo? Porque o sujeito está disciplinado pelo 

discurso culturalmente construído a respeito do papel que cabe ao gênero 

masculino e ao feminino e, no caso, não cabe ao masculino o uso do vestido. 

A interdição sofrida pelo discurso familiar que se observa nos 

enunciados dos sujeitos Carla, Anne e Denise também é perceptível na fala do 

pequeno travesti, ao ser perguntado se sempre se veste assim: ―Só quando 

minha mãe não está‖. Ou seja, a mãe não permitiria que ele usasse vestido e 

sandálias. Então, assim como os sujeitos crossdressers em análise, ele precisa 

esperar a mãe se ausentar para poder ter acesso às peças de roupa e poder 

vivenciar seu desejo. A existência dessa tirinha enquanto enunciado externo ao 
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nosso corpus, mas que compõe o trajeto temático aqui discutido, corrobora 

para a compreensão de que as relações de poder que atravessam o discurso 

familiar no que se refere aos padrões de gênero são percebidas por outras 

formações discursivas, como a midiática a que pertence a tirinha. 

O discurso marcado pelo medo e pela proibição a que os termos 

―esconder‖ e ―as escondidas‖, nos enunciados dos depoimentos, e da condição 

que o pequeno travesti dá ao colega para que se apresente a ele usando o 

vestido permite-nos vislumbrar marcas de interdição nas falas desses sujeitos. 

Tais marcas presentes nos enunciados possibilitam a construção da 

subjetividade ligada ao que é ser menino e o que ser menina em nossa 

sociedade. A memória discursiva a respeito dos modelos binários que o 

sistema heteronormativo cria possibilita a compreensão desse processo de 

construção. Um dos principais modelos binários advindos desse sistema é 

aquele que separa os sujeitos em homem e mulher e o que pertence ao 

universo de cada um dos dois gêneros. Assim, desde pequenos somos 

instruídos por nossos pais que nos ensinam que os brinquedos de menino são 

carrinhos, soldados, pião, estilingue, dentre outros; enquanto que as meninas 

devem brincar com bonecas, casinhas, brinquedos no formato de utensílios 

domésticos etc.. 

O mesmo acontece com as vestimentas: para as meninas os vestidos 

coloridos, as blusinhas, as saias, a meia-calça; já os meninos ficam com as 

calças, bermudas, camisas sociais, camisetas e tênis, nada disso em tecidos 

como seda ou tule. Esses discursos heteronormativos são atravessados pelo 

poder disciplinar que nos moldam desde os primeiros anos de vida.  

São esses os discursos que atravessam os enunciados em análise e 

que nos permitem compreender por que os sujeitos enunciam que praticavam 

às pressas, às escondidas ou com medo o que ainda não sabiam na época ser 

o crossdressing e perceber em seus discursos as marcas do poder disciplinar, 

exercido, nesse caso, pela família e reforçado pela escola, pela igreja, dentre 

outras instituições. Eles tinham noção de que as suas ações iam contra essas 

regras preestabelecidas sobre o que é ser menino ou menina e sabiam que 

sofreriam represálias se fossem flagrados transgredindo-as. 
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Ao mesmo tempo, porém, vemos a resistência por parte desses sujeitos 

ao exercício do poder disciplinar. Tal resistência é posta em prática no 

momento em que, mesmo de forma velada, eles não deixam de vivenciar os 

seus desejos. Nesse trajeto temático, então, é possível notar o ciclo contínuo 

entre o saber socialmente construído a cerca do que é ser homem ou mulher; o 

poder disciplinar que se vale desse saber para o exercício do domínio sobre os 

corpos, que se dá por meio das instituições citadas anteriormente; e as formas 

de resistência a essas relações por parte do sujeito, que se dá no momento em 

que ele cria estratégias para conseguir vivenciar seu desejo. 

Por meio das técnicas de si, aqui representadas pelo ato de vestir o 

colant, a saia e a blusinha, o sujeito cria para si uma nova subjetividade em que 

ele vê mesclado o feminino e o masculino. Tal atitude surge, então, como ato 

de resistência: as técnicas de si surgem como técnicas de resistência e, assim, 

o sujeito crossdresser deve ser entendido também como um sujeito de 

resistência que, por meio dessas diferentes formas de negociação, consegue 

combater o poder disciplinar. 

 

Considerações finais 

Ao usar peças de roupas que socialmente significam ou simbolizam o 

feminino, o sujeito crossdresser inscreve em seu corpo traços da subjetividade 

feminina, o que faz com que esse sujeito tenha experiências novas consigo 

mesmo, que realize transformações também na maneira de se comportar, de 

falar, de andar etc.. O que os enunciados analisados nos revelam é que esses 

sujeitos se vestem assim porque desejam vivenciar o ser mulher, desejam 

experimentar as sensações advindas desses símbolos femininos. É por meio 

dessas novas experiências que se dá a subjetivação do sujeito crossdresser. 

Ao transgredir o sistema heteronormativo, o sujeito sente prazer porque 

na verdade ele não se encaixa ali. Ele é um sujeito que não quer ser 

enquadrado, rotulado, classificado e muito menos controlado. Ao contrário, sua 

principal característica é exatamente a transgressão. O sujeito sente prazer na 

transgressão porque é a partir dessa atitude que ele vivencia a liberdade e, por 

conseguinte, a verdade de si. A agonística do poder de que fala Castelo Branco 
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(2008) fica aqui muito clara: são dois pólos de interesses distintos lutando para 

sobrepor-se um ao outro, os dois, ao mesmo tempo, exercendo o poder. 
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Resumo: Este artigo analisa a polifonia de enunciadores em quatro resumos 
acadêmicos. Para tal empreendimento, lançamos mão da Teoria da Argumentação na 
Língua proposta por Oswald Ducrot (1987, 1988) e Anscombre/Ducrot (1983, 1994). A 
metodologia empregada é de natureza descritiva e qualitativa, tendo em vista que 
estamos atentos ao funcionamento desse operador tanto como elemento coesivo 
quanto pelo fato de ser utilizado como uma estratégia argumentativa. A análise do 
corpus constatou que o resumo acadêmico trata-se de um gênero discursivo que 
apresenta como principal estratégia argumentativa a polifonia de enunciadores, em 
que os operadores de contraposição masPA analisados não funcionam apenas como 
elementos de ligação de palavras e orações, mas também ativam pontos de vista 
diferentes, corroborando para o leitor perceber o posicionamento do locutor 
responsável pelo texto.  
Palavras-chave: Argumentação. Operadores. Polifonia. Resumo. 
 
Abstract: This article analyzes the polyphony of enunciators in four academic 
abstracts. For this research, we use the Theory of Argumentation in the Language 
proposed by Oswald Ducrot (1987, 1988) and Anscombre/Ducrot (1983, 1994). The 
methodology applied is descriptive and qualitative in nature, considering that we are 
observing the function of this operator as cohesive element as well as by the fact of 
being used as an argumentative strategy. The analysis of the corpus demonstrated that 
this discursive genre is presented as the main argumentative strategy of the polyphony 
of enunciators, in which contraposition operators masPA analyzed do not only function 
as elements of linking words and statements, but they activate different points of view, 
corroborating for the reader to perceive the position of the locutor responsible for the 
text.  
Keywords: Argumentation. Operators. Polyphony. Academic Abstract. 
 
 

Introdução 

Considerando o processo habitual de utilização da linguagem pelos 

indivíduos de uma sociedade e nos apoiando nos postulados desenvolvidos por 

Anscombre/Ducrot (1983, 1994) com a Teoria da Argumentação na Língua, 

quando afirmam que a língua é por natureza argumentativa, intentamos, neste 

texto, apresentar uma análise linguístico-discursiva do operador de 

contraposição masPA, a partir da apreciação de quatro resumos acadêmicos. 

Pontuamos que nossos olhares incidirão para o fato de que, quando da 

produção de um resumo acadêmico, texto percebido e descrito como um 
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gênero ―objetivo‖, o locutor do texto deixa revelar marcas de sua subjetividade 

ao por em cena outros pontos de vista. Assim, por meio dessas marcas, é 

construída a argumentatividade almejada pelo locutor/produtor do texto, em 

relação à forma como o texto é direcionado ao pretenso leitor/ouvinte. 

Este texto terá a seguinte estrutura: apresentação da Teoria da 

Argumentação na Língua, comentários sobre os operadores de contraposição e 

a noção de polifonia, algumas palavras sobre os gêneros discursivos, 

mormente o resumo acadêmico, e as análises. Por último, serão expostas as 

considerações finais e as referências bibliográficas. 

 

1. A Teoria da Argumentação na Língua: algumas palavras  

Publicada originalmente em 1983, na obra L`argumentation dans la 

langue, a Teoria da Argumentação na Língua proposta por Jean-Claude 

Anscombre e Oswald Ducrot (1983, 1994) e Ducrot (1987, 1988) se 

caracteriza, primordialmente, por ser uma teoria não-referencialista. Assim, o 

significado não tem qualquer relação com seu referente no mundo, mas apenas 

na relação entre os enunciados. A relação linguística é intimamente 

argumentativa e, ao produzir um enunciado e ao apresentá-lo a seu 

interlocutor, o locutor está apresentando seu ponto de vista sobre o mundo. 

Dessa forma, a supracitada teoria afirma que a argumentação está 

inscrita na língua e opõe-se à concepção tradicional de sentido de um 

enunciado. De acordo com a visão tradicional que se tem de sentido, há três 

tipos de indicações em um enunciado, a saber: a) objetivas: que representam a 

realidade e correspondem ao aspecto denotativo; b) subjetivas: que indicam a 

atitude do locutor frente à realidade e apresentam um aspecto de conotação; e 

c) intersubjetivas: que se referem às relações do locutor a quem se dirige. 

Logo, conforme essa noção tradicional, em um enunciado como ―Marcos 

é inteligente‖, os três aspectos já estariam contemplados: o aspecto objetivo 

com relação à descrição de Marcos; o subjetivo teria relação com o fato de o 

locutor (produtor do texto) ter alguma espécie de admiração pela inteligência de 

Marcos e, por sua vez, o intersubjetivo, que tem relação direta com o objetivo 

do locutor ao apresentar tal enunciado, em função do que almeja do 
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interlocutor. Assim, se ―Marcos é inteligente!‖, característica esta que é levada 

em conta pelo locutor, o seu interlocutor ―pode confiar e esperar bons 

resultados do trabalho que for reservado a Marcos‖. 

Ducrot (1988) defende que nas próprias indicações objetivas, mesmo 

com a essência referencial ou descritiva, já existe uma carga de 

argumentatividade, pois a própria descrição da realidade, ou referenciação, se 

dá através de escolhas dentre as palavras disponíveis na língua. Assim, a 

atitude do locutor influi no modo como descreve essa realidade e procura atrair 

a atenção do interlocutor para o que está sendo dito.  

Confirmando tal posicionamento, podemos observar que o adjetivo 

―inteligente‖, imputado a Marcos, não apenas o caracteriza, mas funciona de 

forma argumentativa, dada a força que dará ao enunciado e que resultará na 

aceitação, pelo outro, daquilo que foi apresentado no conteúdo proposicional. 

Ducrot (1988), então, reorganiza as indicações de sentido e afirma que 

não há neutralidade ao se representar a realidade e que, por isso, os aspectos 

ditos ―objetivos‖ passam a não existir na sua teoria. O autor unifica os aspectos 

subjetivos e intersubjetivos e passa a chamá-los de valor argumentativo de um 

enunciado que, por sua vez, corresponde à orientação dada pela palavra ao 

discurso e que determina, ainda, as possibilidades ou impossibilidades de 

continuação determinadas pelo seu uso.  

Os estudos que compreendem a Teoria da Argumentação na Língua 

compreendem diversas etapas, desde a publicação de L`argumentation dans la 

langue (1983). Neste texto, usamos a versão em espanhol de 1994. No 

entanto, por motivo de espaço, é impossível traçar todo o panorama 

perpassado por essa teoria. Ainda assim, é relevante mencionar que a Teoria 

da Argumentação na Língua é constituída por quatro etapas, a saber: 

Descritivismo Radical, Descritivismo Pressuposicional, A argumentação como 

constituinte da significação e a Argumentatividade Radical.  

No primeiro momento, de forma bem sintética, é possível dizer que 

língua e argumentação eram vistas de forma separadas, tendo em vista que tal 

teoria, em sua base, é de inspiração estruturalista. A partir da segunda etapa, 

Descritivismo Pressuposicional, a argumentação é sugerida a partir da relação 
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entre enunciados elaborados com elementos como ―pouco‖ e ―um pouco‖. Os 

fundadores da teoria chegam, inclusive, a afirmar que não há muita diferença 

entre essas duas primeiras etapas, tendo em vista que a segunda é, na 

verdade, um ajuste da primeira etapa. Então, a orientação argumentativa 

estaria presente na percepção que o leitor teria a partir dos conteúdos 

proposicionais presentes nos enunciados elaborados com ―pouco‖ ou ―um 

pouco‖. Logo, entre os enunciados ―João dormiu pouco: logo, não pode dirigir‖ 

e ―João dormiu um pouco: logo pode dirigir‖, haveria uma orientação 

argumentativa, possibilitada pelas expressões ―pouco‖ e ―um pouco‖, que 

orientaria o leitor para a produção de conclusões díspares. 

Com a terceira etapa, A argumentação como constituinte da significação, 

Ducrot (1988) ressalta que uma possível ideia de quantidade entre ―pouco‖ e 

―um pouco‖ deve ser abandonada, tendo em vista que no uso das duas 

estruturas, a conclusão seria a de que ―João havia dormido‖. O fato que residia 

na diferença entre os operadores ―pouco‖ e ―um pouco‖ reside, agora, na 

orientação argumentativa e, sendo assim, a frase pode comportar diversos 

morfemas, expressões ou termos que, além de seu conteúdo informativo, 

servem para dar uma orientação argumentativa ao enunciado, conduzindo o 

destinatário para uma ou outra direção. É nesta terceira etapa que nós nos 

filiamos para nossas análises. 

Quanto à quarta etapa, A Argumentatividade Radical, para esse autor 

(1988), há expressões na língua que por si mesmas têm um valor 

argumentativo. A argumentação, então, estaria inscrita na língua. Atualmente, a 

Teoria dos Blocos Semânticos foi apresentada à linguística, mas não nos 

deteremos em explicitar tal etapa. É importante compreender, além dessas 

breves noções preliminares, outro conceito inserido por Ducrot (1987) nos 

estudos linguísticos, como é o caso do termo polifonia, que será detalhado no 

próximo tópico. 
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1.1. Os operadores de contraposição e a polifonia de enunciadores 

Koch (2004), apoiada nas pesquisas desenvolvidas no interior da Teoria 

da Argumentação na Língua, apresenta, ao dedicar-se ao estudo dos 

operadores argumentativos, que há dois tipos de operadores: os do tipo lógico 

e os do tipo discursivos ou argumentativos. 

Os operadores do tipo lógico, segundo a autora (2004, p. 102), são 

aqueles utilizados com a função de ligar ―[...] apenas proposições dentro do 

mesmo enunciado, transformando predicados simples em complexos e dando 

origem a frases ligadas [...]‖. Já os operadores do tipo discursivo ou 

argumentativo, para a autora, são os que aparecem não só entre as orações de 

um mesmo período, mas também encadeando orações de períodos diferentes 

ou encadeando parágrafos diferentes. 

Ainda para Koch (1999, p. 17), é pertinente dizer que os operadores têm 

como função relacionar semanticamente elementos no interior do texto, 

essenciais para a interpretação do mesmo. A autora afirma que ―[...] a coesão, 

por estabelecer relações de sentido, diz respeito ao conjunto de recursos 

semânticos por meio dos quais uma sentença se liga com a que veio antes [...] 

com o propósito de criar textos‖. Logo, o funcionamento dos operadores 

argumentativos pode ser percebido, também, como um recurso coesivo. 

Apoiados nos apontamentos dessa autora, interessar-nos-á, aqui, o 

operador masPA presente no grupo dos operadores que orientam os 

enunciados para conclusões contrárias. Tal elemento, além de orientar os 

enunciados para certas conclusões, também é responsável por ativar polifonia 

de enunciadores. A utilização da nomenclatura masPA, aqui, é para diferenciar 

da estrutura masSN que, conforme Vogt e Ducrot (1980), tem por função 

retificar uma proposição já apresentada em um enunciado anterior.  

O termo polifonia, que significa várias vozes, serve, na Teoria Polifônica 

da Enunciação, para designar os locutores e enunciadores presentes no 

discurso. Ducrot (1988) usa esse termo com o objetivo de romper com a crença 

quanto à unicidade do sujeito, provando a existência de diferentes pontos de 

vista que são colocados em cena pelo locutor. Um dos elementos responsáveis 



655 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

por ativar a polifonia, nos enunciados, é a estrutura masPA, como veremos nas 

análises. 

Inicialmente utilizado por Bakhtin (2002), baseado na composição 

musical em que várias vozes são superpostas, para caracterizar o Romance de 

Dostoiewski, no qual a voz do personagem é tão plena como a voz do autor, o 

termo polifonia é usado por Ducrot (1987, 1988), nos estudos linguísticos, 

como empréstimo, para provar que nos enunciados tal fenômeno também 

ocorre. 

Alguns conceitos são apresentados por Ducrot (1988) em sua teoria 

polifônica, a saber: sujeito empírico, locutor e enunciador. O sujeito empírico 

(SE) é visto como aquele que produz o enunciado. Já o locutor (L), é aquele a 

quem é atribuída a responsabilidade pelo enunciado. Para o autor, há marcas 

linguísticas que indicam a possibilidade de identificação do locutor (L), a saber: 

pronomes pessoais (eu, me, mim) ou, em alguns casos, marcas espaciais ou 

temporais (como aqui e agora), por exemplo. O enunciador (E), explica o 

teórico, traz os diferentes pontos de vista que se apresentam no enunciado, ou 

seja, as perspectivas abstratas. 

Outra distinção importante na teoria polifônica da enunciação é entre a 

polifonia de enunciadores e a polifonia de locutores. De forma sintética, 

podemos explicar que a polifonia de enunciadores ocorre quando o locutor 

apresenta perspectivas diferentes no enunciado. Os enunciadores são 

compreendidos por Ducrot (1987, 192), como: 

[...] seres que são considerados como se expressando através da 
enunciação, sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; se 
eles ―falam‖ é somente no sentido em que a enunciação é vista como 
expressando o seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não 
no sentido material do termo, suas palavras.  

Assim, o locutor pode se posicionar em relação aos enunciadores de 

várias formas: identificando-se, aprovando um ponto de vista ou opondo-se a 

ele. Ocorre identificação, por exemplo, com um dos enunciadores, nos casos 

de asserção, quando o locutor apresenta um ponto de vista e assume esse 

ponto de vista. O caso de aprovação, conforme o autor salienta (1988, p. 66), 

ocorre quando ―[...] o locutor indica que está de acordo com esse enunciado 
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[...]‖, ainda que para isso esse locutor não queira fazer admitir o ponto de vista 

apresentado pelo enunciador.  

Ainda de acordo com Ducrot (1987, p. 193), é o locutor, enquanto 

responsável pelo enunciado, quem ―[...] dá existência, através deste, a 

enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes‖. Além 

disso, o locutor pode se manifestar porque há uma assimilação entre o locutor 

e pelo menos um dos enunciadores, o que faz com que esse locutor tome um 

enunciador como representante, implicando, dessa forma, a atualização desse 

enunciador; ou porque o locutor desejou fazer aparecer um dos enunciadores, 

sem que para isso se assimile a um determinado enunciador. 

Quanto à polifonia de locutores, segundo Ducrot (1987, p. 185), pode ser 

encontrada no discurso relatado em estilo direto, como no enunciado ―João me 

disse: eu virei.‖, no qual há dois locutores, a saber: o locutor L1, que é 

responsável por todo o enunciado ―João me disse: eu virei‖ e o locutor L2, 

responsável pelo segmento ―eu virei‖. Temos, portanto, dois locutores em um 

mesmo enunciado.  

 

2. Sobre o resumo acadêmico, a metodologia e análises do corpus 

Bakhtin (2000, p. 279), ao tratar sobre os gêneros do discurso, postula 

que ―A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana.‖ O autor ainda acrescenta que ―[...] cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados 

[...]‖, os quais recebem a denominação de ―gêneros do discurso‖. O resumo 

acadêmico é um desses ―gêneros do discurso‖.  

Indo em direção a essa infinidade de textos que circulam na sociedade, 

Silva e Mata (2002) apresentam os principais tipos de resumos, a saber: 

resumo de telenovela, resumo de filme, resumo jornalístico de textos e resumo 

literário. No meio acadêmico, os principais tipos são: o resumo de tese ou 

dissertação, o abstract, resumo de trabalhos para congressos e o resumo 

escolar. 
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Além disso, para as autoras (2002), o resumo, sobretudo o acadêmico, 

tem a função de persuadir o leitor à leitura do texto na íntegra e, quando do 

envio de um resumo para avaliação de pareceristas em um evento, o autor, 

para ter seu resumo aceito, deve estar atento a algumas normas quanto à 

estrutura do resumo, a saber: objetivo, marco teórico, metodologia, possíveis 

resultados e conclusão, estrutura essa que deve ser obedecida, sob o risco de 

o texto não ser aceito. Ressaltamos que consideraremos, aqui, como resumo 

acadêmico, os resumos publicados em revistas e sites especializados ou anais 

de congressos, que circulam no meio acadêmico.  

Destacamos ainda que a metodologia aplicada na análise dos resumos é 

de natureza analítico-descritiva. As análises seguiram a seguinte ordem: coleta 

dos resumos em anais, leitura e seleção dos resumos, análises e descrição dos 

operadores. Cabe destacar que, por motivo de espaço, trechos dos resumos 

foram suprimidos, incluindo os títulos, sem, contudo, prejudicar a compreensão. 

RESUMO 01: 

A proposta deste estudo é de analisar alguns aspectos da variação 
linguística no estado de Pernambuco, ainda pouco documentada em 
trabalhos tanto de nível sociolinguístico, quanto dialetológico, mas 
muito influentes na sociedade. Há muito tempo, pesquisadores do 
mundo todo estudam as línguas e seu comportamento variável. [...]  

No resumo 01 há a presença do masPA que ativa a polifonia de 

enunciadores por meio dos seguintes pontos de vista: 

 

E1: A proposta deste estudo é de analisar alguns aspectos da 
variação linguística no estado de Pernambuco, ainda pouco 
documentada em trabalhos tanto de nível sociolinguístico, quanto 
dialetológico, 

E2: A variação linguística, em PE, demonstra não ser um assunto 
relevante. 

E3: mas muito influentes na sociedade. 

E4: A variação linguística, em PE, é um assunto relevante. 

  

Com base apenas no primeiro argumento, presente em E1, é possível 

concluir que o tema em questão, em PE, ―demonstra não ser um assunto 

relevante‖. No entanto, ao introduzir a continuidade do enunciado com o 

operador ―mas muito influentes na sociedade‖, o leitor precisará elaborar outra 
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conclusão, a de que ―a variação linguística, em PE, demonstra ser um assunto 

relevante‖, conclusão contrária àquela elaborada em E2. 

O locutor, diante dos enunciados aqui apresentados, rechaça E2, aprova 

E3, e se identifica com E1 e E4. É interessante observar que é com E4 que o 

locutor justifica a importância da pesquisa apresentada no resumo, e por esse 

motivo sua pesquisa deve ser desenvolvida e, por conseguinte, lida. 

 

RESUMO 02: 

[...] Para efeito da pesquisa, o corpus foi constituído por quatro 
narrativas extraídas dos inquéritos tipo DID (diálogo entre informantes 
e documentador) e quatro dos inquéritos do tipo D2 (diálogo entre os 
informantes), pertencentes ao Projeto NURC – Recife. Mas, para esta 
apresentação, foram escolhidas apenas duas narrativas. [...] 

 

No resumo 02, os quatro pontos de vista são ativados pela presença do 

operador masPA, conforme podem ser vistos na distribuição polifônica abaixo: 

E1: Para efeito da pesquisa, o corpus foi constituído por quatro 
narrativas extraídas dos inquéritos tipo DID (diálogo entre informantes 
e documentador) e quatro dos inquéritos do tipo D2 (diálogo entre os 
informantes), pertencentes ao Projeto NURC – Recife. 

E2: Serão apresentadas oito narrativas. 

E3: Mas, para esta apresentação, foram escolhidas apenas duas 
narrativas. 

E4: Não serão apresentadas as oito narrativas. 

 

O locutor, frente aos enunciadores, comporta-se da seguinte forma: 

aprova E1, rechaça E2, identifica-se com E3 e E4. No caso desse exemplo, a 

conclusão E2, elaborada com base apenas em E1, é a de que oito narrativas 

serão apresentadas. No entanto, com a continuidade do texto e a inserção do 

operador ―mas‖, o locutor é obrigado a concluir em E4 que não serão 

apresentadas as oito narrativas, mas apenas duas. Vimos, portanto, que E2 e 

E4 são opostos.  

RESUMO 03: 

[...] Este sistema é baseado na experiência do Combien?, 
desenvolvido pela Université Pierre et Marie Curie, que tem bons 
recursos para auxílio à resolução de exercícios ligados a análise 
combinatória, mas apresenta limitações quanto à incorporação de 
novos exercícios e principalmente restrições em seu uso via Web. [...] 
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No resumo 03, percebemos que o ponto de vista de E1 é de que o 

sistema ―Combien?‖ funcionará como uma ferramenta que irá auxiliar quando 

do trabalho com análise combinatória. O fato de ajudar, portanto, não é 

rechaçado totalmente em E2, visto que, ainda que apresente limitações quanto 

ao seu uso e objetivo, ainda assim, o sistema ajudará, de alguma maneira. Os 

enunciadores estão distribuídos, nesse enunciado, da seguinte forma: 

 

E1: Este sistema é baseado na experiência do Combien?, 
desenvolvido pela Université Pierre et Marie Curie, que tem bons 
recursos para auxílio à resolução de exercícios ligados a análise 
combinatória 

E2: o sistema é adaptável ao sistema moodle à internet 

E3: mas apresenta limitações quanto a incorporação de novos 
exercícios e principalmente apresenta restrições para seu uso via 
Web 

E4: o sistema não é totalmente adaptável ao sistema moodle à 
internet.  

 

O locutor aprova E1, nega parcialmente E2 e se identifica com E3 e E4. 

RESUMO 04: 

[...] processos referenciais é um procedimento que tem se solidificado 
nos estudos de referenciação nos últimos anos, especialmente, 
partindo das contribuições teóricas de Blikstein (2001) e Mondada & 
Dubois (2003). Realmente, muitos foram os ganhos com essa 
perspectiva, mas cremos que uma grande parte desses trabalhos 
ainda necessita dar um tratamento metodológico aos seus objetos 
teóricos que contemple, de fato, a discursividade e a 
intersubjetividade constituintes dos processos de referência. [...]. 

 

Os quatro enunciadores estão presentes nessa última ocorrência do 

operador masPA da seguinte forma: 

E1: Realmente, muitos foram os ganhos com essa perspectiva, 

E2: As pesquisas consideraram a discursividade e a 
interdiscursividade na referenciação. 

E3: mas cremos que uma grande parte desses trabalhos ainda 
necessita dar um tratamento metodológico aos seus objetos teóricos 
que contemple, de fato, a discursividade e a intersubjetividade 
constituintes dos processos de referência.  

E4:Algumas pesquisas não consideraram a discursividade e a 
interdiscursividade na referenciação. 
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O locutor posiciona-se da seguinte maneira: rechaça parcialmente E2, 

aprova E1 e se identifica com E3 e E4. O rechaço parcial é justificado devido 

ao fato de que não são todos os trabalhos que dão um tratamento à 

discursividade, mas apenas uma ―grande parte‖. Ou seja, há alguns trabalhos 

que consideram essas questões e outros não consideram. 

 

Considerações finais 

Percebemos, a partir das análises aqui realizadas, que o masPA 

demonstrou que seu uso foge do que é proposto pelos manuais 

tradicionalistas, quando percebem esse elemento como simples palavra com 

função de ligar palavras e orações sintaticamente equivalentes. 

O locutor, ao utilizar a estrutura masPA, traz para o seu texto outros 

pontos de vista, por meio dos quais apresenta posicionamentos diferentes em 

relação ao enunciado. Logo, apesar de os resumos serem espécies de 

comunicações com um padrão rígido de normatização, há, também nesses 

textos, espaço para a intenção do locutor em produzir uma reação no 

interlocutor, o que amplia a discussão sobre a neutralidade, impessoalidade e 

imparcialidade de certos textos definidos como ―objetivos‖. 
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JORNAL FOLHA UNIVERSAL: DAS COLUNAS DA FÉ À ABÓBODA DO 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo contribuir com os estudos do Discurso 
Religioso, procurando: 1. Explicitar a ideologia contida no discurso da Igreja Universal 
do Reino de Deus – IURD para promover a conversão da população pela manipulação 
do Poder, Controle e Acesso ao público; 2. Mostrar como se constroem as estratégias 
discursivas utilizadas para guiar a formação Sociocognitiva religiosa do outro e, 3. 
Descrever como o discurso religioso da fé contribui para a construção da experiência 
religiosa que leva o outro à mudança de vida. Justifica-se esta pesquisa pela 
necessidade de se compreender as constantes transformações culturais, sociais, 
políticas e econômicas, entre outras, que levam aos modelos globalizados de 
organizações humanas e, consequentemente, às diversas formas de manifestação 
espiritual e de crença. A investigação é qualitativa, com um procedimento teórico-
analítico, cujo material de análise foi coletado do periódico Folha Universal. 
Palavras-chave: Discurso Jornalístico-Religioso. Semiótica Social. ACD. Sociologia de 
Max Weber. 
 
Abstract: This work aims to contribute to the study of Religious Discourse, seeking to: 
1. Explain the ideology contained in the discourse of the Universal Church of the 
Kingdom of God - IURD to promote the conversion of the population by the 
manipulation of Power, Control and Access to the public; 2. To show how the 
discursive strategies used to guide the religious sociocognitive formation of the other 
are constructed, and 3. Describe how the religious discourse of faith contributes to the 
construction of the religious experience that leads the other to the change of life. This 
research is justified by the need to understand the constant cultural, social, political and 
economic transformations that lead to the globalized models of human organizations 
and, consequently, to the various forms of spiritual manifestation and belief. The 
research is qualitative, with a theoretical-analytical procedure, whose analysis material 
was collected from the Folha Universal journal. 
Keywords: Journalistic-Religious Discourse. Social Semiotics. ACD. Sociology of Max 
Weber. 
 
 

Introdução 

A linguagem midiática se constitui como uma das fontes mais 

importantes de representação social, uma vez que, por meio dela, os seres 

humanos significam e dão sentido ao mundo, representando-o por meio de 

processos de constituição simbólica. Além disso, a sociedade contemporânea 

está permeada por um apelo globalizador cada vez mais dependente da 
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velocidade e popularização das altas tecnologias de informação e de 

comunicação, que exercem papéis fundamentais nas práticas discursivas. 

Nessa direção, portanto, este trabalho, que é parte de uma pesquisa 

maior de um estágio de Pós-Doutorado, situa-se na área do discurso, cujo 

problema consiste na investigação inter-relacional entre Sociedade, Cognição e 

Discurso para entender a força discursiva que guia a mente dos fiéis para que 

aceitem as crenças e de que forma estas os incentivam a adquirirem o poder 

de serem felizes e realizados. Para tanto, ao mesmo tempo em que se objetiva 

contribuir com os estudos do Discurso Religioso, procura-se: 1. Explicitar a 

ideologia contida no discurso da Igreja Universal do Reino de Deus – IURD 

para promover a conversão da população pela manipulação do Poder, Controle 

e Acesso ao público; 2. Mostrar como se constroem as estratégias discursivas 

utilizadas para guiar a formação Sociocognitiva religiosa do outro e, 3. 

Descrever como o discurso religioso da fé contribui para a construção da 

experiência religiosa que leva o outro à mudança de vida. 

Justifica-se esta pesquisa pela necessidade de se compreender as 

constantes transformações culturais, sociais, políticas e econômicas, entre 

outras, que levam aos modelos globalizados de organizações humanas e, 

consequentemente, às diversas formas de manifestação espiritual e de crença. 

A fundamentação teórica compõe-se por resultados apresentados pela 

Análise Crítica do Discurso (ACD) a partir das vertentes sociocognitiva, com 

van Dijk (1997); social, com Fairclough (2001, 2003) e Thompson (2011); 

semiótica social, com Kress e van Leeuwen (1996), além da Sociologia de Max 

Weber (2002), com a Teoria da Ação Social e a Tipologia Ideal de Dominação. 

A investigação é qualitativa, com um procedimento teórico-analítico, cujo 

material de análise foi coletado do periódico Folha Universal. 

 

1. A Análise Crítica do Discurso (ACD) 

Voltada para a linguística crítica, a ACD situa-se nas Ciências Sociais, 

nas relações de poder e dominação expressas no uso efetivo da língua em 

textos produzidos de acordo com a prática discursiva. Nessa direção, toma 

como referência a gramática sistêmico-funcional de Halliday (1985), buscando 
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analisar as funções sociais das unidades sistêmicas ocorridas no uso da 

língua, em textos. 

Para tanto, postula-se uma dialética entre o social e o individual, em que 

o social guia o individual e este modifica aquele. De acordo com Fairclough 

(2001, 2003), a Análise Crítica do Discurso objetiva, através da investigação 

das práticas discursivas e da análise textual, verificar as representações que 

permeiam um dado evento e as estruturas que sustentam as práticas que lhes 

são subsidiárias. 

Para a ACD, o conceito de discurso é utilizado como uma das práticas 

sociais que propiciam investigar contextos específicos, a partir da linguagem 

(sons, letras, imagens, cores etc). No entanto, o discurso é visto, também, 

como uma força dinâmica, um elemento mais abstrato da prática social que 

influencia a sociedade e por ela é influenciado na construção de valores 

culturais e ideológicos, que se encontram presentes nas formas de 

representação, tanto do que o texto apresenta pelo verbal ou multimodal, 

quanto pelas suas formas de representação mentais, tidas como formas de 

conhecimento social e individual. 

Dessa forma, a ACD é, ao mesmo tempo, uma teoria discursiva para 

análise linguística dos textos e uma teoria social para a análise dos fenômenos 

sociais, dos costumes e práticas em comunidade. Nessa direção, busca tecer 

uma crítica social. 

A depender do tipo de texto analisado e de como essas análises se 

relacionam com as Ciências Cognitivas e com as Ciências Sociais, ocorrem as 

vertentes da ACD: a sociocognitiva, a social, e a semiótica social. 

 

1.1. A vertente sociocognitiva 

A vertente sociocognitiva está relacionada, ao mesmo tempo, às 

Ciências Sociais e às Ciências Cognitivas, preconizando que todas as formas 

de conhecimento (individuais ou sociais) são construídas no e pelo discurso, 

que é guiado pelo social, e, ao mesmo tempo, modificado pelo individual. 
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Portanto, todas as vertentes em questão voltam-se para uma visão crítica das 

questões e dos problemas sociais.    

 

 1.2 A vertente social 

A vertente social tem suas bases na Escola Inglesa, e seus principais 

representantes são Fairclough e Thompson, relacionados às Ciências Sociais, 

que propõem uma dialética entre sociedade e discurso. Os textos analisados 

são verbais e as análises são alimentadas pela intertextualidade, com a 

sustentação da ideologia do poder, além das suas estratégias de dominação 

social. Para os autores, toda mudança social produz uma mudança no discurso 

e este, por sua vez, produz uma mudança social. 

 

1.3. A vertente semiótica social 

Kress e van Leeuwen são os principais representantes da semiótica 

social, que, embora tenha as mesmas bases da vertente social, trata de textos 

multimodais. Tais autores também postulam que toda mudança na sociedade 

produz mudança no discurso e vice-versa. Portanto, com as altas tecnologias 

de comunicação e de informação, ocorre uma mudança no discurso. Outrora, 

predominavam os textos verbais; hoje, porém, os multimodais são 

predominantes e têm maior circulação. 

 

2. A Sociologia de Max Weber 

Max Weber contribui com a Teoria da Ação Social e a Tipologia Ideal de 

Dominação. 

 

2.1 Teoria da Ação Social 

Para que se entendam as noções de poder advindas da Teoria da Ação 

Social e sua progressão para a Tipologia Ideal de Dominação, recorre-se a 

Catunda (2016): 
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Partindo-se do princípio de que cultura e ideologia fazem parte da 
dinâmica social, em que, de um lado, indivíduos agem segundo 
algumas características específicas, agrupando-se com os mesmos 
objetivos e intenções e compartilhando de interesses em comum 
(para promover a dominação) e, de outro lado, indivíduos se deixam 
levar em função das mesmas ações sociais (permitindo-se dominar), 
é possível afirmar que ideologia e cultura são manifestações naturais 
que surgem a partir do que Max Weber chama de Teorias da Ação 
Social e Tipologia Ideal de Dominação. (CATUNDA, 2016, p. 44). 

Ainda sobre as definições das Teorias de Ação Social, exige-se 

compreender que: 

Como qualquer outra ação, a ação social pode ser determinada de 
qualquer das quatro maneiras seguintes: Primeira: Pode ser 
classificada racional em relação a fins. Neste caso a classificação se 
baseia na expectativa de que objetos em condição exterior ou outros 
indivíduos humanos comportar-se-ão de uma maneira e pelo uso de 
tais expectativas como ―condições‖ ou ―meios‖ para atingir com 
sucesso os fins racionalmente escolhidos pelo indivíduo. Em tal caso, 
a ação será denominada ação em relação a fins. Segunda: A ação 
social pode ser determinada pela crença consciente no valor absoluto 
da ação como tal, independente de quaisquer motivos posteriores e 
medida por algum padrão tal como a ética, estética ou religião. Em tal 
caso de orientação racional para um valor absoluto será denominada 
ação em relação a valores. Terceira: A ação social pode ser 
determinada pela afetividade, especialmente de modo emocional, 
como resultado de uma configuração especial de sentimentos e 
emoções por parte do indivíduo. Quarta: A ação social pode ser 
determinada tradicionalmente, tornando-se costume devido a uma 
lógica prática. (WEBER, 2008, p. 41). 

 

2.2. A Tipologia Ideal de Dominação 

A tipologia ideal de dominação constrói-se a partir das noções de 

Tradição/Patriarcado, Carisma e Burocracia. 

 

2.2.1 A dominação tradicional/Patriarcal 

Sobre a dominação Tradicional, Catunda (2015) afirma que: 

Baseada na tradição, este tipo variante de domínio weberiano pode 
ser considerado como a forma mais universal e primitiva de 
dominação legítima, já que, por essência, tem por fundamento as 
relações de caráter pessoal guiadas por um grupo de regras, 
princípios e valores normalmente objetivados em organizações, 
aprendidos desde criança e aplicados em situações concretas 
transmitidas às gerações que estão por vir. (CATUNDA, 2015, p. 7) 
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2.2.2 A dominação carismática 

Catunda, sobre a dominação carismática, nos mostra que: 

Trata-se de um tipo de dominação tipicamente afetiva e 
fundamentada nos líderes naturais, assim como ocorre no 
Patriarcado, contrastando, porém, no fato de que, na dominação 
carismática, a figura do dominador é personificada em um indivíduo 
portador de carisma, defendendo uma missão estabelecida por ele 
próprio para o seu séquito a partir de suas próprias convicções, sem 
influência de outros. Por isso atua de forma mais eficiente enquanto 
mecanismo de dominação. (CATUNDA, 2015, p. 7) 

 

2.2.3 A dominação burocrática 

O mesmo autor define a dominação burocrática dizendo que:  

Esse tipo de dominação fundamenta-se na autoridade racional ou 
formal em que a obediência por parte dos subordinados é legítima, 
tendo em vista emanar dos superiores hierárquicos o comando. Isso 
se justifica por ser a dominação legal/burocrática a face mais saliente 
da racionalização, onde a ação no tocante a um objetivo se sobrepõe 
progressivamente à ação afetiva e à tradicional. (CATUNDA, 2015, p. 
8) 

Promover, envolver e engajar o fiel são relacionados, nesta pesquisa, 

aos fazeres executados pelos três papéis sociais da teoria de Max Weber 

(2002), ou seja, o líder carismático, o patriarca e o burocrata. 

 

3. O corpus 

O corpus escolhido para análise foi a página de rosto (Manchete: FÉ NA 

POLÍTICA) do jornal semanal da Igreja Universal do Reino de Deus, Folha 

Universal, ed. 1040, de 11 a 17 de março de 2012. 

3.1. O aparelho midiático de Edir Macedo, na dimensão weberiana 

Sobre o aparelho midiático da Igreja Universal, Catunda observa que: 

A variedade e o tamanho do aparelho midiático da IURD/Bispo Edir 
Macedo contribuem para o sucesso da construção e propagação de 
sua ideologia ao projetar as figuras de líder carismático (sedutor 
messiânico), burocrata (empresário bem-sucedido) e patriarca 
(social). Na composição desse aparato, inclui-se o jornal semanal 
Folha Universal (com tiragem física de 1. 722.750 exemplares) e a 
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Universal Produções (Unipro), editora responsável pela publicação de 
livros de interesse da Igreja Universal. (CATUNDA, 2016, p. 6) 

 

4. Discussão e resultados parciais 

A título de exemplificação, foi selecionada a composição textual abaixo: 

 

Folha Universal, ed. 1040, de 11 a 17 de março de 2012. 

 

O texto exemplificado é construído opinativamente e contêm implícitos 

ideológicos na representação da IURD, já que suas formas de representação 

na publicação da Folha Universal identificam a influência de Edir Macedo 

diante dos leitores, pois o relacionam a alguém que representa o poder. 

A página de rosto é construída a partir de uma manchete (texto 

reduzido) e seu respectivo lead, que a expande, conforme recorte abaixo: 

 

Ainda na composição da página de rosto, o texto verbal reforça e é 

reforçado pelo não-verbal (visual), que enfatiza a ex-presidente Dilma Rousseff 

e o Senador Marcelo Crivella, sugerindo que a política não se sustenta sem a 
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fé. Na composição, é possível estabelecer uma relação entre o poder político e 

o religioso, personificado em Marcelo Crivella, que é sobrinho de Edir Macedo.  

Tal afirmação encontra reforço na linha-fina, situada no rodapé esquerdo 

da composição da manchete da Folha Universal, como mostra o recorte a 

seguir: 

 

Nota-se, ainda, na composição da página de rosto, a partir do eixo 

horizontal da esquerda para a direita, as relações semióticas entre o que é 

dado (como já sabido) ao leitor, e o novo: o dado é a presidente, em primeiro 

plano, em um púlpito, falando a um grupo de pessoas, em um cenário que 

mostra o poder presidencial, em função das imagens que o compõe em 

segundo plano (as bandeiras do Brasil e do brasão da República); o novo é o 

Bispo da Igreja Universal, e então Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, também 

em primeiro plano, de mãos dadas com a presidente, sugerindo que os 

poderes político e religioso se completam em algo bem maior e mais poderoso, 

já que o Estado (Presidente) e a Igreja-Universal (Deus) se tornam um só 

corpo. É importante ressaltar que, de forma estratégica, na composição da 

página de rosto, embora a imagem da direita (Crivella e Rousseff) deva ser 

analisada, inicialmente, no eixo horizontal, também é objeto de análise no eixo 

vertical. 

Na análise do eixo vertical, considerando a parte inferior da página como 

o que é real, e a parte superior como o ideal, percebe-se a sugestão da 

possibilidade real de o Bispo Crivella (Igreja Universal) vir a ocupar em um 

futuro muito próximo, um cargo no Poder Executivo (Presidente, Governador, 

Prefeito). Note-se que o periódico analisado data de 2012, e que, atualmente, 

Crivella é Prefeito do Rio de Janeiro. 
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Considerações finais 

Como é de conhecimento geral, o Bispo Edir Macedo é o dirigente maior 

e proprietário da Igreja Universal do Reino de Deus, bem como de tudo aquilo 

que é relacionado a ela. Por conta disso, suas pretensões são bem claras no 

que dizem respeito à expansão do seu conglomerado, não se limitando à 

influência religiosa e/ou comercial, chegando a pretender tornar eleitos seus 

líderes como Vereadores, Deputados estaduais e federais, Senadores, 

Prefeitos e Governadores. Com tal atitude, cativa e estimula o interesse dos 

membros da igreja, e dos que ainda não são, no que diz respeito à 

prosperidade. Para tanto, utiliza de todo o seu aparato midiático, onde se inclui 

e se destaca a Folha Universal. 

Na estrutura organizacional administrativa da IURD, Macedo representa 

o Poder; os Bispos e demais Pastores representam o Controle; e a Folha 

Universal representa o Acesso ao público leitor. 

Paralelamente, é possível afirmar que, ao mesmo tempo, Edir Macedo é 

representado como o patriarca, líder carismático e empresário bem-sucedido 

(burocrata). O papel do pai é representado como aquele que se preocupa com 

os seus filhos, indicando o caminho certo a seguir, rumo a transformação de 

suas vidas; o do líder carismático é representado como aquele que guia as 

pessoas para conseguirem uma vida melhor a partir da fé, conduzindo-as à 

felicidade; já o papel do empresário bem-sucedido é representado pelo fato de 

o Bispo Macedo ser dono da maior igreja neopentecostal das Américas, bem 

como do conglomerado que a integra. 

Não se pode deixar de mencionar que esses fatos contribuem para a 

representação, em Edir Macedo, da figura do Messias, projetando-se por conta 

da inter-relação dos papéis anteriores com o apresentado aqui (patriarca, líder 

carismático e burocrata), convergindo para uma só pessoa e atribuindo a ele 

um grande <<poder>> para o guiar as mentes. Consequentemente, o dono da 

Universal, para construir seu discurso, estrategicamente, adota várias 

orientações, instruções e comparações eficientes, que servem para guiar as 

inferências dos fiéis rumo à construção da figura do Messias.  
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Para confirmar tal afirmação, é importante observar que a IURD, 

atualmente, conta com uma bancada (autodenominada evangélica) muito forte 

nas Câmaras municipais e federal, bem como nas Assembleias legislativas e 

no Senado da República, sem contar com um número significativo de Prefeitos, 

onde se destaca o atual Prefeito do Município do Rio de Janeiro, Bispo Marcelo 

Crivella. 

Portanto, Macedo, para se firmar como influenciador, apresenta-se como 

o Messias da contemporaneidade, pois, como observa Catunda: 

Um fato que torna flagrante a sua intenção de apresentar-se como 
Messias está relacionado à construção do Templo de Jerusalém no 
Brasil e transformá-lo em sede da Igreja Universal, já que uma das 
características de um novo Messias estaria associada à reconstrução 
do templo de Salomão. Nesse ponto, com a reconstrução do Templo 
salomônico, o Bispo se consolida não só como o Messias esperado 
pelos judeus, mas também como o próprio Jesus vindo dos céus, no 
seu retorno tão aguardado por todos os cristãos. Além do mais, para 
consolidar seu messianismo, Macedo, aproveitando-se do fato de a 
igreja católica não ter se modificado com o passar do tempo e ter 
permanecido com sua estrutura arcaica, sem ocupar um papel social 
tão relevante na contemporaneidade, não encontra dificuldades para 
construir esse papel. (CATUNDA, 2016, p. 94) 

Por tudo o que aqui foi apresentado, os resultados parciais obtidos da 

pesquisa indicam que: 1. A proposta messiânica de Edir Macedo/IURD se 

propaga através do veículo de reprodução ideológica Folha Universal; 2. As 

estratégias discursivas constroem-se a partir de recursos linguísticos que 

desafiam e levam o receptor à aceitação diante do emissor/pastor; 3. O 

discurso da IURD encontra nas bases sociológicas de Weber um aliado para 

promover a conversão, construir estratégias discursivas para influenciar a 

formação religiosa do outro e contribuir para a construção da experiência 

religiosa que leva o leitor à mudança de vida. 

Conclui-se, até aqui, que os leitores do jornal são atraídos por 

estratégias retóricas tanto do verbal quanto de argumentos de legitimidade e 

reforço. 
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EL ABORTO EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO: LA CALLE Y EL 

PARLAMENTO, ESCENARIOS DE DEBATE PÚBICO 

María Belén Del Manzo 
UNLP 

 
 
Resumen: Este trabajo se propone abordar las estrategias retóricas-discursivas 
desplegadas por el discurso de la información, en una selección de noticias de los 
diarios Clarín, La Nación y Página/12, sobre el debate público acerca de la 
despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante el 
período 2010-2011 en la Argentina. Para ello, abordamos conceptualizaciones teóricas 
y metodológicas del análisis del discurso, aportes de la teoría de la argumentación y 
de los estudios de género y feminismos. Nos centramos en dos escenarios 
reconstruidos por las narrativas mediáticas: la calle y el parlamento. Los enunciados 
analizados develan ciertas marcas de subjetividad lingüística y encadenamientos 
argumentativos que configuran significaciones hegemónicas, cristalizaciones y 
transformaciones acerca de la lucha por los sentidos en relación al aborto y los 
cuerpos gestantes.  
Palabras clave: Aborto. Medios. Discursos. Problema público.  
 
Abstract: This work aims to address the rhetorical-discursive strategies deployed by 
the discourse of information, in a selection of news from the newspapers Clarín, La 
Nación and Página / 12, on the public debate about the decriminalization and 
legalization of voluntary interruption of the pregnancy during the period 2010-2011 in 
Argentina. For this, we approach theoretical and methodological conceptualizations of 
discourse analysis, contributions of argumentation theory and studies of gender and 
feminisms. We focus on two scenarios reconstructed by media narratives: the street 
and the parliament. The analyzed statements reveal certain marks of linguistic 
subjectivity and argumentative chains that configure hegemonic significations, 
crystallizations and transformations about the struggle for the senses in relation to 
abortion and pregnant bodies. 
Keywords: Abortion. Media. Discourse. Public problem. 
 
 

Introducción 

Esta ponencia forma parte de las reflexiones que venimos elaborando 

sobre el debate público acerca de la despenalización y legalización de la 

interrupción voluntaria del embarazo durante el periodo 2010-2011 en la 

Argentina. Nuestro trabajo se centra en la construcción discursiva del aborto en 

una selección de noticias de los diarios La Nación, Página/12 y Clarín.  

El aborto, en tanto problema público (Gusfield, 2014), es el resultado de 

correlaciones de fuerzas que ponen en juego diferentes sectores sociales, 

entre ellos, los medios de comunicación (en nuestro caso la prensa gráfica), 
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quienes (re)producen, instalan y modelizan discursos de aquellos que se 

atribuyen el derecho de identificar, nombrar, categorizar, controlar, regular y 

ciertas veces resolver dicha problemática social (los movimientos de mujeres y 

feminismos y sectores conservadores, entre otros).  

Los objetivos propuestos abordan las estrategias retóricas discursivas 

empleadas por el discurso de la información (Charaudeau, 2003) para 

fortalecer determinadas posiciones (ideológicas, políticas, culturales, etc.) 

teniendo en cuenta tres dimensiones: dramática (estrategias de 

espectacularización y puesta en escena de las emociones), narrativa (el 

problema público es contado, es decir, descripción de los actores y los hechos) 

y argumentativa (explicación de los motivos).  

En este recorrido focalizamos la disputa de sentidos, en torno a la 

práctica abortiva, a partir del espacio público urbano y el espacio público 

parlamentario, escenarios reconstruidos según una serie de recursos retóricos 

–argumentativos, en las notas elegidas. La calle es la arena política donde se 

expresa ―el verdadero‖ debate, allí están los públicos (y su opinión), puertas 

adentro, en el Congreso, encontramos a los legisladores, los representantes 

del público (actúan en su nombre) dando ―batalla‖ por reforzar ciertos valores 

éticos, morales, políticos e ideológicos. Por lo tanto, nos preguntamos de qué 

manera esa representación de los espacios públicos en el discurso de la 

información habilita modos de decir y caracterizar al aborto, a los cuerpos, a las 

voces y cuáles son las formas de lo ―tolerable‖ en el tratamiento periodístico. 

Para ello, recuperamos los aportes teóricos y metodológicos del análisis del 

discurso desde un enfoque enunciativo, de la teoría de la argumentación, y 

algunas discusiones propias de los estudios de género y feminismos. 

 

1. La arena pública: el papel de los medios 

Siguiendo el planteo de Gusfield (2014), sostenemos que el aborto y la 

lucha por su despenalización y legalización en Argentina se han vuelto un 

problema de orden público (son construcciones sociales e históricas). Su 

surgimiento en tanto tal, su configuración, estabilización e institucionalización 

es el resultado de conflictos de intereses que se ponen en juego en diferentes 
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sectores que tienen legitimidad: los poderes públicos (el Parlamento, la 

Justicia), las organizaciones y movimientos (la Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto; las Asociaciones Civiles autodenominadas Pro Familia), la 

Iglesia, los medios de comunicación, la medicina, entre otros. 

El proceso por el cual esta problemática social deviene un problema 

público exige una labor de codificación y selección. No sólo se trata de 

visibilizar el tema en el espacio público sino de codificarlo para que pueda 

―ingresar‖ en la arena pública. Entonces, ciertos actores, en este caso la prensa 

gráfica (Clarín, La Nación y Página/12) tiene la capacidad de establecer qué 

hechos se seleccionan de ese fenómeno, qué contenidos de esa ―realidad 

pública‖ serán comunicados y cuáles serán las formas de lo ―tolerable‖. De este 

modo, los medios de comunicación son un actor político clave que se ocupa de 

ese recorte, focalización y jerarquización de los hechos.  

El volverse público da cuenta de la trama política, institucional y cultural 

en la cual algunos fenómenos merecen ser discutidos y solucionados en tanto 

afectan el orden de la comunidad y por tanto, merecen ser visibilizados, 

narrados y argumentados por los diarios en cuestión. Por este motivo, 

intentamos recuperar parte de la puesta en escena persuasiva propia de la 

comunicación mediática teniendo en cuenta la conformación y reelaboración de 

algunos argumentos en torno a la lucha por la despenalización y legalización 

de la práctica abortiva. Para esto, abordamos las redes tópicas que, en una 

coyuntura histórica, se vuelven recurrentes, (re)aparecen, son reelaboradas 

para dar sustento ideológico, político, cultural y moral a este problema público. 

Se trata de encadenamientos argumentativos (Vitale, 2006; Montero, 2012) 

asentados en lugares comunes, compartidos y aceptados por determinada 

comunidad, fácilmente identificables; penetrados por discursos ―otros‖ que 

deben ser recuperados en el interdiscurso.  

En particular, tomamos para el análisis el espacio público urbano, la 

calle y el espacio público parlamentario, el Congreso de la Nación, escenarios 

donde transitan cuerpos, voces, emociones, elementos reconstruidos según 

una serie de recursos retóricos –argumentativos. Esta indagación nos posibilita 

reflexionar sobre el papel de los medios, en especial de la prensa al momento 
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de construir una cosmovisión sobre las mujeres, sus cuerpos, las relaciones de 

género, los derechos sexuales y (no) reproductivos, las maternidades, entre 

otros aspectos.  

 

2. La política de la calle 

A lo largo de las ―jornadas públicas‖ en el Congreso de la Nación, 

llevadas a cabo entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, el debate 

también estuvo presente en el espacio público de la calle. Los diarios Clarín, La 

Nación y Página/12 (re)construyen personajes, acciones y lugares 

desplegando, en general, argumentos centrados en lo emocional: podemos 

escuchar consignas, cánticos, gritos e insultos; visualizar banderas, carteles, 

remeras, calcos e imágenes; apreciar cuerpos en acción (bailan, saltan, se 

agreden, se mueven, se sientan).  

Página/12, en su nota titulada ―Sentada frente al Congreso‖, en ocasión 

del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres, 

describe:  

Batucadas, una radio abierta, carteles, banderas y performances con 
intervenciones artísticas animaron la sentada

1
. ―Nos sentamos con la 

idea de esperar la sanción de la ley que despenalice el aborto‖, 
señaló la abogada feminista Nina Brugo. (Página/12, 26 de noviembre 
de 2010, párr. 3) 

En el título de la noticia, mediante una nominalización, y en este 

segmento, se destaca una forma de protesta no violenta, quienes apoyan el 

proyecto IVE ocupan el suelo de un lugar público y estratégico: frente al 

Congreso, son cuerpos disruptivos que llaman la atención. Asimismo, 

Página/12 recupera la voz de Nina Brugo, abogada feminista, en sus palabras 

alude a la frase proverbial ―esperar sentado‖, esto es, se activa una actitud 

emocional vinculada con la paciencia ante un reclamo que lleva décadas de 

lucha en el movimiento de mujeres y feminismos.  

Judith Butler (2017) en ―Cuerpos aliados y lucha política‖ sostiene que 

―lo que vemos cuando los cuerpos se reúnen en la calle, en la plaza o en otros 

espacios públicos es lo que se podría llamar el ejercicio performativo de su 

                                                           
1
 Cabe señalar que el resalte es mío en cada uno de los párrafos analizados.  
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derecho a la aparición‖ (Butler, 2017: 31). Para esta autora, esos cuerpos dicen 

que ―no son desechables‖, lo que expresan es su insistencia, su indignación. 

Representan su existencia y solicitan que se los reconozca y se los valore.  

Las notas seleccionadas de nuestro corpus de análisis ponen en escena, 

mediante la narración y dramatización, cuerpos en disputa: por un lado, 

quienes apoyan el proyecto de ley IVE y por otro, grupos conservadores que se 

oponen. Cada uno hace suya una reivindicación corporeizada: el cuerpo 

gestante que decide abortar, siempre encarnado en ―una mujer‖ y el cuerpo en 

gestación, el feto que irrumpe en el espacio público con voz e imágenes.  

El grupo anti aborto se ubicó en la esquina de Riobamba y Rivadavia 
y tuvo una importante convocatoria. La mayoría llevaba una calco 
pegado que decía “¡No me mates!” y una enorme bandera roja con la 
leyenda “Los legisladores quieren que tu hija de 14 años pueda 
abortar sin que lo sepas y pagarlo con tus impuestos”. (Clarín, 2 de 
noviembre de 2011, párr. 3) 

Como vimos, una de las dimensiones en la configuración del problema 

público es dramática. El relato se escenifica de manera tal que aumenta el 

compromiso emocional y se simplifican ideas complejas. En este punto es 

necesario prestar atención al lenguaje metafórico mediante el cual se 

presentan los fenómenos: el feto es representado como un sujeto autónomo, 

sufriente que necesita ser protegido.  

Respecto al cuerpo gestante, encontramos argumentos centrados en su 

politización. Por ejemplo, Página/12 en ―El debate que se acerca‖ (30 de 

octubre de 2011) modeliza la nota a partir de una imagen (fotografía): un graffiti 

en el espacio público que reza ―mi cuerpo es mío‖. Se trata de una consigna 

feminista por el reconocimiento de la autonomía, de la soberanía de los 

cuerpos al momento de tomar la decisión de abortar.  

Para Butler (2017) la precariedad está en relación con las normas de 

género ya que quienes no viven su género de maneras comprensibles para los 

demás sufren un elevado riesgo de maltrato, de patologización, de violencia y 

muerte. En los enunciados analizados, esta precariedad recae sobre el cuerpo 

de la mujer gestante que decide interrumpir su embarazo: son criminalizadas 

(señaladas como asesinas), estigmatizadas (al grito de ―abortera‖) y 
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(re)presentadas en los medios, desde el discurso psicológico y psiquiátrico, 

como patógenas, esto es, frente a la práctica se sucede el trauma.  

El diario Clarín, en el marco de la segunda jornada pública, pone en foco 

en su titular, ―Agresiones e insultos en el Congreso en un debate caliente por el 

aborto‖.  

Un rato antes, una diputada había sido agredida en la calle cuando 
llegaba a la audiencia. Victoria Donda (Libres del Sur) se bajó de un 
taxi en Rivadavia y Riobamba, sin advertir que quedaba en medio de 
una manifestación “por la vida” (…). En cuanto la vieron comenzaron 
a increparla (“¡Abortera”, le gritaron) y hasta alguno le tiró del pelo. 
Debió intervenir la policía para ayudarla a ingresar. (Clarín, 14 de julio 
de 2011, párr. 2) 

La Nación, durante la audiencia pública, también menciona insultos y 

forcejeos, estas acciones con el cuerpo ilustran la complejidad del problema y 

la necesidad de mediación, lo califica como un tema espinoso, es decir, de 

difícil resolución.  

Cuando uno de los proyectos obtuvo un predictamen de la comisión 
hubo insultos entre algunos manifestantes y algunos forcejos que 
obligaron a la policía a mediar y evidenciaron que se trata de un tema 
espinoso y complejo que divide a la sociedad (…). (La Nación, 2 de 
noviembre de 2011, pág. 11, párr. 9) 

En el caso de Página/12, observamos analogías que mediante el léxico 

refieren a un mismo dominio: la guerra. En la nota ―Contrapuntos en el asfalto‖ 

encontramos una isotopía semántica que pone en escena un enfrentamiento: 

vuelan bombas de agua y gaseosa, reciben el disparo, de un lado y del otro, la 

valla oficia de trinchera donde esos cuerpos quedan protegidos del ―fuego 

enemigo‖ o cubiertos para poder ―disparar‖. 

Una bombita de agua y gaseosa vuela por encima de la valla. De un 
lado, los movimientos sociales y políticos en apoyo a la 
despenalización y la legalización del aborto. Del otro, reciben el 
disparo una treintena de activistas ―pro-vida‖, como se definen a sí 
mismos. ―¡Tomen, forros!‖, festeja una chica de musculosa subida al 
vallado (…) (Página/12, 2 de noviembre de 2011, párr. 1) 

El poder reproductivo (dar o no dar vida, gestar o abortar) se vuelve una 

performance de género: el aborto desafía el orden disciplinario patriarcal que 

atraviesa el cuerpo y la vida de las mujeres (la maternidad obligatoria y una 

sexualidad procreadora y coital). Para Butler, estas normas intervienen en los 
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modos y grados en que podemos aparecer en el espacio público, en las 

distinciones entre lo público y lo privado, y a ―cómo estas diferencias se 

convierten en un instrumento de la política sexual‖ (Butler, 2017: 41).  

De esta forma, las mujeres que abortan y quienes apoyan el proyecto de 

ley IVE quedan eliminados por la norma de sexo y género que en teoría 

deberían encarnar, son tratados en el DI como delincuentes y presentados 

como tales y a la vez, tendrán que luchar por su reconocimiento. Se trata de 

una lucha corporeizada en la esfera pública, donde defenderán su existencia y 

su significación. En las narrativas mediáticas seleccionadas, la condición de 

tabú del aborto se mantiene y la mujer que lo lleva a cabo es una figura 

degradada y prohibida de la abyección, ininteligible. En este sentido, Butler 

(2017: 44) afirma que aquello ―ilegible‖ puede constituirse como grupo, esas 

personas expuestas a la violencia de género encuentran en la experiencia 

común la base de su resistencia.  

En muchas ocasiones, en su fundamentación, la prensa gráfica apela a 

lo particular para derivar lo general. El ejemplo suele contener detalles 

impactantes y concretos (Arnoux, 2017). Página/12, trae el relato de Dominga, 

una mujer mayor, del conurbano que habla en nombre de aquellas mujeres que 

mueren por abortos inseguros. Aquí aparecen dos cuestiones: las muertes 

evitables, en especial de adolescentes y la desigualdad social y económica 

frente a la problemática, fallecen las más pobres.  

Parada en medio de los cantos, Dominga, de 62 años, llegó desde 
Villa Hudson, en Florencio Varela, en el conurbano sur. ―Hay muchas 
adolescentes que por no tener atención mueren por un aborto 
clandestino, podría ser mi nieta‖, cuenta. Una vecina suya falleció 
hace algunos años tras pasar por esa situación y dejó huérfanos a 
dos mellizos. ―Le pusieron una sonda en la casa, comenzó a sangrar 
mucho y no la quisieron atender en el hospital, así que se murió‖, 
relata. (Página/12, 2 de noviembre de 2011, párr. 4) 

Esta política de la calle (y de la las plazas) implica la reunión de los 

cuerpos, su movimiento; hablan entre ellos, plantean sus reivindicaciones y 

reclaman un determinado espacio como espacio público. Si bien la 

congregación se sucede en lugares con historia, como las puertas del 

Congreso de la Nación y sus alrededores, las acciones desplegadas se 

apoderan del espacio, lo hacen suyo y organizan la arquitectura del lugar. Por 
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ejemplo, la presencia de vallas, rejas y fuerzas de seguridad que dividen física 

y simbólicamente a esos cuerpos en disputa.  

Callao y Rivadavia quedaron cortadas al tránsito. En las rejas del 
frente del Congreso, una bandera verde recordaba la magnitud de la 
tragedia que provoca la criminalización del aborto en el país: ―Cada 
dos días muere una mujer por aborto clandestino‖. (Página/12, 26 de 
noviembre de 2010, párr. 3) 

Hay una valla que divide las ideas (…) Los dos grupos, valla de por 
medio, se gritan mutuamente asesinos: de mujeres unos, de niños los 
otros. (Clarín, 2 de noviembre de 2011, párr. 1 y 2) 

 (…) las diferencias quedaron de manifiesto en pancartas, banderas, 
cantos, discursos y pegatinas. También hubo un vallado policial, en la 
esquina de Rivadavia y Riobamba, que sirvió de frontera entre las 
voces a favor y las expresiones en contra. (La Nación, 2 de 
noviembre de 2011, pág. 11, párr. 1) 

Los tres diarios señalan la presencia de vallas, de rejas, de las fuerzas 

de seguridad, de fronteras. Todos estos elementos operan a modo de línea 

divisoria entre quienes apoyan la despenalización y legalización de la práctica y 

aquellos que se oponen (voces a favor y expresiones en contra). De manera 

metonímica estos objetos producen desplazamientos semánticos que refuerzan 

el debate polémico, los antagonismos ante posicionamientos ideológicos y 

morales.  

La calle es espacio público y zona de paso, pero también un bien 

colectivo por el que las personas luchan. Es la infraestructura material que sirve 

de soporte a los discursos y actos políticos. 

Los medios de comunicación seleccionan lo que puede aparecer y 

quiénes pueden hacerse presentes. Los diarios describen en el espacio urbano 

la alianza de cuerpos distintos y adyacentes, aparecen unidos, en las mismas 

manifestaciones, las feministas, activistas de los derechos humanos, el 

movimiento LGBTYQ, Católicas por el derecho a decidir, Varones 

antipatriarcales, representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto, la Federación Universitaria, los gremios, las trabajadoras.  

En la calle, frente a las puertas del recinto parlamentario, distintas 
organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se 
reunieron en un clima tenso (…). (La Nación, 2 de noviembre de 
2011, pág. 11, párr. 2) 

En la calle se hacen presentes otros cuerpos, delimitados por una 

frontera material: Asociaciones civiles autodenominadas Pro-vida, mujeres 
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embarazadas, jóvenes, sacerdotes que en términos de Butler (2017: 64) 

―actúan como policías en la esfera de la aparición, aunque no formen parte de 

las fuerzas del orden‖, esto es, todos aquellos que pretenden criminalizar o 

convertir en casos patológicos a quienes viven su género o su sexo en formas 

no normativas.  

La performatividad no solo atañe a las voces evocadas (registradas y 

oídas), sino también a las acciones desarrolladas, expresadas a través del 

cuerpo, gestos, movimientos, la exposición a posibles actos violentos. En esa 

infraestructura, no somos un simple fenómeno visual.  

El vallado no tambalea, a pesar de las manos golpeando y las chicas 
que subieron a cantar: ―Aborto legal, al hospital‖. Del otro lado, los 
manifestantes ―pro vida‖ hacen ondear unas banderas rojas con unas 
caritas sonrientes pintadas a mano. En algunas paredes pegaron 
unos afiches que muestran, en la palma de una mano, la imagen de 
un feto ensangrentado. ―Con los pibes no, senadores, con los pibes 
no‖, gritan los jóvenes, en su mayoría adolescentes. También se 
dejan ver algunas sotanas, boinas y pañuelos al cuello al estilo 
campestre. Entre los actos, una banda realiza una coreografía. ―Si 
éste no es el pueblo, el pueblo dónde está‖, cantan. (Página/12, 2 de 
noviembre de 2011, párr. 5) 

En este párrafo Página/12 describe una serie de acciones que llevan 

adelante los cuerpos en la calle: golpean las manos, suben vallados, cantan, 

ondean banderas, pegan afiches, gritan, bailan, se dejan ver. Nuevamente se 

hace uso de consignas y cánticos populares. Una serie de alusiones 

metafóricas y metonímicas que evocan lugares comunes vinculados con la 

problemática en cuestión. De este modo, apreciamos frases propias del 

feminismo y en especial, de quienes reivindican la legalización de la práctica 

abortiva y la necesidad de políticas públicas por parte del Estado que permitan 

su acceso en el sistema de salud.  

Desde lo dramatúrgico, quienes apoyan la despenalización y legalización 

del aborto, son caracterizados como actores sociales que tratan de arrebatar la 

legitimidad del debate a un aparato estatal, el Parlamento, para constituir ellos 

mismos su propio teatro legítimo.  

Por otra parte, vuelve la figura del feto ensangrentado y desplazado en 

el encadenamiento discursivo por pibe. Como sostiene Nayla Vacarezza (2012: 

53) el discurso contrario a la legalización del aborto es simplista en su 



682 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

organización de los afectos: el feto amoroso y vulnerable es el personaje 

central, y el aborto es un acto repugnante y terrorífico. Finalmente, destacamos 

el cambio de las personas por objetos: la Iglesia Católica (la sotana) y sectores 

que representan al campo (boina y pañuelo al cuello), son puestos en la 

escena, de manera estereotipada, para dar cuenta de los grupos más 

conservadores que se oponen.  

Aparecer implica ser percibido, estos cuerpos tienen que ser vistos y sus 

verbalizaciones oídas. Estas corporalidades entran en el campo visual y 

auditivo de otra persona, en este caso, de la máquina mediática. Así, los 

medios convierten las escenas de la calle en políticamente potentes, participan 

en la delimitación y transferencia, se tornan acontecimiento. 

Por lo expuesto, podemos decir que la presentación del tema adquiere la 

forma de una confrontación dramática: el enfrentamiento entre el bien y el mal, 

está operación consiste en ver algunos actores como víctimas y a otros como 

villanos. Los medios estudiados no sólo seleccionan la información que cada 

uno considera relevante sino que también la tipifica e interpreta de acuerdo a 

las estrategias retórico-argumentativas utilizadas. Tanto el aborto, las mujeres 

que deciden la interrupción de un embarazo, las fuentes legitimadas como 

―propietarios‖ de ese problema público, son transformados por la presentación 

dramática. Apelar a esta dimensión dramatúrgica implica pensar las acciones 

públicas como performances que sostienen la atención y el interés del auditorio 

(los lectores).  

 

3. El espacio público parlamentario 

En el período legislativo 2010-2011, fueron puestos en discusión varios 

proyectos de ley, destacándose el de la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto presentado por tercera vez. Asimismo, en los diarios, se menciona el 

proyecto de la Diputada Nacional Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), la propuesta 

de reforma del Código Penal y una ley de Protección del embarazo y del niño, 

presentada por la entonces diputada Cynthia Hotton (Valores para mi país). 
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Se sucedieron dos jornadas públicas2 y una audiencia pública3: la 

primera, el 30 de noviembre de 2010, en la que disertó Mariane Mollman, 

investigadora y directiva de la organización internacional Human Right Watch. 

La segunda, tuvo lugar el 13 de julio de 2011, en la que expuso Luz Patricia 

Mejía, en ese momento presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de la Organización de los Estados Americanos.  

En ambas jornadas los argumentos desplegados por la legalización del 

aborto se centran en el plano de la salud –reproductiva- y los derechos 

humanos. Tanto Mariane Mollman como Luz Patricia Mejía fueron 

caracterizadas en los medios como especialistas, oradoras con experiencia 

(teórica y empírica), con publicaciones y títulos profesionales que respaldan 

sus respectivas exposiciones.  

En esta coyuntura, nos interesa trabajar dos cuestiones: por un lado, una 

sucesión de metáforas y alusiones que se corresponden al mismo dominio 

semántico al momento de caracterizar el debate parlamentario. Por otro, los 

argumentos centrados en el ejemplo empírico, el dato concreto de las cifras, las 

estadísticas y encuestas que se (re)presentan desde lo retórico para apoyar 

una creencia.  

Respecto de la primera cuestión, tanto en Clarín, La Nación como en 

Página/12 se observan recurrencias de algunos sintagmas: sacar a la luz, ver 

la luz, abrir el debate, salir del closet.  

Durante la presentación del proyecto IVE, Página/12, en la nota titulada 

―Un debate que es inevitable‖, se hace una serie de preguntas y aseveraciones 

que giran en torno a la posible discusión de la legalización y despenalización 

del aborto a nivel legislativo.  

                                                           
2
 No se trata de una reunión de comisión ni una audiencia pública según lo define el reglamento 

respecto de la labor parlamentaria. Fueron designadas por el diputado y presidente de la 
comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, como ―jornada pública‖.  
3
 El presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) 

convocó a una audiencia pública que se llevó a cabo el 1º de noviembre de 2011, con el 
propósito de debatir los dos proyectos de despenalización y un proyecto de su autoría para 
modificar el art. 86 del Código Penal, que regula los abortos no punibles. En esta reunión se 
produjo un dictamen favorable para continuar con el tratamiento del proyecto de la Campaña, 
instalándose como un hecho histórico y como tema de tapa en varios de los diarios más 
importantes. Sin embargo, posteriormente dicho dictamen se desestimó por no haber quórum, 
en el marco de una situación confusa en la que desaparecieron firmas de legisladores. 
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¿Será el 2010 el año en que se logre abrir el debate por la 
legalización del aborto en el Congreso? Diputadas y diputados de 
distintos bloques, desde el oficialismo hasta la oposición, se han 
propuesto ese objetivo y están analizando estrategias para conseguir 
que el tema salte el cerco que lo mantuvo silenciado en los últimos 
años en el ámbito parlamentario. (Página/12, 13 de marzo de 2010, 
párr. 1) 

¿Saldrá el aborto este año del closet y dejará de ser la legalización de 
esta práctica tabú en el Congreso? (Página/12, 13 de marzo de 2010, 
párr. 10) 

En estos enunciados se registran una serie de analogías de algo que 

estaba guardado, escondido, graficando la sensación de encierro y censura. La 

expresión ―salir del closet‖ popularmente se aplica a personas, aquellas que 

públicamente declaran una orientación sexual distinta a la heteronorma. 

Personas que debían disimular, esconderse para no ser estigmatizados. 

Clarín y La Nación retoman los dichos de Juan Carlos Vega, presidente 

de la Comisión Penal, quien en 2010 y en 2011, vuelve sobre la idea de un 

debate cerrado y un tema silenciado que debe abrirse.  

―Yo no tengo posición tomada‖ sobre despenalizar o no el aborto, 
―pero sí sostengo que hay que abrir el debate‖, señaló Vega. (Clarín, 
1º de diciembre de 2010, párr.2) 

―Es un tema que estaba silenciado en el Congreso porque era 
políticamente incorrecto (…), explicó Vega, legislador cordobés por la 
Coalición Cívica. (La Nación, 20 de julio de 2011, pág. 15, párr. 3) 

Martha Rosenberg sostiene que ―el aborto puede ser visto, escuchado y 

leído como aquello de lo que no se habla. Que aparece solo en los 

circunloquios o en los silencios‖ y agrega ―está excluido de las 

representaciones sociales y dominado por lo siniestro: aquello que a pesar de 

ser lo más familiar debe permanecer escondido (Rosenberg, 2017: 243). 

A partir de la recurrencia de algunos sintagmas: poner luz (el Estado), 

sacar a la luz (el debate), ver la luz (el proyecto de ley IVE) podemos inferir el 

regreso de lo reprimido a partir del lenguaje, lo no decible aflora de las maneras 

más diversas, por ejemplo a partir de la exclusión de unidades léxicas. Estos 

elementos nos remiten a la expresión ―dar a luz‖ referida al parto, el 

recibimiento del bebe y el momento en que ven su rostro. En todos los casos, 

se trata de descubrir aquello que está oculto, de mostrarlo. Los diarios Clarín y 

La Nación utilizan este recurso:  



685 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

El titular de la comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), explicó 
que la intención es ―sacar a la luz un tema que estaba debajo de la 
alfombra‖. (Clarín, 30 de noviembre de 2010, párr. 2) 

 (…) el proyecto de ley quedó congelado, sin pronóstico cierto de que 
alguna vez vea la luz. (La Nación, 4 de noviembre de 2011, pág. 19, 
párr. 1) 

La segunda cuestión, la podemos vincular con la propuesta de 

Charaudeau (2003) en relación a las condiciones enunciativas y 

argumentativas del discurso de la información: debemos indagar sobre la 

naturaleza del saber que se pone en escena y los efectos de verdad que 

busca. Este autor propone saberes de creencia y de conocimiento. Los 

primeros, son subjetivos y se ocupan de comentar el mundo y evaluarlo. Los 

segundos, en cambio, provienen de una representación racionalizada de los 

seres y fenómenos, es decir, surgen de la observación para construir una 

explicación empírica de los hechos, basada en lo verificable, cuantificable, los 

datos técnicos, que dan cuenta del mundo de una manera que pretende ser 

―objetiva‖.  

Según Gusfield (2014) los cánones científicos de racionalidad y 

evidencia proveen un sistema para reclamar autoridad, establecer conclusiones 

y conferir legitimidad. El discurso de la información se sirve de expertos, 

profesionales y responsables políticos como fuentes de autoridad en el tema.  

Ahora bien, en el corpus de análisis podemos ver, desde una 

perspectiva retórica, como ese saber de conocimiento equivale a una forma de 

argumento que conlleva una creencia. Ese mundo fáctico alrededor del aborto 

es presentado en la arena pública de manera dramática y es objeto de disputa 

entre quienes respaldan la legalización y aquellos que se oponen.  

Por ejemplo, el diario Clarín, en la nota ―Una ley de 1921 que se presta a 

diferentes interpretaciones‖, recurre a una serie de cifras, de datos duros donde 

la evidencia habla por sí misma pero a la vez conmueve.  

La consecuencia es dramática: como las mujeres recurren a prácticas 
menos o más seguras según sus recursos económicos, unas 60.000 
mujeres llegan cada año a las guardias de los hospitales públicos. 

Son las más pobres, quienes también constituyen la inmensa mayoría 
de las más de 100 mujeres que todos los años pierden la vida por 
esta causa. 
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Las cifras revelan que la penalización no resuelve un angustioso 
problema de salud pública. (Clarín, 2 de noviembre de 2011, párr. 2, 3 
y 4) 

Durante las jornadas públicas, la prensa da a conocer encuestas, 

sondeos de opinión, estudios. La Nación, meses previos a la primera audiencia 

pública, en noviembre de 2011, utiliza como fuente para respaldar su posición 

cifras obtenidas a partir de un sondeo de opinión realizado por la TV Pública en 

el marco de un programa dedicado a la temática.  

El tema ya comenzó a generar controversia la semana pasada en el 
Congreso y fue, además, objeto de una encuesta lanzada desde la 
TV Pública. Según ese sondeo, promovido en Internet por el nuevo 
programa Debates, conducido por Adrián Paenza, el 53 por ciento de 
quienes respondieron rechazó que se legalice del aborto. (La Nación, 
20 de julio de 2011, pág. 15, párr. 2) 

En contraposición, Página/12, el día anterior a la audiencia, publica ―Un 

derecho que tiene amplio respaldo en la sociedad‖, donde manifiesta que el 56 

por ciento de las personas encuestadas consideran que el Estado debe 

garantizar los abortos en los servicios de salud y que seis de cada diez 

personas creen que las mujeres deben tener la posibilidad de decidir una 

interrupción del embarazo. Se da por sentado que las cifras y porcentajes 

representan una descripción ―fiel a la verdad‖. 

Los números acentúan la importancia y la urgencia del asunto. El aborto 

en la Argentina se lleva adelante de manera clandestina e insegura dada su 

criminalización judicial y social. De ahí que se utiliza la palabra ―estimado‖, esto 

conlleva muchas veces a poner en duda la certeza de las cifras mencionadas 

por parte de los grupos conservadores.  

Los tres diarios utilizan el discurso experto y la retórica numérica para 

crear la ilusión de certidumbre, claridad, facticidad y autoridad en sus 

argumentos. Se consignan fuentes oficiales para justificar los dichos. La parte 

(el dato) es tomada como una sinécdoque, como una representación de la 

situación de las mujeres frente a la interrupción voluntaria del embarazo. 

La discusión se abrirá hoy a partir de las 16, en una jornada pública 
en la Comisión de Legislación Penal, a más de veinte años de que 
diferentes grupos de mujeres iniciaran en el país, el 8 de marzo de 
1988, la lucha por la legalización de esa práctica, cuya criminalización 
dejó el último año otras 87 mujeres muertas: desde la recuperación 
democrática en 1983 hasta 2009 fallecieron como consecuencia de 
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abortos inseguros realizados en la clandestinidad 2665 mujeres, la 
mayoría jóvenes y pobres, según las estadísticas oficiales del 
Ministerio de Salud. (Página/12, 30 de noviembre de 2010, párr. 1) 

La experta [Mollman] explicó que la ilegalidad del aborto es la primera 
causa de muerte materna en la Argentina; informó que se estima que, 
según cifras oficiales, en el país se practican unos 450.000 abortos 
por año, y afirmó: ―La penalización del aborto es incompatible con los 
derechos humanos‖. (La Nación, 1º de diciembre de 2010, pág. 17, 
párr., 4) 

Apoyada en cifras oficiales y en numerosas entrevistas, Mollmann 
demostró que las principales víctimas del aborto clandestino son las 
más pobres. (Clarín, 1º de diciembre de 2010, párr. 6) 

Estos enunciados analizados nos permiten pensar en el proceso de 

expansión y dramatización de esos saberes de conocimiento utilizados y 

publicados por el discurso de la información, y sobre todo, reflexionar cómo la 

persuasión, de forma estratégica, entra en el ámbito de la convicción cuando la 

investigación, la técnica, el relevamiento y cuantificación de datos son 

considerados una forma de argumentación. 

El discurso científico establece fundamentos seculares sobre la realidad 

social, de esta premisa obtiene su legitimación, como ámbito de la objetividad, 

de la neutralidad valorativa, de la demostración. Sin embargo, como afirmamos, 

este discurso tiene la tarea de persuadir, se vuelve un ―nuevo discurso político‖ 

en las sociedades contemporáneas (Gusfield, 2014). De esta manera, los 

diarios en cuestión construyen el problema público del aborto desde la 

argumentación racional y la movilización de emociones. No sólo buscan la 

adhesión para convalidar sus argumentos sino que también promueven ciertas 

―creencias‖ en torno al aborto, a las mujeres, a sus cuerpos que conlleva sentir, 

actuar, percibir y comportarse en base a ese argumento.  

 

 

Consideraciones finales 

El análisis realizado busca encontrar ciertos elementos doxicos 

constitutivos de la argumentación llevada a cabo por el discurso de la 

información sobre el problema público del aborto, en una coyuntura 

determinada. A lo largo del recorrido pudimos apreciar esos lugares comunes 
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emparentados con la doxa que dan sustento ideológico, social, político y 

cultural a la lucha por la despenalización y legalización del aborto en Argentina.  

Existen una serie de cadenas tópicas que ofician de reservorio de 

argumentos asociados con ideas y opiniones comunes, evidencias compartidas 

y estereotipos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y los 

cuerpos gestantes, algunas de ellas se vuelven recurrentes, (re)aparecen y 

otras son reelaboradas.  

En este sentido, se destacan las caracterizaciones del aborto como 

"crimen o asesinato" y ―tabú‖, se trata de una definición "hegemónica" 

(Angenot, 2010) que ha prevalecido durante años y forma parte de las ideas 

preconcebidas que son explotadas, mantenidas y recreadas por las 

narraciones mediáticas. También es importante señalar la presencia, en las 

notas seleccionadas, de argumentos que reelaboran y transforman esta idea en 

base a la salud pública y los derechos humanos. En cuanto a la salud, los 

medios buscan en la ciencia su fuente de legitimación y autoridad. Respecto a 

los derechos humanos, se activa una memoria discursiva más reciente 

producto de acontecimientos de nuestro pasado dictatorial que pugna por 

visibilizar y denunciar la vulneración de derechos en el presente democrático: la 

muerte de mujeres por abortos clandestinos e inseguros vs la muerte del feto.  

En relación a este último punto, se muestran dos estrategias utilizadas 

con frecuencia: personificar al objeto discursivo "feto", diciendo que es igual a 

un ser humano ya nacido, y presentarlo como tal; y caracterizar de forma 

negativa a quienes defienden la posibilidad del aborto voluntario legal. Esta 

construcción se sustenta en la tópica de la mujer-madre.  

Como vimos, en ambos espacios públicos: la calle y el parlamento, está 

presente lo emocional y lo racional. Estos extractos ilustran a la calle y al 

parlamento como espacios en disputa (el adentro y el afuera, a favor, en 

contra) donde los cuerpos representados despliegan argumentos en el plano 

de los afectos.  

Las reflexiones hasta aquí formuladas podrían ayudarnos a comprender 

el devenir de la lucha política por la legalización y despenalización del aborto 

en nuestro país. Parafraseando a Judith Butler (2017), solo cuando aquellas 
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necesidades, deseos y exigencias que en teoría debían seguir siendo privadas 

(la posibilidad de abortar de manera segura) se hicieron presentes en la calle y 

en la plaza, y pasaron a formar parte de las imágenes y los discursos de los 

medios, se hizo posible finalmente extender el espacio y tiempo del 

acontecimiento con la suficiente tenacidad y persistencia para instalar el debate 

de manera institucionalizada en el Congreso de la Nación.  
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"A CASA GRANDE PIRA QUANDO A SENZALA VIRA MÉDICA": 
INTERDISCURSOS E LUTA DE CLASSES NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro 
Universidade Estadual de Montes Claros 

 
 
Resumo: Este estudo focaliza uma polêmica discursiva que se constrói entre 
discursos de minorias e daqueles que tentam deslegitimá-los. Especificamente, 
analisa a réplica à fala da estudante Bruna Sena (que afirmou, ―a casa grande pira 
quando a senzala vira médica‖) produzida por um colunista da Folha de São Paulo. A 
partir da análise deste episódio, objetivamos delinear o funcionamento de discursos 
sócio-raciais polêmicos, focalizando os modos como discursos (des)constroem visões 
de minorias, na tentativa de erigir outras, notadamente hegemônicas. Para tanto, 
ancoramo-nos na Análise do Discurso de orientação francesa, sobretudo nos estudo 
de Domenique Maingueneau.  
Palavras-Chave: Discurso. Polêmica Discursiva. Interdiscurso. Minorias. 
 
Abstract: This study focuses on a discursive polemic that is constructed between 
discourses of minorities and those who try to delegitimize them. It analyses the reply 
from a journalist of an important newspaper in São Paulo to the speech of the medical 
sciences student Bruna Sena who has affirmed: "Masters get crazy when a Slave 
becomes a doctor", in reference of the iconic Gilberto´s Freire book The masters and 
slaves. From the analysis of this episode, we aim to delineate the workings of 
controversial socio-racial discourses, focusing on the ways in which discourses 
deconstruct visions of minorities, in an attempt to erect others, notably hegemonic. For 
this, we are anchored in the Discourse Analysis of French orientation, especially in the 
studies of Domenique Maingueneau. 
Keywords: Speech. Discursive controversy. Interdiscourse. Minorities. 

 

Neste estudo, por meio da Análise do Discurso de orientação francesa, 

focalizamos os desdobramentos de um episódio amplamente noticiado em 

fevereiro de 2017: a aprovação, em primeiro lugar, de uma estudante de escola 

pública, negra e pobre, Bruna Sena, no curso mais concorrido da Universidade 

de São Paulo (USP).  

Na ocasião, com 17 anos, ela se manifestou em uma rede social dizendo 

que ―a casa grande pira quando a senzala vira médica‖. A partir daí, 

configurou-se uma rede de dizeres midiáticos convergentes e divergentes ao 

posicionamento da estudante, materializando um debate que parece anterior 

ao fato narrado e com repercussões que certamente o extrapolam. 

Entre as vozes divergentes, destacamos neste estudo a de um colunista 

da Folha de São Paulo, em artigo intitulado ―A casa grande pira quando a 
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senzala vira médica?‖, em que se presencia um resgate polêmico da voz da 

estudante com o objetivo de desconstruí-la ao enquadrá-la como insensata. A 

nosso ver, este episódio integra um quadro maior de discussão sócio-racial, não 

podendo ser visto com ponta (início ou fim), mas como meio, processo em curso.  

A partir da análise discursiva do episódio relatado, este estudo objetiva 

delinear o funcionamento de discursos sócio-raciais polêmicos, focalizando os 

modos como discursos (des)constroem visões de minorias, na tentativa de 

erigir outras, notadamente hegemônicas. Para tanto, ancoramo-nos na Análise 

do Discurso francesa, sobretudo nos estudo de Domenique Maingueneau 

(2008), privilegiando discussões desenvolvidas na obra Gênese dos Discursos.  

De início, transcrevemos integralmente o referido texto do colunista, para 

nos determos, na sequência, nos aspectos relevantes à nossa discussão: 

 

A casa grande pira quando a senzala vira médica? 

 

Leandro Narloch 

Folha de São Paulo, 08 de fevereiro.  

 

Bruna Sena conquistou uma bela vitória ao passar em primeiro 
lugar em medicina na USP de Ribeirão Preto, mas disse uma 
insensatez ao comemorar a aprovação pelo Facebook. "A Casa 
Grande surta quando a senzala vira médica", afirmou ela, que é 
negra e vem de uma família pobre. 

Não se trata apenas da opinião descuidada de uma adolescente; 
figurões influentes pensam da mesma forma. "A classe média 
tradicional mostrou que tem horror à ascensão social dos pobres", 
disse André Singer, colunista da Folha e professor da USP, em 
entrevista à "Ilustríssima", em 2015. 

Na mesma época, Juca Kfouri afirmou que as manifestações eram 
fruto "do incômodo que a elite branca sente ao disputar espaço 
com esta gente diferenciada que anda frequentando aeroportos, 
congestionando o trânsito e disputando vaga na universidade". 

E o economista Bresser-Pereira acredita existir no Brasil um 
"espírito golpista dos ricos contra os pobres". 

Deixa eu tentar entender essa visão de mundo. Para a estudante e 
os três senhores, o brasileiro rico torce para que os pobres 
continuem pobres. Se alguma notícia da TV mostra redução de 
pobreza no país, o brasileiro rico esmurra seu sofá da Casa 
Grande. Ao deparar com pobres dormindo na calçada, ele 
comemora. 

Se uma negra pobre passa na USP, o brasileiro rico, não haveria 
dúvidas, se incomoda e faz cara feia. "Claro que a ascensão social 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1856050-negra-pobre-e-da-rede-publica-fica-em-1-em-curso-mais-concorrido-da-fuvest.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1856050-negra-pobre-e-da-rede-publica-fica-em-1-em-curso-mais-concorrido-da-fuvest.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1605819-pt-precisa-mudar-rapido-afirma-cientista-politico-andre-singer.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1605819-pt-precisa-mudar-rapido-afirma-cientista-politico-andre-singer.shtml
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do negro incomoda", disse Bruna para a reportagem da Folha. 

Conforme esse retrato, o brasileiro rico, ao conversar com outros 
turistas na fila da torre Eiffel, não se mostra envergonhado com a 
miséria de seu país. Pelo contrário, mostra fotos do celular das 
coisas que mais gosta no Brasil: favelas, crianças barrigudas e 
desnutridas, trens lotados de trabalhadores mal pagos. 

Gente, vamos com calma. Nem mesmo novelas mexicanas das 
mais marxistas retratam os ricos de forma tão caricata. 

É claro que deve haver desmiolados que se incomodam com 
negros pobres no aeroporto. Mas opiniões devem se basear em 
estatísticas, e não em evidências anedóticas. E o que as 
estatísticas mostram é que a tolerância ao convívio entre classes 
aumenta conforme a renda e a escolaridade dos brasileiros. 

Por exemplo, para 76% dos analfabetos, empregados devem usar 
o elevador de serviço, mesmo que os moradores autorizem o uso 
do elevador social. Entre os brasileiros com diploma, 72% 
acreditam que moradores e funcionários devem usar o mesmo 
elevador. O dado vem de pesquisas do sociólogo Alberto Carlos de 
Almeida (aquele que apareceu em conversas gravadas com o ex-
presidente Lula). 

Caricaturas como essa fazem sucesso porque é confortável e 
estimulante acreditar que nossos adversários intelectuais são 
trogloditas sem noção e sem escrúpulos.  

Enquanto muitos integrantes da direita acham que toda esquerda 
apoia Fidel Castro e dança a música "Sou do Levante, estou com 
Maduro", a esquerda imagina que os ricos surtam quando pobres 
entram para a faculdade de medicina. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/leandro-
narloch/2017/02/1856599-a-casa-grande-surta-quando-a-senzala-
vira-medica.shtml 

 

Em seu texto, ao resgatar a enunciação aforizante da estudante, o 

colunista utiliza-se de um arranjo interdiscursivo polêmico que busca 

desqualificar o discurso primeiro (o da estudante), assim como enaltecer o 

discurso segundo (o seu), esforçando-se para construir sobre si um ethos de 

sensatez, e sobre a estudante, uma imagem de ―adolescente insensata‖.  

Presenciamos, assim, um diálogo inconcluso que faz reverberar um 

debate iniciado muito antes dos fatos que o motivam e que, certamente, não se 

encerra com ele. Bruna Sena retoma Gilberto Freyre (autor da obra Casa 

Grande e Senzala) e é retomada pelo colunista, que acrescenta a tônica 

apreciativa da dúvida ao questionar: ―a casa grande surta quando a senzala 

virá médica (?)‖ 
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Inevitavelmente, esta réplica discursiva atesta o caráter dialógico – e 

polêmico – das interações humanas e nos transporta para a arena discursiva das 

―lutas de classes‖, em âmbito mundial, e das ―tensões raciais‖, em âmbito nacional.  

Percebe-se que, de início, o colunista aceita de modo ―provisório e 

irônico‖ a tese concorrente da estudante, citando inclusive falas representativas 

do grupo socioideológico que ela representa, para levar seus princípios a 

consequências exageradas e ridículas, com as quais não se pode concordar. 

Para tanto, dá voz a terceiros, com quem passa a dialogar, colocando a voz da 

estudante num lugar indigno de resposta (afinal, trata-se de uma adolescente, 

pobre e negra). Com isso, atesta que o diálogo que ele estabelece é com 

aqueles denominados ―figurões influentes‖, pretensamente mais próximos de si 

(a saber, André Singer, Juca Kfouri e Bresser-Pereira), não com a estudante 

insensata cuja voz pode ser abafada. 

A estratégia de resgate do outro pode ser vista como um importante 

elemento de persuasão, uma vez que discursos concorrentes nunca resgatam 

o outro como ele é, mas sempre como um simulacro regrado pelo fenômeno da 

interincompreensão (MAINGUENEAU, 2008). Logo, o outro já é apresentado 

apreciado e desacreditado pelo discurso concorrente, que aplica regras de 

interpretação de sua própria semântica global ao discurso citado, fazendo com 

que ele se torne o que o colunista acredita que ele seja. 

A partir disso, Narloch leva a fala dos chamados ―figurões influentes‖ a 

consequências exageradas e caricaturadas, construindo posições insensatas e 

anedóticas na tentativa de levar os leitores a coadunarem com a tese que 

defende, a saber, a de que a fala da estudante Bruna Sena é insensata. 

Nesse esforço de convencimento, expressões como ―o brasileiro rico torce 

para que os pobres continuem pobres‖; ―Se alguma notícia da TV mostra redução 

de pobreza no país, o brasileiro rico esmurra seu sofá da Casa Grande‖ ou ―Ao 

deparar com pobres dormindo na calçada, ele comemora‖, caracterizam a 

construção de argumentos chamados quase-lógicos (no caso, argumentos do 

ridículo), que se assemelham à estrutura pragmática de senhores brancos ―pirando‖ 

com o fato de negros se tornarem médicos – argumento automaticamente 

ridicularizado pelo considerado absurdo dos exemplos anteriores. 
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Com isso, o colunista busca desqualificar a visão da estudante ao 

associá-la a um recorte bizarro e anedótico da realidade, ao mesmo tempo em 

que caracteriza a sua própria visão, aquela capaz de perceber isso, como uma 

amostra da racionalidade e sensatez.  

A tentativa de ridicularizar a estudante ainda se apoia na aproximação 

da sua fala aos acontecimentos de novelas mexicanas. Ao sustentar que “nem 

mesmo novelas mexicanas caracterizam o rico de maneira tão caricata”, o 

locutor resgata, comparativamente, em uma manobra interdiscursiva, o 

―dramalhão‖ e o efeito de artifício comum a esse gênero, na visão da cultura 

brasileira, para aproximá-lo da insensatez que constantemente se busca 

atribuir à estudante. 

Nesse ponto, é perceptível o esforço cada vez maior do locutor para 

construir sobre si um ethos1 de sensatez e racionalidade, a ser confrontado 

com a imagem de insensatez e imaturidade atribuída à estudante.  

Para construir tais imagens, nota-se que o locutor utiliza-se de discurso 

direto (efeito de autoridade) e se situa num espaço interdiscursivo privilegiado 

para manipular o discurso concorrente a seu próprio favor. Isso acontece, por 

exemplo, quando apresenta uma pesquisa (realizada por representante do 

discurso concorrente) que demonstra que pobres são mais conservadores que 

ricos, quando o assunto é convivência entre classes sociais distintas. Conclui, 

assim, que ―a tolerância ao convívio entre classes aumenta conforme a renda e 

a escolaridade dos brasileiros‖, deixando subentendido que Bruna talvez seja 

menos tolerante que ele, pelo fato de ter renda e escolaridade inferiores.  

Ora, um princípio caro à AD sustenta que não existem expressões ou 

argumentos próprios a cada discurso ou visão de mundo, mas sim usos e 

construções próprias a cada formação discursiva, como sustenta Maingueneau 

(2008). Isso significa que a pesquisa apresentada também poderia servir a 

Bruna, se se entendesse, por meio dela, que pobres são desencorajados a se 

aproximarem de ricos, por exemplo, ou que os sujeitos da pesquisa disseram 

aquilo que se espera que cada classe diga. 

                                                           
1
 Ethos discursivo pode ser definido como imagens de si construídas no curso da enunciação 

(MAINGUENEAU, 2010).  
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Em resumo, o locutor lança mão de efeitos de autoridade/autenticidade, por 

meio do uso de discurso direto; mobiliza argumentos quase-lógicos, na tentativa 

de ridicularização, e produz simulacros que impõem certas ―grelhas semânticas‖ 

ao discurso do outro, reconfigurando o espaço interdiscursivo a seu favor.  

Por fim, Narloch conclui com uma tentativa de comparação empática, 

demonstrando que assim como o leitor que aderiu às ideias da Bruna não 

aderiu às ideias de Maduro, o locutor do texto (e a maioria da sua classe) não 

desenvolve o desgosto pela vitória dos pobres, consolidando, enfim, o ethos de 

sensatez paulatinamente construído desde o início do texto. 

A polêmica discursiva colocada em evidência neste estudo revela um 

padrão de funcionamento discursivo de algum modo autorizado no Brasil 

contemporâneo: há algum tempo, embates discursivos entre classes e 

posicionamentos político-ideológicos têm aumento nos espaços de discussão 

pública. A chamada polarização político-ideológica tem confrontado modos de 

ver e conceber relações de classe no Brasil. 

Nessa ordem, denúncias de minorias são confrontadas, desconstruídas 

e reinterpretadas em quadros que tendem a aumentar a polarização ideológica, 

por afrontar visões consolidadas em movimentos sociais ou até mesmo 

eventos históricos. Exemplos disso são os discursos, no Brasil, que acusam 

negros de vitimismo, feministas de serem nazistas e índios de ganância, 

sempre na tentativa de silenciar e desempoderar movimentos de minorias, 

fazendo perpetuar um regime de poder que reconhece como legítimo apenas a 

hegemonia da supremacia branca, masculina, cristã e rica. 
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MULTIMODALIDADE E MANIFESTAÇÕES DE RESISTÊNCIA AO REGIME 

DITATORIAL NAS OBRAS DE HENFIL 

Maria de Nazaré de Farias Progenio 
Universidade Federal do Pará 

 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo responder de que forma o texto 
multimodal, veiculado na época do regime militar, se instaurou como manifestação de 
resistência ao regime ditatorial no Brasil. O Corpus analisado é uma obra, elaborada 
por Henfil, na época em que foi instaurada a ditadura militar no Brasil. O autor 
desempenhou um papel importante na historia das manifestações de resistência, pois, 
devido a forte repressão por parte do Governo, foi preciso buscar outros meios de se 
praticar uma resistência inteligente. Assim surgiu o texto iconográfico de humor. A 
metodologia do trabalho sustenta-se nas categorias que compõem a Função 
Representacional, apresentada pela Gramática do Design Visual, proposta por Kress e 
Van Leeuwen (2006), as quais serão evidenciadas na produção analisada, levando em 
consideração também a relevância que a tipografia assume dentro da produção do 
texto multimodal.  
Palavras-Chave: Gramática do Design Visual. Regime Ditatorial no Brasil. 
Multimodalidade. Henfil. 
 
Abstract: The present article aims to answer how the multimodal text, published in the 
time of the military regime, was established as a manifestation of resistance to the 
dictatorial regime in Brazil. The analyzed Corpus is a work, elaborated by Henfil, at the 
time in which the military dictatorship was instituted in Brazil. The author played an 
important role in the history of demonstrations of resistance because, due to the strong 
repression on the part of the Government, it was necessary to look for other means of 
practicing an intelligent resistance. Thus came the iconographic text of humor. The 
methodology of the work is based on the categories that make up the Representational 
Function, presented by Grammar of Visual Design, proposed by Kress and Van 
Leeuwen (2006), which will be evidenced in the analyzed production, taking into 
account also the relevance that typography assumes within the production of the 
multimodal text. 
Keywords: Visual Design Grammar. Dictatorial Regime in Brazil. Multimodality. Henfil. 
 
 

Introdução 

As imagens tornaram-se presentes na vida do ser humano a partir do 

momento em que houve a necessidade de se comunicar com o próximo. 

Através dela, foi possível conhecer um pouco da forma como os primeiros 

habitantes se comunicavam. Na atualidade, o texto imagético tem tomado 

grande proporção no que diz respeito a sua inserção no meio social, que, em 

decorrência do avanço tecnológico, faz parte de nosso cotidiano e o 

encontramos em diversos lugares: em outdoor, na televisão, no computador, 
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nos mais variados meios de comunicação e, principalmente, smartphone, esse 

último sendo instrumento que se tornou indispensável na vida do ser humano.  

Retomando uma época da história de nosso País, mais especificamente 

o período em que foi vivenciada a ditadura militar no Brasil, eram poucos os 

meios de comunicação. A imprensa e os jornalistas, opositores ao regime, 

foram duramente reprimidos, sendo obrigados a buscarem outros meios de 

veiculação de informações. Assim, como forma de driblar a censura e de levar 

informações sobre o domínio praticado pelos opressores do regime, foi preciso 

usar outros métodos, surgindo então um novo conceito de praticar uma 

resistência, passando-se a utilizar os textos iconográficos humorísticos como 

forma de reagir ao regime político ditatorial.  

O corpus utilizado para o presente artigo foi produzido por Henfil no 

auge em que foi instaurado o regime militar no Brasil. O texto foi produzido no 

contexto histórico da ditadura militar, quando, devido à forte repressão sofrida 

pela imprensa, foi preciso buscar outros métodos para continuar a praticar uma 

resistência camuflada. O texto multimodal compõe o acervo de críticas por 

parte de Henfil à ditadura, regime que tinha os militares como praticantes de 

autoritarismo.  

Na análise, serão evidenciadas as estruturas que compõem a função 

representacional proposta dentro da Gramática do Design Visual (GDV) de 

Kress e van Leeuwen (2006), para, com base nela, responder a seguinte 

pergunta: de que forma os textos multimodais, veiculados na época do regime 

militar, se instauraram como manifestações de resistência ao regime ditatorial 

no Brasil? 

O artigo está dividido em três capítulos, além de introdução e 

considerações finais. No primeiro capítulo, com base na GDV, discorremos 

sobre a multimodalidade. No segundo capítulo, apresentamos objeto, 

procedimentos metodológicos e categorias de análise. No terceiro capítulo, 

procedemos à análise do texto.  
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1. Gramática do Design Visual - Multimodalidade  

A multimodalidade tem se tornado alvo de pesquisas na área da 

linguística, cujo objetivo é identificar os recursos utilizados na interação com o 

leitor, bem como o impacto dos textos multimodais no cotidiano das pessoas. 

―A composição textual multimodal tem alimentado as práticas sociais, cuja 

riqueza de modos de representação utilizados incluem desde imagem, até 

cores, movimento, som e escrita‖ [...], (VIEIRA, 2015), ou seja, o texto 

multimodal agrega não só um tipo de linguagem, mas outras também, como no 

caso da linguagem verbal aliada a não verbal, em que ambos conectam-se, 

construindo significados, atribuindo sentidos às coisas, sendo aplicável a 

diversas áreas do conhecimento, haja vista que os meios de comunicação 

utilizam dessa prática como opção ao texto de natureza puramente verbal para 

veiculação de informações.  

A Gramatica do Design Visual – GDV, proposta por Kress e Van 

Leeuwen (2006), vem tratar da interação por meio da linguagem não verbal, 

como, por exemplo, através do texto iconográfico. Os autores baseiam-se na 

Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), de (HALLIDAY E MATTHIESSEN, 

2004), que propõem três metafunções (Ideacional, interpessoal e textual), 

aplicáveis também à GDV, como categorias para a leitura do texto imagético, e 

utilizam-se da ―seguinte terminologia: representacional (ideacional); Interacional 

(interpessoal); e composicional (textual)‖ (ARAÚJO, 2011). Para o presente 

artigo utilizaremos as categorias que compõem a estrutura narrativa que fazem 

parte da Função Representacional.  

 

2. Função Representacional 

A função representacional trata diretamente de como o indivíduo 

identifica os objetos que estão a sua volta e como os identifica, ou seja, como 

utiliza os critérios para a organização e representação das ideias dentro de um 

evento comunicativo. Kress e van Leeuwen (2006) nos apresentam duas 

estruturas de representação visual, classificadas como narrativas e conceituais, 

sendo a primeira utilizada para a análise do corpus proposto para esse 
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trabalho, a qual diz respeito às ações que são realizadas pelos Participantes 

Representados – PR, envolvidos dentro de uma interação na composição do 

texto imagético, resultando em uma ação e reação, envolvendo ator e meta 

relacionados por um vetor - direcionamento do olhar. Assim, na interação entre 

os participantes, o ator pratica uma ação - que também assumirá o papel de 

vetor – em relação a outro participante, que assumirá o papel de meta. Esse 

processo de representação se divide em: de ação, reacional, verbal e mental, 

de conversão e de simbolismo geométrico.1 

De ação: há uma ação praticada por um dos PR, onde teremos uma 

ação não transacional, uma ação transacional, e uma ação bidirecional. O 

primeiro processo diz respeito à ação praticada por apenas um participante 

dentro do texto imagético, assumindo o papel de ator, tendo em vista que não 

haverá a presença de outro PR, ao qual seria atribuído o papel de meta. Já no 

segundo processo, será necessária a presença de, no mínimo, dois PR, em 

que cada um assumirá uma função - ator e meta. No terceiro processo, 

teremos dois participantes praticando uma ação em reciprocidade, assumindo 

o papel de ator e de meta ao mesmo tempo. Reacional: temos uma reação de 

um dos participantes a uma determinada ação, praticada por um dos PR. Essa 

categoria está dividida em: transacional e não transacional. Conforme Brito e 

Pimenta (2009), no processo de reação transacional, o olhar do participante se 

dirige ao fenômeno que, por sinal, está na imagem e, no processo de reação 

não transacional, o olhar do PR se dirige para algo fora da imagem. As reações 

dos participantes presentes no texto multimodal dependerão das ações que 

serão praticadas dentro desses textos que podem ou não vir acompanhadas de 

texto verbal ou mental. Na verbal e mental: a interação entre os participantes 

representados estará ligada a balões, cujo conteúdo, de acordo com Brito e 

Pimenta (2009), é a representação de um processo mental ou de uma fala. A 

presença de texto verbal ou mental nos textos multimodais age como 

complementação das informações. 

 

 

                                                           
1
 Os processos conversão e simbolismo geométrico não serão tratados neste texto. 
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3. Análise 

Figura 1 

 
Fonte: http://www.uai.com.br/app/galeria-de-fotos/2014/02/05/galeria-de-

fotos,1417/cartuns-de-henfil.shtml 

 

No texto, temos três personagens representados: cangaceiro Zeferino, 

Graúna e o bode Orelana, que interagem em um diálogo. Os personagens 

debatem sobre um possível desejo por parte do bode Orelana que, na visão de 

Zeferino, deverá ser reprimido, haja vista que, pelo fato de residirem em uma 

área pobre, os desejos não são levados em consideração. Nota-se que, em 

cada quadrinho do texto, há um intenso dialogo acerca desse desejo, em que 

várias perguntas são elencadas. No que diz respeito à ditadura, há um 

contraste em decorrência de que, naquele período, os opressores ditavam as 

ordens, o povo não tinha voz e nem vez.  

No primeiro e segundo quadro, Zeferino e Graúna direcionam seus 

olhares para o Bode Orelana, praticando uma ação, em que temos uma 

representação narrativa de ação transacional. Desses dois, no primeiro 

quadro, um pratica uma ação mediante uma pergunta ―Tem certeza que não é 

quebranto o que você tá sentindo, Orelana?‖, obtendo como resposta ―É desejo 
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mesmo!‖, e no segundo, Zeferino afirma: ―Ah... Filho, você vai ter que reprimir 

este desejo aí! A caatinga é muito pobre para se ter desejos..., ou seja, temos 

três representações narrativas verbal ao mesmo tempo em que temos duas 

representações narrativas de reação não transacional, em que o PR 

direciona seu olhar para fora da imagem. 

Figura 2 

 

 

Figura 3 

 
 

Do terceiro ao quinto quadro, temos a presença de apenas um 

participante, atuando como ator, ou seja, temos em cada quadro, uma 

representação narrativa de ação não transacional ao mesmo tempo em que 

temos uma representação narrativa verbal, em cada quadro, seguida de uma 

representação narrativa de reação não transacional, pois os PR‘s 

direcionam seu olhar para fora do quadro. Entretanto, no quinto quadro, deduz-

se que a Graúna esteja reagindo ―o quê?‖ à pergunta que Zeferino faz no 

quarto parágrafo ―E o quê que isto aqui vai virar?‖. Assim, no quinto quadrado, 

temos representação narrativa reacional transacional, pois se deduz que 

sua pergunta é uma reação a ação praticada no quadrado anterior.  
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Figura 4 

 
 

Figura 5 

 
 

No sexto e último quadrado, temos dois participantes envolvidos em uma 

representação narrativa de ação transacional, seguida de uma 

representação de reação não transacional, pois a Graúna olha para Zeferino 

que direciona o olhar para fora da imagem.  

Figura 6 

 
 

Com relação à tipografia, as palavras organizam-se de forma 

centralizada, em caixa alta, atribuindo destaque ao título, ou seja, ao nome 

GRÁUNA, objetivando chamar a atenção para o que a personagem 

representava, que, mesmo sendo submissa às vezes, era também ativista, 

questionadora do que lhe era imposto.  
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No texto, constata-se haver a presença de um discurso que fazia 

analogia às ações praticadas pelos opressores na época da ditadura, ou seja, 

chamava a atenção do público leitor, para o que era praticado. Entretanto 

apesar de toda a repressão, não deviam reprimir seus desejos.  

 

Considerações finais 

Em resposta à pergunta elencada, mediante a análise, conclui-se que os 

textos multimodais, elaborados na época da ditadura militar, se instauraram 

como um dos principais veículos de informações sobre os atos praticados pelos 

opressores, assumindo assim um papel importante no que diz respeito à 

contribuição com a reflexão crítica dos que compunhas os grupos de 

manifestações de resistência, levando-os a permanecer em seus objetivos.  

Na produção, foram evidenciadas as categorias que compõem as 

estruturas narrativas que integram a Função Representacional, como as ações 

não transacional, transacional; reacional transacional e não transacional; 

verbal, bem como a tipografia, propostas por Kress e van Leeuwen.  

No texto analisado é possível perceber que o discurso praticado pelos 

militares, de alguma forma era reproduzido, pois o autor coloca um dos 

personagens como reprodutor desse discurso ao mesmo tempo em que vai de 

encontro aos desejos reprimidos, mas que nem por isso deixavam de desejar.  
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Resumo: Temos como objetivo para este estudo a análise sobre a recategorização 
referencial e sua contribuição para a construção de sentidos do texto. Para isso, 
realizamos a análise de cinco notícias, retiradas do portal eletrônico do jornal 
mexicano El Universal. Sendo assim, temos como bases teóricas os trabalhos de 
Fávero e Koch (2008), Cavalcante (2011, 2012), Silva e Custódio Filho (2013), entre 
outros autores que tratam da Linguística Textual e dos estudos referenciais. O corpus 
desta pesquisa é constituído de cinco notícias, que foram coletadas no período de 12 
de fevereiro a 18 de março de 2014 do portal eletrônico do referido jornal. A partir da 
análise, constatamos que a recategorização referencial compõe o processo de 
construção do texto, pois, uma vez categorizados, nomeados, os referentes vão sendo 
renomeados no decorrer da tessitura para que ocorra a manutenção e/ou 
transformação dos objetos de discurso.  
Palavras-chave: Processos referenciais. Recategorização referencial. Construção de 
sentidos. Notícias. 
 
Abstract: We have as objective for this study the analysis about the referencing 
recategorization and its contributions for the meaning construction of the text. For this, 
we achieved the analysis of five announcements, taken from the electronic portal of 
Mexican newspaper El Universal. Thus, we have as theoretical bases the works of 
Fávero and Koch (2008), Cavalcante (2011, 2012), Silva and Custódio Filho (2013), 
among other authors who deals with Textual Linguistic and referencing studies. The 
corpus of this research is constituted of five announcements which were collected in 
the period of February 12th to March 18th, 2014 from the electronic portal of the 
newspaper refereed. Stem from the analysis, we verified that the referencing 
recategorization composes the process of construction of the text, since categorized 
and named, the referents are being renamed during the process of fabric for 
maintenance and/or transformation of the speech‘s objects. 
Keywords: Referencing processes. Referencing recategorization. Meanings 
construction. Announcements. 
 
 

Introdução 

Traçamos como objetivo para este estudo a análise sobre a 

recategorização referencial e sua contribuição para a construção de sentidos 

do texto. Para isso, realizamos a análise de cinco notícias, retiradas do portal 

eletrônico do jornal mexicano El Universal. 
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Sendo assim, temos como bases teóricas os trabalhos de Fávero e Koch 

(2008), Cavalcante (2011, 2012), Silva e Custódio Filho (2013), entre outros 

autores que tratam da Linguística Textual e do fenômeno da referenciação.  

O corpus1 desta pesquisa é constituído por cinco notícias divulgadas no 

portal eletrônico do jornal mexicano El Universal, foram coletadas no período 

de 12 de fevereiro a 18 de março de 2014. Destacamos que as notícias 

analisadas foram retiradas da ―seção mundo‖ do referido jornal.  

Este trabalho encontra-se organizado em três partes. Em um primeiro 

momento, temos o tópico ―Linguística textual e referenciação: apresentando 

conceitos‖, no qual, com base nos autores estudados, apresentamos uma 

breve discussão sobre a Linguística Textual, bem como algumas questões 

sobre o fenômeno da referenciação. Após isso, temos a análise dos dados, na 

qual descrevemos e interpretamos os exemplos de recategorizações 

referenciais. Por fim, temos as considerações finais, nas quais sintetizamos os 

resultados obtidos e mencionamos algumas contribuições deste estudo. 

 

 

1. Linguística Textual e Referenciação: apresentando conceitos  

Antes de iniciar as discussões sobre o fenômeno da referenciação, faz-

se necessário um breve esboço sobre a Linguística Textual, área de 

concentração dos estudos referenciais.  

Assim, constatamos que a Linguística Textual (LT) surge na Europa, 

especificamente na Alemanha, na década de 1960, quando os linguistas 

perceberam que o texto não poderia ser estudado sob os mesmos parâmetros 

que as frases. Desse modo, tenta-se construir a teoria do texto. Alguns dos 

primeiros autores a pesquisarem o texto foram Isenberg, Hartmann, Harweg, 

Van Dijk, Schmidt, entre outros, que postulavam que o texto deveria ser 

estudado por uma ciência específica (FÁVERO; KOCH, 2008). Dessa maneira, 

                                                           
1
 Os exemplos que constituem as análises partem do corpus da monografia intitulada 

―Referenciação anafórica: uma análise de anáforas diretas e indiretas em notícias do jornal El 
Universal‖ apresentada ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado 
―Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia‖ (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), sob a orientação da Profa. Dra. Lidiane de Morais Diógenes Bezerra. 
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de acordo com Koch (2004, p. XI), a LT é ―o ramo da linguística que toma o 

texto como objeto de estudo‖, ou seja, a Linguística Textual se interessa pelo 

texto sob múltiplos vieses, se preocupa com os critérios de textualidade, que 

constituem o texto como uma macro estrutura e não como um amontoado de 

frases.  

Vimos que os linguistas do texto destacam três grandes momentos na 

constituição da LT. No primeiro deles, temos a análise transfrástica, na qual os 

estudos partiam da frase para o texto, assim, procurava-se estudar a seleção 

do artigo, a ordem das palavras, a pronominalização, etc. (KOCH, 2004, p. 3). 

É nesse momento que entra em foco os estudos sobre a coesão, de início, 

entre as frases, para depois mostrar sua importância para a macro estrutura 

textual (KOCH, 2004).  

Em um segundo momento da Linguística Textual, temos a construção 

das gramáticas de texto, nessa fase, o texto passa a ser visto como a unidade 

mais alta na cadeia linguística. Assim, verificamos que não há uma 

continuidade entre a frase e o texto, que todo falante nativo possui um 

conhecimento do que seja um texto em sua língua e que, diante isso, pode 

parafraseá-lo, construir um texto a partir da leitura de outro, distinguir um 

amontoado incoerente de enunciados de um texto coerente, etc. (KOCH, 

2004).  

Na terceira fase da LT, os linguistas passam a elaborar uma teoria do 

texto, com foco nos critérios de textualidade. De acordo com Bentes (2001, p. 

251), passa-se a ―investigar a constituição, o funcionamento, a produção e a 

compreensão dos textos em uso‖, isto é, o texto passa a ser interpretado a 

partir de um contexto, no qual os sentidos são construídos por meio da 

interação entre quem escreve/fala e quem lê/ouve. 

Diante disso, temos que entender o que é o texto para a LT. Desde o 

seu surgimento, a Linguística Textual tenta definir seu objeto de estudo, pois 

sabemos que esta definição varia de autor para autor. No início dos estudos da 

LT, o texto era visto ―como frase complexa ou signo linguístico mais alto na 

hierarquia do sistema linguístico‖ (KOCH, 2004, p. XII), ou seja, o texto era 

visto como algo superior à frase, que não poderia ser compreendido tão 
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facilmente, que deveria ser visto como um todo coerente, e não como um 

emaranhado de frases isoladas.  

Com a evolução dos estudos textuais, o conceito de texto foi sofrendo 

alterações e, atualmente, ele é visto como uma macro estrutura interativa, na 

qual os sentidos são construídos por meio da interação entre autor/falante e 

leitor/ouvinte. Dessa forma, para Cavalcante (2012, p. 19), ―o texto, então, é 

tomado como um evento no qual os sujeitos são vistos como agentes sociais 

que levam em consideração o contexto sociocomunicativo, histórico e cultural 

para a construção dos sentidos e das referências dos textos‖, isto é, os 

sentidos presentes nos textos serão construídos no momento da leitura. Por 

esse motivo, o leitor deverá acionar seu conhecimento de mundo, esse, por 

sua vez, é marcado pela cultura e pela história, nas quais o sujeito leitor está 

inserido. Entendemos, então, que os sentidos do texto serão construídos pela 

troca comunicativa entre os interlocutores.  

Com isso, passamos para o foco de nosso estudo, o fenômeno da 

referenciação. Observamos que, desde o início dos estudos da linguagem, os 

linguistas vêm tentando estabelecer a relação entre os nomes e as ―coisas‖ por 

eles nomeadas. Contudo, foi a partir dos estudos de Mondada, Dubois, 

Apothéloz, entre outros autores que, na década de 90, os estudos referenciais 

se iniciaram como conhecemos atualmente. Assim, esses autores procuravam 

investigar como os referentes ou objetos de discursos são mobilizados durante 

a escrita/fala para categorizar, manter referências, e recategorizar as ―coisas‖ 

no decorrer do texto (MONDADA; DUBOIS, 2003). 

Através dos estudos referenciais, vimos que ―o problema não é mais, 

então, de se perguntar como a informação é transmitida ou como os estados 

do mundo são representados de modo adequado, mas de se buscar como as 

atividades humanas, cognitivas e lingüísticas, estruturam e dão sentido ao 

mundo‖ (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 20), ou seja, buscamos entender como 

os referentes vão assumindo significações no decorrer do texto. Desse modo, 

devemos interpretar como os objetos de discursos são introduzidos, 

recuperados e recategorizados no percurso textual, o que aponta como 
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questão principal não mais a forma como os referentes são colocados no texto, 

e sim, como eles vão sendo interligados para construir o sentido textual. 

A partir do que foi exposto, ressaltamos que um dos pontos centrais da 

referenciação é a categorização, nomeação dos objetos de discurso no 

decorrer do texto. Sendo assim, de acordo com Mondada e Dubois (2003), os 

estudos referenciais procuram estudar o modo como categorizamos, isto é, a 

forma como, por meio da interação, conseguimos nomear as ―coisas‖ que estão 

à nossa volta, portanto, essas categorizações não são estáveis, elas podem 

mudar de acordo com os processos comunicativos. 

Para Lima e Feltes (2013), as categorias não são dadas a priori, os 

sentidos das ―coisas‖ são construídos no texto, por exemplo, o nome Rosa 

pode assumir diferentes sentidos dependendo de sua utilização, pode ser o 

nome de uma pessoa, como nesta frase: ―Rosa é uma linda menina‖, ou, pode 

ser o nome de uma flor, por exemplo, ―Esta rosa precisa ser regada‖. Podemos 

observar que os referentes são afetados por uma variabilidade e uma 

flexibilidade, podendo assumir os sentidos que queremos dar a eles no 

momento que escrevemos/falamos (LIMA; FELTES, 2013).  

Posto isso, passamos para a definição do referente, objeto de estudo da 

referenciação. Destacamos que, sempre que categorizamos/nomeamos os 

objetos em um texto, estamos utilizando o referente ou objetos de discurso. De 

acordo com os estudos de Cavalcante (2011), os referentes são entidades 

construídas no texto, que assumem os significados dependendo da intenção 

que o autor/falante quis dar a eles. Assim, os objetos de discurso não 

apresentam significados a priori, pois eles podem assumir diferentes 

significações dependendo da interpretação do leitor/ouvinte, e dos sentidos que 

o autor/falante quis dar a eles no percurso textual. São realidades abstratas, 

pois sua utilização depende exclusivamente dos interlocutores, que constroem 

juntos os sentidos do texto.  

Depois que são introduzidos no texto, os referentes podem sofrer 

modificações, recebendo o nome de recategorizações referenciais. O processo 

da recategorização referencial busca estudar as várias denominações que os 

objetos de discurso vão assumindo no decorrer do texto, de acordo com as 
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suas condições enunciativas (LIMA; FELTES, 2013). Assim, os objetos de 

discursos vão assumindo novas significações, novos nomes, durante a 

tessitura. 

Dessa maneira, de acordo com Silva e Custódio Filho (2013, p. 63), 

observamos que a recategorização referencial ―[...] está intimamente ligada ao 

teor argumentativo do texto. As expressões recategorizadoras podem explicitar 

o posicionamento do locutor ou a forma como esse estabelece o 

posicionamento de outros enunciadores presentes no texto‖, ou seja, a 

recategorização diz respeito ao fato dos referentes poderem ser renomeados 

no decorrer do texto, assumindo os significados que o autor quer dar a eles. 

Assim, a recategorização pode ser considerada argumentativa, visto que a 

escolha de um determinado referente, e não de outro, depende do 

posicionamento do locutor, do seu ponto de vista, e do sentido que ele quer 

empregar naquele texto. Desse modo, Silva e Custódio Filho (2013, p. 63) nos 

trazem um exemplo de recategorização referencial: 

Aconteceu em Minas: uma mulher traída cortou o cabelo da amiga... 
Pois é, foi assim mesmo. Uma descobriu que a outra tava saindo com 
o marido da uma. Complicado? Na verdade não... se fosse só a 
clássica história de traição não teria nada demais. Mas a mulher 
traída era uma pessoa que queria (e sabia como) se vingar. Sabendo 
que o ponto fraco feminino são as melenas, não contou tempo: cortou 
tudo! Isso mesmo, fez com que a ‗amiga‘ fosse pra casa careca. As 
mulheres sabem como se vingar... Mas a história não acaba aqui. ―A 
careca‖ entrou na justiça e processou ―a cabeleireira louca‖ em 4 mil 
e 800 reais. Sim, e mais 600 reais pela peruca... Pois é... coisas do 
universo feminino. 

No exemplo, temos as expressões ―a careca‖ e ―a cabeleireira louca‖ 

que são utilizadas para recategorizar ―amiga‖ e ―mulher traída‖, 

respectivamente. O autor realiza a introdução referencial, ―uma mulher traída‖, 

para se referir à primeira mulher que havia sido traída pelo marido, e o 

referente ―amiga‖, para se referir à segunda mulher, pois até descobrir que 

estava sendo traída, a primeira mulher tinha a amante do marido como amiga. 

Diante disso, no final do texto, o autor realiza uma recategorização referencial, 

visto que ele renomeia a primeira mulher como ―a cabeleireira louca‖ e a 

segunda como ―a careca‖. Isso constitui o processo argumentativo na 

recategorização, pois o locutor usa a expressão ―a cabeleireira louca‖ para 
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dizer que a mulher não estava em sã consciência quando cortou o cabelo da 

―amiga‖ para se vingar e usa ―a careca‖ para remeter-se ao modo como a outra 

mulher ficou depois de ter seu cabelo cortado pela ―amiga‖. 

A partir do que foi discutido, podemos observar que a categorização e a 

recategorização dos objetos de discurso constroem juntas os sentidos do texto. 

Tendo por base esse pressuposto, realizamos, na sequência, a análise dos 

dados desta pesquisa. 

 

2. Análise dos dados  

O corpus deste trabalho é composto por cinco notícias retiradas do jornal 

mexicano El Universal. Antes de iniciar a análise, faz-se necessário um breve 

comentário sobre o jornal. Assim, de acordo com o Portal Eletrônico do jornal 

El Universal (2001), este surge em outubro de 1916, a partir da iniciativa do 

engenheiro Félix Fulgencio Palavicini. Na época, o jornal tinha como objetivo 

dar a palavra aos membros da Revolução Mexicana. Desde então, seu poder 

de informação vem crescendo cada vez mais e, hoje, é um dos maiores jornais 

mexicanos e possui um reconhecimento mundial. 

Após a escolha do jornal, selecionamos as notícias que iriam compor o 

corpus2, embora não realizasse interferência nas análises, procuramos 

selecionar notícias que apresentassem relevância informativa e chamassem a 

atenção do leitor. Por esse motivo, temos notícias com temáticas variadas. Em 

um primeiro momento, coletamos oito notícias, após uma pré-análise, 

selecionamos cinco para compor este trabalho. Sendo assim, iniciemos a 

discussão sobre os dados. 

A primeira notícia analisada tem por título ―Ratzinger: nadie me presionó‖ 

e trata da renúncia do Papa Bento XVI ao seu pontificado em 2013. Vejamos o 

exemplo da recategorização referencial: 

(1) El papa emérito Benedicto XVI descartó las dudas sobre la validez 
de su renuncia al pontificado y advirtió que las especulaciones al 
respecto carecen de sentido. […] informaciones publicadas por la 
prensa internacional respecto de los verdaderos motivos de su 

                                                           
2
 As notícias que compõem nosso corpus estão disponíveis em 

http://www.eluniversal.com.mx/noticias. html. 
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dimisión, con motivo del primer aniversario de ese histórico gesto 
que se cumplió el pasado 11 de febrero.  

Como podemos observar no exemplo, a introdução referencial ―renuncia 

al pontificado‖ é renomeada na sequência textual pela expressão ―ese histórico 

gesto‖, que funciona como uma recategorização referencial. Assim, 

constatamos que a escolha de uma expressão referencial nunca é aleatória, o 

autor do texto opta por utilizar a sentença ―ese histórico gesto‖ para informar ao 

seu leitor que a renúncia de Bento XVI ao pontificado não foi um simples gesto, 

e, sim, um acontecimento histórico.  

A segunda notícia é intitulada ―Arizona va contra tráfico humano‖, e 

discute as leis ante imigrantes no estado do Arizona (Estados Unidos). Vamos 

ao exemplo da recategorização referencial: 

(2) [...] con la aprobación de una iniciativa que, en caso de convertirse 
en ley, haría candidatos a la pena de muerte a quien facilite o 
participe en el tráfico de personas. […] con una provisión que 
establece que quien ―participe en o ayude a una organización de 
contrabando humano‖ podría ser candidato a la pena de muerte.  

No exemplo, temos a introdução referencial ―tráfico de personas‖ que é 

recuperada pela sentença ―contrabando humano‖ que, ao mesmo tempo que 

retoma, também recategoriza o referente. Observamos que o autor utiliza a 

expressão ―contrabando humano‖ para dizer a seu leitor que o ―tráfico de 

personas‖ é uma coisa ilícita, é o comércio ilegal de pessoas. Ao utilizar a 

sentença ―contrabando humano‖, o autor mexe com o emocional do leitor, pois 

não se trata do tráfico de uma mercadoria e, sim, de um ser humano.  

Na sequência, temos a análise do exemplo da terceira notícia, ―ONU 

urge a Rusia y Ucrania a 'sentarse' a resolver crisis‖, que trata da disputa entre 

Rússia e Ucrânia pelo território da Crimeia, situado entre esses dois países. 

Vejamos:  

(3) El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, urgió 
hoy desde Freetown a los líderes de Rusia y Ucrania a ‗sentarse y 
resolver directamente‘ la crisis en la península ucraniana de Crimea, 
donde se han desplegado tropas rusas. Ban Ki-moon hizo este 
llamamiento desde la capital de Sierra Leona […]   

No exemplo, temos a introdução referencial ―Freetown‖ que é retomada 

pela expressão ―la capital de Sierra Leona‖, que funciona como uma 



712 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

recategorização referencial. Constatamos que o autor da notícia utiliza a 

sentença ―la capital de Sierra Leona‖ por saber que a cidade de ―Freetown‖, 

lugar do qual o secretário geral das Nações Unidas fez seu pronunciamento, é 

a capital de Serra Leoa. A partir do exemplo, vemos que a expressão ―la capital 

de Sierra Leona‖ não altera o sentido do texto, apenas acrescenta uma 

informação, recategoriza o referente ―Freetown‖.    

A quarta notícia a compor a análise tem por título ―Crítica social, 

presente en el carnaval de Río‖ e traz uma discussão sobre os protestos que 

aconteceram durante o carnaval do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2014. Vamos 

ao exemplo:  

(4) Los rolezinhos (paseítos) y las protestas contra la Copa del Mundo 
llegaron también al carnaval de Brasil. La fiesta más grande de este 
país no ha escapado a los temas más candentes que hay ahora en la 
sociedad brasileña.  

Com o exemplo, observamos que as introduções referenciais podem ser 

recategorizadas para manter a progressão textual. Assim, temos a sentença 

―La fiesta más grande‖ que recategoriza a introdução referencial ―carnaval‖. 

Analisando o fragmento, vemos que, ao utilizar a expressão ―La fiesta más 

grande‖ para renomear o referente ―carnaval‖, o autor da notícia quer que seu 

leitor entenda que o carnaval é a maior festa do Brasil, sendo conhecida 

internacionalmente e que atrai turistas do mundo inteiro todos os anos.  

Por fim, temos a notícia ―Talibanes niegan que avión malasio esté en su 

poder‖, que trata do desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines em 

2014 e que estava sendo atribuído ao grupo terrorista Taliban. Vejamos o 

último exemplo da recategorização referencial analisado: 

(5) Un total de 26 países participan de la búsqueda del Boeing 777 
de la compañía aérea Malaysia Airlines […] Además, se requieren al 
menos 1.500 metros de pista – explicaran los expertos – para 
aterrizar ese gigante de los cielos como es el avión Boeing 777. 

No exemplo, temos a introdução referencial ―Boeing 777‖ que é 

recuperada na sequência textual pela sentença ―ese gigante de los cielos‖, que 

funciona como uma recategorização referencial. Podemos observar que, ao 

utilizar a expressão ―ese gigante de los cielos‖, o autor quis dizer que o avião 
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―Boeing 777‖ possui uma grande dimensão e, por esse motivo, não poderia ser 

colocado em qualquer lugar, pois não há como disfarçar um objeto tão grande.  

A partir da análise, constatamos que a recategorização referencial 

compõe o processo de construção dos sentidos do texto, pois, uma vez 

categorizados, nomeados, os referentes vão sendo renomeados no decorrer da 

tessitura para que ocorra a manutenção e/ou transformação dos objetos de 

discurso. 

 

Considerações finais  

De início, faz-se necessário retomar nosso objetivo que é a análise do 

processo da recategorização referencial em notícias veiculadas pelo jornal 

mexicano El Universal, procurando observar como ela contribui para a 

construção dos sentidos do texto.  

Com a análise, vimos que a recategorização referencial mostra que os 

referentes podem ser transformados a depender das intenções comunicativas 

de quem escreve/fala. Sendo assim, podemos considerá-la como um processo 

argumentativo, visto que a escolha de um determinado referente, e não de 

outro, depende do posicionamento do autor/falante, do seu ponto de vista, e do 

sentido que ele quer empregar em seu texto.  

A partir da análise dos exemplos, concluímos que a recategorização 

referencial pode ser entendida como uma escolha argumentativa de quem 

escreve/fala, pois, quando alguns referentes são renomeados, passam a 

empregar o posicionamento do locutor, constroem sentidos que visam 

convencer quem lê/ouve a partilha de sua opinião. Dessa forma, os significados 

são modelados para se enquadrarem no propósito comunicativo que o texto 

assume. Ressaltamos que os sentidos do texto são construídos pela parceria 

entre quem escreve/fala e quem lê/ouve. 

Como contribuição desse trabalho, temos sua importância para os 

estudos referenciais, sendo que realizamos apenas uma parte de uma vasta 

gama de interpretações que podem ser exploradas. 
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Resumen: La enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica constituyen en la 
actualidad una esfera de interés propio, con espacios de reflexión específicos. En 
atención a la propuesta del ST15 ―Escritura y argumentación académica: trayectorias 
estudiantiles, factores docentes y contextuales‖, este trabajo brinda algunas 
sugerencias recuperadas de la Institutio oratoria de Quintiliano. Los principios y 
mecanismos de la retórica desarrollados a lo largo de los siglos no difieren 
sustancialmente de los que consideramos en la actualidad, lo que ha permitido 
determinar la noción de rhetorica recepta (Albaladejo, 1991). En la Institutio 
encontramos una contribución para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura 
académica. Sin la ambición de agotar el tema, considero los siguientes asuntos: 1) la 
atmósfera en el aula y la relación pedagógica; 2) los géneros retóricos; 3) 
pensamiento, palabra y escritura. En este sentido, quizás sin exagerar, puede 
considerarse a Quintiliano el último de los antiguos y el primero de nuestros 
contemporáneos. 
Palabras clave: Quintiliano. Escritura Académica. Géneros Retóricos. Relación 
Pedagógica. 
 
Abstract: The teaching and learning of academic writing are currently a sphere of self-
interest, with specific spaces for reflection. In response to the proposal of the ST15 
―Writing and academic argumentation: student trajectories, teaching and contextual 
factors‖, this paper offers some suggestions recovered from the Quintilian Institutio 
oratoria. The principles and mechanisms of rhetoric developed over the centuries do 
not differ substantially from those we consider today, which has made it possible to 
determine the notion of rhetorica recepta (Albaladejo, 1991). In the Institutio we can 
find a contribution for the teaching and learning of academic writing. Without the 
ambition to exhaust the subject, I consider the following issues: 1) the atmosphere in 
the classroom and the pedagogical relationship; 2) the rhetorical genres; 3) thought, 
word and writing. In this sense, perhaps without exaggeration, Quintilian can be 
considered the last of the ancients and the first of our contemporaries. 
Keywords: Quintilian. Academic Writing Rhetorical genres. Pedagogical relationship 
 
 

Introducción  

Una de las contribuciones más completas para la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudios retóricos se encuentra en Institutio Oratoria 

[alrededor del 70] de Marco Fabio Quintiliano [Calahorra alrededor del 35 – 

Roma alrededor del 95]. Institutio es sinónimo de educatio, doctrina, praeceptio, 

disciplina. Instituendus es el que debe ser enseñado. En la actualidad, 
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Quintiliano se considera el más célebre e importante educador de retórica de la 

antigua Roma, cuya importancia y vigencia se prolonga hasta nuestros días 

(Reyes, 1997; Spang, 2009; Albaladejo, 2003, entre otros). En atención al 

ST151, nos preguntamos si las reflexiones de Quintiliano pueden realizar algún 

aporte sobre la enseñanza-aprendizaje de la escritura académica. Institutio 

Oratoria es una obra profunda, minuciosa y pormenorizada. En esta ocasión se 

examinan tres cuestiones: 1) la atmósfera en el aula y la relación pedagógica; 

2) los géneros retóricos; 3) pensamiento, palabra y escritura; sin desconocer 

que cada uno de ellos demanda un trabajo específico. 

 

1. La atmósfera en el aula y la relación pedagógica 

Quintiliano se dedicó a la docencia durante 20 años y fue el primer 

catedrático pagado con fondos públicos. En la Institutio despliega un completo 

y acabado plan de estudios para alcanzar la elocuencia (Pernot, 2016). El 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje (E-A) se inicia en la infancia y se prolonga 

hasta la madurez. La mirada de conjunto pone de relieve la complejidad de E-A 

de la retórica. Por nuestra parte, consideramos que el proyecto educativo de 

Quintiliano puede extenderse para poner en práctica en otras disciplinas o 

esferas del saber mediadas por el lenguaje2. 

Quintiliano estima a los alumnos como un auditorio al que se debe 

respetar, enseñar, agradar y alentar. Dirige su atención hacia el vínculo del 

docente y del estudiante, y la incidencia que esas conductas tienen en (E-A) 

Las ideas de Quintiliano se aproximan de manera admirable a teorías, modelos 

y técnicas que denominamos constructivismo, aprendizajes significativos, 

técnicas de aula taller…  

                                                           
1
 ―Escritura y argumentación académica: trayectorias estudiantiles, factores docentes y 

contextuales‖. 
2
 Como cita Ruiz de la Cierva Ruiz de la Cierva (2008, 14) ―Quintiliano concibe la retórica como 

el arte de hablar bien y de escribir bien y no se limita al ejercicio de los discursos específicos de 
cada género, deliberativo, judicial o demostrativo (Albaladejo, 2003a: 51-58), sino que se 
considera fundamental en la educación de los jóvenes desde niños y se orienta hacia la 
formación integral de la persona. ―La reflexión sobre la retórica está unida históricamente a la 
atención a la comunicación lingüística entre los seres humanos‖ (Albaladejo, 2003: 27)‖. 
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Destaca la importancia que adquiere la formación profesional de los 

docentes y la incidencia que tiene en el estudiante (Inst.Orat.2, 4, 8-9; 2, 3, 6). 

Las sugerencias para los docentes son numerosas (Inst.Orat.2, 9, 1), pero no 

descuida a los estudiantes; les recomienda estar bien dispuestos a aprender 

con actitud comprometida (Inst.Orat.2, 9, 1-3). En la actualidad, denominamos 

relación pedagógica una variable a tener en cuenta para favorecer el proceso 

E-A. En la relación pedagógica subyacen concepciones del aprendizaje que se 

presentan de acuerdo con la concepción del conocimiento. Los estilos 

vinculares y la concepción del conocimiento y el aprendizaje ponen en 

evidencia la complejidad de la atmósfera que se crea en el aula (Inst.Orat.2, 2, 

5-6). 

El modelo curricular de Quintiliano se basa en la planificación y selección 

de los contenidos que tienen que ver con los intereses de los estudiantes, con 

sus conocimientos previos y con la importancia que esos saberes tienen para la 

vida política, social y cultural. La propuesta de Quintiliano se aleja 

completamente de la forma tradicional de impartir conocimientos. Se aproxima, 

en cambio, a favorecer la construcción interactiva del conocimiento (Inst.Orat.2, 

2, 6-8). El docente no enseña todo, sino más bien enseña a aprender con el 

propósito de que el estudiante en algún momento no necesite sus indicaciones 

y sugerencias (Inst.Orat.2, 5, 13-15). El docente debe favorecer espacios 

intelectuales que motivan al estudiante a tomar una posición por sí mismo y 

defenderla racionalmente, con argumentos. En este contexto, en la Institutio se 

concibe el conocimiento como un conjunto dotado de significados en 

permanente reorganización que es necesario ir construyendo mediante la 

interacción con los otros. En la segunda mitad del siglo XX, Ausubel (1963, 

1977) propone su teoría de los aprendizajes significativos. La solidaridad entre 

Quintiliano y Ausubel a propósito de E-A está fuera de dudas. La relación 

pedagógica es dialógica y parte del fundamento siguiente: los compañeros del 

aula diseñan estrategias para construir el proceso (Inst.Orat.1, 2, 12-13). 

Adquieren relevancia las expectativas de los docentes (Inst.Orat.2, 4, 4-5). El 

aula en estos casos recibe el nombre de aula taller ―una forma de enseñar y 

sobre todo de aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo 
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conjuntamente‖ (Ander Egg, 1993: 14). Las reflexiones de Quintiliano muestran 

una verdadera innovación. Encontramos en la Institutio aspectos centrales de 

las teorías constructivistas que se fundan en las investigaciones de Piaget y 

Vygotsky. Un plan de estudios completo y con las características que estamos 

señalando no descuida la noción de aprendizaje como problema y proyecto 

(Inst.Orat.1, 2, 12). Quintiliano tiene en cuenta la noción de adecuación de los 

contenidos y las exigencias a las posibilidades de los estudiantes (Inst.Orat.1, 

2, 27). 

Todos los estudiantes necesitan relacionarse con docentes y otros 

estudiantes para poner a prueba su pensamiento, sentirse estimulados, 

observar cómo resuelven los problemas, compartir dudas y experiencias, entre 

otros beneficios del aprendizaje grupal. Es la perspectiva sociocultural de 

Vygotsky. Quintiliano defiende la escuela pública y la conformación de grupos 

de estudiantes no por sus edades sino por niveles de conocimientos, pues 

considera que el grupo resulta un excelente espacio para el aprendizaje 

(Inst.Orat.1, 2, 20-22). 

De acuerdo con lo que tenemos dicho, la psicología cognitiva en relación 

con las teorías del constructivismo, examinadas en la obra de Quintiliano, 

proponen que la atmosfera de la vida en el aula taller se aproxima de manera 

sorprendente a la noción de comunidad discursiva como la define Swales 

(1990): ―a discourse community consists of a group of people who link up in 

order to pursue objectives that are prior to those of socialization and solidarity‖ 

(21-32). Es decir, una comunidad discursiva se compone de un grupo de 

personas que se conectan con el fin de perseguir objetivos que son anteriores 

a los de la socialización y la solidaridad. Docentes y estudiantes persiguen 

objetivos comunes, para alcanzarlos, la socialización y la solidaridad emergen 

como factores primordiales. 

 

2. Los géneros retóricos 

Prácticas de la escritura académica, trayectorias estudiantiles, factores 

docentes y contextuales se articulan y confluyen en E-A de la escritura 
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académica. Tenemos que mirar si Quintiliano puede hacer algún aporte a 

propósito del género o géneros del discurso académico.  

 La práctica de la escritura académica tiene en cuenta distintos textos, 

discursos y contextos: artículos para revistas científicas de distintas 

especialidades, comentarios de textos específicos de cada profesión 

universitaria, comunicaciones de un descubrimiento científico, ensayos 

académicos, ponencias para jornadas o congresos, avances de proyectos de 

investigación, tesis de grado y de posgrado, entre otros, con todas sus 

variantes y especificaciones. De allí que E-A del discurso académico en las 

aulas universitarias resulta un verdadero desafío.  

El género o géneros del discurso académico llama la atención, desde los 

‘80, a especialistas dedicados a la enseñanza del inglés; exploran cuáles son 

los principios para definirlos y delimitarlos, entre ellos, Miller (1984); Frances 

and Martin (2005); Bazerman (1988); Askeave and Swales (2001); Swales 

(1990); Miller and Shepherd (2004). Esos mismos especialistas, después de 

analizar y debatir las distintas propuestas y consideraciones sobre el género, 

presentan una síntesis de los criterios para definirlo: un género no se define por 

los constituyentes formales; un género se define por el propósito comunicativo 

para el logro de objetivos. 

Propósito comunicativo para el logro de objetivos. El escrito académico 

tiene como finalidad dar a conocer, informar, comunicar un descubrimiento 

científico, convencer y demostrar la importancia del hallazgo. 

Quintiliano en todo de acuerdo con la tradición que sigue a Aristóteles 

distingue tres géneros: demostrativo, deliberativo y judicial (Inst.Orat.3, 4, 1). 

Estos tres géneros retóricos a juicio de Áron Kibédi Varga (citado por Jiménez, 

2013) tienen validez transhistórica y transcultural. Pueden considerarse el 

modelo básico de cualquier tipo de discurso retórico imaginable en cualquier 

momento histórico y en cualquier circunstancia cultural3. En la misma dirección, 

Ruiz de la Cierva (2008), que sigue al profesor Albaladejo, sostiene: 

                                                           
3
 ―Pensemos en el orador, el escritor o el presentador de televisión cuando pronuncian el elogio 

de una gran persona reconocida por todos o una causa importante, confían en el consenso que 
trae aparejado el género epidíctico; ahora bien, pueden aportar argumentos para juzgar un 
amorío o para juzgar conductas inapropiadas de personalidades, el género del discurso es 
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La retórica como arte de hablar y de escribir con eficacia, atiende a 
todas las formas de exposición discursiva […] No cambian los 
géneros, cambia la forma de comunicación de los mismos y la 
extensión del auditorio, que ya no queda reducido al discurso oído por 
los presentes (28). 

Los estudios sobre los géneros retóricos examinan las singularidades de 

cada uno en su especificidad, pero Quintiliano reconoce que en todo discurso 

siempre hay algo de los tres. Es decir, los géneros se asocian unos con otros 

(Inst.Orat.3, 4, 16). Por ello, la diferencia que realiza el profesor Albaladejo 

entre género retórico y componente genérico es fundamental en la escritura de 

textos académicos. Los componentes de los tres géneros están presentes en la 

escritura académica. Un artículo para una revista se envía a un evaluador / 

lector que formaliza un dictamen como un juez. Los tribunales examinadores de 

trabajos finales de grado y posgrado se denominan jurados y la exposición oral 

del tesista se denomina defensa. En algunos pasajes, el discurso académico se 

detiene a elogiar una obra, un autor, otros discursos académicos, de hecho el 

componente epidíctico o demostrativo se encuentra allí: ―Todas las partes del 

discurso retórico se proyectan en el discurso científico en la medida en que 

éste es también un discurso retórico y posee la estructura retórica de las partes 

orationis‖ (Albaladejo, 2015:37). Un trabajo para exponer en una mesa de 

debate, en un Seminario, Congreso o Simposio, espera ser vehículo 

comunicativo para el logro de los objetivos, dar a conocer, informar, persuadir y 

demostrar la importancia de esas reflexiones; espera asimismo establecer un 

diálogo con los otros expositores que son los receptores. En estos casos el 

género deliberativo, que se denomina suasorio / persuasivo / convincente 

(Inst.Orat.3, 8, 6), adquiere relevancia. Asegura Quintiliano que muchos griegos 

pensaron su uso únicamente en las asambleas del pueblo y en el gobierno de 

la república, pero él mismo admite que el género deliberativo abraza mucho 

más (Inst.Orat.3, 8, 14-15)4. 

                                                                                                                                                                          
judicial; por último, si desean convencer de la verdad en la ellos creen, aceptan el diálogo 
deliberativo con el receptor‖ (Kivédi Varga citado por Jiménez, 2013: 161). 
4
 ―En estos discursos puede haber discusión dialéctica mediante la exposición a favor o en 

contra de lo que se propone (Albaladejo, 1991:55) y su argumentación suele ser inductiva, es 
decir, de lo particular a lo general. En ocasiones, el auditorio del discurso ya está decidido en 
un determinado sentido y la dialéctica disminuye considerablemente en intensidad, bien porque 
los receptores ya tengan conocimiento previo sobre lo que se les va a proponer o bien porque 
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3. Pensamiento, palabra y escritura 

Recordemos con Quintiliano que tres cosas debe llevar a cabo el 

productor del mensaje: enseñar, dar gusto y (con) mover, y añade que no 

siempre aparecen todas en todos los asuntos que se tratan (Inst.Orat.3, 5, 2). 

En el discurso académico se privilegia el docere cuyo origen y función se 

reconoce en la demostración de la importancia del hallazgo científico y en las 

indispensables explicaciones científicas en relación estrecha con el estado de 

la cuestión (diálogo con la tradición académica) y con la propuesta personal del 

emisor. Esta es una vía intelectual de la persuasión que se emplea en la 

escritura académica pues se hace necesaria una presentación sobria y 

sosegada de los hechos, temas, descubrimientos, reflexiones filosóficas. 

La estructuración interna del discurso se denomina texto retórico y el 

hecho retórico se compone del siguiente modo: el orador, comunicador o 

productor, el destinatario o receptor, el texto, el referente del texto y el contexto 

en el que tiene lugar (Albaladejo, 1988-1989). El hecho retórico con el texto 

retórico forma una construcción en la que las relaciones sintácticas, semánticas 

y pragmáticas están solidariamente establecidas y proporcionan una unidad 

semiótica global a la comunicación retórica (Albaladejo, 1991: 43). El texto 

retórico debe adecuarse al hecho retórico. De allí que el conocimiento de los 

distintos contextos en los que el discurso académico tiene lugar como así 

también quiénes son los destinatarios resulta fundamental para la producción 

de ese discurso. Esta operación retórica se denomina intellectio (examen de 

todos los factores del hecho retórico) sexta operación retórica que se suma a 

las cinco del texto retórico: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio.  

Para Quintiliano la vitalidad de la disertación oral está estrechamente 

unida al continuo ejercicio de escribir (Inst.Orat.10, 1, 1). En el Capítulo 3 del 

Libro X asume como punto de partida la expresión ciceroniana optimum 

effectorem ac magistrum dicendi, la práctica de la escritura resulta la mejor 

creadora y maestra de la composición de discursos (Inst.Orat.10, 3, 1). Al 

mismo tiempo recupera la noción aristotélica de hexis o habitus, de este modo 

                                                                                                                                                                          
los que no están de acuerdo no lo manifiesten si no lo consideran oportuno‖ (Ruiz de la Cierva, 
2008: 10). 
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confirma la necesidad de hacer de la lectura, la escritura y la disertación una 

forma de vida, una constante práctica y la relación intrínseca que guardan 

estos hábitos entre sí. 

Quintiliano define: Rhetoricen bene dicendi scientiam et utilem et artem 

et virtutem esse (Inst.Orat. 8, Proem. 6) y su materia son todas las cosas sobre 

las que se puede hablar, escribir, persuadir, informar. Se incluye en esta 

definición el discurso académico. Reconoce asimismo que todo discurso se 

compone de invención para los pensamientos, elocución para las palabras y la 

disposición para ambos. Todo discurso se compone de dos cosas: unas que 

son significadas, otras que significan, es decir pensamientos y palabras 

(Inst.Orat.3, 5, 1). Elocución es la virtud de declarar al que escucha todos 

nuestros pensamientos, y sin ella lo demás es ocioso (Inst.Orat.8, Proem.15). 

Sin embargo, muchos se quedan en la elección de las palabras y olvidan los 

pensamientos, que son el alma del discurso (Inst.Orat.8, Proem.18). Propone 

que en la selección de las palabras debe ponerse cuidado, pero en los 

pensamientos singular esmero (Inst.Orat.8, Proem.20), pues las palabras 

siguen a los pensamientos como la sombra sigue al cuerpo (Inst.Orat.8, 

Proem.31). Finalmente, es importante que el discurso forme un todo coherente 

y cohesivo. Las ideas no deben estar desunidas. 

Los científicos conceden una importancia suprema al lenguaje en la 
actividad científica, toda vez que la ciencia es una obra colectiva que 
requiere necesariamente de actos comunicativos, así vayan éstos 
precedidos de operaciones mentales previas a la observación y a la 
enunciación (Carmona Sandoval, 2013: 119). 

Consideremos los trabajos que se exponen en reuniones científicas o 

encuentros académicos. Los discursos del género deliberativo se dirigen a un 

auditorio que tiene la oportunidad de expresar su opinión a propósito de lo que 

el orador expone. En efecto, ―la índole dialéctica de los discursos de género 

deliberativo permite la presencia de varios oradores que con sus discursos 

mantengan posiciones diferentes sobre un mismo asunto‖ (Albaladejo, 1991: 

55). Para la escritura de discursos del género deliberativo, Quintiliano brinda un 

método exhaustivo y pormenorizado. En esta oportunidad, sólo menciono: debe 

tener un comienzo breve semejante al exordio o proemio (Inst.Orat.3, 8, 6); 
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luego se intentará ganar la atención (benevolencia) de la mayoría como si 

estuviera ante jueces (Inst.Orat.3, 8, 7). La tesis o propuesta se debe tomar de 

la comparación de las cosas porque brindan un importante campo para ejercitar 

la creatividad y el ingenio (Inst.Orat.2, 4, 24). 

 Quintiliano ofrece un completo y exhaustivo programa que contiene 

todas las operaciones, los géneros retóricos y las funciones retóricas, sus 

reglas y significados. En este trabajo sólo he brindado una panorámica que se 

propone mostrar algunos rasgos de la propuesta del rétor romano para 

favorecer el proceso E-A de la escritura de discursos académicos. 

 

Consideraciones finales a modo de conclusión 

Institutio oratoria es mucho más que un manual de retórica; puede 

entenderse como un tratado sobre la educación. Quintiliano, los pedagogos y 

psicólogos que adoptan las teorías constructivistas se encuentran entre las 

voces más destacadas a favor de la enseñanza centrada en el estudiante. 

Sugieren desplegar sus tareas en situaciones complejas que implican un 

desafío para E-A y fortalecer la responsabilidad compartida como parte del 

proceso. Los géneros de la antigua retórica tienen validez transhistórica y 

transcultural; cambia la forma de comunicación de los mismos y las 

singularidades del auditorio. No cambian los géneros. 

El profesor Albaladejo sostiene que con la Institutio oratoria de 

Quintiliano culmina lo que él mismo denominó rhetorica recepta. Es decir, 

principios y mecanismos de la retórica como ciencia, arte y praxis que se 

remontan a la antigüedad grecolatina y se proyectan en el tiempo hasta 

nuestros días (Albaladejo, 1991). 

Tal vez, sin exagerar, se puede valorar a Quintiliano como el último de 

los antiguos y el primero de nuestros contemporáneos. 
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A REPRODUÇÃO IDEOLÓGICA NA MÍDIA: ANÁLISE DISCURSIVA EM 

TORNO DA REFORMA TRABALHISTA 

María Esperanza Izuel 
Universidade Federal de Pernambuco 

 
 
Resumo: Este trabalho visa compreender como a ideologia se reproduz no discurso 
jornalístico e de que forma a mídia contribui nesse processo. Com esse objetivo, e 
partindo das concepções de ideologia sustentadas por Hall (2003), Eagleton (1997) e 
Van Dijk (1999; 2003), procuramos tecer algumas considerações em torno da 
complexa relação que existe entre poder, discurso e ideologia, focando-nos 
especialmente na forma em que ela se manifesta nos meios de comunicação. Para 
observar esse funcionamento, analisamos um editorial publicado no jornal argentino 
La Nación que aborda a questão da reforma trabalhista aprovada recentemente no 
Brasil e procuramos identificar nele as estratégias típicas de construção simbólica 
descritas por Thompson (1995) que são utilizadas para sustentar determinadas 
relações de poder neste contexto sócio-histórico específico.  
Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Ideologia. Discurso Jornalístico. Mídia. 
 
Abstract: This paper persuits the understanding of how the ideology may be 
perpetuated in the journalistic speech and in which way the media contributes to this 
process. With this aim, and starting from the concepts of ideology stated by Hall 
(2003), Eagleton (1997) and VanDijk (1999-2003), we try to work out some 
considerations regarding the complex relation between power, speech and ideology, 
focusing specially in how the last one shows itself in the media. We will analyze an 
article published in the argentinian newspaper La Nación to observe clearly how this 
works. The article tackles the recently approved labour reform in Brazil and we look 
forward to identify in it, the typical strategies of symbolic construction described by 
Thompson (1995) which are used to keep certain power relationships in this social-
historic specific context. 
Keywords: Labour reform, Ideology, Journalistic Speech, Media 
 
 

Introdução 

A noção de ideologia tem recebido diversas interpretações ao longo do 

tempo e a partir do desenvolvimento de diferentes teorias e abordagens. Desde 

a primeira definição elaborada por Destutt De Tracy na França, em 1796, 

passando por Napoleão, Marx e Engels e os autores pós-marxistas até os 

autores mais atuais, o termo tem adquirido diversos significados e conotações, 

dando lugar a inúmeros livros e artigos, sem que se chegue ainda a uma 

definição unívoca.  
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A noção de ideologia foi compreendida, durante muito tempo, em sentido 

pejorativo. Marx e Engels, por exemplo, propuseram pensar a ideologia como 

um sistema de ideias e representações determinado pelas condições 

econômicas e pelas relações de dominação de classes. Essa perspectiva foi 

questionada por outros autores como Lenin e Lukács que, dentro do âmbito 

marxista, consideravam que a ideologia nem sempre respondia às ideias das 

classes dominantes. Assim, no decorrer histórico, começaram a aparecer 

algumas tendências teóricas que não atribuíam necessariamente um caráter 

negativo a esse termo.  

Nesse trabalho, consideramos principalmente o ponto de vista que sobre 

o assunto sustentam Hall, Eagleton e Van Dijk, que rompe com a perspectiva 

marxista que considera apenas uma ideologia dominante cuja função é 

somente reproduzir as relações sociais de produção. O que eles defendem é, 

não apenas que existem ideologias não dominantes, mas também que a 

reprodução ideológica não se dá sem conflitos e que, portanto, é possível 

produzir mudanças e modificações que se dão, principalmente, na linguagem 

porque, como afirma Bakhtin, ―a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência‖ (1992, p. 36) e ―o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta 

de classes‖ (p. 46).  

Assim, entendendo que a ideologia se manifesta na linguagem, neste 

trabalho propomos refletir sobre o funcionamento da ideologia, visando 

compreender como ela se reproduz através do discurso jornalístico. Para isso, 

indagaremos de que forma a mídia, na sociedade atual capitalista, encontra-se 

imbricada com questões relativas ao poder e à construção simbólica de 

sentidos que respondem aos interesses dominantes.  

Com esse objetivo, analisaremos um editorial publicado no jornal 

argentino La Nación que aborda a questão da reforma trabalhista aprovada 

recentemente no Brasil e procuraremos identificar nele os modos em que a 

ideologia opera e as estratégias de construção simbólica que são utilizadas 

para sustentar determinadas relações de poder. 
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1. Ideologia, discurso e poder 

As formas simbólicas, segundo Thompson (1995), estão entrecruzadas 

com as relações de poder presentes na sociedade, o que determina que o 

sentido serve para estabelecer e sustentar relações de dominação em 

circunstâncias particulares. Não devemos entender, entretanto, que essas 

relações de dominação se referem apenas às relações de classe, como 

defendia o marxismo. O autor propõe, nesse sentido, considerar a 

complexidade social a partir dos múltiplos tipos de dominação que nela 

existem, o que implica atentar também para outros sistemas de subordinação, 

tais como as relações entre sexos, grupos étnicos, etc.  

Segundo o autor, as relações de poder são sistematicamente 

assimétricas ―quando grupos particulares de agentes possuem poder de uma 

maneira permanente, e em grau significativo, permanecendo inacessível a 

outros agentes, ou a grupos de agentes‖ (THOMPSON, 1995, p. 80). Partindo 

dessa definição, podemos pensar que os meios de comunicação são 

efetivamente agentes de dominação, na medida em que possuem de forma 

permanente um poder que outros agentes não possuem.  

Thompson identifica modos gerais e estratégias de construção de 

sentidos que a ideologia utiliza para legitimar o poder dominante e sustentar as 

relações de dominação. Essas estratégias — embora não sejam as únicas nem 

operem de forma autónoma — podem se classificar em: legitimação, 

dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. Na análise de nosso corpus 

procuraremos identificar de que forma se manifestam ou não estas estratégias. 

Cabe salientar que a perspectiva de Thompson, embora seja bastante 

aceita, também recebeu algumas críticas. Eagleton (1997), por exemplo, 

questiona o fato de associar a ideologia apenas a um poder dominante, pois 

afirma que existem corpos de crenças como o socialismo e o feminismo que 

também podem ser considerados ideologias, embora não sejam hegemônicas. 

Nesse sentido, entende que é preciso formular uma definição mais ampla de 

ideologia que articule os sistemas de crenças com o a questão do poder.  

Do mesmo modo, Van Dijk (1999) também considera que há razões 

empíricas e teóricas para supor não somente que existem ideologias de 
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oposição e resistências às ideologias dominantes, mas também competência 

entre grupos igualmente poderosos, assim como conflitos internos dentro da 

mesma ideologia. Essa perspectiva aporta uma complexidade necessária ao 

estudo da ideologia nas sociedades modernas, pois pressupõe 

adequadamente que a realidade social não é linear e estática, mas que está 

continuamente sujeita a conflitos, contradições, mudanças, lutas etc. Também 

Hall (2003) abona a perspectiva de que os sistemas de representação não são 

únicos, isto é, não existe uma ideologia dominante e uma ideologia 

subordinada, pois essa é ―uma forma inadequada de se representar a 

complexa interação dos distintos discursos ideológicos e formações em 

qualquer sociedade desenvolvida moderna‖ (HALL, 2003, p. 181). 

Dessa forma, e entendendo que o discurso e a comunicação são 

centrais na reprodução e transformação da ideologia, vale a pena insistir no 

poder que os meios de comunicação possuem em nossas sociedades e que vá 

além do poder da palavra e da capacidade de instalar uma determinada 

agenda, pois se entrecruza com o poder político, econômico, social e cultural, 

exercendo dito poder através do discurso. Como afirma Van Dijk (2010, p. 77), 

―nenhum outro tipo de discurso é tão penetrante e tão compartilhado e lido por 

tantas pessoas de maneira mais ou menos simultânea‖, o que, claro, faz dela 

uma instituição muito poderosa na reprodução ideológica. Além disso, os meios 

de comunicação controlam os discursos que produzem, determinando a 

agenda de discussão pública, a quantidade, o tipo de informação que colocam 

em circulação e a forma em que essa informação é mobilizada.  

 

2. O funcionamento ideológico na mídia: análise 

A partir das considerações feitas até aqui propomos agora realizar uma 

análise de um texto jornalístico, concretamente de um editorial publicado pelo 

jornal argentino La Nación, com o objetivo de observar as estratégias de 

construção simbólica que promovem a reprodução das relações de poder em 

um contexto determinado.  

Escolhemos um texto publicado por um meio de comunicação de forma 

impressa, pois entendemos com Van Dijk (2010) que se trata do modo mais 
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influente e penetrante de comunicação. O autor defende que as notícias na 

imprensa, em geral, são percebidas como qualitativamente superiores, o que 

pode ampliar seu poder de persuasão. Ao mesmo tempo, devemos levar em 

conta que não podemos entender o poder dos meios de comunicação e o 

significado de um determinado texto se não o colocamos na trama de interesses 

pelo poder econômico e pelo poder político. Nesse sentido, concordamos com 

Verón (2004, p. 101) quando diz que ―o ideológico no discurso não consiste em 

propriedades imanentes aos textos e sim em um sistema de relações entre o 

texto, de um lado, e sua produção, circulação e consumo, de outro‖. Portanto, 

essas condições de produção são fundamentais para poder interpretar os textos, 

examinando-os em seu contexto discursivo e social.  

Cale lembrar que o sentido é construído e expressado a partir de 

determinadas formas simbólicas que são possíveis em circunstâncias 

particulares que é necessário especificar. As condições de produção são 

fundamentais para entender por que um texto ou um enunciado é produzido em 

um determinado momento e não em outro, quais são os efeitos de sentido que 

se mobilizam a partir dele e a que interesses ele serve.  

No caso sob análise, temos que considerar, em primeiro lugar, o meio 

onde foi publicado: o jornal argentino La Nación. Trata-se de um dos jornais mais 

antigos da Argentina, fundado em 1870, de orientação liberal-conservadora, cuja 

linha editorial defende as ideias comumente associadas aos setores de direita. 

É, junto com Clarín, o jornal mais vendido desse país e sua versão online é o 

quarto jornal digital em espanhol mais lido no mundo. Cabe acrescentar que 

Clarín e La Nación são, também, sócios majoritários de Papel Prensa S.A., a 

empresa que fabrica o papel para imprimir os jornais na Argentina. Quer dizer 

que ambos jornais têm o monopólio da produção de um insumo básico para a 

elaboração do produto que vendem. Tudo isso faz com que La Nación seja um 

dos meios hegemônicos mais importantes da imprensa argentina.  

O editorial que analisaremos se intitula ―La Argentina, frente a la reforma 

laboral brasileña‖1 e foi publicado no dia 21 de julho de 2017 tanto na sua 

versão impressa quanto na digital. O texto manifesta o posicionamento do 
                                                           
1
 O texto na íntegra está disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/2045735-la-argentina-

frente-a-la-reforma-laboral-brasilena>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

http://www.lanacion.com.ar/2045735-la-argentina-frente-a-la-reforma-laboral-brasilena
http://www.lanacion.com.ar/2045735-la-argentina-frente-a-la-reforma-laboral-brasilena
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jornal diante da reforma trabalhista aprovada no Brasil no dia 11 de julho de 

2017 e sancionada no dia 13 do mesmo mês pelo presidente Michel Temer.  

Em linhas gerais, o artigo comenta as principais mudanças da reforma 

trabalhista no Brasil, tentando argumentar que ditas mudanças se orientam a 

aumentar a liberdade de contratação, o que provocaria maiores investimentos 

de capital. No contexto regional, segundo o editorial, essa reforma no país 

vizinho constitui uma preocupação para Argentina, pois orientaria as inversões 

estrangeiras para o Brasil. Isto se dá em um contexto argentino em que a 

criação de novos empregos se encontra paralisada faz cinco anos e em que a 

importância de atrair capitais estrangeiros forma parte do discurso oficial, 

encabeçado pelo presidente eleito em 2015, Mauricio Macri.  

Vejamos agora algumas sequências discursivas (SD) incluídas no texto 

do editorial2: 

SD1: As audazes mudanças na legislação brasileira, que aumentam a 
liberdade de contratação, exibem inquietude pela competitividade e 
por atrair capitais.  

SD2: O fato de o Parlamento brasileiro ter aprovado recentemente 
uma revolucionária reforma da legislação do trabalho não pode nem 
deve passar inadvertido para o setor dirigente argentino.  

SD3: Em um contexto internacional cada vez mais competitivo, onde 
os países lutam permanentemente pela captação de investidores 
externos, o passo dado pelo Brasil só pode ser interpretado como o 
produto de uma firme vontade para tirar o país da crise na que está 
imerso, cristalizada em um claro sinal para o mundo. 

Em primeiro lugar, podemos observar como é apresentada a reforma 

trabalhista aprovada no Brasil. Cabe lembrar que a ideologia se manifesta na 

linguagem e, portanto, as escolhas lexicais não podem ser consideradas 

aleatórias, mas que carregam uma intencionalidade relacionada com a 

legitimação de determinados interesses. Nas sequências discursivas 

precedentes, a reforma é qualificada de ―audaz‖ (SD1), ―revolucionária‖ (SD2), 

demonstração de uma ―firme vontade‖ (SD3), o caminho para ―tirar ao país da 

crise‖ (SD3), uma forma de aumentar a ―liberdade de contratação‖, ou que 

indiretamente remete à possibilidade de aumentar o emprego. É também 

entendida como um ―exemplo‖ que, segundo o editorial, deve ser uma 

inspiração para Argentina:  

                                                           
2
 Em todos os casos os grifos e as traduções são nossos. 
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SD4: Esse mesmo sinal que acaba de dar o Poder Legislativo 
brasileiro, é o que não poucos potenciais investidores, tanto 
estrangeiros quanto locais, esperam hoje das autoridades argentinas. 

SD5: O exemplo de Brasil deveria se difundir entre nós. 

A inquietude pela competitividade e pela atração de capitais, traduz-se 

em uma advertência para as autoridades argentinas: se Argentina não fizer 

uma reforma similar, o Brasil vai ser mais rentável para os capitais estrangeiros 

e para atrair investimentos, o que seria uma desvantagem para o país. Em 

outras palavras, diante da reforma no Brasil, a Argentina deve seguir o mesmo 

caminho. Essa ideia aparece em forma de paráfrase em várias sequências 

discursivas. As advertências e insinuações continuam: 

SD6: É indispensável que o governo e os opositores analisem 
cuidadosamente, não apenas o processo da reforma laboral do Brasil, 
mas também os motivos que levaram o país vizinho a tomar esse 
rumo. 

SD7: Deve ser entendido que, em um mercado tão integrado e 
interdependente, qualquer decisão de nossos vizinhos nos impacta e 
nos deve convidar a analisá-la para repensar nosso futuro. 

 

Observamos nessas sequências que a interpelação às autoridades para 

discutir e implementar uma reforma trabalhista semelhante à aprovada no 

Brasil se articula com o campo semântico da necessidade e o dever, ou seja, 

pode ser lido como um imperativo, uma ordem para os líderes políticos 

argentinos. De fato, observa-se uma interpelação direta ao próprio presidente 

da República:  

SD8: É claro para Mauricio Macri, quem mais de uma vez tem se 
referido aos elevados custos laborais, a certos privilégios sindicais 
que não fazem outra coisa mais que encarecer as contratações de 
trabalhadores e a interesses mafiosos que vêm atuando na justiça 
laboral e alimentando uma vil indústria do juízo. É claro para o 
primeiro mandatário argentino, mas por algumas razões não tem 
querido ou não tem podido instrumentar as soluções requeridas‖. 

Por um lado, o jornal retoma alguns aspectos do próprio discurso de 

Macri que estão de acordo com os ―problemas‖ do mundo do trabalho que a 

reforma viria a solucionar. Se observamos a frase final do parágrafo, numa 

primeira leitura pareceria que há uma crítica ao fato de Macri não querer ou 

não poder solucionar os problemas ou, em outras palavras, não promover uma 

reforma trabalhista. Apesar dessa aparente crítica, considerando o contexto em 
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que esse enunciado aparece — isto é, um jornal que, em linhas gerais, tem se 

manifestado favorável ao governo —, e levando em conta que o discurso 

atribuído a Macri é, na verdade, semelhante ao dos defensores da reforma e ao 

do jornal, o que parece ser uma chamada de atenção para o presidente pode 

ser lido como uma manifestação de apoio do meio de comunicação diante de 

uma eventual proposta de reforma trabalhista na Argentina.  

Por outro lado, nas sequências precedentes se observa uma 

argumentação da necessidade da reforma justificada pelo contexto de um 

―mercado integrado e interdependente‖ (SD7), de um ―contexto internacional 

cada vez mais competitivo‖ (SD3) e uma realidade local de altos ―custos 

salariais‖, ―privilégios sindicais‖ e ―interesses mafiosos‖ (SD8). Se dá aqui um 

procedimento discursivo pela via persuasiva no qual o jornal argumenta 

―oferecendo justificativas econômicas, políticas, sociais e morais, e 

administrando o controle das informações relevantes‖ (VAN DIJK, 2010). 

Entendemos isso como uma típica estratégia de construção simbólica 

denominada por THOMPSON (1995) como racionalização, através da qual o 

jornal constrói uma cadeia de raciocínio que procura defender ou justificar algo 

e, com isso, persuadir a uma audiência de que isso é digno de apoio. Essa 

estratégia se inscreve, em geral, dentro do modo de operação da ideologia 

definido pelo autor como Legitimação. A ideologia deve fazer com que as ideias 

que defende no discurso sejam vistas como racionais e, no marco do 

capitalismo moderno, dominado pelo pragmatismo mercantilista, os 

fundamentos devem ser buscados, como aponta Guareschi (2000), na 

―otimização do sistema‖. A reforma trabalhista é apresentada, então, como uma 

solução racional para otimizar o mercado de trabalho.  

Vale a pena, ainda, analisar um outro conjunto de sequências 

discursivas relacionadas especificamente com a descrição das reformas que a 

nova lei trabalhista brasileira propõe:  

SD9: A nova organização jurídico-laboral brasileira parte da 
necessidade de aumentar a liberdade de contratação.  

SD10: Os trabalhadores poderão pactuar livremente com as 
empresas sua jornada de trabalho, o fracionamento de suas férias e 
outras condições laborais.  
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SD11: (...) tem se criado a figura do trabalhador autônomo exclusivo, 
(...) que pode brindar serviços para um único empregador, sem ficar 
atado a um vínculo laboral permanente.  

Essas sequências coincidem em associar as mudanças trazidas pela 

reforma ao conceito de ―liberdade‖, tanto para o trabalhador, quanto para o 

empresário. Por um lado, fala-se da liberdade de contratação (SD9) e da 

possibilidade de uma negociação ―livre‖ entre o trabalhador e a empresa 

(SD10). Por outro, o vínculo laboral é apresentado, na SD11, como uma 

atadura, algo que amarra e que impede a liberdade. O que se omite aqui é que 

essa liberdade de negociação não se dá entre iguais. Esse é, segundo 

THOMPSON (1995, p. 83), um modus operandi da ideologia definido como 

dissimulação: ―as relações de dominação podem ser estabelecidas e 

sustentadas pelo fato de serem ocultadas, negadas ou obscurecidas‖. Como 

afirma Zizek (1996), quando se diz que o trabalhador vende ―livremente‖ sua 

força de trabalho, parece que estivéssemos lidando apenas com sujeitos livres, 

o que oculta a persistência da dominação. Nesse contexto, as desigualdades 

econômicas, sociais e culturais são apagadas e transformadas em simples 

trocas ―livres e equivalentes‖ entre sujeitos com igualdade de oportunidades e 

de recursos, relacionados de forma justa através de um contrato de trabalho. 

Voltando aos modos de operação da ideologia propostos por Thompson 

(1995), cabe destacar o particular procedimento de fragmentação que se dá na 

relação entre trabalhadores e sindicatos no texto. A fragmentação consiste em 

segmentar aqueles indivíduos e grupos que constituam um desafio para os 

grupos dominantes. Suas estratégias típicas são a diferenciação, através da 

qual se procura apoiar as características que os desunem, e o expurgo do 

outro, que consiste na construção de um inimigo, que é retratado como mau, 

perigoso e ameaçador. Vejamos a seguinte sequência discursiva: 

SD12: (...) esta decisão do poder político brasileiro, acompanhada 
pelo empresariado, mas resistida pelas principais centrais sindicais 
(...) 

Aqui se coloca uma relação de oposição entre o conjunto do poder 

político e o empresariado, por um lado, e as centrais sindicais, por outro. 

Produz-se, também, uma importante omissão, uma vez que não se menciona o 

papel desempenhado pelos trabalhadores. Dessa forma, gera-se uma 
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fragmentação entre os sindicatos e os setores trabalhadores que faz com que a 

posição destes últimos não seja considera no conflito. Quer dizer, os 

trabalhadores não aparecem como um grupo opositor à reforma, produzindo o 

efeito de sentido de que ambos grupos não defendem os mesmos interesses. 

Isso se reforça em algumas sequências prévias nas que os sindicatos são 

apresentados como um setor privilegiado, com interesses mafiosos, que 

―encarece as contratações dos trabalhadores‖ (SD8). Portanto, através do 

expurgo do outro (neste caso, dos sindicatos) e da diferenciação, constrói-se a 

ideia de que a reforma é uma melhora para trabalhador, quem ficará livre da 

opressão dos sindicatos mafiosos que só perseguem seu próprio benefício e 

que poderá, a partir de agora, defender ―livremente‖ seus próprios interesses.  

 

Considerações finais 

Procuramos desenvolver neste trabalho uma discussão sobre o 

funcionamento da ideologia no discurso jornalístico, apoiando-nos na 

perspectiva proposta por Hall, Eagleton e Van Dijk acerca da necessidade de 

ampliar concepção de ideologia, por um lado, evitando cair no determinismo 

econômico do marxismo e, por outro, abrindo a possibilidade de considerar a 

existência de ideologias não dominantes, a partir da compreensão de que a 

ideologia, enquanto sistema de representações, não é, a priori, negativa. Esse 

ponto de vista não nega, entretanto, o poder hegemônico das ideologias 

dominantes que se empenham na manutenção e reprodução das relações de 

dominação na sociedade capitalista.  

Entendendo que as ideologias operam principalmente através de suas 

manifestações discursivas, analisamos um editorial do jornal argentino La Nación 

sobre a reforma trabalhista aprovada no Brasil, pois, como foi argumentado, a 

mídia desempenha um papel fundamental como agente de poder e de 

reprodução ideológica. Procuramos observar, nesse texto, os modos de 

operação gerais da ideologia e as estratégias típicas de construção simbólicas 

descritas por Thompson que, no contexto especifico do editorial e dadas suas 

particulares condições de produção, contribuem a reproduzir as relações de 

poder. Na análise de sequências discursivas concretas, detectamos, então, 
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modos de legitimação levados a cabo através de estratégias de racionalização e 

universalização, além de modos de fragmentação, operados por meio de 

técnicas de diferenciação e expurgo do outro.  

Concluímos, a partir dessa análise, que o jornal faz uma valoração 

positiva da reforma trabalhista brasileira e instiga ao governo argentino a 

promover a mesma reforma nesse país. O interessante do funcionamento 

discursivo da ideologia do editorial é que, apesar de mencionar as mudanças 

propostas pela nova norma que, claramente depaupera os direitos dos 

trabalhadores, elas são construídas como necessárias no contexto atual e 

como uma resposta racional e legítima para garantir o emprego.  

Contudo, sabemos que a reprodução ideológica não se dá sem conflitos, 

pois a ideologia não é um terreno circunscrito apenas aos grupos dominantes. 

É preciso, portanto, promover espaços onde as ideologias dominantes sejam 

questionadas e onde outras ideologias possam produzir suas próprias 

manifestações discursivas, capazes de desestabilizar e transformar os 

discursos hegemônicos.  
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Resumo: O Discurso sempre foi e será um instrumento essencial para as 
interlocuções entre os indivíduos seja para exaltar, seja para denegrir um indivíduo ou 
parte de um grupo social. Para tanto, esta pesquisa objetiva analisar os últimos 
eventos que culminaram com o afastamento definitivo da presidenta/presidente eleita 
em 2014 e suas implicações para os movimentos feministas que, ao longo dos anos, 
vêm lutando por direitos equânimes por meio da libertação de padrões opressores 
patriarcais, baseados em normas de gênero, o que reflete na representação atual da 
mulher na política brasileira. O estudo, inserido na análise crítica do discurso (ACD), 
justifica-se uma vez que serão apresentados, ao longo da pesquisa, os avanços 
decorrentes das políticas públicas voltadas à mulher de 2003 a 2010 (governo Lula), 
tecendo um comparativo com o governo Dilma, primeira mulher eleita para a 
presidência do Brasil, no período de 2010 a 2016. 
Palavras-chave: Empoderamento. Política. Discurso. Intertexto. 
 
Abstract: Discourse has always been and will be an essential instrument for the 
interlocutions between individuals either to exalt or to denigrate an individual or part of 
a social group. In order to do so, this research aims to analyze the last events that 
culminated in the definitive removal of the president / president elected in 2014 and its 
implications for the feminist movements that, over the years, have been fighting for 
equal rights through the liberation of patriarchal oppressive patterns , based on gender 
norms, which reflects the current representation of women in Brazilian politics. The 
study, inserted in the critical analysis of discourse (ACD), is justified since the 
advances made by the public policies directed at women from 2003 to 2010 (Lula 
government) will be presented throughout the research, comparing Dilma government, 
the first woman elected to the presidency of Brazil, from 2010 to 2016. 
Keywords: Empowerment. Policy. Speech. Intertext. 
 
 

Introdução 

O coronelismo cuja marca discursiva sempre foi pautada no 

fortalecimento da sociedade patriarcal marcou a política brasileira por décadas. 

Tal assertiva se justifica uma vez que o discurso constitui e é constituído por 

práticas sociais, sobre as quais se podem revelar processos de manutenção e 

abuso de poder. 

Contrapondo-se a esse discurso de dominação, o protagonismo das 

mulheres na luta por sua cidadania e pelo fortalecimento de sua identidade, 

enquanto ser partícipe de um processo social marcou a última metade do 
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século XX. Nesse contexto, há mais ou menos duas décadas, o cenário 

político, antes tão sem cor, ganhou um colorido especial, uma vez que as 

mulheres começaram a ganhar um espaço cada vez maior em um ambiente 

dominado por um discurso machista que a inseria na condição de um ser 

incapaz de se posicionar ou tomar decisões políticas.  

Embora as ideologias sejam evidentemente, sociais e políticas e estejam 

relacionadas com grupos e estruturas de uma determinada sociedade, 

possuem, segundo Van Dijk (2015) também uma dimensão cognitiva, já que 

incorporam objetos mentais, tais como ideias, pensamentos, crenças, 

apreciações e valores. Os contextos criados e reproduzidos por discursos 

impostos por determinados grupos sociais servirão de análise para os últimos 

eventos que culminaram com o afastamento definitivo da presidenta eleita em 

2014 e suas implicações para os movimentos feministas que, ao longo dos 

anos, vêm lutando por direitos equânimes por meio da libertação de padrões 

opressores patriarcais, baseados em normas de gênero. 

Entender o contexto político e social atual pelo qual o Brasil vem 

passando ratifica de certa forma a dialética social do discurso de Fairclough 

que é a de que, se por um lado, o discurso constitui a realidade social, por 

outro, ele constituído por ela. Metodologicamente, na análise de conteúdo das 

questões semânticas, ideológicas e políticas que permeiam a temática, por 

meio não só de recortes de fragmentos discursivos, como também pela análise 

do trajeto histórico da mulher. A análise do discurso e do intertexto, presentes 

no processo de empoderamento, suscitará a linguagem como forma de 

interação e construção social. 

 

1. Discurso e sua relação ideológica 

 O discurso, seu sentido e suas relações intertextuais sempre 

foram alvo de pesquisa, uma vez que cada enunciado pressupõe uma análise 

do que é dito, como é dito e como isso pode ser relacionado com a situação 

que o criou. 

 O discurso é considerado por estudiosos da área da linguística e 

da comunicação como uma teoria social, pois segundo Kress &van Leeuwen 
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(2001:14), ―os discursos são desenvolvidos em contextos sociais específicos e 

de maneiras específicas que atendam às necessidades dos atores sociais 

desses contextos‖. 

 Considerando que o discurso é a base da estrutura social, o que 

pode ser ratificado por Fairclough (1992:64) quando ele diz que ―existe uma 

estrutura dialética entre o discurso e a estrutura social, havendo portanto uma 

relação entre prática social e estrutura social, em que a segunda é tanto 

condição para a primeira quanto um efeito dela‖. Percebe-se então que o 

alcance das informações discursivas amplia-se consideravelmente, uma vez 

que sua inserção se dá em todas as práticas e eventos sociais (trabalho, 

escola, igreja, etc.) dos quais os indivíduos participam. 

 Com o processo de globalização, as sociedades se tornaram mais 

comunicativas, pois as informações, sejam elas verdadeiras ou construídas, 

aparecem em um ―click‖ e são sustentadas por uma ideologia que, segundo 

Pêcheux (1990), pressupõe um conjunto de representações dominantes em 

uma determinada classe dentro da sociedade. Como existem várias classes, 

várias ideologias o confronto social é uma realidade cada vez mais aparente. 

Segundo o autor, uma sociedade possui várias formações ideológicas, e 

a cada uma delas corresponde uma "formação discursiva" e é essa formação 

que acaba por determinar "o que se pode e se deve dizer em determinada 

época, em determinada sociedade". 

Segundo Althusser (1990), a ideologia é a representação imaginária que 

interpela os sujeitos a tomarem um determinado lugar na sociedade, mas que 

cria a "ilusão" de liberdade do sujeito. É essa suposta liberdade de dizer o que 

quer e como quer principalmente nas redes sociais que vem reforçando um 

discurso jocoso que sai da esfera do engraçado, do divertido para falas e 

comentários preconceituosos e machistas em relação a uma pessoa ou grupo 

social. O enunciado é reconstruído por "marcas" discursivas que expressam os 

valores, as crenças e as percepções individuais construídas em um contexto 

social. 

Nas redes sociais, o discurso é construído em sua maioria por recursos 

que geram a ambiguidade, os fatos contados podem ganhar status de "coisas 
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reais", "acontecidas", através de ilusões discursivas (verbais e não verbais). 

Para tanto, analisar o discurso do ódio, da cisão e da desconstrução social 

presentes nas redes sociais pressupõe entender e explicar como se constrói o 

sentido de um texto e como esse texto se articula com a história e a sociedade 

que o produziu.  

 

1.1. Discurso e poder 

Como as relações entre os indivíduos são construídas com base no 

discurso, esses indivíduos estão sujeitos a relações de poder, as quais são 

responsáveis por definir como os participantes podem interagir uns com os 

outros, é importante analisar esse poder a partir de duas perspectivas: a de 

que o poder é explícito, impositivo que tem seu próprio regime de verdade, 

subjugando assim o indivíduo; ou a de que o poder está presente em quaisquer 

relações sociais, muitas vezes implícito, construindo e modificando significados 

no mundo.  

―O discurso enquanto prática ideológica constitui, naturaliza, sustenta e 

modifica significados do mundo a partir de suas diferentes posições dentro de 

suas relações de poder‖ (FAIRCLOUGH, 1992:67).  

Para Louro (1997), o exercício do poder, por meio do discurso, é 

constituído por meio de manobras, técnicas e disposições que podem ser 

contestadas, respondidas, absorvidas, aceitas ou transformadas. Logo, as 

relações de poder não são fixas. 

Percebe-se então que as relações de poder por estarem inseridas em 

um contexto social ocorrem em diversos níveis, seja entre indivíduos, 

instituições ou comunidades. 

 

1.2. O discurso machista e as redes sociais 

Os indivíduos hoje são influenciados pela era digital que possibilita a 

sociedade acesso a informações, opiniões e ideias com uma celeridade 

incrível. Hoje, é comum ouvirmos ―caiu na rede é verdade‖ e essa ―pseudo‖ 
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verdade vem contribuindo para o fortalecimento de discursos de ódio no Brasil, 

frequentemente compartilhados na rede. 

Fairclough (1992:63) diz que discurso ―é um modo de agir, uma forma 

pela qual as pessoas agem em relação ao mundo e principalmente em relação 

às outras pessoas‖. No Brasil, esse discurso machista tão propagado nas redes 

sociais é influenciado pelo contexto político, espaço considerado por muitos 

como masculino cuja participação feminina era considerada um mero adorno 

foi abalado com a presença de uma mulher, pela primeira vez, no comando do 

país, tal fato acabou sendo alvo de diversas críticas, acompanhadas 

frequentemente por um teor sexista. 

Pensar como o discurso preconceituoso, sexista cresceu na última 

década no Brasil – país laico que conquistou a duras penas a democracia, é 

pensar em uma sociedade construída a partir de diversos contextos 

situacionais (de poder, de autoridade) e culturais compostas por saberes, 

crenças e questões ideológicas que privilegia os segmentos sociais ou os 

segrega. Esse dialogismo discursivo construído a partir de um diálogo existente 

entre diversas vozes acaba por possibilitar sua análise, já que de acordo com 

Bakhtin (1984), uma das propriedades do discurso é a polifonia no sentido de 

que todo discurso apresenta muitos pontos de vista, muitas vozes. 

No Brasil, o discurso do ódio ganha força nas redes sociais e o 

interessante é que basta pequenas diferenças de opiniões para suscitar a 

violência verbal entre as pessoas. Sakamoto1 diz que ―quando algumas 

pessoas entram em contato com o que é diferente do seu pensamento, acham 

que o outro está errado‖, segundo o jornalista, ―a violência verbal é uma das 

respostas encontradas por quem não está acostumado com o diálogo saudável 

e debate de ideias, pois anonimato traz coragem‖.  

A filósofa Marcia Tiburi diz que, no Brasil, não só nas redes sociais como 

também nas relações profissionais e sociais as pessoas estão perdendo a 

dimensão sobre como dialogar, essa incapacidade de diálogo é muito comum 

em ―tipos psicopolíticos‖ classificados pela filósofa como fascistas ( posições 

que se contrapõem as liberdades individuais). O pensamento de Tiburi é similar 

                                                           
1
 jornalista e Dr. Em Ciência política, autor do livro: O que aprendi sendo xingado na internet.  
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ao de Sakamoto, uma vez que o cerne da questão, segundo ela, está no não 

reconhecimento do próximo como um igual.  

A apologia ao estupro, as declarações sexistas e a pedofilia fazem parte 

do repertório do discurso de ódio às mulheres, como exemplo, em maio de 

2016, a divulgação, nas redes sociais, do estupro coletivo sofrido por uma 

adolescente de 16 anos trouxe à tona tentativas de culpar a vítima e incitar a 

violência contra o sexo feminino, expressões tais como ―vagabunda‖, ―safada‖ e 

ela pediu são comuns. 

Outro ponto a ser observado diz respeito ao racismo, o preconceito a cor 

e a raça são evidenciados a partir de discursos depreciativos, tais como ―odeio 

essa criola, nojenta, a feiosa se acha‖, entre outros. O sincretismo religioso, 

comum no Brasil, assim como a intolerância à diversidade de crenças atinge 

também diretamente ás mulheres. 

O Cyberbullying é uma prática comum no Brasil, envolve os mais 

diversos tipos de discurso de ódio, pois tem como alvo um único indivíduo e 

tem como finalidade ofender ou desmoralizar ou expor alguém ao ridículo, 

como exemplo: comentários depreciativos a presidenta Dilma, a deputada 

federal Maria do Rosário e recentemente, à vereadora Marielle Franco– 

assassinada no Rio de Janeiro.  

O contexto atual nos mostra o quanto as mulheres foram e continuam 

sendo alvos de preconceito e discriminação. Tal fato é decorrente das 

conquistas e do processo de empoderamento feminino ocorrido nos governos 

do presidente Lula e da presidenta Dilma que mexeu com os brios de uma 

sociedade patriarcal, detentora de um poder de julgo em relação às mulheres – 

configuradas como frágeis, dependentes e sem capacidade de tomar grandes 

decisões. 

 

2. O empoderamento feminino na era Lula e Dilma  

 Os governos Lula e Dilma, diferente de outros governos, 

aplicaram uma série de ações que garantiram avanços no combate à 

discriminação e violência contra a mulher. Uma delas foi a Lei 11.340/06, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha, que completará, em agosto de 2018, 12 
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anos. A foto abaixo mostra a Presidenta Dilma e lideranças femininas 

discutindo políticas públicas voltadas à diminuição da violência contra as 

mulheres. 

 

 

Além de políticas de proteção a mulheres, a geração de emprego, ou 

seja, independência econômica da mulher foi uma das preocupações do 

governo Dilma. Vale ressaltar que dos 4,5 milhões de empregos formais 

criados nos últimos três anos do governo Dilma, 2,4 milhões, ou seja, mais da 

metade, foram ocupados pelo sexo feminino. 

As conquistas e o processo de empoderamento ocorreram em todas as 

instâncias e ações do governo, entre essas ações, destaca-se o Bolsa Família - 

a mulher mãe e, portanto, o centro da família, é responsável pelo recebimento 

do benefício. Há época, houve alguns questionamentos se não era uma 

discriminação com os pais, com os irmãos, a personalidade masculina da 

família, mas ao comentar sobre isso a presidenta enfatizara ser ―um 

reconhecimento às mulheres mães que abrem mão de tudo pelos seus filhos, 

pelos seus netos‖. O Bolsa Família atende ainda hoje milhões de brasileiros, 

sendo 93,2% de mulheres responsáveis pelo benefício. 

Outro programa que privilegiou as mulheres foi o Brasil sem Miséria, que 

retirou 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, enquanto outras 42 milhões 

ascenderam à classe média. Outra conquista das mulheres foi o programa 
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Minha Casa, Minha Vida, maior programa habitacional da história do Brasil, 

também seguiu essa diretriz dando prioridade no registro do imóvel à mulher.  

O governo Dilma também foi responsável por sancionar a PEC das 

Domésticas, que conferiu os direitos assegurados na Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) a 17 milhões de trabalhadoras domésticas, a maioria delas 

mulheres. Além disso, foi sancionada a lei do feminicídio, tornando hediondo tal 

crime. 

A capacitação profissional também foi consequência dessas políticas, 

pois as mulheres tiveram mais oportunidades de se qualificarem. Há época, 

mais da metade dos inscritos do ProUni, que garante bolsas integrais de 

estudo nas universidade privadas e dos financiamentos do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) foram mulheres. Assim 

como 60% dos alunos do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e ao Emprego) foram do sexo feminino. 

Além de todos esses avanços, houve nesse período um crescimento da 

participação da mulher nos três poderes. No Judiciário, ampliou-se o número 

de ministras no Supremo e demais instâncias. Criou-se também cotas para 

garantir a presença feminina na política.  

A era Lula e Dilma representou um avanço significativo para que as 

mulheres conquistassem maior autonomia e direitos na área social, profissional 

e política de cidadãs que, ao longo de décadas, lutaram por dignidade, 

equidade e direitos iguais. Hoje, enfrentamos outra realidade, uma vez que as 

conquistas femininas estão sendo ameaçadas. 

 

2.1. A destituição da Presidenta Dilma e seu relexo para empoderamento 
feminino no Brasil  

Na semana em que se completava um ano do golpe no Brasil, com a 

destituição da ex-presidente Dilma Rousseff do cargo da presidência da 

República no dia 31 de agosto de 2016, em entrevista, Eleonora Menicucci, ex-

ministra de Política para as Mulheres no governo Dilma, avalia que as 

conquistas realizadas em relação a equidade de gênero nos últimos anos 

correm sérios riscos no governo de Michel Temer. Segundo a ex-ministra, não 
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se pode pensar em um aprofundamento da democracia, sem se pensar na 

equidade de gênero. Até meados de 2016 a Secretaria de Política para 

Mulheres (SPM), tinha status ministerial e orçamento próprio, hoje a realidade é 

outra. 

A ex- ministra destaca ainda: tudo que foi conquistado está em risco, 

uma vez que a principal política de Estado para as mulheres foi a 

aposentadoria que indicava menor idade e menor tempo de contribuição, 

reconhecendo e respeitando as diferenças de gênero. Desde que assumiu, 

empenhado com o desmonte da aposentadoria e com a falácia de direitos 

iguais, o governo defende a retirada dessa conquista. 

 

2.2. O discurso preconceituoso e o ataque direto a autonomia feminina 

 O discurso preconceituoso é típico do machismo - sistema ideológico 

que oferece modelos de identidade tanto para o homem quanto para a mulher, 

mediado pela dominação masculina. No Brasil, o patriarcalismo foi construído e 

enraizado em nossa sociedade, abrindo espaço para a aceitação da ideia do 

ser masculino como o dominante e o ser feminino, o dominado. 

A dicotomia entre papéis femininos e masculinos leva-nos a pensar 
no fato de que, desde que nasce, o ser humano é inserido em uma 
história preexistente. Como legado social, ele recebe uma série de 
informações sobre o que é esperado que faça, de acordo com as 

características do grupo ao qual pertence (WAGNER, 2005:107). 

A mídia contribui em muito na reprodução de ideias machistas, 

incentivando assim uma idealização da mulher: a mulher como dona de casa. 

Um exemplo mais atual foi evidenciado em parte do discurso do presidente 

Temer no dia internacional da mulher: 

Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao 
lado da Marcela, do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar. Do que 
faz pelos filhos. E, se a sociedade de alguma maneira vai bem e os 
filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas 
casas e, seguramente, isso quem faz não é o homem, é a mulher […] 
ela é capaz de indicar os desajustes de preços em supermercados e 
identificar flutuações econômicas no orçamento doméstico. 
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A fala do presidente gerou polêmica e, é claro inúmeras manifestações 

foram divulgadas nas redes sociais, entre elas destacam-se: 

 

 
 

A imprensa internacional, diferente da imprensa brasileira, criticou a 

postura do presidente. Para a CNN, Michel Temer foi merecidamente criticado 

por ―elogiar as habilidades das mulheres no supermercado‖ em um dia que se 

celebra a luta histórica das mulheres por direitos. 

O ―The New York Times‖ também repercutiu o assunto, com um texto 

chamado ―Brasileiro Temer irrita mulheres com elogio às suas habilidades no 

supermercado‖. O texto lembra que Temer assumiu em maio com uma equipe 

toda masculina. ―Agora, seu gabinete de 28 membros tem duas mulheres‖, diz. 

O jornal britânico Telegraph lembra que Temer já é impopular entre as 

mulheres por seu papel no impeachment da primeira presidente mulher do 

Brasil, por ter abolido o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos e por ter assumido o poder com um gabinete inteiramente masculino.  

Outro evento que chocou muitas pessoas foi a tratativa dada pelo 

deputado Jair Bolsonaro – conhecido no meio político como machista, 

preconceituoso, indelicado e desrespeitoso – a deputado Maria do Rosário. 
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Em entrevista ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, o deputado 

Jair Bolsonaro disse: – Ela [Maria do Rosário] não merece [ser estuprada] 

porque é muito ruim, porque é muito feia. Não faz meu gênero. Jamais a 

estuprar. 

 O deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) se tornou conhecido em todo o 

Brasil pelas declarações polêmicas em torno de temas delicados, como a 

homossexualidade, o racismo e as ditaduras no Brasil e em países de América 

Latina. Entre as declarações, algumas afetam diretamente as mulheres, sendo 

não só a deputado Maria do Rosário e a presidenta Dilma alvos desses 

discursos sexistas. 

1 ―O erro da ditadura foi torturar e não matar.‖ (Jair Bolsonaro, em 

discussão com manifestantes). Vale lembrar que inúmeras mulheres 

foram vítimas da ditadura, entre elas a presidenta Dilma. 

2 ―Não te estupro porque você não merece.‖ (Jair Messias Bolsonaro, 

para a deputada federal Maria do Rosário). 

3 ―Eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados‖ 

(Bolsonaro para Preta Gil, sobre o que faria se seus filhos se 

relacionassem com uma mulher negra ou com homossexuais). 

4 ―Você é uma idiota. Você é uma analfabeta. Está censurada!‖. 

(Declaração irritada de Jair Bolsonaro ao ser entrevistado pela repórter 

Manuela Borges, da Rede TV. A jornalista decidiu processar o deputado 

após os ataques) 
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5 ―Mulher deve ganhar salário menor porque engravida‖ (Bolsonaro 

justificou a frase: ―quando ela voltar [da licença-maternidade], vai ter 

mais um mês de férias, ou seja, trabalhou cinco meses em um ano‖. 

 

A partir das assertivas apresentadas, é possível perceber que 

Bolsonaro, assim como muitos políticos brasileiros, utilizam o discurso nas 

redes sociais para fomentar o ódio e a segregação. 

 

Considerações finais 

O Brasil vive um momento delicado em relação à retirada de direitos, 

principalmente, das mulheres, uma vez que o quadro politico se modificou e 

com ele as políticas públicas. 

O processo de empoderamento e de crescimento da autonomia 

feminina, fortalecidos na era Lula e Dilma estão sendo ameaçados, pois as 

políticas públicas direcionadas a questões sociais, econômicas e de gênero 

não são prioridades do atual governo. 

Embora, nos últimos anos, tenham crescido as reflexões, as articulações 

e as manifestações do movimento de mulheres, em torno da questão do 

acesso ao poder e do chamado empoderamento, ainda se tem um caminho 

longo a percorrer, haja vista que o discurso de ódio é hoje um grande obstáculo 

para a autonomia da mulher em todos os sentidos. 

Como a mulher, ao longo dos anos, conquistou espaços políticos, 

sociais e econômicos, antes restritos aos homens, ela precisa a todo instante 

romper com muitos estereótipos, entre eles a percepção que a beleza, o 

recato, a dedicação ao lar e a família, amplamente divulgados nas redes 

sociais, responsáveis por colocá-las em uma relação de submissão e de 

dependência em um cenário dominado pelo patriarcalismo. 
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RELACIONES ENTRE COMPRENSIÓN, MEMORIA Y APRENDIZAJE DE UN 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

María Susana González 
Universidad de Buenos Aires 

 
 
Resumen: La lectocomprensión de un texto académico argumentativo refutativo causa 
dificultades a los estudiantes de grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. La Cátedra de Inglés propone que los estudiantes 
desarrollen estrategias de lectura, conocimientos básicos de la lengua inglesa y de la 
organización de diversos géneros para poder leer textos académicos en inglés. Una de 
las variables que afectan la lectura en lengua extranjera es la competencia lectora en 
lengua materna. Para intentar determinar niveles de lectocomprensión, se administró a 
un grupo intacto de estudiantes de grado un protocolo retrospectivo sin texto presente 
en español. El instrumento se preparó siguiendo los lineamientos del método de 
análisis estructural desarrollado por García Madruga y Cordero (1987). Los datos se 
analizaron utilizando una metodología cuali-cuantitativa y se concluyó que es 
necesario diseñar estrategias de intervención pedagógica para proveer un andamiaje 
de lectura facilitador.  
Palabras claves: Argumentación. Comprensión lectora. Protocolo retrospectivo. 
Estrategias de lectura 
 
Abstract: Undergraduate university students of the School of Philosophy and Letters 
find it difficult to read academic argumentative texts in which the author debates with 
other positions. The objective of the English Chair is to help students to develop 
reading strategies, basic knowledge of the English language and of the organization of 
different academic genres to be able to read comprehensibly academic texts written in 
English. One of the variables that influence on reading comprehension in L2 is the 
reading comprehension competence in L1. In order to determine reading 
comprehension levels, a group of undergraduates completed an immediate recall 
protocol in Spanish. The instrument was prepared following the tenets of the structural 
analysis method developed by García Madruga and Cordero (1987). A quantitative and 
qualitative methodology was used to analyze the data and we concluded it is 
necessary to design pedagogic intervention strategies to facilitate the development of 
reading comprehension. 
Keywords: Argumentation. Reading comprehension. Immediate recall protocol. 
Reading strategies  
 
 

Introducción 

Este trabajo exploratorio se enmarca dentro de las investigaciones 

desarrolladas en el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de 

Lectocomprensión de Inglés. Esta Cátedra considera a la lectura como un 
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proceso activo de reconocimiento, interpretación, y reconstrucción del discurso 

escrito.  

Los estudiantes de grado que poseen conocimientos de la lengua 

extranjera pueden acreditarlos por medio de un examen de lectocomprensión 

que rinden en la Facultad o realizando un trámite administrativo si han 

aprobado exámenes internacionales B.2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. Los que deseen cursar pueden hacerlo en forma 

presencial o virtual. Se recomienda que cursen en forma virtual a los 

estudiantes que posean conocimientos intermedios de la lengua meta o estén 

finalizando sus estudios. A los cursos regulares dictados por el Departamento 

de Lenguas Modernas asisten estudiantes que poseen conocimientos 

elementales o pre-intermedios de inglés quienes deben acceder a la lectura de 

textos académicos auténticos de tipología expositiva / explicativa o 

argumentativa con temáticas afines a sus áreas de estudio o carrera. Dado el 

bajo umbral de lengua meta y a la heterogeneidad de los grupos, los alumnos 

gradualmente van adquiriendo estrategias de lectura que les permiten romper 

con la lectura lineal y acceder a los conceptos nucleares luego de haber 

aplicado criterios de selección y jerarquización (Spath Hirschmann, 2000). 

Además adquieren conocimientos básicos de léxico académico, unidades 

léxicas con connotación negativa que no son cognados, verbos modales y 

construcciones gramaticales de uso frecuente en la escritura académica como 

las construcciones sustantivas o nominalizaciones que compactan información.  

En la actualidad consideramos a la comprensión lectora como un 

proceso interactivo en el que participan tres polos: el lector, la situación de 

lectura y el texto (Silvestri, 2004). Las variables que afectan este proceso están 

relacionadas con estos tres polos (Alderson, 2000). Frente al texto, el lector se 

plantea diferentes propósitos de lectura, de las decisiones que se tomen en ese 

momento dependerá la forma en que se aborde el texto, la selección de 

estrategias, la comprensión y recuperación del texto leído (Grabe y Stoller; 

2002). 

Elizabeth Bernhardt afirma que muchas de las investigaciones sobre la 

lectura en lenguas extranjeras o segundas durante las décadas del 70 y del 80 
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fueron una réplica de los trabajos realizados para investigar el proceso de 

lectura en lengua materna lo cual se evidenció en el uso excesivo de la teoría 

de los esquemas pero no se exploraron las diferencias entre los dos procesos. 

Los resultados de estas investigaciones plantearon una pregunta que se 

discutió durante mucho tiempo: ¿la lectura en lengua extranjera es un problema 

de conocimientos de la lengua extranjera o de conocimientos previos 

(esquemas)?. En la década del 90, las investigaciones comenzaron a plantear 

un examen holístico del proceso de lectura en lengua extranjera con el objetivo 

de estudiar la interacción de variables. Sin embargo, a comienzos de la década 

del 90, no se incluyó como variable la experiencia lectora en lengua materna 

aunque se habían realizado estudios sobre la interferencia o transferencia de 

una lengua a otra. Recién a fines de la década del 90 se comenzó a focalizar el 

interés de las investigaciones en el impacto de la alfabetización en primera 

lengua sobre el aprendizaje y uso de la segunda. Entonces, la cuestión que se 

planteó fue en qué medida la alfabetización en la primera lengua explica el 

proceso en la segunda (Bernhardt, 2005). En esta última reformulación del 

modelo plantea que la experiencia lectora en la lengua madre explica el 20% 

del proceso, el conocimiento de la lengua extranjera el 30% y el 50% restante 

depende de otros factores como el uso de estrategias, la cultura, la motivación, 

el interés, etc. (Bernhardt, 2011). La experiencia lectora en lengua madre es 

semejante al planteo de Alderson (2000) sobre la importancia de los 

conocimientos previos que posee el lector sobre el tema, la cultura, el mundo 

en general y la organización retórica de los textos. 

 

1. Problema a investigar 

En nuestra experiencia áulica, observamos que los estudiantes de grado 

tenían dificultades para recuperar las diferentes posturas que aparecen en los 

textos argumentativos refutativos escritos en inglés en una oración síntesis. Por 

este motivo, hipoteticé que podrían tener dificultades semejantes en su lectura 

en lengua materna. Con el objetivo de indagar sobre la experiencia lectora de 

textos argumentativos refutativos en lengua materna, decidí administrar un 

protocolo retrospectivo inmediato sin texto presente a un grupo intacto de 102 
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(ciento dos) estudiantes de grado que estaban cursando el Nivel Superior de 

inglés en cursos presenciales.  

 

2. Instrumento 

Para realizar la prueba, se seleccionó un fragmento de 1240 (mil 

doscientas cuarenta) palabras de la introducción al libro El diálogo en la 

enseñanza: teoría y práctica escrito por Nicholas Burbules (1999). En esta 

introducción, el autor debate con Platón y Freire sobre el uso del diálogo en 

educación. Considera que la postura de Platón es teleológica porque el diálogo 

debe tener un punto de llegada definitivo que es el descubrimiento de la 

Verdad, la Bondad y la Belleza que son ideales intrínsecos invariables. Para 

Burbules, los supuestos platónicos impiden el diálogo. Frente a esta posición, 

la epistemología de los posmodernos sostiene que el diálogo debe exponer las 

categorías al cuestionamiento y la crítica para evitar el dogmatismo. Aunque 

Burbules admite que algunos aspectos de la teoría de Paulo Freire influyeron 

en su pensamiento, no está claro para él si la concepción de Freire es 

teleológica o no porque los grupos marginados pueden generar su propia 

comprensión del mundo o el diálogo se puede convertir en un instrumento más 

humano para orientar a los grupos a un análisis particular de su situación. 

Finalmente plantea que la cuestión central del libro es si son posibles una 

teoría y una práctica del diálogo que respondan a la crítica posmoderna, es 

decir que planteen un cuestionamiento de jerarquías y concepciones 

tradicionales de la autoridad del maestro, que acepten la diversidad y que 

creen relaciones comunicativas mutuas y recíprocas. 

 

3. Metodología y Procedimientos 

En primer lugar, tres lectoras expertas realizaron un análisis del 

fragmento seleccionado siguiendo los lineamientos planteados por García 

Madruga y Cordero (1987) en su método de análisis estructural. Se detectaron 

9 ideas principales que corresponden a planteos de Burbules y 13 subideas 

que son ideas de Platón y Freire. También se determinaron escenarios o 
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marcos significativos en los que se organizan las ideas que, en este caso, son 

las propuestas de Platón, Freire y Burbules. 

En segundo lugar, los estudiantes leyeron el texto y una vez que fue 

retirado se les solicitó que escribieran lo que recordaban del texto leído en 

forma organizada. Finalmente, se leyeron las producciones y se tabularon las 

ideas que habían recuperado correctamente. Una vez finalizado este análisis, 

se realizó un análisis cualitativo de la organización y jerarquización de ideas en 

las producciones escritas. 

 

4. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos, se organizaron en una tabla en la que se 

agrupó la cantidad de ideas recuperadas de cada postura con los respectivos 

porcentajes. De su lectura se desprende que: a) hay un mayor porcentaje de 

estudiantes que no recupera ninguna idea de Burbules, b) los porcentajes de 

recuperación de una idea son semejantes en los tres casos, c) en la 

recuperación de dos y tres ideas, los porcentajes más bajos corresponden a las 

ideas de Burbules, e) los porcentajes de recuperación de cuatro y cinco ideas 

disminuyen drásticamente y los más altos corresponden a las ideas de 

Burbules. 

 

Total (102) 0 1 2 3 4 5 

Burbules (9 
ideas) 

32 28 25 12 3 2 

32.35% 27.45% 24.51% 11.76% 2.94 1.96% 

Platón 
(7 ideas) 

21 27 38 14 2 0 

20.59% 26.47% 37.25% 13.73% 1.96% 0% 

Freire 
(6 ideas) 

11 31 41 18 1 0 

10.78% 30.39% 40.20% 17.65% 0.98% 0% 

 Tabla 1: Porcentajes de recuperación de ideas y subideas 

 

Del total de 102 estudiantes, 12 (11.76%) lograron producir un texto en 

el que las ideas estaban ordenadas jerárquica o deductivamente, es decir, 

presentaron la propuesta de Burbules y luego las posturas de Platón y Freire 

con las que debate el autor para finalmente realizar un cierre. Un grupo de 24 
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estudiantes (23.53%) realizaron algún intento para no seguir linealmente el 

texto que consistió en comenzar con la propuesta del autor pero luego 

siguieron linealmente el texto. Los 66 (64.70%) estudiantes restantes siguieron 

linealmente el texto en sus reformulaciones. 

 

Consideraciones finales 

El análisis de las producciones de los estudiantes muestra que a) los 

estudiantes tienen dificultades para recuperar información nueva que, en este 

caso, son las ideas de Burbules y que deberían ser incorporadas después de la 

lectura de este fragmento; b) los estudiantes tienen dificultades para recuperar 

las ideas en forma significativa y ordenada. 

Este trabajo muestra que es necesario diseñar estrategias de 

intervención pedagógica que les permitan a los estudiantes deconstruir y 

reflexionar sobre la organización de los pasos genéricos de la argumentación 

refutativa para facilitar la lectura y posterior recuperación de las ideas 

desarrolladas en este tipo de texto. Un abordaje interesante para lograrlo, es la 

propuesta de la escuela de Sídney en su programa Aprender a escribir, leer 

para aprender (Rose y Martin, 2012).  
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Anexos 

NOMBRE y APELLIDO: 

  
Burbules, N. C. (1999) El diálogo en la Enseñanza: Teoría y Práctica, Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, Colección Agenda Educativa.  
1240 palabras 

 
 

El carácter absolutista de muchas concepciones tradicionales del diálogo hace comprensible la 
crítica posmoderna. Platón (1961b) creía que el diálogo era el camino racional hacia el 
conocimiento y la forma más elevada de enseñanza, y para él esas dos tesis eran inseparables 
porque sostenía que se enseña guiando al otro por los pasos que permiten deducir las 
verdades y que estas se descubren tras someterse a un intercambio dialéctico entre hipótesis 
provisionales y cuestionamientos escépticos. Esas tesis se basaban en su particular visión de 
la Verdad, la Bondad y la Belleza como ideales intrínsecos invariables cuya certeza resultaría 
evidente a cualquiera que se expusiera a ellos; y se basaban en la idea de Platón del 
aprendizaje como reminiscencia, esto es, que las personas habían visto esas verdades eternas 
en una existencia anterior, y entonces podían ser llevadas a recordarlas en un proceso 
universal de enseñanza: la dialéctica. Denomino ―teleológica‖ a esta visión del diálogo, porque 
supone que el diálogo puede y debe tener un punto de llegada definitivo predeterminado. 

Junto a esta visión del diálogo y del conocimiento, está la ―antiepistemología‖ de un escritor 
posmoderno que sostiene que el diálogo debiera poner de manifiesto ―un conocimiento 
negativo en tanto opuesto al positivo, en el que determinadas categorías preceden al proceso 
de discusión y se consideran fundamentos necesarios para que el debate se despliegue. 
Mientras que en el conocimiento positivo subrayado por la epistemología las categorías 
conceptuales son relativamente inexpugnables, en el diálogo se las expone al cuestionamiento 
y a la crítica. Estas operaciones tienden a reemplazar a las ategorías como piedras angulares 
del edificio del conocimiento (…) Opuesto al centramiento epistemológico en el conocimiento 
positivo, sea ideal o práctico, el diálogo queda como la esperanza de superar el dominio 
dogmático de ciertos significados sobre otros, un dominio que es hijo de rígidas concepciones 
de morada, sujeto, lenguaje y significado‖ (Maranhao, 1990, págs. 1-2 y 20). 

Si yo pudiera reformular este aserto en otros términos, diría que sostiene que los supuestos 
platónicos acerca del conocimiento, la razón, el lenguaje y el método universal en realidad 
impiden las posibilidades del diálogo como método de una comunicación y una investigación 
abiertas. Debiéramos, en cambio, según sostiene Tullio Maranhao, someternos a un espíritu 
más crítico y constructivista del diálogo -como de hecho Sócrates y Platón suelen entenderlo- 
sin el supuesto de que en la práctica siempre llevará, a los que participan en él, a conclusiones 
comunes e indudables; sus beneficios están más en la construcción que el hallazgo de la 
Verdad. Denomino ―no teleológica‖ a esta concepción del diálogo. 

Esta tensión entre concepciones teleológicas y no teleológicas del diálogo se entenderá un 
poco más considerando las ideas de Paulo Freire, un educador brasileño cuyo trabajo con los 
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campesinos analfabetos tiene como meta afianzar tanto sus capacidades de lectura cuanto sus 
conciencia política. Freire (1970, 1985 a) hace del diálogo el elemento central de su ―pedagogía 
del oprimido‖. Busca reemplazar las teorías del conocimiento como posesión cosificada y 
estática, que, según dice, llevan a una ―concepción bancaria‖ de la educación en la que una 
mercancía valiosa –la Verdad- es ―depositada‖ en los que aprenden. Para Freire, ―el diálogo es 
la unión del maestro y de los alumnos en el acto común de conocer y re-conocer el objeto de 
estudio (…) En lugar de transferir el conocimiento estáticamente, como una posesión fija del 
maestro, el diálogo exige una aproximación dinámica al objeto‖ (Shor y Freire, 1987b, pág. 14). 
Esta cita ilustra tres aspectos importantes de la teoría de Freire que han influido marcadamente 
en mi pensamiento acerca el diálogo: el carácter relacional del diálogo, una visión 
constructivista del conocimiento y una concepción no autoritaria de la enseñanza. Para Freire, 
la meta de la enseñanza y el aprendizaje dialógicos es el desarrollo común del entendimiento 
por un proceso de indagación compartida, no la transmisión de verdades del especialista 
informado a un receptor pasivo. 

………………………………………………………………… 

Aparte de eso, en el diálogo siempre se aprende un significado determinado acorde con el 
desarrollo de la conciencia personal y política de los participantes. Al considerar que todas las 
convenciones estáticas y todas las verdades obvias están abiertas a la reflexión, la pedagogía 
freireana busca emancipar al ―oprimido‖ de las cadenas de la ideología, de la indefensión 
aprendida y de la dependencia. A Freire (1985b) le interesa ante todo enseñar a adultos las 
habilidades del alfabetismo, pero para él ―alfabetismo‖ es una metáfora que tiene el sentido 
mucho más amplio de habilitación: ―Leer la palabra‖ no solo quiere decir decodificar el texto, 
sino que representa una capacidad inclusiva de crítica cultural y política (‖leer el mundo‖). El 
maestro, el texto y el Estado no vuelan sobre los sujetos como algo que les impone autoridad, 
sino más bien son objetos que es preciso examinar y cuestionar con los propósitos de 
liberación en mente. 

La obra de Freire ha ejercido una enorme influencia en los teóricos posmodernos de la 
educación de los Estados Unidos y de otros sitios, más notoriamente en la pedagogía crítica de 
Henry Giroux (1985), Peter McLaren (1986) e Ira Shor (Shor y Freire, 1987a). La obra de Freire 
también ha ejercido una importante influencia en la pedagogía feminista, que destaca con 
fuerza para el aprendizaje las relaciones no autoritarias y ―las asociaciones dialécticas‖ (Maher, 
1985; Schniedewind, 1987; Weiler, 1991). A su vez, la pedagogía feminista ha respondido con 
el aporte de ideas teóricas y prácticas a la tradición de la pedagogía crítica (Giroux, 1991; 
Weiler, 1988). En general, la propia palabra ―pedagogía connota hoy un enfoque de izquierda, 
de contenido político, en educación.    

Es claro que la concepción de Freire armoniza con gran parte del espíritu posmoderno: su 
compromiso explícito con una pedagogía liberadora para el ―oprimido‖, su rechazo de los 
enfoques monológicos de la enseñanza y de las concepciones reificadas del conocimiento, y su 
cuestionamiento de la autoridad del maestro. Con todo, no es claro si su concepción del 
diálogo es no teleológica o teleológica; si representa un proceso descentrado mediante el que 
los grupos marginados generan su propia comprensión del mundo, y sus propias visiones y 
estrategias de cambio político, o si simplemente es un instrumento más humano – pero de 
todos modos un instrumento- para llevar a los grupos a un análisis particular de su situación y 
del modo de remediarla. En parte por esta razón, su obra y la otros pedagogos críticos ha 
recibido agudos cuestionamientos, de autores feministas sobre todo (por ejemplo, Ellsworth, 
1989). 

La cuestión central de este libro es, por tanto, si son posibles una teoría y una práctica del 
diálogo que respondan a la crítica posmoderna. Espero sugerir un enfoque del diálogo que 
cuestione las jerarquías y las concepciones tradicionales de la autoridad del maestro; que 
tolere y apoye la diversidad; que no descanse en supuestos teleológicos sobre respuestas 
correctas y verdades últimas; que no se apoye en esfuerzos individuales aislados, sino en 
relaciones comunicativas mutuas y recíprocas; y que mantenga abierta la conversación en el 
sentido tanto de que carezca de un término final cuanto de invitar a una diversidad de voces y 
de estilos a que ingresen en él. 
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LA MEDIATIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA RITUAL 

Mariana Gómez Triben 
Universidad de Buenos Aires 

 
 
Resumen: En este trabajo nos proponemos analizar, desde la perspectiva 
sociodiscursiva de Eliseo Verón, los encuentros discursivos entre Cristina Fernández 
de Kirchner y los jóvenes militantes en los patios internos de la Casa de Gobierno, 
durante el período electoral del año 2015. Estos últimos poseen una característica 
significativa: son mediatizados por televisión. Nuestro objetivo es indagar las tensiones 
que este tipo de estrategia conlleva en el período analizado en el que, por un lado, 
CFK se dirige a la militancia y le explica lo que tiene que hacer durante la campaña 
electoral y, por el otro, le encomienda la tarea de explicar y hacer comprender al resto 
de los ciudadanos que tienen que votar por el proyecto político del Frente Para la 
Victoria. Nos preguntamos, entonces, cómo pensar el funcionamiento mediatizado de 
rituales, cuya eficacia se jugaría en reforzar la creencia de los convencidos, sin 
contemplar necesariamente la persuasión del indeciso.  
Palabras clave: militantes. Rituales. Mediatización. CFK. 
 
Abstract: In this work we aim to analyze, from the sociodiscursive perspective of 
Eliseo Verón, the discursive encounters between CFK and young militants in the inner 
courtyards of the Government House, during the electoral period of 2015. The most 
significant characteristic is that they are mediated by television. Our objective is to 
investigate the tensions that this type of strategy entails in the period analyzed in 
which, on the one hand, CFK addresses the militancy and explains what it has to do 
during the electoral campaign and, on the other, It entrusts the task of explaining and 
making the rest of the citizens understand that they have to vote for the political project 
of the Frente para la Victoria. We ask ourselves, then, how to think about the mediated 
operation of rituals, whose effectiveness would work by reinforcing the belief of the 
convinced, without necessarily contemplating the persuasion of the undecided. 
Keywords: Militants. Ritual. Mediatization. CFK. 
 
 

Introducción 

Los discursos de Cristina Fernández de Kirchner fueron objeto de 

estudio de múltiples investigaciones académicas que analizaron el fenómeno 

desde diferentes enfoques y teorías. Sin embargo, sus discursos en los 

denominados ―Patios Militantes‖, uno de los rituales políticos centrales del 

tramo final del kirchnerismo, han tenido hasta el momento escaso abordaje. Por 

tal motivo, en esta ponencia nos proponemos presentar los resultados 

preliminares de un trabajo más general en el que estudiamos los encuentros 

entre CFK y los jóvenes militantes en los patios internos de la Casa de 

Gobierno. Estos rituales tenían lugar luego de que se llevara a cabo un acto 
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institucional –fuese en cadena nacional o no– y contaban con una transmisión 

oficial que podía ser levantada por los canales de televisión1. De igual forma, 

se transmitían por YouTube, las redes sociales de la Presidenta y de algunos 

funcionarios. Una vez finalizado el acto, la desgrabación de estos encuentros 

era subida a la web de Casa Rosada. 

La investigación está estructurada en dos capítulos, el primero, ―Patios 

Militantes: un rito de balcón‖ está dedicado al estudio de estas prácticas 

discursivas entendidas como rituales políticos. Tiene cuatro secciones que 

trabajan, de manera progresiva, el ritual de los discursos de balcón, emitidos en 

los patios internos de la Casa de Gobierno: la importancia que adquiere la 

arquitectura y la disposición del espacio en el intercambio ritual, la interacción 

corporal y verbal entre los militantes y la mandataria, los procesos de 

identificación y de diferenciación en el interior de la comunidad militante, y los 

relevos discursivos entre los presentes que implican una suerte de diálogo 

entre los cánticos de los jóvenes y las palabras de la oradora, basado en una 

serie de memorias discursivas y semióticas, así como en un conjunto de 

sobreentendidos y visiones de mundo. En el segundo capítulo, ―Enseñanza y 

mediatización‖, nos ocupamos de analizar, por un lado, la matriz pedagógica de 

estos encuentros, que excede el ethos pedagógico de la mandataria y exhibe, 

de su parte, el pedido de formación y capacitación a los militantes para que, en 

un futuro, cumplan un rol formativo respecto a la ciudanía. Por el otro, nos 

preguntamos por la mediatización de estos encuentros e indagamos las 

posibles tensiones enunciativas ante diferentes destinatarios, que exceden los 

inmediatos. En esta ponencia nos proponemos, específicamente, dar cuenta de 

estas tensiones a partir del abordaje de pequeños fragmentos de la oradora, 

que funcionan a modo de ejemplo, pero no agotan el análisis de nuestro 

trabajo. 

Entendemos los discursos emitidos por la Jefa de Estado en los Patios 

internos de la Casa Rosada como un ritual de la juventud kirchnerista, en el 

cual se re-afirma la identidad de los militantes y se re-afianza la conducción de 

la mandataria. En este sentido, consideramos que estos rituales están 
                                                           
1
 Generalmente, los canales que televisaban estos encuentros entre la mandataria y los 

jóvenes militantes eran Canal 7 (Televisión pública) y C5N. 
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atravesados por una matriz pedagógica, que delimita un vínculo de asimetría 

entre CFK y la militancia. Este intercambio complementario entre los 

interactuantes conceptualiza las relaciones de poder: CFK está ―arriba‖ y los 

militantes ―abajo‖2, relación que es coherente con la disposición física de los 

interactuantes (CFK arriba, en el balcón, y los jóvenes abajo).  

La mayoría de las veces, CFK se dirige a los jóvenes militantes para 

encomendarles líneas de acción y los ciudadanos son representados en tanto 

que objetos del discurso. Sin embargo, por momentos, estos últimos también 

son interpelados simbólicamente. Por lo pronto, los televidentes son, a veces, 

simultáneamente interpelados –convocados al intercambio de la comunicación– 

y objetualizados del circuito: son aquellos a quienes se les habla y aquellos de 

quienes se habla. A partir de aquí, nos interesa analizar: ¿Cuáles son los 

puntos de tensión que se generan cuando CFK le transfiere líneas de acción a 

la militancia, que implican representar al ciudadano argentino como aquel que 

no entiende o que todavía no ha comprendido el proyecto político del Frente 

para la Victoria? En los párrafos que siguen, intentaremos, en primer lugar, 

explicitar el carácter de estos encuentros, para luego ejemplificar, a través de 

las palabras de la oradora, las tensiones discursivas. Esto nos permitirá 

esbozar algunas de las dificultades que presenta CFK al momento de dirigirse 

a dos públicos a la vez, que luego darán lugar a nuestras conclusiones 

preliminares. 

 

1. Desarrollo 

Como es sabido, el ritual comunica, transmite un sentido compartido y 

valorado, del que se derivan normas de acción. En este sentido, sugerimos 

abordar los rituales en los patios internos de la Casa de Gobierno como ritos 

                                                           
2
 Tal como lo desarrolla Verón (1999), un intercambio complementario es aquel en el cual, ante 

un acto de comunicación X de A dirigido a B, B responde con un acto de comunicación 
cualitativamente distinto de X. El autor, en su texto ―Esto no es un libro‖ expone los postulados 
de Bateson. Este último considera que este modelo de simetría/complementariedad es una 
manera de conceptualizar las relaciones de poder entre los protagonistas del intercambio. En la 
interacción complementaria, afirma Bateson, los actores se autodefinen como diferentes y, por 
eso, cuando se analizan intercambios complementarios es importante determinar, de los dos 
actores, quienes se encuentran ―arriba‖ y quienes ―abajo‖. 
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consensuales3 en los que se ponen en juego valores, símbolos, formas de 

comunicarse y mundos compartidos, con una marcada matriz pedagógica y en 

los que CFK ejerce el rol de transmisora de saberes y de experiencia a los 

jóvenes militantes.  

En primera instancia, nos concierne mencionar que este tipo de rituales 

se inscribe en una serie de memorias comunicacionales del ejercicio de la 

política argentina que encuentra en el peronismo su exponente máximo y de 

mayor recurrencia. Retomamos el concepto de ―efecto de genericidad‖4 de 

Adam y Heidmann (2004) para dar cuenta de que estos rituales entrecruzan 

discursos que circulan en diferentes ámbitos. Principalmente convergen –en los 

Patios Militantes– dos tipos de pedagogía colectiva que, marcadas por el 

reconocimiento del dispositivo y los contratos de comunicación, podemos 

rastrear en los postulados de la Escuela Superior Peronista5: nos referimos a 

los grandes actos populares y a los centros doctrinarios o de formación 

militante. Dentro de la tradición peronista, los primeros se caracterizan por ser 

realizados en plazas públicas, poner en contacto grandes muchedumbres con 

sus conductores y proporcionar un sentido de unidad. De otra forma, los 

centros doctrinarios funcionan como reuniones más pequeñas, que tienen lugar 

en espacios cerrados, de manera periódica y cuyo fin es exponer un tópico 

doctrinario en forma organizada, esquemática y útil. En el primer caso, se trata 

de discursos dirigidos a grandes multitudes, es un género de grandes espacios 

públicos, mientras que en el segundo caso se trata de un género que 

presupone espacios cuantitativa y cualitativamente más pequeños.  

                                                           
3
 Marc Abélès (2007) señala que los rituales consensuales dan lugar a una doble operación 

política: la expresión de una fuerte cohesión entre los gobernados que manifiestan su apego a 
valores, a símbolos y a una historia común y, por otra parte, la reafirmación del consentimiento 
colectivo al poder establecido y a aquellos que lo encarnan. 
4
 Tal como lo desarrollan los autores, el concepto de ―efecto de genericidad‖ permite dar cuenta 

de los cruces de generecidades frecuentes entre discursos que circulan en diferentes ámbitos y 
desestabilizan las clasificaciones genéricas cerradas. 
5
 La Escuela Superior Peronista fue creada, mediante decreto, en el año 1950, durante la 

primera presidencia de Juan Domingo Perón. El objetivo de la ESP era la formación de cuadros 
políticos del movimiento. En su inauguración, Perón afirmaba: ―Debemos encarar la formación y 
preparación de los dirigentes en las tareas de Gobierno, y la capacitación de los mismos para 
la conducción política, buscando desterrar de la política argentina el sistema de falsedad y 
engaño, para instaurar el de la sinceridad y la lealtad (…)‖; ―Pretendemos organizar una fuerza 
que, intelectual, espiritual y materialmente, sea una garantía para el pueblo argentino (…)‖.Ver 
más en http://gestar.org.ar/nota/ver/id/1021. 
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De esta manera, retomamos la distinción de la Escuela Superior 

Peronista (ESP, a partir de este momento) para pensar los discursos en los 

Patios Militantes como una práctica atravesada por ecos intergenéricos de los 

grandes actos populares y de centros doctrinarios. No pretendemos plantear 

una inspiración mecánica en la ESP, sino que nuestra intención es señalar 

cómo géneros tradicionales del peronismo permiten pensar la novedad de 

estos discursos en los patios internos de la Casa de Gobierno. Cristina 

Fernández de Kirchner convoca a los jóvenes militantes a conglomerarse en 

los patios de la Casa Rosada de manera periódica para encontrarse con ellos y 

dar lugar a un intercambio discursivo una vez finalizado el acto oficial. Estos 

discursos tienen lugar en espacios cerrados y tienen como finalidad, por parte 

de la mandataria, otorgarles a los jóvenes pautas de acción en el período 

electoral. En este sentido, la convocatoria de la Jefa de Estado funciona en los 

términos de un encuentro del líder con la militancia y, por lo tanto, como una 

suerte de encuentro de formación militante, en el que CFK les indica qué hacer 

y cómo organizarse frente a las elecciones. 

Sin embargo, este tipo de ritual, cuyas características nos permiten 

pensarlo dentro de la segunda categoría –centros doctrinarios–, se inscribe en 

una memoria propia de los actos multitudinarios: el líder político hablando a la 

multitud desde el balcón de la Plaza de Mayo. Nos encontramos con que la 

memoria comunicacional del discurso de balcón es recreada en una escala 

menor, tanto en lo que refiere a la escenografía, el balconcito6 de los patios 

internos en lugar del balcón, como al público: la mandataria no se dirige a la 

multitud que la escucha desde la plaza, sino a un grupo pequeño de militantes 

que se encuentran en los patios internos de la Casa Rosada, lo que nos 

permite pensar que la convergencia de géneros conlleva en su seno una 

convergencia de memorias comunicacionales, discursivas y semióticas. 

En relación a lo mencionado, pretendemos dar cuenta de que los Patios 

Militantes, aun cuando pongan en escena un espectáculo de índole pública, 

funcionan con una lógica menos pública que privada o sectorial. 

Específicamente, trabajando con los discursos de la mandataria que tienen 
                                                           
6
 Así denomina la mandataria el balcón de la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, uno de 

los patios internos de la Casa de Gobierno. 
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lugar durante el período electoral 2015, daremos cuenta del mensaje que CFK 

les deja a los jóvenes, cuáles son las normas de acción que se derivan de los 

encuentros, y el mensaje que los militantes deberán transmitir al resto de los 

ciudadanos durante la campaña presidencial. Encontramos, por lo tanto, una 

doble transmisión de conocimientos: por un lado, los discursos de la 

mandataria en los patios de la Casa Rosada los enmarcamos dentro de la 

categoría de ―transmisión ritual de saberes‖, ya que CFK le transmite al 

colectivo militante las líneas de acción. Y por el otro, los militantes deberán 

llevar a cabo un tipo de ―transmisión capilar de saberes‖–persona a persona– 

para predicar el mensaje de gobierno al resto de los ciudadanos7.  

La primera observación que nos atañe es que nos encontramos con una 

tensión concerniente a la comunicación del ritual mediatizado por dos 

cuestiones: por un lado, las dificultades de la destinación desdoblada8: la ritual 

y presencial y la mediática y espectatorial. Hacemos referencia a una oradora 

que se dirige a dos públicos a la vez: a la juventud militante presente en los 

patios y al resto de los ciudadanos que acceden al ritual de manera mediada. 

Por el otro, plasmamos la idea de que el resto de los argentinos acceden, a 

través de un dispositivo, al discurso brindado por la Jefa de Estado de la 

Nación, en pleno período de campaña electoral. En este sentido, el resto de los 

ciudadanos acceden al ritual cuando no parecen ser el público principal y, por 

lo tanto, parecen tener una condición híbrida como espectadores modelos: por 

momentos, pueden llegar a ser alocutarios, pero son mayoritariamnete no 

alocutarios 

Como hemos anticipado, CFK transmite saberes y experiencia a la 

juventud y ésta debe transmitir conocimientos a los argentinos. De esta 

manera, se pone en escena una conversación imaginaria entre los militantes y 

los ciudadanos. Al mismo tiempo, se expresa una distancia: entre CFK y los 

ciudadanos no hay proximidad, sino una instancia intermedia –la militancia– 

                                                           
7
 La ESP habla de adoctrinamiento colectivo cuando se inculca la doctrina a un grupo más o 

menos numeroso de personas y de adoctrinamiento individual cuando se realiza de persona a 
persona. 
8
 Con destinación desdoblada, hacemos referencia a la doble destinación producto de la 

mediatización del discurso. Es decir, el público que presencia el ritual y el público que accede al 
encuentro de manera mediada. Nos distanciamos, en este sentido, de la noción de destinación, 
tal como ha sido utilizada por Eliseo Verón en su texto clásico ―La palabra adversativa‖.  
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que funciona a modo de amplificador entre la mandataria y el resto de los 

argentinos. La mediatización de estos rituales, que funciona a modo de caja 

resonancia de lo que sucede en los Patios Militantes, rompe la escala de 

recepción alocutaria prevista, tensionando conflictivamente el discurso. Este 

tipo de tensión, producto de la mediatización del ritual, se agudiza por el ―efecto 

de genericidad‖ que hemos desarrollado anteriormente, provocado por el cruce 

de ecos intergenéricos, correspondientes a los centros de formación y los 

grandes actos populares.  

Una vez explicitado el carácter de estos encuentros, nos atañe 

preguntarnos por estas tensiones discursivas, producto de la ruptura de escala 

que provoca la mediatización del ritual. Para analizarlas, retomamos dos 

ejemplos enmarcados en dos ejes: 1) Adoctrinamiento individual: casa por 

casa; .2) ―Jóvenes militantes: sujetos empoderados‖. En el primero, 

analizaremos los problemas de la mediatización que aparecen en escena 

cuando la mandataria les solicita a los jóvenes que expliquen al resto de los 

ciudadanos la razón por la cual tienen que votar por su fuerza política. En el 

segundo, analizaremos las tensiones discursivas que se generan cuando CFK 

se dirige tanto a los jóvenes como al resto de los ciudadanos, para plantear el 

legado kirchnerista. Por último, esbozaremos nuestras conclusiones 

preliminares. 

 

2. Adoctrinamiento individual: casa por casa  

En esta oportunidad, trabajaremos con las líneas de acción que la 

mandataria les encomienda a los jóvenes con el fin postrero de que puedan 

hacer entender a la ciudadanía que tiene que votar por el Frente Para la 

Victoria. Para abordar los problemas de la destinación desdoblada, nos 

interesa analizar la doble transferencia de saber que incita la mandataria: de 

CFK a los militantes y de los militantes al resto de los ciudadanos. La Jefa de 

Estado le otorga a la militancia la responsabilidad de explicar, de convencer y 

de hacer entender a los argentinos que tienen que votar por el proyecto político 

kirchnerista. Tal como hemos anticipado, este suceso no implicaría tensiones si 

no fuera difundido y, por lo tanto, el tercero de todo discurso político no fuera 
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en este caso el que hubiera debido ser el segundo: los ciudadanos 

espectadores. 

La línea de acción más explícita de CFK hacia la juventud militante 

durante la campaña presidencial del año 2015 es que ésta le explique al resto 

de los ciudadanos las causas por las cuales deben inclinarse a votar por el 

proyecto político del Frente para la Victoria. Esta operación se da en el marco 

de una destinación discursiva desdoblada por parte de la Jefa de Estado y, por 

lo tanto, los ciudadanos se encuentran presenciando un discurso mediatizado 

en el que ellos son el punto de interés y, por lo tanto, ―sujetos a la explicación‖. 

En el siguiente fragmento, CFK interpela directamente a la militancia y 

les dice a los jóvenes que quiere que le expliquen a la gente: 

No quiero a ningún militante hablando mal del otro; lo quiero 
explicando y también explicándole a la gente que estas cosas no son 
magia, que estas cosas no se mantienen por que sí. (29 de Octubre, 
Galería de los Patriotas Latinoamericanos) 

En las palabras citadas, encontramos que la transmisión de 

conocimientos se articula a través de dos aristas: CFK les transmite líneas de 

acción a los militantes y los militantes deberán explicarle a la ―gente‖ que ―estas 

cosas no son magia‖. En un primer momento, la mandataria le dice a la 

militancia qué es lo que espera de ella: ―No quiero a ningún militante hablando 

mal del otro; lo quiero explicando (…)‖. La negación que encabeza el 

enunciado funciona como corrección de la acción que pudieran tener los 

militantes y, a partir de esto, la Jefa de Estado construye una imagen de sí de 

quien privilegia su punto de vista acerca de lo que deben hacer los jóvenes 

frente a lo que sostienen las palabras negadas del otro. En un segundo 

momento, observamos que son los jóvenes militantes los que deben ejercer 

una función pedagógica para explicarle a la gente que ―estas cosas no son 

magia‖ y que ―estas cosas no se mantienen porque sí‖. A partir de lo 

mencionado podemos sugerir que, si los jóvenes militantes tienen que 

explicarle ―a la gente‖, se debe a que ésta todavía no posee ese conocimiento, 

lo que se vuelve un problema si consideramos que esa misma ―gente‖, o al 

menos parte de este colectivo, está mirándola en ese momento desde su 

televisor u otro dispositivo. 
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El problema comunicacional al que nos remiten este fragmento, a modo 

de ejemplo, es que ―la gente‖, los ciudadanos que todavía no han entendido 

son los que están presenciado el discurso de manera mediada. Observamos 

que el hecho de otorgarle líneas de acción a la juventud militante implica 

hablarle a la militancia acerca de aquellas personas a las que hay que 

explicarles. La tensión enunciativa aparece cuando aquel al que ―hay que 

explicarle‖ es el ciudadano o la ciudadana que está mirando los discursos de 

CFK por televisión: tratar de ignorante al espectador es un riesgo que un 

discurso político procura por lo general, con mayor o menor denuedo, evitar.  

A partir de lo mencionado, nos interesa explicitar un fragmento que 

conlleva a preguntarnos por las tensiones que se producen cuando CFK delega 

el legado kirchnerista, tanto a los jóvenes como al resto de los ciudadanos, 

cuestión que nos invita a preguntarnos: ¿Quiénes son los depositarios del 

legado kirchnerista? ¿El pueblo o los jóvenes militantes? 

 

3. Jóvenes militantes: sujetos empoderados 

Cristina Fernández de Kirchner, una vez finalizado su mandato, no 

puede ser reelecta, razón por la cual los militantes y el pueblo, aun cuando el 

candidato del FPV tenía posibilidades de obtener el triunfo electoral, se vuelven 

los garantes de conservar las políticas públicas impulsadas durante el gobierno 

kirchnerista. Sin embargo, las tensiones discursivas no nos permiten dilucidar 

con total claridad a quiénes CFK les concede el mandato de continuar con el 

proyecto político. Estas tensiones, en línea con lo que venimos trabajando, 

están relacionadas con la destinación desdoblada, producto de la mediatización 

de los discursos. Nos interesa, principalmente, pensar la tensión propia de la 

hibridez entre los actos multitudinarios y las reuniones propias de formación de 

la militancia. Por un lado, podemos pensar que CFK le habla a un público 

selecto, la militancia, a la cual constituye como heredera del movimiento y, por 

el otro, se dirige a la multitud para constituirla también como depositaria del 

empoderamiento que les permitirá resguardar los derechos adquiridos. 

En este ejemplo vamos a dar cuenta de las dificultades con las que se 

encuentra la mandataria al momento de delegar el empoderamiento: ¿Quiénes 
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son los garantes de las conquistas? ¿Los jóvenes militantes o los ciudadanos 

argentinos? En el párrafo que citamos a continuación, nos encontramos ante la 

dificultad que esboza la mandataria:  

Yo estoy absolutamente convencida que son ustedes la garantía, y el 
pueblo de la Nación también, que no va a permitir que sus conquistas 
y sus derechos les sean arrebatado. (20 de agosto, Galería de los 
Patriotas Latinoamericanos) 

CFK asume estar convencida de que los jóvenes militantes y el pueblo 

de la Nación son la garantía para que las conquistas y los derechos otorgados 

por el kirchnerismo no sean arrebatados. Lo interesante de este fragmento es 

que la militancia aparece como la principal garantía, mientras que el pueblo de 

la Nación es relegado a un segundo plano. ―Yo estoy absolutamente 

convencida que son ustedes la garantía y el pueblo de la Nación también”. El 

énfasis reposa sobre el primer sujeto ―ustedes‖ –a partir de una destinación 

directa– y luego, a partir de un nexo aditivo, alega que el pueblo también 

constituye parte de esa garantía. El adverbio de afirmación ―también‖ cumple la 

función de adicionar, a lo ya mencionado (la garantía son los jóvenes), otra 

variable (el pueblo de la Nación) y, por lo tanto, relega a este último a un 

segundo momento, de menor importancia.  

En este sentido, entendemos que la dificultad que conlleva la destinación 

desdoblada, consecuencia de la mediatización y marcada por la tensión 

discursiva de dirigirse a dos públicos a la vez, se ve agravada por la hibridez de 

géneros: centros de formación y grandes actos multitudinarios.  

 

Consideraciones finales 

En esta ponencia hemos pretendido explicitar, a partir de la descripción 

del carácter de estos rituales y de la explicitación de una serie de ejemplos, las 

tensiones discursivas del discurso de CFK, producto de la mediatización de los 

discursos en los denominados ―Patios Militantes‖. En un primer momento, 

sugerimos que estos encuentros presentan un híbrido de dos géneros que 

pueden ser rastreados en la Escuela Superior Peronista: los centros de 

formación militante y los grandes actos populares, para luego dar cuenta de 
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que este híbrido agudiza la tensión provocada por la mediatización de los 

rituales, la cual funciona a modo de caja de resonancia de lo que sucede en los 

patios y, al mismo tiempo, rompe la escala de recepción alocutaria prevista. 

Una vez mencionadas estas características, nos propusimos, a partir de 

dos ejemplos, dar cuenta de que estas tensiones se visualizan tanto en las 

líneas de acción que la mandataria les encomienda a los jóvenes militantes, 

como en el momento en el que CFK delega la herencia kirchnerista. A partir de 

estos ejemplos, podríamos hipotetizar que la mediatización de estos 

encuentros hace del ritual de consenso –el cual se caracteriza por la expresión 

de una fuerte cohesión entre los gobernados, la manifestación de valores y 

mundo compartidos, y la reafirmación del consentimiento colectivo al poder 

establecido y aquellos que lo encarnan– un ritual de enfrentamiento que pone 

en escena símbolos de antagonismo: ―hacer frente‖. En estos últimos se 

denuncia, se interpela, hay siempre un telón de fondo de violencia. 
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Resumen: En el presente trabajo analizaremos dos noticias publicadas en el diario El 
Mundo en octubre de 1945. La primera, realizada el 12 de octubre por los sectores 
pudientes de la Ciudad de Buenos Aires, y la otra realizada el 17, por los sectores de 
obreros. Veremos cómo, ante hechos similares pero llevados adelante por actores 
diferentes, el diario establece orientaciones argumentativas disimiles, actualizando 
representaciones sociales de los grupos sobre los que informa que se apoyan en los 
ideologemas ―civilización‖ y ―barbarie‖. Sistematizaremos las designaciones utilizadas, 
analizaremos los procesos verbales apoyándonos en la Lingüística Sistémico 
Funcional (Ghio y Fernandez, 2008) y veremos los papeles temáticos que les 
adjudican a los referentes. Abordaremos también los discursos referidos directos, así 
como incursionaremos en los subjetivemas adjetivos de valor afectivo o evaluativo 
(Kerbrat-Orecchioni, 1997). Entenderemos estas diferencias como respuesta a la 
presencia de ideologemas (Angenot, 1982), máximas tópicas que se actualizan en los 
textos. 
Palabras clave: Enunciación. Ideologema. Civilización y barbarie. Diario El Mundo 
 
Abstract: In this paper we will analyze two news published in the newspaper El Mundo 
in October 1945. We will see how, faced with similar facts but carried out by different 
actors, the newspaper establishes dissimilar argumentative orientations, updating 
social representations of the groups about which it reports that they support in 
ideologemas "civilization" and "barbarism". We will systematize the designations used, 
we will analyze the verbal processes based on Functional Systemic Linguistics (Ghio 
and Fernandez, 2008) and we will see the thematic roles assigned to the referents. We 
will also approach the direct referred discourses, as well as we will venture into the 
subjective adjectives of affective or evaluative value (Kerbrat-Orecchioni, 1997). We 
will understand these differences in response to the presence of ideologems (Angenot, 
1982). 
Keywords: Enunciation. Ideologema. Civilization and barbarism. Newspaper El Mundo 
 

 

Introducción 

En el presente trabajo analizaremos dos notas publicadas por el diario El 

Mundo en octubre de 1945, una fechada el 13 de octubre y la otra el 18. La 

primera trata sobre una concentración realizada el día 12 por sectores 

acomodados de la ciudad de Buenos Aires para pedir al gobierno militar de 

facto el pase del poder ejecutivo a la Corte Suprema; la segunda trata sobre 
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una movilización realizada el día 17 por los sectores obreros de la periferia de 

Buenos Aires para pedir la liberación del Coronel Perón.  

A través del análisis contrastivo de las construcciones enunciativas que 

el diario hace sobre los acontecimientos y sobre los actores sociales 

movilizados en cada caso, veremos que a pesar de que las notas informan 

sobre hechos similares, donde sectores populares se movilizan para influir en 

las decisiones del poder ejecutivo, sin embargo orientan su relato de forma 

distinta, construyendo diferentes puntos de vista sobre los involucrados.  

Entenderemos estas construcciones como sustentadas en dos 

ideologemas presentes históricamente en la sociedad argentina, la civilización 

y la barbarie, sustentados en máximas ideológicas, presupuestos discursivos 

que nunca son dichos pero que determinan todo el texto y que entendemos son 

dos: ―la movilización de los trabajadores es un acto de barbarie‖ y ―la 

movilización de los sectores pudientes de la sociedad es un acto democrático‖. 

Para realizar el análisis incursionaremos en las designaciones que son 

utilizadas en las notas para referirse tanto a los manifestantes como al 

acontecimiento que conforman. Según sea pertinente y útil para el análisis 

estableceremos los procesos verbales apoyándonos en la Lingüística Sistémico 

Funcional (Ghio y Fernandez, 2008) y veremos qué papeles temáticos se les 

adjudican a los referentes. Abordaremos también los discursos referidos 

directos, donde la voz de los manifestantes aparece reproducida textualmente 

e incursionaremos en los subjetivemas adjetivos de valor afectivo o evaluativo 

(Kebrat-Orecchioni, 1997).  

A través de todas estas categorías iremos descubriendo cómo episodios 

con características similares presentan construcciones diferentes, 

estableciendo orientaciones argumentativas sobre lo que relatan al inscribir un 

punto de vista que establece a los actores sociales con características 

disímiles. Adjudicaremos estas diferencias como respuesta a la presencia de 

ideologemas (Angenot, 1982), máximas tópicas que responden a 

construcciones ideológicas que se actualizan en los textos. 
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1. Análisis 

A pesar de las similitudes entre ambas movilizaciones, el diario El 

Mundo informa sobre estos acontecimientos a través de notas que presentan 

de diferente manera a los actores involucrados. En este sentido iremos 

desarrollando un análisis contrastivo para extraer del texto las construcciones 

enunciativas que resalten estas diferencias. 

 

1.1. Títulos 

El día 13 de octubre de 1945, ante la movilización de los sectores 

acomodados de la ciudad de Buenos Aires, el diario El Mundo titula en tapa: 

(1) El pueblo siguió el curso de los sucesos 

Los sectores movilizados el día anterior aparecen entonces como pueblo 

y en función de agente, por otro lado tenemos un proceso verbal de 

comportamiento a través del verbo seguir. Los procesos de comportamiento 

están ubicado entre los materiales, de acción, y los mentales, cognitivos, en 

este caso lo encontramos más cercano a los procesos mentales, construyendo 

un referente con las características de una figura racional. Por último el 

acontecimiento se presenta en función tema designado como sucesos.  

La noticia es repuesta en la página 2 bajo el título:  

(2) Viviose ayer en la plaza San Martin una jornada de honda 
expectativa 

Aquí aparece el acontecimiento designado jornada. A través de una 

pasiva refleja el proceso verbal material vivir aparece realizado por la jornada. 

Al mismo tiempo el subjetivema adjetivo honda acompaña a una expectativa 

que se le atribuye a la jornada, otorgándole una capacidad emocional tanto al 

acontecimiento como a los actores. 

Podemos decir entonces a partir de estos títulos que el diario presenta al 

agente de la movilización y concentración de este día designado en el 

englobante pueblo sin diferenciar, por ahora, a qué sectores de la sociedad 

representan, pero caracterizándolo así a través de una designación positiva, 
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humanizada, y que lo relaciona con ciudadanos de derecho, en el sentido de 

que entendemos que designar a un grupo de personas de esta manera es 

dotarlas en principio de características humanas, sujetos de derecho y 

pertenecientes a la institucionalidad de un país. También les atribuye un papel 

pasivo, en el sentido de no presentarlo como un agente con acciones 

materiales, con intenciones de interferir en los sucesos sino como un agente 

que presencia el curso de los hechos de forma expectante y que se termina de 

destacar al designar el acontecimiento como un curso, donde la jornada o los 

sucesos se desenvuelven por sí mismos y donde los agentes guardan un 

vínculo del orden de lo racional con el acontecimiento. Destacamos también el 

uso de dos subjetivemas adjetivos que terminan de darle una carga más 

empática hacia los actores sobre los que se relata y sobre el acontecimiento. 

Veamos ahora cómo tituló en tapa el mismo diario cinco días después la 

noticia sobre la movilización del 17 de octubre:  

(3) Hubo manifestaciones de adhesión al ex vicepresidente  

Encontramos aquí designado al acontecimiento como manifestaciones. 

Esto contrasta con las designaciones encontradas anteriormente ya que denota 

rápidamente el papel activo y de protesta que no encontramos en jornada o 

sucesos que tenían más que ver con algo que se desenvuelve por sí mismo. 

Las intenciones de este acontecimiento también son rápidamente repuestas 

por el diario al referir la relación de adhesión de los participantes con el ex 

vicepresidente mientras que las intenciones de la anterior movilización que 

tenían que ver con el pedido de ceder el gobierno a la Corte Suprema aún no 

han aparecido. 

La nota es desarrollada en la página 3 bajo el título: 

(4) Reclamó el público congregado en la Plaza de Mayo la presencia 
de Perón 

Aquí aparece el agente denominado como público, designación diferente 

a la utilizada frente al anterior acontecimiento donde el agente era designado 

como pueblo, y con un proceso verbal de decir reclamar en una actitud, de 

nuevo, abiertamente activa y de exigencia frente a la situación. 
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Encontramos entre estos títulos diferencias centrales, por un lado vemos 

en la nota publicada el día 13 un agente pasivo, con una actitud expectante 

ante acontecimientos que se producen solos y ante los cuales guarda una 

actitud racional. Es un agente designado como pueblo, denominación de 

connotaciones positivas, sin especificar su procedencia y cuyo acontecimiento 

del que forman parte se presenta como una jornada de la cual todavía no 

tenemos el dato central que es la intención de presionar para que el poder 

ejecutivo quede en manos de la Corte Suprema. 

Por el otro lado tenemos a un público que con una acción activa se lo 

muestra tendiente a influir en los acontecimientos y cuya acción es 

abiertamente denominada como manifestaciones, las cuales están claramente 

vinculadas con la intención de lograr la libertad del Coronel Perón.  

 

1.3. Discursos directos 

Otra herramienta que utilizaremos para detectar las diferencias 

enunciativas en la construcción de los objetos y su consecuente representación 

son los discursos directos que son repuestos por las notas. En ambas 

publicaciones encontramos textos entrecomillados adjudicados a los actores 

movilizados, sin embargo vemos grandes diferencias al contrastarlas. 

En primer lugar notamos en los discursos directos, esta vez 

autodenominándose a los movilizados del día 12 como pueblo, esta 

designación aparece reiteradamente como parte de un sintagma donde se 

también se autoadjudican la intención de saber sobre los acontecimientos del 

país, volviendo sobre la postura racional, contemplativa de los movilizados. 

Este sintagma junto con otros tienen la intención de conectar esta movilización 

con gestas patrióticas ―igual que en 1810” relacionadas con la independencia 

nacional y la democracia. Por otro lado cuando aparece el reclamo de que el 

gobierno fuera entregado a la Suprema Corte, esta exigencia es relacionada 

con atributos tales como ―la soberanía popular‖, el ―pensamiento democrático‖, 

―la felicidad de la patria‖, ―la libertad, la democracia y el progreso‖, ―los 
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democráticos‖, todos sintagmas con connotaciones positivas, ciudadanas, 

democráticas. 

Por otro lado en los discursos directos que podemos rescatar de la nota 

publicada el día 18 existe la reiteración de adjudicarles a la voz de estos 

manifestantes el verbo ―querer‖ en 1º persona del plural: ―queremos‖. 

Encontramos reiteración de exclamaciones, enunciados cortos y la repetición 

del mismo pedido ―Queremos a Perón‖, en una presentación mucho más 

simple y clara de las razones de la movilización, la liberación de Perón, así 

como la omisión del agente del pedido, sin autodenominaciones. 

En esta comparación creemos ya se va perfilando más claramente las 

diferencias sobre las representaciones sociales de los actores que presentan 

las notas. No solo hay una actitud más ciudadana en unos en contraste con 

otra más agresiva, sino que por un lado tenemos un actor social más complejo 

con emisiones discursivas elaboradas en contraste con otro más básico, 

reiterativo y de exigencia.  

 

1.4. Designaciones 

Otro de los ejes que nos interesa abordar tiene que ver con las 

designaciones tanto de los actores movilizados como del acontecimiento, 

buscaremos resaltar algunas de los contrastes que nos resultan más 

interesantes.  

En primer lugar, y como ya vinimos viendo, en la nota publicada el 13 de 

octubre los manifestantes son mayormente, y reiteradamente, designados 

como pueblo, aunque también destacamos una reiteración en la designación 

de presentes y de muchedumbre.  

Estas designaciones contrastan con las que vemos reiteradas en la nota 

del día 18, donde rescatamos como destacables las más frecuentemente 

usadas en el texto como grupos, columnas y manifestantes. 

Encontramos entonces en las designaciones que vemos en la nota 

publicada el día 13 una referencia que le confiere características humanas a los 

presentes, en contraste con las reiteradas en la nota del día 18, donde se 
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pierde la referencia que se hace de personas al nombrarlas como grupos o 

columnas. Por otro lado volvemos a encontrar el carácter claramente activo 

adjudicado a los manifestantes del día 18 al nombrarlos como tal, designación 

que, vale resaltarlo, directamente no aparece en ningún momento en la nota 

del día 13. 

Por otro lado, la nota del día 13 presenta una serie de designaciones a 

través de nombre propios de varios de los manifestantes, tales como: ―Doctor 

José María Castillo‖, ―Señor Luis Reissio‖, ―Raúl Luzuriaga‖, ―universitario Luis 

Basile‖, ―joven Alfredo Gonifati‖, ―estudiante Ibarra García‖, ―universitaria 

Zulema Merchesky‖. Este tipo de designaciones son en cambio inexistentes en 

la nota del día 17. Volvemos entonces sobre una mayor personalización de los 

manifestantes del día 13 al adjudicarle nombre y apellido y en muchos casos 

identificándolos por su título o pertenencia social, relacionándolos con sectores 

ilustrados de la sociedad. 

Por último, en cuanto al acontecimiento, el día 12 si bien es presentado 

en alguna ocasión como manifestación, es referenciado también como: 

jornada, jornada cívica, convocatoria popular, asamblea permanente y 

asamblea popular. En cambio los hechos ocurridos el día 17 son presentados 

en la nota como: manifestación/es, sucesos y concentración. Aquí queda clara 

la diferencia en cuanto a cuál carácter colectivo se le adjudica a cada 

manifestación. Uno relacionado con la asambleario, la puesta de opinión en 

común, la búsqueda de información en una jornada donde el pueblo se 

expresa. Por el otro una manifestación, sucesos acaecidos donde se concentra 

un grupo de gente para exigir algo. 

 

1.5. Subjetivemas adjetivos 

Veamos ahora de contrastar los subjetivemas adjetivos donde 

diferenciaremos los de rasgo afectivo, que enuncian una reacción emocional 

del sujeto frente al objeto, o evaluativos, que implica una evaluación 

cuantitativa o cualitativa. 
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La nota publicada el 13 de octubre presenta un repertorio mucho más 

amplio de subjetivemas adjetivos. En este muestreo encontramos una 

variedad, donde tenemos subjetivemas evaluativos, tales como: nutrida, 

pendiente, numeroso, prolongadas, sostenida, nueva. Y también otro grupo de 

subjetivemas afectivos ya que entendemos conllevan un grado involucramiento 

mayor del emisor sobre una opinión que emite sobre el sustantivo que dicho 

adjetivo acompaña: honda, poderoso e insobornable, entusiasta, emotivas, 

estruendosa, airados, imponente, desbordante. Este nivel de ocurrencia de 

subjetivemas afectivos resulta llamativo ante una nota informativa. 

Por otro lado, la nota publicada el día 18 de octubre presenta un número 

mucho menor de subjetivemas adjetivos los cuales son exclusivamente 

evaluativos. Por otra parte, en esta nota no encontramos subjetivemas 

adjetivos afectivos. Esta diferencia vuelve sobre el grado de humanidad que la 

nota del 13 les da a través de su texto a los actores de los que habla y sobre el 

acontecimiento que relata, involucrándose con ellos en su relato y generando 

una mayor empatía del lector. 

Por otro lado es destacable que en la nota del 18 la mayoría de estos 

subjetivemas hacen referencia a aspectos cuantitativos sobre la cantidad de 

personas, grupos o columnas movilizadas. Mientras que en la nota sobre el 12 

las referencias sobre los aspectos masivos de la movilización son presentados 

como: aspecto imponente, nutrida columna, numeroso y entusiasta, dotándolo 

de connotaciones positivas. 

Otras de las recurrencias que vemos en la nota del día 18 tienen que ver 

con los adjetivos que refieren a las muestras de descontento de los 

manifestantes, atribuyéndoles características agresivas: intensas silbatinas, 

evidentes muestras de desaprobación y al grito unánime, nuevo vocerío 

prolongado. Muy diferente a la forma en que la nota del 13 presenta estos 

rasgos: entusiasmo desbordante, airados gritos, nueva y estruendosa ovación, 

sostenida salva de aplausos, prolongadas ovaciones. 
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2. Tópicos 

Apoyándonos en el análisis presentado de las notas podemos concluir 

que cada una se apoya en un ideologema diferente, que en realidad 

constituyen uno y que tienen que ver con el concepto binómico de ―civilización 

y barbarie‖. 

El concepto de ―Civilización y barbarie‖ es introducido en el imaginario 

social argentino, e incluso latinoamericano, cuando en 1845 Domingo Faustino 

Sarmiento escribe el Facundo, que describía el pensamiento del autor, 

educador, periodista, escritor y político argentino, sobre los problemas del país 

y sus soluciones. Para él la prosperidad del país estaba atada al triunfo de la 

civilización, que se identificaba con la ciudad, lo urbano, lo europeo, por sobre 

la barbarie, que tiene que ver con el campo, el gaucho, el indio. 

Esta dicotomía nacional se inscribe en la historia argentina desde sus 

inicios y transcurre hasta nuestros días. En la época en que se publicaron las 

notas que aquí analizamos la civilización estaba representada por los sectores 

pudientes y educados de la gran ciudad mientras que la barbarie estaba 

representada por los sectores obreros de la periferia que apoyaban a Perón y 

que se movilizaron ese 17 de octubre. 

Estas concepciones conforman entonces parte de lo que denominamos 

la doxa, esas opiniones comunes que se inscriben en las sociedades y las 

cuales podemos ver cómo se vehiculizan a través de este caso analizado.  

El o los autores de las notas inscriben en sus textos las 

representaciones sociales previas que su grupo social les ha suministrado, y 

son estas representaciones las que logramos apreciar en este trabajo a través 

del análisis. Estos esquemas no aparecen dichos, no son expuestos por los 

autores pero rigen todo el texto, y se inscriben en el léxico y en la sintaxis. 

Marc Angenot habla del discurso entimémico presente en los géneros 

relacionados con la ―literatura de idea‖ tales como el ensayo, la polémica, la 

editorial, el manifiesto o el panfleto. Allí lo esencial es lo no dicho, lo regulador 

son las proposiciones subyacentes a los enunciados y que son máximas 

ideológicas. Estas máximas pueden limitarse a campos discursivos cerrados, 

que duplican prácticas sociales aislables, y que el autor adjudica a los ―lugares 



778 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

particulares‖, por oposición a los ―lugares comunes‖, cuyo alcance, dice, es 

más general. Para Angenot los sistemas ideológicos pueden ser tratados como 

un conjunto de máximas tópicas, para él los ―lugares‖ de la retórica antigua no 

son sino los más generales de los ideologemas. 

Inscribiremos entonces estas notas periodísticas, crónicas con intención 

informativa, dentro de este esquema de discurso entimémico ya que 

entendemos que existen en ellas máximas ideológicas que determinan su 

desarrollo y que aun así no están dichas. Estas máximas tópicas constituyen 

lugares desde los cuales los autores construyen su relato y reproducen 

representaciones sociales de los actores sobre los que hablan. 

De esta manera entendemos estos textos como argumentativos, en el 

sentido que al apoyarse sobre ideologemas, sobre máximas tópicas, 

reproducen representaciones sociales de los actores sobre los que informan, 

orientando también la recepción hacia la construcción de esa misma 

representación contrastiva entre la civilización y la barbarie. 

 

Conclusiones 

A través de un análisis enunciativo vimos cómo dos relatos informativos 

sobre acontecimientos con características similares, al ser realizados por 

actores sociales diferentes, son inscriptos bajo la influencia de distintos 

ideologemas los cuales determinan las características de la noticia. Estos 

ideologemas, que funcionan como puntos de vista, son diferentes formas de 

representar a los actores y a los acontecimientos, estableciendo una 

orientación argumentativa al favorecer una mirada, una construcción social 

representativa de cada actor. 

Tenemos entonces, por un lado, sectores sociales pertenecientes a la 

ciudad de Buenos Aires, que designados como el pueblo no se le atribuye una 

actitud coercitiva, sino que se lo relaciona con la reflexión, con la 

contemplación de un suceso que transcurre por sí mismo, un actor que se lo 

vincula con las gestas nacionales de liberación democrática, ciudadanos que 

buscan soluciones para el país y que alienta a los poderes a encontrarlas. Por 

el otro lado tenemos actores sociales que vienen de las periferias, de los 
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sectores proletarios, que reclaman a viva voz, de forma muchas veces 

agresiva, y que exigen la liberación de su líder, designados estos como grupos, 

son columnas que se desplazan por la ciudad bajo la atenta mirada de la 

policía. Tenemos entonces a la civilización y a la barbarie. 
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Resumo: A comunicação organizacional envolve todas as modalidades comunicativas 
desenvolvidas pelas organizações para estabelecer relacionamento com seus 
públicos. As histórias em quadrinhos (HQS) são opções para veiculação de textos que 
emergem os discursos institucionais, intrinsecamente ligados aos aspectos 
corporativos que explicam o lado público das empresas. Este estudo visa identificar 
como os discursos organizacionais se revelam na linguagem das HQs e as reflexões 
são pautadas nos conhecimentos da Comunicação Organizacional, Comunicação 
Visual e Estudos da Linguagem, especificamente a Análise do Discurso. A pesquisa 
adota o método qualitativo, de caráter exploratório e as técnicas de pesquisa 
documental e análise de conteúdo para coleta e análise dos dados. A revista Sesinho 
revela que os discursos da indústria se sustentam nos pilares saúde, educação e 
trabalho e o Sesi utiliza a revista para revelar sua identidade organizacional, formar 
imagens, obter legitimação pública criando um ambiente favorável ao fortalecimento e 
desenvolvimento industrial.  
Palavras chaves: Comunicação organizacional. Discurso institucional. Formação 
discursiva. Revista Sesinho. 
 
Abstract: Organizational communication involves all the communicative modalities 
developed by organizations to establish relationships with their publics. Comic books 
(HQS) are options for the placement of texts that emerge institutional discourses, 
intrinsically linked to the corporate aspects that explain the public side of companies. 
This study aims to identify how the organizational discourses are revealed in the 
language of the HQs and the reflections are based on the knowledge of Organizational 
Communication, Visual Communication and Language Studies, specifically Discourse 
Analysis. The research adopts the qualitative method, of exploratory nature and the 
techniques of documentary research and content analysis for data collection and 
analysis. Sesinho magazine reveals that the industry's discourses are based on health, 
education and work pillars and Sesi uses the magazine to reveal its organizational 
identity, form images, obtain public legitimacy and create an environment conducive to 
industrial strengthening and development. 
Keywords: Organizational Communication. Institutional discourse. Discursive 
formation. Sesinho Magazine. 
 
 

Introdução 

A comunicação organizacional envolve todas as formas e modalidades 

comunicativas desenvolvidas por uma organização para criar canais e 

estabelecer relacionamento e interação com diversos grupos sociais. Por meio 
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da comunicação, as organizações se manifestam com o objetivo de informar e 

persuadir, para isso, precisam dar forma e imagem a seus discursos.  

No âmbito organizacional as revistas de histórias em quadrinhos (HQs) 

são opções para veiculação de textos, nos quais emergem os discursos 

institucionais. Por intermédio de personagens, histórias e narrativas, as 

publicações empresariais, especificamente as HQs, dão forma e imagem aos 

fatos, produtos e conceitos que as organizações desejam compartilhar com 

seus públicos de interesse. Assim, o discurso institucional está intrinsecamente 

ligado aos aspectos corporativos que explicam o lado público das 

organizações, seus objetivos e estratégias de relacionamento.  

Neste contexto, este estudo tem como objetivo identificar como os 

discursos organizacionais se revelam na linguagem verbal e visual das 

histórias em quadrinhos. O objeto de estudo refere-se aos corpora da Revista 

Sesinho (2001-2011), publicação institucional e educativa do SESI – Serviço 

Social da Indústria, obtidos na pesquisa de mestrado, realizada no Programa 

de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (2014). As reflexões 

são pautadas com base nos campos de conhecimento ligados à Comunicação 

Organizacional, Comunicação Visual e Estudos da Linguagem, 

especificamente na área da Análise do Discurso.  

Neste trabalho são abordados os conceitos referentes à comunicação 

organizacional, organizações como construção discursiva, discurso 

institucional; conceitos e concepções básicas do discurso, formação discursiva 

e comunidade discursiva; além dos conceitos e peculiaridades da linguagem 

dos quadrinhos. A pesquisa adota o método qualitativo de caráter exploratório, 

com o objetivo de identificar como o discurso organizacional se revela nos 

quadrinhos. O procedimento metodológico adotado neste estudo para coleta e 

análise de dados é a pesquisa documental e a análise de conteúdo (AC), uma 

técnica de característica híbrida que pode ser utilizada de maneira sistemática 

para a análise da linguagem verbal e visual, portanto, aplicável ao estudo das 

imagens dos quadrinhos.  

Neste estudo, as páginas da Revista Sesinho revelam que os discursos 

da indústria se sustentam nos pilares saúde, educação e trabalho, alinhados 
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com os aspectos institucionais da organização. A análise mostra que o Sesi se 

apropriou da linguagem dos quadrinhos para revelar sua identidade 

organizacional, formar imagens, obter legitimação pública e, principalmente, 

determinar os caminhos pelos quais a sociedade deveria trilhar para que se 

crie um ambiente favorável ao fortalecimento e desenvolvimento industrial.  

 

1. Organizações como locais discursivos  

A comunicação organizacional pode estar relacionada a um campo de 

estudos, neste caso considerado como subdisciplina ou subárea da 

Comunicação, ou a um conjunto de fenômenos empíricos relacionados com 

práticas de comunicação complexas e diversificados no âmbito das 

organizações (MATTOS, 2008). Para KUNSCH (2003) o campo de 

conhecimento relativo à comunicação organizacional é abrangente e envolve 

os estudos de como ocorre o fenômeno comunicacional dentro das 

organizações no âmbito da sociedade global, identificando o sistema, o 

funcionamento e os processos de relacionamento entre as organizações e seus 

diversos públicos  

Para analisar a revista Sesinho no contexto da comunicação 

organizacional do Sesi, é oportuna uma revisão teórica para relacionar a 

linguagem da revista aos aspectos conceituais da comunicação organizacional1 

e seu impacto nas organizações. Kunsch (2003) acredita que a viabilidade de 

um sistema organizacional está intrinsicamente ligada ao sistema de 

comunicação, o que permite sua realimentação e sobrevivência. Neste mesmo 

sentido, Marchiori (2008) vê a comunicação como um processo de sustentação 

da organização que, por meio de sua atuação estratégica pode alcançar dois 

objetivos básicos ―sustentar a sua própria existência e melhorar a vida 

daqueles com os quais se relaciona‖ (MARCHIORI, 2008, p.161). 

                                                           
1
A tradição latino-americana e brasileira ampliou esse conceito também para as múltiplas 

comunicações que se estabelecem entre organizações e públicos, e foi substituindo o termo 
―comunicação empresarial‖, típico da primeira fase, pelo de ―comunicação organizacional‖, de 
forma a abranger todo tipo de organização social, fosse pública, privada ou sem fins lucrativos. 
(CURVELLO, 2002, p.13). 
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As organizações podem ser consideradas sistemas interdependentes 

que precisam se comunicar tanto no ambiente interno, quanto no ambiente 

externo, ―o sistema organizacional se viabiliza graças ao sistema de 

comunicação nele existente, que permitirá sua contínua realimentação e sua 

sobrevivência. Caso contrário, entrará num processo de entropia e morte. Daí a 

imprescindibilidade da comunicação para uma organização social‖ (KUNSCH, 

2003, p.69). 

Lee O. Thayer (1976) vê a comunicação como elemento vital para as 

organizações: ―é a comunicação que ocorre dentro [da organização] e a 

comunicação entre ela e seu meio ambiente que definem e determinam as 

condições de sua existência e a direção de seu movimento‖ (THAYER, apud 

KUNSCH, 2003, p.69). As organizações têm na comunicação um processo 

complexo que integram suas políticas, planejamentos e ações, independente 

de seus modelos administrativos e outras características que determinam sua 

identidade em relação a outras organizações (NASSAR, 2009). 

Desde a década de 1940 a comunicação organizacional tem sido 

estudada sob diferentes perspectivas teóricas. Na década de 2000 a 

perspectiva interacional/relacional se fortalece, pois considera que todos os 

envolvidos nos processos comunicativos são sujeitos, cujos papéis e fala, são 

relevantes na produção do discurso organizacional. França (2002) defende que 

a comunicação no contexto das organizações é de natureza relacional e 

reafirma que os processos de significação ocorrem a partir do 

compartilhamento de sentidos. A autora propõe pensar a comunicação na 

interseção de três dimensões: a interacional, que envolve a relação dos 

interlocutores do processo de comunicação; a simbólica, que se manifesta nas 

práticas discursivas e que permite a produção de sentidos; e o contexto social, 

cultural e econômico, onde ocorre a interação. Neste mesmo contexto Oliveira 

(2009) coloca esta comunicação com duas naturezas distintas – teórica e 

prática, que complementam o ato interativo  

―A natureza teórica é o processo de interação em si, negociada entre 
grupos e organização para sua legitimidade pública [...] a natureza 
prática é a materialização do processo em seus aspectos estratégicos 
que se efetuam por meio de instrumentos/técnicas de Jornalismo, 
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Relações Públicas, Propaganda, Publicidade e Marketing (OLIVEIRA, 
2009, p.60). 

Outra abordagem significativa e recente se refere aos estudos que têm 

explorado as organizações como locais discursivos de formação de sentido e 

identidade. Segundo Mumby (2009) essas abordagens começaram há 25 anos, 

fazendo um contraste com as pesquisas dos anos de 1960 e 1970, quando as 

organizações eram tratadas como objeto do estudo da transmissão de 

informações. ―Atualmente, as questões sobre poder, discurso, identidade, 

diversidade e democracia tornaram-se centrais na tentativa de entender o 

processo organizacional‖ (MUMBY, 2009, p.194). A relação entre discurso e 

organização tem merecido atenção cada vez maior dos pesquisadores da área 

de comunicação organizacional à medida que as organizações têm sido 

consideradas como construções discursivas (FAIRHURST; PUTNAM, 2010).  

Esta abordagem, somada às demais teorias e contribuições, podem 

oportunizar estudos da relação discurso-organização e as linguagens que 

permeiam esta relação, no sentido de verificar os conteúdos e analisar as 

formações discursivas das organizações no contexto da comunicação 

organizacional. Muito mais que identificar os discursos, tais estudos permitem 

compreender as relações políticas, sociais e ideológicas que são inerentes aos 

processos discursivos. Portanto, a partir dessas considerações, é possível 

afirmar que a identificação do teor discursivo da revista Sesinho permite 

identificar traços da identidade do Sesi e um possível alinhamento entre 

discurso organizacional e as práticas organizacionais, sugeridas pela entidade 

e como, de fato, este produto imagético é utilizado neste contexto. 

 

2. Discurso institucional e comunidades discursivas 

Segundo Maingueneau (1997), os estudos sobre o discurso tiveram 

início com os pesquisadores e estudiosos russos da área de filosofia da 

linguagem, que abriram espaço para os estudos linguísticos que resultaram 

numa teoria denominada discurso. Desde então o discurso passou a ser 

estudado por diversas correntes que identificaram relações com a ideologia, a 

linguagem, o sujeito e outros fatores influentes. Brandão (2013) define discurso 
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como toda atividade comunicativa entre interlocutores, seja na forma oral ou 

escrita, que produz sentidos e promove a interação entre os atores do 

processo. Os interlocutores, segundo a autora: 

[...] são seres situados num tempo histórico, num espaço geográfico; 
pertencem a uma comunidade, a um grupo e por isso carregam 
crenças, valores culturais, sociais, enfim a ideologia do grupo, da 
comunidade de que fazem parte. Essas crenças, ideologias são 
veiculadas, isto é, aparecem nos discursos. É por isso que dizemos 
que não há discurso neutro, todo discurso produz sentidos que 
expressam as posições sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da 
linguagem (BRANDÃO, 2013, p.2) 

Brandão afirma, ainda, que se pode interpretar discurso como o ponto 
de articulação e mediação dos processos ideológicos por meio dos 
fenômenos linguísticos. Nesse contexto, a linguagem enquanto 
dimensão cognitiva que materializa o discurso ganha características 
de interação, sendo um modo de produção social na qual a ideologia 
se concretiza. Um discurso nunca está só, pois se move em direção a 
outros e está atravessado por vozes que o antecederam e que 
mantêm com ele constante duelo, ora legitimando-o, ora 
confrontando-o (ORLANDO, 1999). Carneiro (2007) concorda que o 
discurso nunca está só, mas é sempre composto por outras vozes 
que o antecederam, regularizando ou conferindo, criando 
características para a formação do mesmo.  

Maingueneau (1997), diante da polissemia do termo discurso, sugere 
que se recorra ao conceito de formação discursiva, termo emprestado 
da Arqueologia do Saber de Foucault (1995), e definido como ―o que 
pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma alocução, um 
sermão, um panfleto, uma exposição, um programa, etc.) a partir de 
uma posição dada em uma conjuntura determinada‖ (FOUCAULT 
apud MAINGUENEAU, 1997, p.22). Nesse contexto o sistema da 
indústria pode ser entendido como comunidade discursiva, que, 
segundo definição de Maingueneau (1998) são grupos sociais que 
produzem e administram um certo tipo de discurso, 

[...] pressupondo que as instituições produtoras de um determinado 
discurso não são mediadoras transparentes, ou seja, o modo de 
organização de seus componentes e de seus discursos são 
inseparáveis, e o teor dos enunciados de uma formação discursiva 
torna possível o grupo que lhe é associado (MAINGUENEAU, 1998, 
p.29). 

Baseando-se nos pressupostos de Maingueneau, considera-se neste 

trabalho como discurso institucional, os enunciados da indústria, em suas 

diversas formas de linguagem, que visam produzir sentido junto aos seus 

interlocutores, contemplados aqui como os diversos públicos com os quais o 

Sistema Indústria se relaciona. Conforme Halliday (2009) discurso 

organizacional pode ser definido como ―um conjunto de práticas linguísticas, 
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semânticas e retóricas das pessoas jurídicas‖ (HALLIDAY, 2009, p.32). Essas 

práticas são tangíveis em textos e representações visuais que compõem a 

realidade organizacional. Para a autora, a dinâmica organizacional e o discurso 

ocorrem simultaneamente, pois: 

[...] não se podem conceber desempenho, políticas, liderança, atos de 
responsabilidade social sem um discurso a secundá-los. Os 
significados produzidos e expressos por uma organização agregam 
valor ao seu cabedal, isto é, ao conjunto de bens materiais e 
imateriais, além de formarem o patrimônio organizacional (HALLIDAY, 
2009, p.32). 

Sem dúvida, algumas das principais argumentações presentes no 

discurso institucional se referem às representações da imagem e da identidade 

organizacionais. Os discursos, se coerentes com as demais ações 

organizacionais, legitima as organizações e contribuem para o reconhecimento 

da identidade e para a formação e fortalecimento da reputação organizacional. 

 

3. A linguagem dos quadrinhos  

A arte dos quadrinhos propõe uma forma de linguagem híbrida composta 

de códigos verbais e visuais, cuja função fundamental é comunicar ideias ou 

histórias por meio de palavras e figuras (EISNER, 2010). Para Moya (1970) ―os 

quadrinhos são a forma de comunicação mais instantânea e internacional de 

todas as formas modernas de contato entre os homens de nosso século‖ 

(MOYA apud ANSELMO, 1975, p.32). Mesmo se referindo ao século passado, 

pode-se afirmar que o interesse e o impacto das HQs continuam a ser 

relevante junto aos leitores de diversas faixas etárias. O que atrai o leitor é 

justamente o sistema narrativo formado por dois códigos de signos gráficos: a 

imagem, obtida pelo desenho e a linguagem escrita (CAGNIN, 1975). 

Das inúmeras definições e conceitos sobre as HQs registra-se aqui o 

elaborado Anselmo (1975): 

As HQs são, a um só tempo, a arte e o meio de comunicação de 
massa (MCM) que, usando predominantemente personagens irreais, 
desenvolvem uma sequência dinâmica de situações, numa narrativa 
rítmica em que o texto, quando este existe, tanto pode aparecer como 
legenda abaixo da imagem como em outros espaços a ele destinados 
ou em balões ligados por um apêndice à pessoa que fala ou pensa). 
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Para atingir sua finalidade básica – a rapidez da sua compreensão – 
as HQs lançam mão de símbolos, onomatopeias, códigos especiais e 
elementos pictóricos que lhes garantem uma universalidade de 
sentidos (ANSELMO, 1975, p.38). 

A universalidade e acessibilidade dos quadrinhos também é ressaltada 

por Marny (1970, apud ANSEMO, 1975) que acredita que as HQs têm 

linguagem universal, pelo fato da imagem ser espontaneamente percebida e 

facilmente decifrada. Outro argumento sobre a rápida compreensão das 

narrativas das HQs, é que as mesmas se baseiam na exploração das cenas da 

vida cotidiana, o que aproxima o leitor das histórias. 

Para Eisner (2010) as histórias em quadrinhos têm uma linguagem 

baseada na experiência visual comum ao criador e ao público. A construção de 

narrativas com signos verbais e visuais têm o objetivo de permitir uma leitura 

de fácil compreensão da mistura imagem-palavras. É necessário que durante a 

leitura se desenvolva uma interação, onde as mensagens sejam comuns tanto 

para o criador como para o leitor. 

A linguagem dos quadrinhos pode ser reconhecida como uma forma de 

compartilhamento simbólico e não apenas como transmissora de mensagens, 

onde os interlocutores (Sesi e leitores) são envolvidos em contextos 

específicos (narrativas da revista Sesinho) numa relação com formas e 

discursos da cultura (organizacional e do contexto social). Portanto, a interação 

é condição fundamental neste processo comunicativo. 

A revista Sesinho aqui considerada uma prática comunicativa no 

contexto organizacional, permite um processo de construção conjunta de 

significados entre os interlocutores, a partir dos discursos do Sesi, dentro de 

um determinado contexto (representado aqui pelas narrativas e pela dimensão 

contextual ligada à temporalidade da revista). A revista cria então um ambiente 

comum para interações e produção de sentido dos discursos entre Sesi e 

leitores mediada pela linguagem dos quadrinhos. No contexto organizacional 

esses leitores podem ser qualificados como públicos a partir do momento que o 

contato com a revista possibilita uma experiência de compartilhamento de 

sentidos (FRANÇA, 2006).  
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Um público surge quando determinados acontecimentos, produtos, 

obras(estabelecem) um ―contexto institucional‖, uma situação que provoca 

sentido e propicia às pessoas envolvidas passar pela mesma experiência. 

Público, então, é o resultado da ação, é produzido na experiência ligada a um 

processo de contextualização (FRANÇA, 2006, p.80-81). 

Isso significa que na interação proporcionada pela revista Sesinho, a 

organização (Sesi) e seus interlocutores (leitores/público) têm seus próprios 

objetivos e, conforme seus contextos, ambos se posicionam na identificação, 

produção e compartilhamento de sentidos.  

 

4. Revista Sesinho: imagem e representação do discurso do SESI 

O Sesi faz parte da estrutura organizacional da indústria e tem produzido 

e reproduzido seus enunciados para reforçar objetivos institucionais da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), entidade a qual está vinculada 

dentro do Sistema Indústria. A revista Sesinho, é uma publicação periódica2, 

está diretamente ligada à gestão do SESI, especificamente ao departamento 

de educação, responsável pela produção, distribuição e controle (SESI,2008). 

A elaboração da revista Sesinho é gerida pelo Sesi, sob a supervisão das 

Gerências Executivas, responsáveis por unificar o discurso da indústria em 

todas as suas ações comunicativas. 

A revista Sesinho extrapola as fronteiras da escola, pois os alunos são 

estimulados a levar a publicação para casa para dividir as experiências com 

suas famílias. Com conteúdo diversificados, a revista trata de comportamentos, 

mostra a diversidade geográfica e cultural nacional e temas ligados à 

educação, atualidades, saúde e ética, entre outros. Segundo informações do 

portal corporativo da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (2013) ―A 

identificação da criança com o personagem dá força a essa comunicação. Mas 

é a importância dos valores transmitidos pelo Sesinho que o torna um dos gibis 

                                                           
2
 A publicação foi criada em 1947 e circulou até 1960. A revista Sesinho voltou a ser produzida 

em 1995, em CD room. Seis anos depois, voltou a ser impressa e, com uma tiragem de um 
milhão de exemplares e passou a ser distribuída gratuitamente nas escolas da Rede Sesi e 
outros 12 mil endereços, entre empresas, ONGs e universidades. Em 2013 a publicação deixou 
de ser impressa e passou a ser disponibilizada na versão digital (ROYER,2014)  
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mais lidos do país‖ (FIEPR, 2013, p.01). No contexto da sala de aula, a revista 

é considerada uma ferramenta inovadora, pois: 

A identificação do público infantil com o Sesinho facilita a aceitação 
das mensagens de ética, comportamento e moral. Além de incentivar 
o hábito da leitura e estimular a imaginação das crianças, a revistinha 
é um instrumento lúdico para construção do conhecimento, pois 
apresenta as disciplinas curriculares de forma dinâmica e divertida. 
Assim, facilita a concentração e a assimilação do conteúdo (FIEPR, 
2013, p.01).  

Nota-se que, ao se referirem à revista Sesinho, as entidades que 

compõem o Sistema Indústria deixam explícita a finalidade da revista de 

facilitar o entendimento das mensagens para sua posterior aceitação. Assim, o 

personagem Sesinho passa a conviver com seu público e fortalece o papel de 

porta voz do Sesi que, por sua vez, é o porta-voz da indústria. Diante destas 

informações, pode-se afirmar que a revista Sesinho3 é um dos principais canais 

de comunicação do Sesi, e consequentemente da indústria, para transmitir seu 

discurso para o público infantil e jovem, que estão nos ambientes do colégio 

Sesi em todo Brasil. 

Por meio da análise de conteúdo de 114 edições, referente ao período 

de 2001 a 2011, foi possível encontrar dados que mostram o conteúdo dos 

discursos, a forma de apresentação dos mesmos e como estes estão 

relacionados com o contexto político, social e econômico no qual as 

organizações industriais estão inseridas (ROYER,2014). Os dados gerados na 

descrição analítica e exploração do material podem ser visualizados por meio 

de gráficos e tabelas que resumem as informações obtidas e a partir destas e 

das informações existentes levanta-se algumas considerações e a análise do 

conteúdo da revista Sesinho.  

Baseado nas técnicas da análise de conteúdo o instrumento criado 

previu a análise de unidades de registro e de contexto que subsidiaram a 

exploração das 115 histórias para identificação do discurso do Sesi no âmbito 

                                                           
3
A publicação mantém uma média de 34 páginas, no formato de 13cm x 19cm. A história 

principal ocupa de 15 a 20 páginas e o restante é preenchido por conteúdos que reforçam a 
temática central e que inclui sumário, editorial e as seções: Brincando e aprendendo, 
Curiosidades, Passatempos, Sesinho informa, Sesinho responde, Saiba mais, Galeria do 
Sesinho, além das informações e agendas institucionais. 
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da comunicação institucional. A definição dos itens da análise temática e sua 

sistematização se baseou nas informações transmitidas pelo Sesi, quanto à 

sua missão e objetivos institucionais, e reafirmadas durante a leitura flutuante 

do acervo da revista Sesinho. Na leitura e classificação os temas emergiram e 

confirmam a convergência do discurso do Sesi ao tratar dos assuntos 

relacionadas à missão da entidade. O Gráfico 01 traz a representação visual 

dos principais temas e o número total de incidências.  

Gráfico 1- Análise - Categorias 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Numa mesma história dois ou mais temas puderam ser identificados e 

os assuntos relativos a questões de comportamentos (50), institucionais (27), 

saúde (23) e educação (32) prevaleceram. 

No primeiro momento foram identificadas as temáticas que conduziram 

as narrativas do decorrer de dez anos da publicação, quando ficou evidente 

que os conteúdos ligados ao comportamento, às informações institucionais e 

às áreas de saúde e educação prevaleceram e convergiram para revelar o 

objetivo institucional do Sesi, o de se colocar como entidade promotora do 

bem-estar dos trabalhadores da indústria. Esse papel tem uma finalidade que 

também ficou evidente nas narrativas, ou seja, a saúde e a educação são o 

caminho para o fortalecimento e a competitividade da indústria nacional. A 

pesquisa também revelou uma variedade de temáticas abordadas na revista 
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Sesinho, ao todo 23 assuntos, além das 11 identificadas nas unidades de 

registro, que foram tratadas, muitas vezes, de forma simultânea em uma 

mesma história, e sem padrão de incidência.  

Lembrando que saúde e educação são considerados os pilares 

estratégicos do Sesi, principalmente da década de 2000, confirma-se que a alta 

incidência desses temas está relacionada com os objetivos preconizados pelo 

Sesi, de promover o bem-estar do trabalhador e seu desenvolvimento pessoal 

e profissional para que este dê suporte para, segundo o Sesi, a tão necessária 

competitividade industrial 

As informações institucionais, que explicam o lado público da 

organização e a razão pela qual ela existe, estão diretamente ligadas à marca 

da entidade, aos serviços e aos projetos que são informados na publicação, 

como Sesi Ação Global, projetos da área de educação, saúde, lazer e cultura. 

Ao mostrar as unidades e serviço do Sesi – quadras, escolas, teatro, indústria 

do conhecimento, eventos e campanhas, a revista cria uma possibilidade de 

aproximação do Sesi com as famílias e as comunidades, numa proposta de 

interação onde a entidade e os públicos podem compartilhar dos mesmos 

discursos e objetivos. Do ponto de vista do discurso institucional, os 

enunciados presentes na revista Sesinho evidenciam os objetivos, crenças e 

valores do Sesi e mostram a realidade organizacional da entidade. Já as 

argumentações visam produzir sentido junto aos leitores para que estes se 

aproximem da identidade organizacional e possam ter uma imagem positiva do 

Sesi. 

O comportamento é o tema com mais relevância, ao todo 50 incidências, 

onde as mensagens visam persuadir e influenciar a audiência a mudar de 

atitudes e hábitos em função do que é oferecido pela entidade, esta percepção 

reforça a visão dos gestores de que ―a identificação do público infantil com o 

Sesinho facilita a aceitação das mensagens de ética, comportamento e moral‖ 

(FIEPR, 2013, p.2). A análise das histórias permite identificar que em todas as 

narrativas há uma proposta de formas de comportamentos que devem ser 

seguidos, e o comportamento é utilizado para reforçar as propostas do Sesi 
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nas demais temáticas apresentadas, como educação, saúde, esporte, lazer, 

trabalho.  

A identificação e a quantificação das unidades de texto e onomatopeias, 

recursos característicos das HQs, foram essenciais para compreender como a 

utilização dos dois elementos contribuiu para a compreensão das mensagens. 

Enquanto o texto se caracterizou pelo uso de termos técnicos e didáticos, o 

contraponto foram as onomatopeias, que deram ritmo e agilidade à narrativa. 

Quanto à linguagem visual, a análise identificou a força do personagem 

Sesinho na representação do líder e herói, e como sua voz/fala foi apropriada 

pelo Sesi tornando-o porta voz do discurso institucional. As imagens, muito 

coloridas e de caráter descritivo, contribuem para a visualização dos cenários e 

das emoções dos personagens e, somadas aos códigos ideogramáticos, 

revelam-se relevantes para a interatividade pretendida com os leitores, pois 

permitem uma participação efetiva da narrativa da história.  

As unidades de contexto – ambientes, cenários, valores e observações - 

foram exploradas no sentido de perceber como os espaços físicos e 

ideológicos se somaram à linguagem verbal e visual na construção das 

narrativas  

As análises permitiram identificar que o Sesi se apropriou da linguagem 

verbal e visual dos quadrinhos para revelar sua identidade organizacional e 

interferir na percepção do público e consequentemente na formação de sua 

imagem perante a sociedade e determinar os caminhos pelos quais a 

sociedade deve trilhar para que se crie um ambiente favorável ao 

fortalecimento e desenvolvimento industrial. 

 

Considerações finais 

O objetivo deste estudo foi analisar o conteúdo da revista Sesinho 

buscando identificar como ocorre a apropriação da linguagem dos quadrinhos 

no âmbito da comunicação institucional.  

A revista Sesinho faz parte do composto de comunicação da CNI/Sesi e 

sua análise ocorreu levando-se em conta o ambiente da comunicação 

organizacional, onde entidades são consideradas locais discursivos de 
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formação de sentido. Os discursos estão presentes nos processos 

comunicativos que são a base das organizações para que as mesmas 

sustentem sua existência e interajam com seus públicos, em todas as 

instâncias, seja interna ou externamente.  

 Neste estudo, as páginas da Revista Sesinho revelam que os discursos 

da indústria se sustentam nos pilares saúde, educação e trabalho, alinhados 

com os aspectos institucionais da organização. Estes aspectos nos permitem 

compreender as relações políticas, sociais e ideológicas que são inerentes aos 

processos discursivos da indústria, bem como seus impactos na sociedade.  

A análise mostra que o Sesi se apropriou da linguagem dos quadrinhos 

para revelar sua identidade organizacional, formar imagens, obter legitimação 

pública e, principalmente, determinar os caminhos pelos quais a sociedade 

deveria trilhar para que se crie um ambiente favorável ao fortalecimento e 

desenvolvimento industrial.  
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EL PODER DEL TEXTO ARGUMENTATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SÍ Y 

DE LA REALIDAD SOCIAL 

Marlene Rivero 
Universidad Nacional de Tucumán 

 
 
Resumen: En este trabajo nuestro objetivo es considerar el poder de la 
argumentación como una mediación necesaria en la construcción de sí y de una 
realidad social integradora. Optamos por una concepción de tipo hermenéutica - 
Ricoeur ([2004]2009) y establecemos algunas comparaciones entre nuestro filósofo y 
la Nueva Retórica de Perelman (1962). Siguiendo estos modelos realizamos el análisis 
e interpretación de un texto de naturaleza argumentativa del cual surgen algunos 
conceptos claves, tales como: la posibilidad de la duda frente a lo dado como 
verdadero, el carácter contingente de la interpretación, la importancia de la interacción 
y de la diversidad. El texto que nos sirve como ejemplo es ―El pensamiento totalizante‖ 
ya que la función de este texto es llevarnos hacia la importancia de ser críticos frente 
al aislamiento y la alienación del hombre moderno.  
Palabras Claves: Discurso argumentativo. Sí mismo. Realidad social.  
 
Abstract: In this work our objective is to consider the power of argumentation as a 
necessary mediation in the construction of the self and in integrating social reality. For 
this purpose, we opted for a hermeneutic conception - Ricoeur ([2004] 2009) and 
establish some comparisons between our philosopher and Perelman (1962). Following 
these models we perform the analysis and interpretation of a text of argumentative 
nature from which some key concepts arise: the possibility of doubt versus the given as 
true, the contingent nature of the interpretation, the interaction and diversity. The text 
that serves as an example is "The Totalizing Thought" since the function of this text is 
to take us towards the importance of being critical in the face of isolation and alienation 
of modern man. 
Keywords: Argumentative discourse. The self. Social reality. 
 
 

Introducción 

Nuestro trabajo considera como punto de partida el libro Sobre la 

traducción de Paul Ricoeur ([2004]2009) donde encontramos algunas de las 

postulaciones hermenéuticas del autor en relación a los temas de la 

comprensión y la traducción que nos colocarán en el mismo sentido del 

discurso y la argumentación. Lo primero que deberíamos decir es que Ricoeur 

considera a la traducción como una tarea necesaria para la vida humana ya 

que somos dispersos, diversos y confusos llamados a buscar y encontrar 

acuerdos y similitudes en lo que queremos decir. Ricoeur destaca en este libro 

que la traducción puede ser interlingüística (entre dos o más lenguas 
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diferentes) e intralingüística (dentro de la misma comunidad), la segunda se 

trataría de un trabajo de la lengua sobre sí misma que tiende a superar la 

distancia entre una presunta lengua perfecta e universal y la llamada lengua 

viva, es decir. Para Ricoeur (2009:50) la traducción no plantea únicamente un 

trabajo intelectual, teórico o práctico, sino un problema ético que él da a llamar: 

hospitalidad lingüística. Creemos que es posible equiparar el concepto de 

hospitalidad lingüística con el de ―instancia de comunión‖ o de ―acuerdo‖, 

pensado por Perelman et all (1989) cuando concibe a la relación entre el 

argumentador y su audiencia como a un auditorio con sus propias resistencias 

al que deben adaptarse los argumentos, no sólo para convencer, sino también 

para producir un cambio en las acciones sociales. En Ricoeur se da una 

especie de reconocimiento propio y de lo ajeno que se produce por haber sido 

parte del mundo del otro para traer para sí la palabra ajena y convertirla en 

propia. En esta mediación, la argumentación se sostiene en la construcción del 

sí mismo y en su condición circular de volverse hacia la realidad social.  

 

1. Marco teórico  

En la Nueva retórica Perelman (1962) reconoce que los hombres se 

adhieren a opiniones de todo tipo con una intensidad variable que sus 

creencias no son siempre evidentes en sí misma, y que se ocupan raramente 

de ideas claras y distintas del estilo de las de Descartes. Para destapar la 

lógica que gobierna las ideas y creencias de la gente, estos autores de la 

retórica confían en una filosofía que explique la variabilidad de situaciones y 

valores particulares.  

En Sobre la traducción se desprende que Ricoeur (2009) nos propone 

confiar en la práctica de los diferentes contextos para decidir acerca del 

sentido, más que en una construcción teórica de la cual surgirían verdades 

absolutas, sería relevante comparar los desplazamientos de los significados en 

los diferentes discursos. No se trataría de hacer generalizaciones que surgen a 

partir de verdades aisladas o particulares, sino que en la hermenéutica de 

Ricoeur y en la Nueva retórica de Perelman cobra fuerza la idea de 

complementariedad de las diferencias para llegar a acuerdos finales, esto los 
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hace disentir de la posibilidad de un pensamiento unívoco e inequívoco. Otro 

de los puntos interesantes en que debiéramos buscar concordancia entre la 

hermenéutica y la retórica es el valor en la construcción del sentido que uno y 

otro autor le dan a la metáfora y a las analogías como modos del pensamiento. 

Con Paul Ricoeur entendemos que siempre es posible decir lo mismo de otra 

manera, ―dicho de otro modo‖ es lo que hace el traductor de una lengua extranjera y es lo que 

hacemos en nuestra propia lengua cuando reformulamos un argumento que no ha sido 

comprendido, abrimos los pliegues del discurso, decimos que lo explicamos‖. Paul Ricoeur 

(2009:52). La traducción entra en juego en la dimensión argumentativa. 

En la retórica clásica se consideraba a la metáfora como un tropo, una 

figura que concierne a las variaciones de sentido en el uso de los nombres y en 

el proceso de denominación, en hermenéutica la función retórica de la metáfora 

cobra una nueva dimensión. Si bien el significado sustituido no comporta 

ninguna innovación semántica, lo que se destruye es la interpretación literal. 

Surge así la posibilidad de un conflicto entre la interpretación literal y la 

interpretación innovadora, a veces, impertinente. Estas metáforas vivas, como 

las llama Ricoeur (1975:145-148), generan tensión porque crean sentido, 

aunque muchas veces son intraducibles, se las puede parafrasear, así, la 

metáfora deja de tener un valor puramente ornamental y viene a adquirir un 

valor emocional al decir algo nuevo de la realidad.  

Otra característica compartida entre la retórica y la hermenéutica es la 

búsqueda de enlaces o disociaciones entre esferas de la realidad. Ambas 

disciplinas pretenden dar cuenta de cómo es posible que el lenguaje medie en 

las diferentes respuestas del hombre frente al mundo. Lo uno y lo múltiple, lo 

único y lo diverso son realidades que el propio lenguaje sostiene en su 

naturaleza de sistematicidad y reflexividad a la vez. 

 

2. Objetivos del análisis del texto argumentativo “El Pensamiento 
Totalizante” 

A continuación, realizaremos el análisis de nuestro texto. Nos 

proponemos al menos tres objetivos: 
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a) hacer un análisis del texto en función a diferentes tipos de argumentos 

propuestos por la retórica, tales como los argumentos que reflejan semejanza 

con la estructura de lo real, o que fundamentan lo real y argumentos que 

interactúan con otros para expresar disociación o adhesión con la tesis que el 

autor defiende. 

b) Prestar atención a la dimensión metafórica y analógica en el modo de 

concebir los argumentos que provienen de diferentes ámbitos sociales.  

c) Reflexionar sobre el poder de este texto argumentativo en relación a 

la construcción del sí mismo del autor y del lector y, como consecuencia, de la 

realidad social.  

 

(Ver Anexo) Título del texto: ―El pensamiento totalizante‖. Fuente: La 

Capital. Mar del Plata. Fecha: 11/09/11. Autor: Alberto Farias. Sección del 

diario: Opinión. Tema: La construcción social de la realidad. 

 

3. Características del Autor y la Audiencia. 

Alberto Farías es Licenciado en Psicología y profesor universitario. Para 

el año 2011 ya estaba dedicado a las organizaciones que entienden sobre el 

tema de los recursos humanos (RRHH). Ha escrito numerosos artículos sobre 

el mismo tema: ―Generar alertas en la comunidad sobre creencias unívocas 

que silencian el ―no estoy de acuerdo en este punto contigo‖. 

Según el autor (a quien pude consultar por mail) su interés radica en 

generar un discurso didáctico, disparador de reflexiones por parte del lector 

sobre la tendencia de las personas a comprender o percibir el mundo desde un 

sistema de creencias, sin dudar sobre las mismas. A través del texto, el autor 

intenta convencer a su audiencia de la importancia de ser críticos sobre la 

realidad.  

Si bien el autor se dirige a una audiencia amplia y heterogénea, el 

ámbito de la argumentación es educativo, por lo tanto, la audiencia se restringe 

a un número de personas preparadas para discutir sobre el tema: la dicotomía 

entre el pensamiento totalizante y el pensamiento individual o subjetivo. En 

teoría, el autor considera a su audiencia como un posible antagonista, crítico de 
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su punto de vista y con quien tiene que llegar a un acuerdo sobre si es verdad 

que las personas tienden a comprender y aceptar el mundo sin cuestionarlo.  

 

4. Análisis de los argumentos 

Cuando hablamos de argumentos que interactúan con otros 

argumentos ya sea a favor o en contra de la tesis del autor, hacemos especial 

referencia al recurso de la intertextualidad y de la polifonía. Ejemplos:  

En el nivel paratextual, el argumento metafórico de este texto proviene 

de los versos de un poema de Antonio Machado, que versa así: 

La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al 
revés 

Las preguntas que nos surgen como lectores son: ¿existe una sola 

verdad? ¿cuál es esa verdad?. El autor logra plantear la tesis que quiere poner 

en consideración: la validación de la univocidad a partir de un pensamiento que 

se sostiene casi mítico a lo largo del tiempo no deja lugar a un relato que 

legitime un discurso ―más verdadero y universal que otro‖.  

Luego, en el texto, encontramos un diálogo de ―El hombre retirado‖ de 

Manuel Salinas donde se observa un argumento similar que respalda el juicio 

anterior, leemos:  

Anselmo: ―Es como lo digo y lo tengo por seguro‖ 

Perínclito: ¿Y cómo puedes estar tan seguro de ello? 

Anselmo: ―Porque no se me ocurre cómo podría ser de otra manera‖ 

Este diálogo entre Anselmo y Perínclito de Salinas funcionan de manera 

analógica a la problemática sobre la cual el texto nos llama a reflexionar: si bien 

frente a la creencia de una persona, surge la duda en su interlocutor, al no 

haber ninguna posibilidad de apertura a otra idea o pensamiento se instaura la 

verdad unívoca.   

La citas y las referencias a diferentes autores cumplen la función de 

apoyar la solicitud que nos hace el autor: ―no debemos responder de manera 

mecánica frente al mundo, es casi una obligación ser críticos, atender a nuestro 

pensamiento simbólico‖:  
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A partir de las ideas fundadoras de George H. Mead, sus sucesores 
Ellsworth Faris, Herbert Blumer, Mandford Kuhn y Edwin Goffman 
fueron los desarrolladores históricos de lo que en Psicología Social se 
conoce como Interaccionismo Simbólico… 

Kuhn, por su parte, enfatizó la idea de que la personalidad es 
simplemente la combinación de todos los papeles interiorizados por el 
individuo durante el curso de la 
socialización………..………………………Entonces, la interacción está 
en función tanto del individuo como de la situación, la que se 
interpretará singularmente con arreglo a lo que este autor llama el ―sí 
mismo‖· de cada uno. 

Goffman, precisamente, trabajó con el concepto de ―Institución Total‖ 
(IT), definiéndolo como aquellos lugares (reales o virtuales) en los que 
un sujeto ―internado‖ permanentemente realizaba todas sus tareas 
vitales sin salir de ellas nunca, padeciendo así una distorsión del 
espacio-tiempo… 

Las distintas secciones del texto están indicadas con referencias a otros 

textos que despliegan una serie de sentidos y representaciones sociales 

vinculadas a lo que el autor critica: la falta de libertad. Ejemplos:  

Un mundo sin ventana.  

Hace referencia al nombre de una película que muestra la vida de un 

joven con conflictos psicológicos y sociales. 

Creo, luego afirmo, después actúo. 

Es la famosa frase de Descartes que la filosofía moderna se encarga de 

desestimar dado que procura un egocentrismo del ser. 

En la conclusión el autor hace referencia al poema ―Y por mi vinieron…..‖ 

de Martín Niemöller‖. (Niemöller fue un protestante Alemán quien estuvo en 

cautiverio en la Segunda Guerra Mundial).  

Otros argumentos cuyos contenidos metafóricos le sirven al autor para 

convencer a la audiencia de abandonar la pasividad de sus pensamientos son:  

La referencia a ―ideologías fundamentalistas‖, escribe Farias: ―Por el 
contrario, las ideologías fundamentalistas suelen alentar estos últimos 
comportamientos impactando en personalidades de sujetos 
predispuestos a buscar su identidad en certezas omnipresentes‖. 

Las reiteradas referencias al pensamiento ―Totalizador‖ (modo del 

pensamiento que sitúa experiencias diversas dentro de un mismo esquema que 

pretende hacer servir en diferentes situaciones), dice Farias en reiteradas 
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oportunidades: ―Sin embargo, existe un tipo de pensamiento que genera un 

discurso que propongo llamar ―totalizante‖ o ―totalizador‖. 

Al ser total, este tipo de pensamiento lo contamina todo: el amor, la 
política, las compras, la amistad, la tecnología, la familia, etc, todo 
será atravesado por lo que es ―políticamente correcto‖ asimilado...  

Sin embargo al pensamiento totalizante no se le ocurre cómo las 
cosas podrían ser de otra manera.  

Cuando hablamos de argumentos que reflejan semejanza con la 

estructura de lo real la realidad interpretada nos interpela desde la cosa 

misma. Así, se crean diferentes tipos de nexos: de causa y consecuencias, de 

analogía, de resultado, etc. Ejemplos extraídos del texto: 

Si la ―realidad‖ no es sinónimo de verdad única- lo que no implica la 
pretensión idealista de negar……-entonces se sigue que no hay 
relato que legitime un discurso ―más verdadero y universal que otro. 

Al sujeto que sostiene un discurso producto de un pensar totalizante 
no le agrada la diversidad, lo inquietan las diferencias y por eso 
tiende a pensar uniformidades 

… Está ―internado‖ en su propio relato. Por eso nada escapa a su 
crítica y control. 

La duda cuando es moderada y no el emergente obsesivo de una 
neurosis nos aleja del comportamiento egocéntrico… 

Quizá el pez no imagine (si tal cosa pudiera hacer) que existe un 
mundo más allá del agua, salvo cuando es pescado, pero en ese 
caso -parafraseando libremente el final del célebre poema ―Y por mi 
vinieron…‖ de Martín Niemöller- ya resultaría demasiado tarde para 
poder disfrutarlo.  

La vida del ser humano es el producto de una continua relación de causa 

y efecto de la cual si no participa con argumentos propios, basados en su 

subjetividad, corre el riesgo de perder su identidad.  

 

Argumentos que fundamentan la estructura de lo real: La ilustración, el 

ejemplo y el modelo contribuyen a la estructuración del texto. Ejemplos: 

Creer (sin dudar en el dogma), Obedecer (a quienes encarnan la 
palabra del dogma), y Combatir a los descarriados que al pensar 
diferente se convierten en enemigos): Este ha sido históricamente el 
tríptico doctrinal de los fascismos de cualquier signo‖. 
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Dos películas extraordinarias entre tantos ejemplos del cine histórico, 
nos lo muestra con claridad didáctica: ―La vida de los otros‖ (el 
escenario de la ex Alemania comunista) y ―Los chicos swing‖ (los 
primeros años de la Alemania nazi). 

En los últimos diez años de trabajo en el ámbito de las 
organizaciones y los RRHH, influido por estas ideas, he sostenido la 
importancia de tener en cuenta la transacción entre las necesidades 
de la persona y los requerimientos del personaje sociolaboral, 
articulados por el estilo de personalidad y condicionada por la 
situación contingente. También que las representaciones que 
tenemos de las cosas y los procesos se asientan sobre creencias, 
pacientemente construidas a lo largo de la sociabilización individual 

 

Conclusión 

Hemos sostenido, a lo largo de nuestro trabajo, puntos en contactos 

entre la hermenéutica de Paul Ricoeur y la Nueva retórica de Perelman et ell. 

Ambos autores consideran al lenguaje como la posibilidad del hombre para ir al 

encuentro con los otros en el mundo. Hemos realizado el análisis del texto de 

Alberto Farias ―El pensamiento totalizante‖ no sólo para mostrar la estructura 

de la argumentación, sino también para adherirnos a la tesis del autor acerca 

de la importancia de abandonar las respuestas mecanicistas o unívocas para 

dar lugar a la libertad de la expresión y a la diversidad. Hemos seguido el hilo 

de esta argumentación convencidos que la misma se hace eco en nosotros 

ayudándonos a construir nuestra identidad a partir de un sí mismo que duda. 

La argumentación como ética de la práctica social da que pensar a la hora de 

generar un eco (nuevas metáforas) en la realidad social.   
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Anexo 

La construcción social de la realidad (especial para La Capital) 

El pensamiento totalizante de Por Alberto Farías afcRRHH@gmail.com 

www.afcRRHH.8k.com 

 

―La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés‖ - Antonio Machado 

 

Anselmo: “Es como lo digo y lo tengo por seguro” 

Perínclito: “¿Y cómo puedes estar tan seguro de ello? 

Anselmo: “Porque no se me ocurre como podría ser de otra manera” 

Manuel Xilo Salinas (―El hombre retirado‖) 

 

A partir de las ideas fundadoras de George H.Mead, sus sucesores Ellsworth Faris, Herbert 
Blumer, Mandford Kuhn y Erwin Goffman fueron los desarrolladores históricos de lo que en 
Psicología Social se conoce como Interaccionismo Simbólico, que en su núcleo conceptual 
duro afirma que las personas no responden mecánicamente al estímulo, sino a la interpretación 
simbólica que se hace de ese estímulo objetivo: así el reto de un tutor podría ser tomado por un 
alumno como una falta de consideración y por otro como un gesto de interés por su educación. 
Con diversos aportes no siempre coincidentes, estos investigadores convinieron en la 
importancia de los roles sociales, la subjetividad interpretativa de la realidad y el 
condicionamiento social de la conducta humana desplegada en los escenarios cotidianos. 

Kuhn, por su parte, enfatizo la idea de que la personalidad es simplemente la combinación de 
todos los papeles interiorizados por el individuo durante el curso de la socialización. (Hay que 
agregar hoy la importancia de los factores bio-heredables que interactuarán con el medio 
ambiente) 

Entonces la interacción está en función tanto del individuo como de la situación, la que se 
interpretará singularmente con arreglo a lo que este autor llama el ―sí mismo‖ de cada uno. 

En los últimos diez años de trabajo en el ámbito de las organizaciones y los RRHH, influido por 
estas ideas, he sostenido la importancia de tener en cuenta la transacción entre las 
necesidades de la persona y los requerimientos del personaje sociolaboral, articulados por el 
estilo de personalidad y condicionada por la situación contingente. También que las 
representaciones que tenemos de las cosas y los procesos se asientan sobre creencias, 
pacientemente construidas a lo largo de la socialización individual. 

Un mundo sin ventanas 

En ese mismo dialéctico transcurso de socialización, las personas penamos y disfrutamos 
construyendo nuestra identidad a partir de aceptar y oponernos a la percepción y el discurso 
del otro. Una condición para lograr un equilibrio saludable en la percepción y el juicio sobre la 
realidad es la aceptación de un fenómeno psicológico clave en el proceso del razonamiento por 
sobre la emoción: la duda. 

La duda (cuando es moderada y no el emergente obsesivo de una neurosis) nos aleja del 
comportamiento egocéntrico (centrado en sí mismo) y paranoide (persecutorio de seudo 
amenazas imaginarias). 

Por el contrario, las ideologías fundamentalistas suelen alentar estos últimos comportamientos 
impactando en personalidades de sujetos predispuestos a buscar su identidad en certezas 
omnipresentes. Estas personas no soportan la duda y la ansiedad de la incertidumbre al que 
todo juicio humano de valor está sujeto. La representación de relatividad de las ideas y la 
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presunta evidencia de que las verdades se co-instituyen a partir de la mirada valorativa del que 
intenta establecerlas, resulta intolerable para el creyente de un discurso total y único. 

Si la ―realidad‖ no es sinónimo de verdad única -lo que no implica la pretensión idealista de 
negar la objetividad del hecho material como tal, sino su interpretación unívoca, como señala 
Machado- entonces se sigue que no hay relato que legitime un discurso ―más verdadero y 
universal que otro‖. 

Sin embargo existe un tipo de pensamiento que genera un discurso que propongo llamar 
―totalizante‖ o ―totalizador‖. 

Goffman, precisamente trabajó con el concepto de ―Institución Total‖ (IT), definiéndolo como 
aquellos lugares (reales o virtuales) en los que un sujeto ―internado‖ permanentemente 
realizaba todas sus tareas vitales sin salir de ellas nunca, padeciendo así una distorsión del 
espacio-tiempo por efecto de la continuidad perceptual sin variantes ni diversidad de 
escenarios. Se ha demostrado que las IT fuerzan la alienación del sujeto internado. 

Creo, luego afirmo, después actúo. 

Al sujeto que sostiene un discurso producto de un pensar totalizante no le agrada la diversidad, 
lo inquietan las diferencias y por eso siempre tiende a pensar uniformidades. Desearía 
unanimidad total (y totalitaria) de sus creencias. El ―totalizador‖ es ante todo un discurso 
ideológico en sentido estricto, de núcleo duro, que no admite las dispersiones y pretende 
abarcar todos los aspectos de la vida. Está ―internado‖ en su propio relato. 

Por eso nada escapa a su crítica y control. La vida privada -último refugio que resiste la 
persecución doctrinal de los totalitarismos- se transforma en una amenaza para el pensamiento 
totalizador. Creer (sin dudar en el dogma), Obedecer (a quienes encarnan la palabra del 
dogma) y Combatir (a los descarriados que al pensar diferente se convierten en enemigos): 
Este ha sido históricamente el tríptico doctrinal de los fascismos de cualquier signo. Dos 
películas extraordinarias entre tantos ejemplos del cine histórico, nos lo muestra con claridad 
didáctica: ―La vida de los otros‖ (el escenario de la ex-Alemania comunista) y ―Los chicos 
swing‖ (los primeros años de la Alemania nazi). 

Al ser total, este tipo de pensamiento lo contamina todo: el amor, la política, las compras, la 
amistad, la tecnología, la familia, etc. todo será atravesado por lo que es ―políticamente 
correcto‖ asimilado al dogma totalizador. El mundo de las ideologías es para esta lógica el 
único posible, nada escapa a estas y la propia, claro está, es la ―correcta‖. En otras 
oportunidades hemos dicho que el ―ideologismo‖ es la creencia que no hay nada fuera de la 
ideología. No es difícil demostrar en la vida cotidiana la debilidad de este aserto. 

Sin embargo al pensamiento totalizante no se le ocurre como las cosas podrían ser de otra 
manera. 

Quizá el pez no imagine (si tal cosa pudiera hacer) que existe un mundo más allá del agua, 
salvo cuando es pescado, pero en ese caso -parafraseando libremente el final del célebre 
poema ―Y por mi vinieron…‖ de Martín Niemöller- ya resultaría demasiado tarde para poder 
disfrutarlo. 
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E SEU DISCURSO: ESTUDO DA 

CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA DE UM TEXTO DA JERÓNIMO MARTINS 

S.A. 
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Universidade Salvador; Faculdade Ruy Barbosa 

 
 
Resumo: As empresas contribuem com o desenvolvimento da sociedade e, para isso, 
monitoram os impactos de suas atividades e se comunicam com seus públicos acerca 
das suas ações sustentáveis em seus Relatórios de Responsabilidade Corporativa 
(RRC), o que constrói uma imagem positiva. Assim, este trabalho objetiva investigar 
como o discurso empresarial acerca da Sustentabilidade, no pilar social, é construído 
num texto publicado no RRC de 2016 da Jerónimo Martins S.A., e estuda: como o 
ethos organizacional é edificado positivamente a partir das práticas sustentáveis; e 
como são dispostos os argumentos, essenciais na construção desse sentido favorável. 
Para tanto, utilizou-se as teorias da: Sustentabilidade Empresarial; Comunicação 
Organizacional; e Análise do Discurso de linha francesa. Esta ainda constitui a 
metodologia seguida para este estudo. Ao fim, pretende-se chegar ao resultado da 
imagem obtida pela Jerónimo Martins S.A., partindo-se da construção argumentativa 
acerca da Sustentabilidade, explicitada num texto do seu RRC. 
Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial. Discurso corporativo. Ethos 
organizacional. Argumentação. 
 
Abstract: Companies contribute to the development of society by monitoring the 
impacts of their activities and communicating with their stakeholders about their 
sustainable actions in their Corporate Responsibility Reports (RRC), which builds a 
positive image. Thus, this paper aims to investigate how the corporate discourse about 
Sustainability, in the social pillar, is built on a text published in the CRR of 2016 of 
Jerónimo Martins S.A., and studies: how the organizational ethos is built positively from 
the sustainable practices; and how the arguments are essential, essential in the 
construction of this favorable sense. For that, the following theories were used: 
Business Sustainability; Organizational communication and Analysis of the French 
Speech Discourse. This is still the methodology used for this study. Finally, we intend 
to reach the result of the image obtained by Jerónimo Martins S.A., starting from the 
argumentative construction about Sustainability, explained in a text of its CRR. 
Keywords: Corporate Sustainability. Corporate speech. Organizational ethos. 
Argumentation. 
 
 

Introdução  

A maneira de ver e se relacionar com a sociedade e com o meio 

ambiente, bem como de fazer negócios está mudando rapidamente, sendo 

resultado da globalização; da inserção de tecnologias que aproximam as 

pessoas; da percepção de fatores econômicos, sociais e políticos, os quais são 
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os fundamentos da Sustentabilidade Empresarial (SE)1. Assim, destaca-se que 

a relação das empresas2
 com a sociedade e com os seus públicos de interesse 

tem modificado no sentido de envolver maior transparência e a prestação de 

contas sobre esses fatores, bem como dar relevância a atores que não eram 

importantes no processo de legitimação social (OLIVEIRA, 2005).  

Em meio a esse panorama, neste artigo, escolheu-se trabalhar com o 

Relatório de Responsabilidade Corporativa 2016 (RRC) da Jerónimo Martins3, 

sendo esse documento de comunicação dirigida produzido inicialmente para os 

investidores e os acionistas, mas que alcança cada vez mais um número maior 

de stakeholders4.  

Para tanto, foi utilizado como aporte teórico pressupostos da SE, da 

Comunicação Organizacional (especificamente da Comunicação Dirigida) e da 

Análise do Discurso (AD) de linha francesa, sendo que esta última constituiu-se 

igualmente da metodologia empreendida para a feitura deste estudo.  

Para empreender este estudo, escolheu-se apenas um dos textos do 

referido Relatório, mais especificamente o primeiro, intitulado de 7.3 Apoios 

Directos. Como a pesquisadora desenvolveu uma metodologia a partir da AD 

em seu doutoramento, que está focada na construção discursiva embasada 

nas escolhas dos itens linguísticas e dos argumentos expressos na 

materialidade do discurso examinado, não há como analisar todo o documento 

escolhido. Justifica-se, dessa forma, a escolha de apenas essa produção para 

análise. 

Este artigo é detentor, a seguir, de uma pequena base teórica acerca 

dos principais tópicos que foram abordados na análise realizada logo na 

                                                           
1
 Nas últimas décadas, Travassos (2012, p. 10) afirma que a Responsabilidade Corporativa 

(RC) ―[...] é tratada por diferentes termos análogos, tais como responsabilidade social 
corporativa, sustentabilidade, cidadania corporativa e ética empresarial‖. 
2
 Embora a literatura venha a sugerir diferenças teóricas entre o uso dos termos ‗empresa‘, 

‗organização‘, ‗instituição‘, companhia‘ e ‗corporação‘. Para efeitos de fluidez textual deste 
trabalho, esses são utilizados como sinônimos. 
3
 A Jerónimo Martins é um grupo multinacional português de distribuição alimentar e retalho 

especializado, presente, hodiernamente, em Portugal, Polónia e Colômbia. 
4
 Stakeholder é um termo que se refere às partes interessadas ou públicos que devem estar de 

acordo com a forma de fazer negócio executada pela empresa. O sucesso de qualquer 
empreendimento depende da participação dessas partes e, por isso, é necessário assegurar 
que suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e consideradas pelos gestores. Cada 
indivíduo ou grupo desses representa um determinado tipo de interesse no processo.  
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sequência, por fim, são levantadas as considerações finais deste breve 

trabalho. 

 

1. Percurso teórico seguido 

Planejar e gerir os negócios de maneira responsável, segundo Duarte 

(2008), é instituir um compromisso de longo prazo com os princípios de 

comprometimento com os aspectos sociais e com a integridade e preservação 

do meio ambiente. Esse pacto que as corporações realizam com o futuro da 

planeta e dos seres humanos que nele habitam e que ainda habitarão, é 

medido por meio de iniciativas, as quais levam em conta o uso comprometido e 

comedido dos recursos necessários a sua atuação empresarial, sejam esses 

econômicos, sociais ou ambientais. Um comportamento organizacional como 

esse se reverte em diferencial de longo prazo para as companhias, pois imputa 

vantagem competitiva, construção de imagem positiva e aumento de capital 

reputacional. Dantas (2009, p. 86-87) defende que a estratégia de SE deve ―[...] 

basear-se no desenvolvimento de um vasto conjunto de práticas e processos, 

apoiados em três vertentes, [...] – a econômica, a ambiental e a social [...]‖, as 

quais compõem o tripé da SE. Assim, nota-se que a ―Responsabilidade social e 

ambiental pode ser considerada um dos pilares da sustentabilidade nos 

negócios‖ (SARDINHA, 2009, p. 45), isto é, o sustentáculo, ao lado do pilar 

financeiro, da dita Responsabilidade Corporativa (RC) ou Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE). 

A adoção de práticas de RSE, mesmo que a empresa não obtenha 
ganhos econômicos, faz a empresa obter aumento do seu capital 
reputacional, afirma Zilberstajn (2000 apud Daher et al., 2006), que 
enfatiza também que esse efeito se dará sem que haja um desarranjo 
entre os interesses [...] das outras partes interessadas. (SARDINHA, 
2009, p. 45). 

Sobre a compreensão do que seja o capital reputacional, deve-se saber 

o que constitui a ―Reputação Corporativa‖, a qual é uma expressão da teoria da 

Comunicação Organizacional. Segundo Blamer e Greyser (apud ALMEIDA, 

2006, p. 232), a reputação ―[...] é construída ao longo dos anos e tem como 

base as ações e os comportamentos da empresa‖. Almeida (2006, p. 232) 
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afirma que esse conceito termina por refletir a percepção da consistência da 

ação, da postura e do comportamento da corporação no decorrer do tempo. 

Assim, quanto mais positiva for a reputação, maior será, portanto, o valor 

daquele capital. 

Neste artigo, estudou-se como o discurso acerca da SE (focando-se no 

construção da imagem e, consequentemente, no capital reputacional) é 

construído num dos textos do RRC da Jerónimo Martins. Esse documento visa 

comunicar os atos de SE e se transformou no principal instrumento de 

comunicação dirigida com essa finalidade.  

Ao se objetivar a realização da investigação proposta neste trabalho, 

usou-se ainda o aporte teórico da AD de linha francesa, a qual terá dupla 

função, como já dito: a de se constituir teoria e a instituir o percurso 

metodológico a ser seguido na análise dos dados. Iniciou-se com alguns 

conceitos usados por aquela, mas oriundos da Retórica de Aristóteles.  

Meyer, Carrilho e Timmermans (2002, p. 50) apontam a maior inovação 

impressa por Aristóteles está na ―[...] sistematicidade através da qual esse 

integra três elementos fundamentais do discurso [...]‖: o ethos – indicando 

quem fala (ou escreve) –, o logos – o qual constitui argumento apresentado – e 

o pathos – a quem se dirige, aquele que ouve ou lê.  

Aristóteles ([V a.C.] 1998) ainda defendeu que a persuasão fornecida 

pelo discurso pode ser de três espécies, mas se deterá a atenção, neste 

estudo, apenas na que reside ethos. Para se conseguir persuadir por esse, o 

discurso deve ser montado e proferido de tal forma a passar a impressão de 

que o orador é digno de fazê-lo. Aquele filósofo grego acreditava que um dos 

segredos da persuasão está no orador5 (hoje, esses podem também ser 

organizações ou a ―voz‖ identificadoras dessas) passar uma imagem favorável 

de si mesmo, imagem essa que deve seduzir o auditório e captar a 

benevolência e a simpatia deste. Esta representação é o que constitui o ethos, 

equivalendo ao caráter que o orador atribui a si mesmo pelo modo como 

                                                           
5
 Na época de Aristóteles, quem detinha status era o orador, enquanto que o escriba (aquele 

que escrevia textos proferidos pelos oradores) era uma profissão desprestigiada, realizada por 
pessoas sem importância social. Diante disso, a pesquisadora manterá apenas a menção ao 
orador, mas se entenda que, em dias atuais, seria o orador e o escritor. 
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exerce sua atividade retórica. Trata-se também da escolha das palavras e dos 

argumentos. O ethos funcionaria como um elemento que reforçaria a 

plausibilidade da argumentação. 

Para Philippe Breton (1999, p. 26), ―[...] argumentar é raciocinar, propor 

uma opinião aos outros dando-lhes boas razões para aderir a ela‖. Assim, o 

orador pode usar mais esse elemento para ajudá-lo no seu intento persuasivo e 

na construção discursiva. 

Para fazer a análise proposta aqui, ainda há alguns conceitos da AD que 

devem ser apresentados para que melhor se abarque um discurso, o qual, 

segundo Orlandi (2002, p. 21), pode ser conceituado como sendo ―[...] efeitos 

de sentido entre locutores‖. Todo discurso possui condições de produção 

específicas e essas são denominadas de enunciações e determinam a 

elocução de um discurso e não de outros, uma vez que se referem a ―[...] 

determinadas circunstâncias, a saber, o contexto histórico-ideológico e as 

representações que o sujeito, a partir da posição que ocupa ao enunciar, faz de 

seu interlocutor, de si mesmo, do próprio discurso etc.‖ (MUSSALIM, 2001, p. 

116).  

Assim, num discurso, deve-se identificar também o ―enunciador‖ 

discursivo e este determina o ponto de vista a partir do qual os acontecimentos 

são explicitados (DUCROT 1987, p. 193). Ainda se observa que há um ―co-

enunciador‖, que se responsabiliza pela recepção discursiva. No caso de haver 

esses atores discursivos, existirá a subjetividade enunciativa. Benveniste 

(1995, p. 286) afirma que essa é a capacidade de se propor como ‗sujeito‖ e 

identifica as formas disponibilizadas pela língua para essa finalidade. 

Dessa forma, nota-se a existência da embreagem textual, que são 

elementos ajudam na formação da situação de enunciação, sendo 

apresentados comumente pelo ―EU‖ e ―TU‖ – embreagem de pessoa; pelo 

―AGORA‖ – embreagem de tempo; e pelo ―AQUI‖ – embreagem de espaço. 

Kerbrat-Orecchioni (1993) apresenta os adjetivos como formas 

indicadoras da atitude do sujeito falante frente a seu interlocutor, a si mesmo e 

o seu próprio enunciado, propondo uma classificação que dividiu os adjetivos 
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em: ―objetivos‖, aqueles que visam apenas descrever; e ―subjetivos‖, os quais 

são as formas indicadoras da subjetividade enunciativa. 

Acerca da questão do tempo, Benveniste também apresentou a ideia de 

―tempo linguístico‖, cuja singularidade está 

[...] organicamente ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e 
de se organizar como função do discurso [...] Cada vez que um 
locutor emprega a forma gramatical do ―presente‖ [...], ele situa o 
acontecimento como contemporâneo da instância do discurso que o 
menciona (Benveniste, 1989, p. 75-76). 

Ao ampliar essa ideia acerca da embreagem temporal, Fiorin (2002) 

assevera que todo discurso instaura um ―agora‖, o qual equivaleria ao 

momento da enunciação, que transcorre no tempo do presente linguístico, no 

qual há uma ―concomitância‖ entre o acontecimento narrado e o momento da 

narração; bem como há aqueles em que ocorre a ―não-concomitância‖, a qual 

se subdivide em ―anterioridade‖ e ―posterioridade‖ ao momento ―agora‖. 

Observa-se que existe ainda, na língua, dois sistemas temporais, mas, para 

efeitos deste trabalho, só se observará o enunciativo, o qual está ―[...] 

relacionado diretamente ao momento da enunciação [...]‖, organizado a partir 

do presente que está implícito ou explícito na enunciação.  

Ao se chegar ao fim deste breve percurso teórico, deve-se lembrar que o 

objetivo principal deste trabalho é observar se construção do ethos (esse 

conduz discursivamente a construção da imagem corporativa) e da situação 

enunciativa auxiliam na elaboração do discurso organizacional num texto sobre 

a Responsabilidade Social (RS) publicado num Relatório de uma multinacional, 

no caso a Jerónimo Martins.  

Feitas essas breves considerações introdutórias referentes à teoria que 

embasou a análise, passa-se a seguir para a análise propriamente dita. 

 

2. Análise propriamente dita 

Para a feitura deste artigo, como já foi mencionado, foi selecionado 

apenas um dos textos do Relatório de Responsabilidade Corporativa 2016 

(2016, p. 35-36) da Jerónimo Martins, o denominado de 7.3 Apoios Directos, 

referente às atividade de RS dessa organização.  
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Passa-se, a seguir, a análise empreendida para se chegar a construção 

discursiva e do ethos que implicam na imagem corporativa da referida 

corporação. Dessa maneira, o primeiro ponto a ser salientado é que o texto 

estudado explicita a ―voz‖ da organização em questão. Em toda produção 

textual examinada, vislumbra-se a tentativa de se expressar um distanciamento 

enunciativo, conduzindo a uma pseudo neutralidade, uma vez que os fatos 

serão apresentados sem a presença do enunciador (a corporação) no texto, ou 

seja, sem a embreagem explícita enunciativa, ―fala-se‖ por esse enunciador. O 

que comprova isso é o apagamento do ―eu‖ e do ―tu‖; a presença de 62 

locuções adjetivas objetivas e 118 adjetivos igualmente objetivos, sendo 

apenas 1 desses subjetivo, comprovando, dessa forma, um total apagamento 

do enunciador. 

Quanto aos embreantes temporais, observa-se a presença de 7 

expressões indicadoras de tempo propriamente ditas, as quais são indicadoras 

de períodos que compreendem a realização das atividades de RS. Entretanto, 

se sabe, como foi mencionado antes, que os tempos verbais também auxiliam 

neste tipo de embreagem (Fiorin, 2002, p. 142-171). Assim, nesta produção, 

encontram-se, em totalidade, tempos relacionados ao sistema enunciativo e, 

em maioria, no tempo presente, são 21 ocorrências dos verbos plenos (aqueles 

que marcam tempo presente, passado e futuro, isto é, os dos modos indicativo 

ou subjuntivo) e 21 dos semiplenos (aqueles que não marcam tempo, ou seja, 

as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio; esses só 

expressam aspecto quando ligados aos tempos plenos que terminam por lhes 

determinar a ancoragem temporal). Esse sistema cria, para o co-enunciador, a 

impressão de que também faz parte do momento da enunciação. Há verbos no 

tempo pretérito (plenos são 14 e semiplenos 13), os que marcam a 

posterioridade aos fatos do presente, os quais terminam por auxiliar o 

enunciador na narrativa cronológica dos fatos empreendidos pela corporação 

no tocante as suas atividades de RS, há um jogo entre o foi feito e o está-se 

fazendo mais do que foi empreendido no passado. 

Também cabe salientar que, acerca das estratégias de RS adotadas 

pela empresa estudada, cada uma dessas é apresentada com verbos 
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semiplenos. Essa é uma forma importante existente na língua portuguesa: 

quando os verbos não apresentam aspecto, denotam atemporalidade e, assim, 

denotam uma convicção de algo vivenciado constantemente na organização 

em questão. 

Quanto aos embreantes de lugar, há 6 explícitos, todos indicadores dos 

locais específicos das atividades de RS realizadas na Jerónimo Martins. A 

função desses é ancorar o texto entre as dependências da organização 

Urge ainda se empreender a análise argumental. Dessa maneira, no 

texto em questão, observa-se a presença do argumento de superação em 

quase todos os parágrafos, com exceção no terceiro. Esse consiste ―[...] na 

possibilidade de ir sempre mais longe num sentido, sem que entreveja um 

limite nessa direção, e isso com um crescimento contínuo de valor‖ 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2002, p. 327). O texto verbaliza que a 

organização em questão trabalha de forma sustentável, o que já é uma 

superação para uma corporação do seu porte e procura mitigar os impactos de 

umas atividades, fato igualmente que expõe a sobrepujança da Jerónimo 

Martins. Isso é ratificado nas seleções lexicais dos verbos em atemporalidade, 

típicas de verbalização de objetivos 

Foram escolhidos também argumentos de definição, sabendo-se que 

esses pertencem ao ―[…] campo das escolhas possíveis‖ (BRETON, 1999, p. 

96). Breton (p. 97) afirma que definir ―[...] é um elemento chave de 

reenquadramento do real, que implica em uma certa criação, ao menos em 

uma escolha entre situações possíveis […]‖. A Jerónimo Martins escolhe quais 

são os destinos dos seus apoios e os define em valores/números para que o 

co-enunciador não tenha dúvida da necessidade daqueles para quem os 

recebem, bem como qual o montante desse auxílio.  

Igualmente acontece com argumentos de apresentação, que  

[...] apoiam-se em uma representação prévia do mundo. Esta 
representação não autoriza automaticamente o vínculo e não é 
tampouco, uma condição necessária para a sua existência. Mas a 
argumentação só funciona porque este enquadramento é lembrado, 
mesmo que alusivamente [...] 
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É usado na apresentação de cada apoio prestado pela empresa em 

questão, outrossim, no terceiro parágrafo, em que são expostos, num gráfico, 

aos referidos percentuais destinados a cada tipo de apoios. 

Por fim, ainda são encontrado, no sétimo e último parágrafos, 

argumentos ―[...] pelo exemplo, o qual implica que o exemplo servirá para 

fundamentar uma regra particular, mas esta argumentação supõe um acordo 

prévio sobre a própria possibilidade de uma generalização a partir de casos 

particulares apresentados‖ (ANDRADE, 2010, p. 113). Nestes trechos, são 

verbalizados os exemplos da participação da Martins num evento e numa 

campanha. No primeiro caso, há inclusive a expressão ―Por exemplo [...]‖. 

 

Considerações finais  

Após a análise empreendida, observou-se que, no texto escolhido, foi 

construído o ethos de uma empresa que ―encarna‖ a preocupação a qual 

começa a circular na sociedade em torno da Responsabilidade Social. Dessa 

forma, o que foi observado é que o ethos da Jerónimo Martins é o de uma 

corporação com ações voltadas para sua SE, oriundas da teoria produzida para 

essa área ou da dinâmica inerente ao próprio mercado no qual está inserida, 

cujo principal foco é a formação de uma imagem corporativa positiva, a qual é 

construída discursivamente a partir da construção desse elemento retórico. 

Para se criar essa imagem, o ethos foi construído de forma preponderante para 

persuadir o co-enunciador do discurso acerca da RS, no caso os investidores e 

acionistas, os quais se destinam precipuamente o tipo relatório analisado neste 

artigo, mas que estes documentos terminam atingindo cada vez mais 

stakeholders.  

Por fim, alcançou-se o objetivo demarcado para este trabalho que era o 

de observar a construção discursiva da imagem empresarial, que coincide com 

a do ethos organizacional, o qual termina por auxiliar na elaboração textual que 

explícita o discurso acerca da SE. Chega-se, assim, a conclusão que essa 

entidade retórica e discursiva é peça imprescindível para se construir um 

discurso organizacional consciente de suas responsabilidades perante à 

sociedade. 
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Resumo: Este trabalho objetivou investigar as relações dialógicas, na construção da 
argumentação, do sermão ―O papel da mulher‖, produzido na Igreja Presbiteriana, em 
João Pessoa, capital da Paraíba. O estudo teve como pressupostos teórico-
metodológicos os escritos de Bakhtin e o Círculo. A abordagem metodológica foi de 
cunho qualitativo-interpretativista, pois buscou refletir acerca da singularidade de um 
fenômeno linguístico sócio-historicamente situado. Para a coleta de dados, recorreu-se 
ao canal da Igreja Presbiteriana no site Youtube. Em seguida, procedeu-se com sua 
descrição, analise e interpretação. Os resultados revelaram que, ao elaborar sua 
argumentação, o autor do enunciado recorre a discursos de outrem, a fim de construir 
a imagem da mulher como submissa ao esposo, mediante o mandamento do livro 
sagrado do cristianismo protestante. Salientamos que esta pesquisa mostrou-se 
relevante, visto que contribuiu para o enriquecimento dos estudos no campo do 
discurso religioso em perspectiva dialógica da linguagem.  
Palavras-chave: Relações dialógicas. Argumentação. Sermão religioso. Papel da 
mulher.  
 
Abstract: This paper aimed to investigate the dialogic relations embedded in the 
construction of the argument in the sermon ―The women‘s role‖, produced on the 
Presbyterian Church in João Pessoa, Paraíba. The research was based on the works 
from Bakhtin and the Circle. The methodological approach was qualitative and 
interpretative, because it aims to understand the singularity of a linguistic phenomenon 
social and historically placed. The data was collected through the Church‘s Youtube 
channel and it was descripted, analyzed and interpreted. The findings indicate that 
while elaborating the argument, the author resort to existing discourses, in order to 
construct the image of a woman who is submissive to her husband. A behavior that is 
justified by a commandment in protestant‘s sacred book. This research is relevant in 
contributing to the enrichment of the studies related to religious discourse and the 
dialogic perspective within the language.  
Keywords: Dialogic Relations. Argument. Religious Sermon. Women‘s role. 
 
 

Introdução 

Os enunciados, unidades de comunicação discursiva, são 

eminentemente dialógicos, pois estabelecem relações de sentidos entre si 

durante o processo de interação verbal. Eles não podem deixar de tocar os 
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milhares fios dialógicos e ideológicos que estão ao redor de um dado objeto do 

discurso (BAKHTIN, 1993). Mesmo que não saibam um da existência do outro, 

dois enunciados, separados cronotopicamente (tempo-espaço), poderão 

estabelecer relações de sentidos diversas.  

O dialogismo, portanto, é a forma de composição natural do enunciado 

concreto, é o modo de funcionamento real da linguagem. Nesse sentido, 

objetivou-se, a partir deste estudo, investigar as relações dialógicas, no 

processo de construção da argumentação, no sermão religioso ―O papel da 

mulher‖, produzido por uma Igreja Presbiteriana, em João Pessoa, Capital da 

Paraíba, Brasil.  

Como pressupostos teórico-metodológicos, utilizou-se a Teoria Dialógica 

da Linguagem (TDL), perspectiva baseada nas reflexões filosóficas de Bakhtin 

e o Círculo, bem como nos estudos discursivos de autores que se apoiam 

nesse horizonte de estudo da linguagem, a saber: Brait (2006; 2005), Sobral 

(2012; 2009), Faraco (2003), Fiorin (2006), Francelino (2007), dentre outros.  

Esse estudo proporcionou contribuições sobre o discurso religioso 

protestante no campo das reflexões dialógico-discursivas, discussões ainda 

insipientes no âmbito da academia de pesquisas brasileiras. Além disso, 

poderá proporcionar mais pesquisas acerca do discurso religioso em viés 

científico, quebrando o paradigma antagônico entre religião e ciência.  

A pesquisa foi de abordagem qualitativo-interpretativista e caracterizou-

se como um estudo descritivo, explicativo e interpretativo. Inicialmente, coletou-

se o sermão no canal da Igreja Presbiteriana em João Pessoa, situado no site 

de domínio público Youtube. Ressalta-se que o sermão intitulado de ―O papel 

da mulher‖ fez parte de uma série temática, com 4 sermões, denominada 

―Papéis – redescobrindo a família‖, e foi ministrado em agosto de 2017. 

Compuseram a série, os seguintes sermões: ―O papel do casamento‖, 

―O papel do homem‖, ―O papel da mulher‖ e o ―O papel dos pais‖. Após a coleta 

dos dados, procedeu-se com a transcrição de acordo com as normas do 

Projeto Norma Urbana Culta, da Universidade Federal de Pernambuco – 

NURC/UFPE. Por fim, analisou-se e interpretou-se o corpus de análise.  
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Este artigo organiza-se em duas seções: na primeira, discute-se os 

principais conceitos de Bakhtin e o Círculo que nortearão a análise e a reflexão 

sobre os dados; na segunda seção, apresenta-se a análise do sermão 

coletado; por fim, expõe-se as considerações finais.  

 

1. A natureza dialógica da linguagem  

A concepção de linguagem como uma atividade dialógica oriunda de 

Bakhtin e o Círculo preconiza que o exercício da vida verbal é resultado de um 

conjunto de enunciados que, ao longo do tempo e do espaço, mantém relações 

de concordâncias, de discordâncias, de (des) estabilizações de discursos, de 

vivências que trazem à tona a natureza contextual da linguagem, isto é, a 

natureza que a compreende em suas relações com o que é da ordem da língua 

e, principalmente, com o que é exterior a ela. 

Nesse sentido, nenhum fenômeno linguageiro pode e deve ser 

concebido como isolado, todavia, inserido num contexto sócio-histórico que o 

situa no âmbito dos processos de comunicação discursiva. Dessa forma, são 

oportunas as palavras de Volóchinov (2013) quando elenca: 1) a língua, 

enquanto sistema fixo, é uma abstração e não se adequa à realidade concreta 

do exercício social da linguagem, 2) a língua organiza-se num processo 

ininterrupto de formação que se realiza nas interações dos falantes, 3) as leis 

que regulam o processo de formação linguística são, efetivamente, leis 

sociológicas, 4) a criatividade linguística trata-se de um processo gerativo 

histórico constituído por valores ideológicos e 5) a estrutura da enunciação é 

uma estrutura social. 

Para Volóchinov (2013), não há como desvincular a abordagem sobre a 

língua da sua realidade sócio-histórica, sem o ―mergulho‖ na função social da 

palavra, uma função localizada no uso das estruturas a partir de necessidades 

de interação: um olhar para um projeto de dizer pautado, enunciativamente, em 

atividades dialógicas.  

Em linhas gerais, o Círculo projeta o olhar para a língua numa 

perspectiva de uma forma de linguagem (perspectiva esta que não toma, 

apenas, a estrutura linguística como objeto de estudo, mas os modos de 
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atuação e de atualização dessas estruturas em eventos de enunciação1, 

ampliando, para tanto, a compreensão da língua para o extraverbal – os 

gestos, as entonações, o contexto singular e irrepetível de enunciação), e 

defende que há, na linguagem, um princípio dialógico.  

A palavra, a palavra viva, indissociável do convívio dialógico, por sua 
própria natureza quer ser ouvida e respondida. Por sua natureza 
dialógica, ela pressupõe também a última instância dialógica. 
Receber a palavra, ser ouvido. É inadmissível a solução à revelia. 
Minha palavra permanece no diálogo contínuo, no qual ela será 
ouvida, respondida e reapreciada. (BAKHTIN, 2010, p. 356, destaque 
do autor). 

Ser dialógica, nessas condições, confere à linguagem uma característica 

de ser inacabada, incompleta. Ela, na verdade, é prenhe de significações que 

promovem, por sua vez, o estabelecimento social de relações dialógicas: 

―massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas [...] tais sentidos 

serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo contexto). [...] 

cada sentido terá sua festa da renovação. Questão do grande tempo‖ 

(BAKHTIN, 2010, p. 410).  

Desse modo, o princípio dialógico da linguagem pode ser compreendido 

sob dois pontos de vista: 1) pela assertiva de que os ditos sempre são ditos em 

sua relação com outros ditos e 2) pelo movimento de percepção do signo e da 

resposta a ele, a partir das vivências que empreendem apreciações e que 

convocam sentidos historicamente organizados em situações enunciativas de 

comunicação e de interação sócio-discursiva.  

No primeiro ponto de vista, os enunciados concretos possibilitam a 

construção de relações dialógicas que funcionam como um conjunto 

ininterrupto de trocas de diálogos, de meios e de entremeios de difusão de 

discursos. No segundo ponto de vista, destacamos o papel da compreensão 

responsiva a tais enunciados inseridos em campos da comunicação discursiva, 

configurando o modo de apreensão dos discursos em circuitos de interação 

social enunciativos por excelência.  

                                                           
1
 A produção e a circulação do sermão religioso é um evento enunciativo que circunscreve as 

interações sociais do campo da comunicação discursiva religiosa, por exemplo, cristã e que 
configura o corpus da presente pesquisa.  
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Por conseguinte, conforme Sobral (2009), o dialogismo pode ser 

entendido como o encontro entre um locutor e um interlocutor a partir do 

raciocínio de que toda enunciação é uma resposta, uma réplica a enunciações 

passadas e possíveis enunciações futuras. Logo, as relações dialógicas podem 

ser definidas como um continuum de envolvimentos de sujeitos em situações 

de interações sociais que legitimam propósitos comunicativos específicos de 

campos discursivos, como é o caso do religioso.  

 

1.1. A argumentação como um princípio da natureza dialógica da 
linguagem  

A perspectiva dialógica congrega o pensamento de que tudo em 

linguagem é proveniente de uma força ideológica que marca e demarca 

apreciações, valorações, argumentações entre sujeitos em vivências de 

comunicação (SOBRAL, 2012). Nesses termos, pensar em exercício dialógico 

da linguagem é pensar em um modo de atuação discursivo-argumentativa que 

concentra e expande valores ideológicos: concentra no sentido de assentar 

posicionamentos axiológicos; expande no sentido de difundir, de fazer circular, 

tais posicionamentos.  

Para Fiorin (2015, p. 15), ―é um lugar-comum na linguística atual a 

afirmação de que a argumentatividade é intrínseca à linguagem humana e de 

que, portanto, todos os enunciados são argumentativos‖. Sob essa ótica, 

argumentar é uma prática que está na ordem do dia em se tratando de usos 

linguísticos. Então, considerar a natureza argumentativa da linguagem humana 

corresponde a conceber que os sentidos historicamente situados dos 

enunciados são constitutivamente influenciados por forças argumentativas, ou 

seja, por empreendimentos argumentativos de fitam o convencimento de um 

atributo, de uma apreciação valorativa no cenário dos eventos de enunciação.  

Segundo Fiorin (2015, p. 17),  

as teorias do discurso, quaisquer que elas sejam, não se podem 
limitar a essa microanálise linguística, embora, eventualmente, 
possam servir-se dela. Paul Ricoeur dizia que o sentido do texto é 
criado no jogo interno de dependências estruturais e nas relações 
com o que está fora dele (1986). Isso significa que as teorias do 
discurso devem levar em conta dois aspectos: de um lado, a 
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organização das unidades discursivas transfrásticas; de outro, o 
modo de funcionamento real do discurso, ou seja, seu caráter 
dialógico. (FIORIN, 2015, p. 17). 

Estar atento as forças argumentativas do discurso corresponde a uma 

busca pela compreensão que lê os enunciados concretos num viés de 

argumentação, de estratégias de convencimento e de registros de valoração, 

tendo, para tanto, o sistema linguístico como referência, mas ampliando a 

discussão analítica para além do sistema, situando-o dialogicamente no tempo 

e no espaço. 

Sendo assim, nas visões de Xavier e Almeida (2016), argumentar é 

imprimir, nos discursos, pontos de vista, de reflexão e de construção de 

conhecimentos. Argumentar, na e pela linguagem, é uma estratégia discursiva 

que agrega diferentes propósitos: convencer, denegrir, acentuar valorações, 

aproximar e/ou distanciar posicionamentos ideológicos orientados pelos 

campos da interação discursiva. 

Nesses termos, é possível, consideravelmente, estabelecer, no âmbito 

dos processos de comunicação social, a relação entre dialogismo e 

argumentação: relação que, inclusive, esboça o título desse trabalho de 

investigação acadêmica. 

Defendemos, pois, que é inerente à linguagem ser dialógico-

argumentativa. E é sob essa defesa que apresentaremos, no tópico a seguir, a 

análise discursiva de um sermão religioso cujo tema consiste em refletir sobre 

o papel da mulher no contexto religioso cristão protestante.  

 

2. Dialogismo e argumentação no sermão religioso “o papel da 
mulher”  

Nesta seção, faremos a análise de um enunciado produzido no campo 

discursivo religioso cristão protestante. O sermão, denominado ―O papel da 

mulher‖, veicula ensinamentos e doutrinamentos religiosos que têm como base 

os fundamentos encontrados na Bíblia Sagrada, considerada, pelos 

protestantes, a palavra divinamente inspirada e revelada por Deus.  

Conforme Silva (1992), em seu livro Homilética: o pregador e o sermão, 

no campo religioso protestante, esse tipo relativamente estável de enunciado 
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apresenta 3 formas, a saber: o sermão temático ou tópico, que se concentra 

em um assunto específico; o sermão textual, baseado em uma breve porção da 

Bíblia Sagrada; e, por fim, o sermão expositivo, que se concentra em uma 

porção textual mais ampla do livro sagrado do cristianismo protestante.  

O sermão ―O papel da mulher‖ é um enunciado de natureza expositiva e 

apresenta a seguinte estrutura: introdução, momento em que o pregador faz a 

leitura do texto sagrado em Efésios 5: 22-24; 33, bem como uma oração 

invocatória direcionada à divindade; desenvolvimento, parte do gênero em que 

o autor expõe algumas ―verdades‖, fruto de sua responsividade em relação ao 

texto sagrado (―verdades‖: ―o papel da mulher é sujeitar-se ao seu marido‖; ―o 

papel da mulher é reconhecer e apoiar a autoridade do lar‖; ―o papel da mulher 

é tratar o homem com todo respeito‖) ; e, para finalizar, uma conclusão, tempo 

reservado para as aplicações, relação do conteúdo estudado com a vida do fiel 

(aplicação: as mulheres devem submeter-se aos seus maridos como a Cristo, 

em amor).  

A partir desse momento, faremos uma breve análise, apresentando 

fragmentos, de cada uma das partes do sermão apresentadas no parágrafo 

anterior. Para início, exporemos um recorte apresentado pelo pregador na 

introdução do sermão. Vejamos:  

eu estava esses dias pensando sobre esse tema... lendo alguns 
textos sobre isso... e no meio da semana via a uma entrevista com 
um homem BEM grandão fortalhão parecia-me que ele era lutador de 
MMA... perguntaram a esse homem ―fala sério fala a verdade seja 
sincero né... quem manda na sua casa de fato?‖ e ele disse... ele fez 
uma cara bem cínica para responder... como que se entregando né 
ele falou olha ―o homem que disser que manda em casa... ou é 
mentiroso... ou mora só... (...) e é tanto que há muita piada sobre isso 
provavelmente você conhece outras piadas sobre as manias que as 
mulheres têm de mandar... e a gente acha isso engraçado porque de 
fato é um aspecto engraçado né das nossas relações humanas... mas 
o fato de existir piada sobre isso de a gente achar até engraçado 
apenas demonstra o quando nós estamos distanciados do 
evangelho... o quanto a nossa sociedade... e nós como indivíduos 
dentro dela precisamos outras vez voltar os nossos olhos para o 
evangelho a fim de redescobrirmos a partir deles os papéis bíblicos 
que o Senhor estabeleceu para o homem e para a mulher...  

No fragmento apresentado, o pregador recupera um discurso, 

rotineiramente, citado, de forma cômica, no cotidiano das pessoas, com a 

finalidade de reprová-lo, uma vez que, para os cristãos protestantes, Deus 
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determinou ―papéis‖ para o homem e para a mulher. Dessa forma, os fiéis não 

devem propagar discursos cujo foco seja a equidade da mulher em relação ao 

homem, já que, de alguma forma, acabam contestando os fundamentos 

bíblicos.  

Em seu posicionamento responsivo, o autor utiliza o item lexical ―mania‖, 

prática repetitiva, para caracterizar o comportamento que, a seu ver, as 

mulheres possuem no momento em que querem ―mandar‖ nos homens. Além 

disso, afirma que os fiéis que acham essa prática engraçada estão afastados 

do deus do cristianismo e precisam, novamente, se aproximar. Contatamos 

esse pensamento pelo emprego dos termos ―distanciados‖, ―voltar‖, 

―redescobrir‖.  

Considerado os elementos linguísticos utilizados na apreciação do 

discurso convocado pelo autor, verificamos que, para o meio religioso 

protestante, o fiel não pode aceitar, de forma alguma, certos discursos 

compartilhados socialmente, principalmente, quando estes transgridam os 

ensinamentos pregados pelo livro sagrado do cristianismo. Assim, acolher tais 

discursos, mesmo que em forma de risos, configura-se em um afastamento da 

divindade e do centro do seu evangelho. Nessa perspectiva religiosa, não 

basta estar no evangelho, é preciso permanecer no centro dele, aceitando, 

integralmente, suas ―verdades‖ absolutas, dentre elas, a proposição de que 

Deus definiu papéis para homens e para mulheres, como observaremos na 

primeira ―verdade‖ ressaltada no desenvolvimento deste sermão:  

... a primeira verdade que emerge desse texto é que o papel da 
mulher de acordo com o conselho bíblico é sujeitar-se ao seu 
marido... mas não apenas sujeitar-se ao marido mas ao marido como 
ao Senhor... é o que nós lemos ―mulheres sujeitem-se ao seus 
maridos como ao Senhor‖... significa que a mulher sujeita-se ao seu 
marido não porque ela queira fazer isso porque ela goste disso 
porque ela concorda com isso... mas antes de tudo porque ela 
reconhece que é o senhor que lhe dá essa mandamento... qual seria 
então o significado da palavra sujeitar? Sujeitar significa 
simplesmente colocar-se sobre a autoridade de alguém... sujeitar 
pressupõem que alguém tenha autoridade para liderar e que do outro 
lado tenha uma pessoa que tem o dever de se sujeitar a essa 
liderança... o escritor Jhon Piper nos traz uma definição bem 
interessante acerca da submissão da mulher... ele diz que submissão 
feminina é o chamado divino a mulher para que ela honre e confirme 
a liderança do marido e o ajude a levá-la em bom termo conforme os 
dons que Deus lhe deu.  
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No recorte acima, o pregador afirma que, conforme o conselho bíblico, o 

papel da mulher é ―sujeitar-se ao seu marido‖. Sua afirmação tem como base o 

texto bíblico lido no início da sua exposição. Observamos também que, durante 

a apreciação do discurso, ele utiliza as escolhas lexicais ―queira‖, ―goste‖ e 

―concorde‖ para ressaltar que a sujeição independe da vontade das mulheres, 

é, antes de tudo, um reconhecimento ao deus que servem, é uma missão.  

Em seguida, o sacerdote religioso busca definir a noção de submissão, 

palavra que gera polêmicas fora e dentro do contexto religioso. Para isso, ele 

utiliza os termos ―autoridade‖ e ―dever‖ para sugerir, respectivamente, os 

papéis do homem e da mulher, evidenciando, mais uma vez, a superioridade 

do homem e retirando o poder de escolha da mulher. Para reforçar sua 

argumentação e amenizar o impacto causado pelo sentido da palavra 

―sujeição‖, o pregador traz uma definição construída pelo escritor reformado, de 

grande influência na atualidade, John Piper: ―(...) submissão feminina é o 

chamado divino a mulher para que ela honre e confirme a liderança do marido 

(...)‖.  

Na segunda ―verdade‖ destacada no desenvolvimento do sermão, o 

autor afirma que ―O papel da mulher é reconhecer e apoiar a autoridade do lar‖. 

Durante sua argumentação, ele discorre:  

... você precisa perceber mulher que em Cristo até as mais rotineiras 
e cansativas atividades domésticas podem ser ressignificadas... 
perceber que em Cristo há renovo para diariamente enfrentar a 
batalha da educação dos filhos e da manutenção do lar... você pode 
perceber que em Cristo há poder e liberdade para você viver 
livremente o chamado de Deus para você... e isso é o que significa de 
fato ser uma mulher empoderada... ser uma mulher empoderada do 
ponto de vista bíblico é ser cheio do poder de Deus para cumprir o 
chamado que Deus lhe deu... e cumprir de forma fiel... cumprir com 
alegria com satisfação... portanto... por mais desafiador que esse 
mandamento seja... submeta sua vida primeiramente a liderança do 
Espírito Santo... permita que ele transforme o seu ego caído... 

Verificamos, na citação exposta, que o autor sugere um estereótipo, 

comum na cultura machista, acerca do papel da mulher no desenvolvimento 

das atividades domésticas, da educação do filho e da manutenção do lar. Além 

disso, observamos, no fragmento, a presença dos termos ―liberdade‖ e 

―empoderamento‖, sobre os quais falaremos a seguir. 
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O primeiro termo é utilizado para afirmar que a mulher tem liberdade, em 

Cristo, para cumprir o seu chamado. Percebemos que o conceito de liberdade, 

nesse contexto, apresenta restrições, já que a mulher não possui a opção, 

sequer, de escolher, ou não, submeter-se ao seu marido. Sua liberdade, 

portanto, está, apenas, no cumprimento de suas funções no lar e no ceio da 

família que constituiu.  

O termo ―empoderamento‖ evoca um discurso muito aludido na 

atualidade, o feminismo, movimento social de luta por direitos igualitários entre 

homens e mulheres. Empoderar-se é, portanto, lutar para que os direitos civis, 

sociais e econômicos sejam igualitários, é buscar por equidade de gêneros. No 

contexto religioso, esse termo sofre um deslocamento de sentido: empoderada 

é, portanto, a mulher cheia do Espírito Santo de Deus, um dos elementos que 

compõe a trindade cristã; é a mulher que é submissa ao esposo e faz isso com 

amor.  

Por fim, a última ―verdade‖ destacada pelo pregador é: ―O papel da 

mulher é tratar o homem com todo respeito‖. Nesse momento, ele discorre 

sobre a mulher como ―coroa‖ na cabeça do marido e a mulher como ―câncer‖ 

para os seus ossos. Vejamos:  

... provérbios capítulo doze versículo quatro diz que basicamente 
existem dois tipos de mulher... ―há mulheres que são como uma coroa 
na cabeça do seu esposo‖... e também nos diz esse texto ― há 
mulheres que são como câncer em seus ossos‖... e se você já viveu 
um pouquinho você talvez já tenha percebido as duas situações na 
vida real... 

No recorte apresentado, observamos que o autor faz alusão a um 

discurso bíblico, presente no livro de provérbios, com a finalidade de 

exemplificar dois tipos de mulher: a que se sujeita ao marido e a que não se 

submete a liderança do marido. Em seguida, para finalizar sua pregação, o 

pregador parte para as suas considerações finais, momento em que encora os 

homens a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja, bem como as 

mulheres a se submeterem aos seus esposos como se submetessem ao deus 

do cristianismo.  
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Conclusão 

O estudo apresentado teve como objetivo investigar as relações 

dialógicas no processo de construção da argumentação em um sermão 

religioso da Igreja Presbiteriana, em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Através da 

sistematização, descrição, análise e interpretação dos dados, pôde-se 

constatar que, ao enunciar, o pregador recupera enunciados alheios para 

fundamentar sua argumentação.  

Entre as vozes convocadas, observamos Jhon Piper, teólogo de grande 

relevância para os protestantes, cujo discurso, tomado como argumento de 

autoridade, é valorado de forma positiva. Além do estudioso, a ideologia de um 

movimento social, a saber o feminismo, é evocada e negativada, uma vez que, 

para o cristianismo, esse discurso se contrapõe ao ―verdadeiro‖ evangelho. 

 

 

Referências 

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

FIORIN, José Luiz. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015. 

SOBRAL, Adail. Ato/atividade e evento. In.: BRAIT, Beth. (Org.). Bakhtin: 
conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2012, p. 11-36.  

______. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do círculo de 
Bakhtin. Campinas: Mercado de Letras, 2009. 

SILVA, Severino Pedro da. Homilética: o sermão e o pregador. Rio de Janeiro: 
Casa Publicadora das Assembleias, 1992.  

VOLÓCHINOV, Valentin Nikolaevich. As mais recentes tendências do pensamento 
linguístico ocidental. In.: ______. A construção da enunciação e outros ensaios. 
Organização, tradução e notas de João Wanderley Geraldi. São Carlos: Pedro & 
João, 2013, p. 101-130. 

XAVIER, Manassés Morais; ALMEIDA, Maria de Fátima. Dialogismo e 
argumentação: leituras do jornalismo político na sala de aula. In.: PIRIS, Eduardo 
Lopes; AZEVEDO, Isabel Cristina Michelan de; LIMA, Geralda de Oliveira Santos. 
(Orgs.). In.: Anais do III Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e 
Argumentação (SEDIAr). Ilhéus: Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(Editus), 2016, p. 3201-3211. Disponível em 
<http://octeventos.com/site/sediar/anais.php> Acesso em 11/03/2018. 

http://octeventos.com/site/sediar/anais.php


828 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
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Resumo: No mundo Reformado dos sécs. XVII e XVIII, autores de tratados sobre a 
composição musical, disciplina conhecida então como musica poetica, emprestaram a 
sistemática e a terminologia de oratórias e de poéticas greco-latinas. A descrição mais 
abrangente e detalhada desta concepção musical é representada nos escritos de 
Johann Mattheson (1681-1764), músico e homem de letras. Dentre suas obras, seu 
último tratado musical, Der vollkommene Capellmeister ["O mestre-de-capela perfeito", 
1739], constitui a exposição mais completa disponível acerca da musica poetica. Nesta 
obra, ao se dedicar à inventio, a primeira dentre as etapas que constituem o processo 
de composição retórico-musical, Mattheson divide o trabalho de elaboração de ideias 
musicais em três elementos principais: thema, modus e tactus. O presente texto 
aborda a possível relação entre estes elementos e os três tipos de provas persuasivas 
apresentadas pela Retórica aristotélica e emulada em oratórias latinas. 
Palavras-chave: Musica poetica. Johann Mattheson. Música barroca. Inventio. 
 
Abstract: In the Lutheran Seventeenth and Eighteenth Centuries world, authors of 
treatises on musical composition, discipline then known as musica poetica, borrowed 
their system and terminology from greek and latin rhetorics and poetics. The most 
comprehensive and detailed description of this musical conception is represented by 
the writings of Johann Mattheson (1681-1764), musician and man of letters. Among his 
works, his last musical treatise, Der vollkommene Capellmeister ["The Perfect Master-
of-Chapel", 1739], presents the most complete exhibition available on musica poetica. 
In this treatise, Mattheson divides inventio, the work of finding musical ideas (first stage 
othe process of rhetorical-musical composition) into three main elements: thema, 
modus and tactus. The present text discusses the possible relationship between these 
elements and the three types of persuasive proof presented by the aristotelic Rhetoric, 
emulated by Latin Oratories. 
Keywords: Musica poetica. Johann Mattheson. Baroque music. Inventio. 
 
 

Introdução 

No mundo Reformado dos sécs. XVII e XVIII, autores de tratados sobre 

a composição musical, disciplina conhecida então como musica poetica, 

emprestaram a sistemática e a terminologia de oratórias e de poéticas greco-

latinas.  

A descrição mais abrangente e detalhada desta concepção musical é, 

sem dúvida, aquela representada pelos escritos do músico e homem de letras 

Johann Mattheson (1681-1764). Dentre suas obras, seu último tratado musical, 
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Der vollkommene Capellmeister ["O mestre-de-capela perfeito", 1739], constitui 

a exposição mais completa disponível acerca da musica poetica. Como já 

indica o próprio título, o texto emula as discussões a respeito da noção de vir 

bonus, peritus dicendi presentes em celebradas retóricas, sobretudo Cícero e 

Quintiliano. Esta vinculação é formalizada pelo próprio Mattheson, no prefácio 

de sua obra. 

Um relevante trecho de ―O mestre-de-capela perfeito‖ é dedicado à 

inventio, etapa inicial dentre aquelas que constituem o processo de composição 

retórico-musical. O sentido primeiro do termo latino não é aquele contemplado 

pelo termo ―invenção‖ em língua portuguesa que, em matriz romântica, sugere 

uma criação a partir do nada ou da inspiração. O termo inventio é melhor 

contemplado pela ideia de ―achamento‖, que pressupõe o acesso a um 

repositório pré-estabelecido de possibilidades argumentativas. Neste sentido, a 

inventio, como processo racional, é sujeita à elaboração artística.  

Mattheson divide a inventio em três elementos principais: thema, modus 

e tactus, discutidos sobretudo ao longo da segunda, dentre as três partes que 

compõem o tratado. A analogia entre estes três elementos e os três tipos de 

provas persuasivas já fornecidas pela Retórica aristotélica e retomada pelas 

preceptivas latinas salta imediatamente aos olhos. Nesse sentido, a eleição 

temática corresponderia à descoberta de provas lógicas, ao passo que a 

escolha do modus se relacionaria à persuasão afetiva e a eleição do tactus 

seria aproximada – ainda que não de modo explicitamente declarado por 

Mattheson, como veremos – ao caráter. O presente trabalho visa delinear e 

discutir, ainda que brevemente, estes três aspectos da inventio musical. 

 

1. Thema 

A ligação entre thema, e o conjunto das provas racionais, segundo a 

vinculação acima proposta, é assim proclamada por Mattheson: ―o thema 

corresponde, na ciência melódica, ao texto ou à matéria‖ (1991 [1739], II, 4, 15, 

p. 122). Vale lembrar que Cícero já afirma, em De oratore, que a função do 

orador é ―discorrer bem sobre qualquer matéria‖ (2001 [55 a.C.], I, 21, p. 52). A 

escolha do texto como fonte de invenção melódica se deve ao fato de que, no 
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séc. XVIII, a música vocal é considerada mais perfeita do que a instrumental, 

justamente devido ao fato de contar com a determinação conferida pelo texto. 

Contudo, Mattheson explica que, na ausência da palavra, a matéria 

corresponde ao afeto a ser representado pela composição. 

O capítulo intitulado ―Sobre a inventio musical‖ (II, 4) de ―O mestre-de-

capela perfeito‖ está dedicado à formulação temática. Ele propõe a obtenção 

de ideias composicionais a partir de uma coleção preexistente de ―melodias, 

procedimentos, cadências e movimentos genéricos‖ (1991 [1739], p. 132), 

engenhosamente justapostos e aplicados à composição de obras singulares. 

Mattheson dedica-se, a seguir, a apresentar e discutir a aplicação de lugares-

comuns diretamente transferidos de preceptivas poéticas a esta fase inicial do 

processo de composição.  

Embora Mattheson remeta o leitor à poética de Christoph Weissenborn 

(1713), sua real e principal referência nesta matéria é Die allerneueste Art, zur 

reinen und galanten Poesie zu gelangen [―Novíssimo método para lograr a 

poesia perfeita e galante‖, 1707], de Christian Hunold. Seguindo Hunold muitas 

vezes de maneira literal, ele apresenta 15 lugares-comuns, ―arquivos de 

fórmulas específicas aptas a ser aplicadas em discursos gerais‖ (1991 [1739], 

p. 132) como base para a elaboração de ideias musicais.  

Mattheson considera o lugar-comum da notação (locus notationis) como 

sendo o mais importante dentre todos os loci. Isto se explica pelo fato de este 

lugar compreender as ferramentas essenciais da elaboração motívica na arte 

do contraponto: alteração rítmica, inversão de intervalos e de melodias, 

repetição de motivos (seja na mesma melodia, seja em vozes diversas) 

realizando imitações. Desta maneira, o lugar-comum da notação é aquele 

compreende os princípios básicos da arte da composição.  

O segundo lugar-comum, lugar da descrição (locus descriptionis), 

também recebe tratamento esmerado, pois compreende a representação 

musical dos afetos, o ―mar sem fundo das inclinações de alma humanas‖ (1991 

[1739], II, 4, 43, p. 127). Neste lugar, é o texto a ser musicado que dita ideias 

ao compositor. No caso da música instrumental, que prescinde do texto cujas 

palavras ditem afetos, Mattheson indica que a música puramente instrumental 
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deve eleger, para representação, a disposição de alma que predominará na 

peça, pois ―os instrumentos também realizam, através do som, um discurso 

eloquente e compreensível‖ (1991 [1739], II, 4, 45, p. 127). A importância deste 

lugar-comum é igualmente clara, considerando que o afeto é unanimemente 

descrito, nas preceptivas da musica poetica, como a matéria própria e 

essencial da música.  

Os demais lugares-comuns – gênero e espécie (locus genus & speciei); 

todo e parte (totus & partium); matéria (materia ex qua); sujeito (materia in 

qua); objeto (materia circa quam); causas (dentre as quatro causas 

aristotélicas, são descritas apenas as causae formalis e finalis); propriedades e 

acidentes (locus adjunctorum); circunstâncias (locus circumstantiarum); 

comparação (locus comparationis); oposição (locus oppositorum); exemplos 

(locus exemplorum); testemunhos (locus testimoniorum) - recebem um 

tratamento impreciso. Isto não decorre apenas da brevidade das descrições, 

mas também do fato de que as definições apresentadas não são 

acompanhados de exemplos musicais, os quais poderiam esclarecer melhor a 

transposição dos lugares da oratória para a música.  

Mattheson prescreve, como última opção, no caso de ineficácia dos 

recursos fornecidos pela perscrutação de lugares-comuns, a obtenção de 

ideias ex abrupto, inopinato, quase ex enthusiasmo musico, ou seja, a criação 

a partir da pura inspiração poética. Desta forma, argumentos compositivos 

também podem ser obtidos, segundo esclarece Mattheson, pelo estudo de 

obras de compositores excepcionais; pela impressão intensa de uma paixão na 

alma (causada eventualmente, por um meio externo, como o vinho); pelo 

contraste caloroso de ideias. Contudo, trata-se, como esclarece Mattheson, de 

um recurso composicional a ser adotado apenas em casos extremos. 

 

2. Modus 

Em seu referencial texto de 1739, Mattheson não se aprofunda nas 

questões que envolvem a escolha da tonalidade (ou do modo, em composições 

de estilo antigo). Entretanto, neste ponto do texto, ele convida o leitor à 

investigação de outras fontes, dentre as quais se encontra um texto anterior, 



832 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

também de sua autoria, intitulado ―Das Neu-eröffnete Orchestre‖ [―a orquestra 

recém-inaugurada‖], publicado em 1713. Nesta publicação de juventude, 

Mattheson vincula as tonalidades, assim como os modos, a diferentes afetos, a 

partir dos seus efeitos no ânimo no ouvinte. Lemos com Mattheson que ―o fato 

de cada tonalidade ter algo especial em si e se diferenciar de outra por 

provocar efeitos muito diferentes é do conhecimento de todos – se 

considerarmos a momento, as circunstâncias e as pessoas‖ (2004 [1713), III, 2, 

p. 232). 

Na preceptiva de 1713, Mattheson apresenta uma lista de 

potencialidades afetivas dos modos eclesiásticos e das tonalidades. Ele se 

insere, neste respeito, em uma rica tradição musical que tem raízes na 

Antiguidade, e que prolifera em poéticas musicais surgidas entre o fim do séc. 

XVII e a metade do séc. XIX. 1 Estas correlações entre tonalidades e afetos se 

baseiam em critérios como a observação das possibilidades de colorido 

conferidas pela instrumentação ou as sutilezas de afinação conferidas pelos 

temperamentos desiguais.  

Vale notar que não há conformidade entre os autores que se dedicaram 

ao tema, no que tange às capacidades afetivas das tonalidades. O próprio 

Mattheson está ciente desta disparidade, ao afirmar que ―há muitas 

contradições quanto aos afetos que cada tonalidade desencadeia, quais são 

eles e como são‖ (2004 [1713], III, 2, p. 232). 

Não obstante esta diversidade, que não infrequentemente envolve 

contradições extremas entre as definições, o que nos importa observar é a 

existência de uma opinião comumente aceita nos séculos XVII e XVIII (doxa), 

segundo a qual as tonalidades encerram em si potencialidades afetivas, e que, 

desta forma, a escolha do tom está longe de ser fortuita, devendo estar em 

harmonia com o afeto principal exibido pelo thema da composição.  

Voltando ao tratado de 1739, vimos, acima, que, nele, Mattheson não se 

detém na descrição das potencialidades afetivas das tonalidades. Contudo, ao 

discorrer sobre a inventio segundo o lugar-comum da descrição (locus 

descriptionis), Mattheson remete o leitor à descrição dos afetos encerrada na 

                                                           
1
 Para mais informações sobre o assunto, cf. STEBLIN, 1981. 
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primeira parte do tratado (1991 [1739], I, 3, 48-89 p. 15-20). Neste trecho (que, 

significativamente, se segue à explanação sobre o potencial medicinal da 

música), as paixões são analisadas sob a perspectiva de seu potencial para o 

alcance da Virtude.  

Mattheson reitera a faculdade da música de incitar e controlar os afetos, 

que, para ele, são ―a verdadeira matéria da Virtude, que não é outra coisa 

senão a inclinação de uma alma bem-disposta e prudentemente moderada‖ 

(1991 [1739], I, 3, 49-89, p. 15-20). Controlando as paixões do público, ―o 

mestre-de-capela deve instilar amor pelas virtudes e repulsa aos vícios na alma 

do ouvinte, pois a música é uma doutrina de educação‖.  

 

3. Tactus 

As discussões sobre ritmo (tactus) em ―O metre-de-capela perfeito‖, 

assim como no já mencionado texto de 1713, ―A orquestra recém-inaugurada‖, 

atestam a força dos ritmos na composição melódica2. Os dois textos discutem 

o ritmo sob a perspectiva dos pés métricos e das fórmulas de compasso.  

Na obra de 1739, Mattheson afirma que o ritmo é essencial para que a 

melodia comova o ouvinte: ―nenhuma melodia poderá suscitar uma emoção 

verdadeira ou um sentimento correto se a rítmica não houver proporção 

agradável entre os pés métricos‖ (II, 7, 3, p. 171). 

A despeito da relação traçada entre ritmo e afeto, Mattheson discorre 

sobre os pés métricos a partir de seu caráter, descrevendo-os como ―elevado‖, 

―moderado‖, ―majestoso‖ etc.. O mesmo ocorre com os compassos: quando 

explicados de acordo com o mouvement, ―os movimentos da alma ou do bom 

gosto‖ (II, 7, 6), os mesmos são qualificados com termos que representam 

caracteres, como ―grave‖, ―lento‖, ―adagio‖, vivace‖. O mesmo ocorre no texto 

de 1713. Dessa forma, embora a relação entre ritmo e caráter não seja 

formalmente declarada, as definições exibem, na prática, esta proximidade.  

Mattheson apresenta um terceiro aspecto do ritmo, relacionando-o com 

fórmulas definidoras das diversas espécies de danças, e neste ponto, tange 

uma questão que merece maior atenção. No âmbito das danças, essenciais ao 
                                                           
2
 Cf. 1991 [1739], II. 6 e 7, p. 150-174 e 2004 [1713], I, 3, p. 76-89. 
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gosto francês, a relação entre o ritmo e a noção de caráter é evidente, pelo 

menos desde o séc. XVII. As danças instrumentais dos principais claveicinistes 

franceses, desde Louis Couperin (1626-1661) até Jean-Philippe Rameau 

(1683-1764), são costumeiramente batizadas com nomes de personagens ou 

de localidades, o que não apenas serve como homenagem, mas confere para o 

executante uma indicação de caráter da peça. A noção de caráter aparece, 

ainda, no título da fantasia de Jean-Fery Rébel, Les caractères de la danse 

(1715).  

Ao discorrer sobre o gênero das danças no texto de 1739, Mattheson 

também deixa transparecer a mesma relação entre ritmo e caráter: ―a utilidade 

da arte da dança e de suas melodias consiste em, através delas, criar o ódio a 

certos afetos e vícios repugnantes, incitando, ao contrário, outros movimentos 

de alma e virtudes louváveis‖ (1739 [1991], II, 12, 31, p. 207). Neste mesmo 

passo, Mattheson fornece um exemplum que confirma a relação: ―os sábios 

espartanos ensinavam a suas crianças o horror à falta de moderação, fazendo 

dançarem à sua frente escravos bêbados‖.  

A despeito das indicações fornecidas, acima, pelos exemplos da prática 

musical francesa, assim como por Mattheson, a ligação entre ritmo e 

caráter/virtude, no início do século XVIII, é apenas sugerida. Ela só será 

formalmente declarada por Gottfried Körner, no fim do séc. XVIII como aponta 

Videira.3 

 

Considerações finais 

No presente texto discutimos as premissas gerais apresentadas por 

Johann Mattheson a respeito da inventio musical. Evidenciamos como o 

músico alemão emulou retóricas latinas, pela via indireta da poética de 

Christian Friedrich Hunold, fonte principal de Mattheson nesta matéria.  

Ao argumentar a favor da superioridade das provas artificiosas 

constituídas pelos lugares-comuns em relação à inspiração, no ato da 

composição musical, Mattheson se distancia do posicionamento que predomina 

                                                           
3
 Agradecemos ao Prof. Mário Rodrigues Videira (cujo excelente artigo a respeito do assunto 

se encontra no prelo) pela indicação do texto de Körner (1795). 
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em preceptivas musicais românticas. Para Mattheson, o encontramento de 

ideias musicais é um ato preponderantemente racional. Embora a inspiração 

não seja um aspecto totalmente desprezível, ela constitui, nessa chave de 

entendimento de orientação retórica, apenas um recurso auxiliar. 

A relação direta entre os textos de Mattheson e Hunold, aliada à 

brevidade com que Mattheson discorre sobre a maior parte dos lugares-

comuns musicais poderia corroborar para sustentar a hipótese de que o 

tratamento sobre a inventio por Mattheson, constituiria, mais do que um auxílio 

efetivo à composição, um exercício de agudeza para leitores engenhosos, 

operado na intersecção entre oratória e música. Poderia ser aventada a 

proposta de que ―O mestre-de-capela perfeito‖ seja um texto intencionado para 

amadorep, e não especificamente para músicos práticos, 

No que tange às demais provas persuasivas (pathos e ethos) e sua 

correspondência com o modus e o tactus, apesar de Mattheson discorrer 

claramente sobre a ligação entre as tonalidades e os afetos, o mesmo não 

ocorre explicitamente entre os ritmos e a virtude do caráter. Isto ocorre porque 

Mattheson não desvincula os conceitos de afeto e virtude. Este procedimento 

pode ser explicado pela afinidade, já atestada no pensamento categórico 

aristotélico, entre estas duas qualidades da alma, cuja diferença reside apenas 

no fato de o afeto constituir uma disposição intensa e passageira (―disposição‖), 

ao passo que a virtude de caráter é suave e duradoura (―estado‖).4 Embora 

Mattheson considere sempre a relação intrínseca entre as duas provas 

persuasivas, ele jamais as confunde. Neste sentido, o texto de Matthesson 

parece já sugerir a cisão entre afeto e caráter que se manifestará no texto de 

Gottfried Körner, 50 anos posterior ao ―Mestre-de-capela perfeito‖. 
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Resumo: O artigo abaixo relata o processo e partes dos resultados de construções 
identitárias feitas em conjunto com 10 alunas do 1° ano do Ensino Médio de uma 
escola estadual localizada no Bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro, a partir da 
utilização do dispositivo pedagógico ―Aqualtune‖. A pesquisa foi desenvolvida por meio 
de questionários e entrevistas realizadas durante a reunião do grupo de pesquisa, a 
qual chamamos aula-encontro, realizada em novembro de 2017. O objetivo foi 
construir as identidades negras femininas positivas com as alunas a partir da biografia 
de Aqualtune. E, a partir dos dados obtidos, discutir como a utilização do dispositivo 
pedagógico Aqualtune pôde dialogar com a comunidade escolar na qual as alunas 
estão inseridas. Nossa fundamentação teórica baseia-se nos conceitos de identidade 
de projeto (Castells, 1999; Munanga, 1987), linguagem e discurso (Bakhtin, 997) e 
aula-encontro (Romão, 2016; Spink, 2014). 
Palavras-chave: Aqualtune. Ensino de História. Identidade. Análise do Discurso. 
 
Abstract: The article below reports the process and parts of the results of identity 
constructions made in conjunction with 10 students from the 1st year of high school of 
a state school located in the Campo Grande neighborhood, Rio de Janeiro, using the 
pedagogical device "Aqualtune". The research was developed through questionnaires 
and interviews conducted during the meeting of the research group, which we call the 
meeting-class, held in November 2017. The objective was to construct the positive 
feminine black identities with the students from the biography of Aqualtune. From the 
data obtained, discuss how the use of the Aqualtune pedagogical device was able to 
dialogue with the school community in which the students are inserted. Our theoretical 
foundation is based on the concepts of project identity (Castells, 1999, Munanga, 
1987), language and discourse (Bakhtin, 997) and class-encounter (Romão, 2016; 
Spink, 2014). 
Keywords: Aqualtune. Teaching history. Identity. Speech analysis. 
 
 

Introdução 

Quando uma História carregada do discurso do opressor, que retrata o 

chega aos estudantes, em nada contribui para a elevação da autoestima nos 

alunos. Por esse motivo faz-se necessária a busca por estudos de África que 

apontem para outros sentidos. Ao professor, segundo Lima (2004), o 

investimento em cursos de formação e a elaboração de novas matérias-primas 

na tentativa de positivar a identidade negra são realizados com dois sentidos: o 

de denúncia e o de colocar os africanos na posição de sujeitos e não objetos 
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da história. O pensamento da autora (2004) vai se direcionando para uma 

busca cada vez mais atenta do reconhecimento do protagonismo africano na 

história não só do Brasil, mas de todo o mundo, de toda a Humanidade. 

Zamparoni (2011) congrega as ideias de Lima ao atestar que os 

silêncios da História da África nos bancos escolares, provocados pelo 

eurocentrismo e pela história contada de forma parcial são prejudiciais na 

construção identitária negra. Oliva (2009), por sua vez, entende que, apesar do 

grande avanço que foi a Legislação brasileira específica para o ensino de 

História da África, dos africanos e populações afro-brasileiras, há ainda uma 

grande lacuna quando os temas africanos são desenvolvidos em sala de aula. 

Há mudanças, há interesses, há balizas regidas pela Legislação específica, 

mas muito ainda há de ser feito.  

O artigo introduz, entende e se justifica no acesso à biografia de 

Aqualtune como um caminho para essa reconstrução identitária negra positiva 

feminina. Mais do que isso, aponta para o conhecimento da biografia como 

uma das formas de identificar, aprender, apreender e compreender a presença 

africana de forma efetiva na nossa sociedade. 

 

Mas, afinal, quem é Aqualtune? 

Aqualtune, a forte filha do Rei do Congo, liderou no séc. XVII 10 mil 

homens na Batalha de Mbwila, onde foi capturada e vendida como escrava 

pelo reino de Portugal ao Brasil. 

Aqualtune não foi vendida como uma escrava qualquer. Era escrava 

reprodutora: estuprada na senzala dia e noite para gerar filhos fortes e sadios 

para o seu Senhor do Porto Calvo, em Pernambuco. 

Aqualtune, dentre os tantos filhos, sagrou-se mãe de Ganga Zumba, 

Gana e Sabina. E Sabina é mãe de Zumbi. 

Aqualtune não se dobrou. Concentrou suas forças e liderou, grávida, a 

fuga para Palmares, onde se comprovou e respeitou a sua realeza. E onde seu 

neto foi Rei. Os bandeirantes paulistas que acabaram com o Quilombo dos 

Palmares queimaram viva Aqualtune. Mas Aqualtune, como Palmares, não se 

rendeu. 
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O projeto ―Aqualtunes‖, realizado com o objetivo de positivar identidades 

negras femininas, se rendeu a essa estrategista, mãe, negra, mulher e 

guerreira, não deixando morrer a sua história e homenageando a todas as 

Aqualtunes do Brasil, famosas e anônimas, que não se dobram e aliam afeto e 

coragem para comandar suas famílias. 

Nossa ideia de desenvolvimento do projeto ―Aqualtunes‖ foi a de 

apresentar a biografia de Aqualtune a um grupo de alunas negras de um 

colégio estadual do Rio de Janeiro que, ao tomar conhecimento dessa brava 

história, relatariam a nós as suas lutas, alegrias e dissabores, não só na 

escrita, a que restringimos esse artigo, como também na fotografia, parte que 

contamos com nossos colegas Pablo Melo e Maria do Carmo Souza. 

Nosso método de pesquisa, baseado em Romão (2016) consistiu em 

uma aula-encontro com a exposição da biografia e foto de Aqualtune, debate e 

entrevistas, além da aplicação de questionários e redações ao final dos 

encontros.  

O embasamento teórico-metodológico desdobrou-se utilizando uma 

discussão teórica que envolve os estudos de Identidade de Castells (1999) e 

Munanga (1987) de Bakhtin (1997) e Spink (2014), que nos afinam à Análise 

do Discuso, doravante AD.  

 

Enquadramento teórico 

Construções identitárias 

Os trabalhos de Munanga (1988, 2012) e Castells (1999) auxiliam na 

definição de identidades negras que este artigo quer demarcar. 

Para Munanga (2012), O negro ainda é ―o outro‖, pois não se reconhece 

em si mesmo. O autor aproxima a sua teoria da Psicologia Social e entende 

esse processo como o de valoração cultural que é imposta, por sua vez, nos 

campos consciente e inconsciente. 

Ao constatar isso, o autor (2012) percebe que a identidade está 

construída em cima da diversidade cultural. E que não é possível falar de uma 

sem falar da outra. Munanga (2012) auxilia nos caminhos do artigo ao delimitar 
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alguns passos para a construção identitária negra, acoplada ao 

multiculturalismo, como por exemplo: ―ensinar aos alunos as contribuições dos 

diferentes grupos culturais na construção da identidade nacional; - mudar o 

currículo e a instrução básica, refletindo as perspectivas e experiências dos 

diversos grupos culturais, étnicos, raciais e sociais; etc‖ (MUNANGA, 2012, p.7) 

Castells (1999), por sua vez, traça uma tipologia daquilo que chama de 

identidade dos oprimidos (GONÇALVES, 2010, p.379): há a Identidade 

legitimadora, introduzida pelas Instituições dominantes, que expande e 

racionaliza a dominação entre os atores sociais; a Identidade de resistência, 

que é elaborada por pessoas desvalorizadas e humilhadas em busca de 

reação e sobrevivência diante da opressão dominante – geralmente coletiva; e 

a identidade de projeto, interesse do nosso artigo, que seria o ―vir a ser‖, a 

construção de algo novo.  

Há uma necessidade de construir uma nova identidade negra, positiva e 

estimulante. E a consequência dessa reivindicação vem do desejo de criar o 

que Castells (1999) chama de uma nova história pessoal, onde as experiências 

da vida individual são ressignificadas. 

Sendo assim, a partir do momento em que os negros não se 

reconhecem no espaço, as relações ficam complexas e são introjetadas ideias 

de submissão e baixa autoestima. A identidade de projeto de Castells (1999) 

ativa a possibilidade de reorganizar esses significados no sentido de que 

interrompe a visão negativa e estereotipada e possibilita uma construção 

identitária positiva nas alunas. 

Cercar-se da identidade multicultural, buscando a identidade africana, 

sua cultura, sua política, sua economia, suas manifestações religiosas e sua 

relação profunda com a cultura brasileira é celebrar a tomada de uma ação 

política e reivindicar o diálogo com outros povos e culturas, revisando a relação 

entre os povos são bons passos para a construção da nossa própria tradição. 
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Linguagem, AD e discurso 

Para Bakhtin (1997), a língua não deve ser analisada enquanto um 

sistema abstrato, mas enquanto atividade humana na qual podem ser 

trabalhadas diferentes possibilidades sociais de se produzir textos. Ao mesmo 

tempo, é preciso considerar o momento em que esses textos irão ganhar 

sentido. 

Desdobramos a linguagem através de enunciados, que podem ser orais 

ou escritos, e empregamos essa linguagem em gêneros de discurso, sempre 

fundidos em forma de enunciados, enquanto elaboração e organização. Esses 

enunciados são precedidos e sucedidos por outros enunciados e esses limites 

são definidos pela ação e alternância dos sujeitos do discurso, que dão forma 

ao discurso, que fazem o discurso existir. 

Há infinitas possibilidades de interação linguística, portanto, para 

Bakhtin. E, apesar de dificultoso empregar um conhecimento sistematizado dos 

gêneros de discurso, estudá-los é imprescindível. 

O que podemos afirmar desde já em nosso artigo, é que, a partir da 

leitura de Bakhtin (1994), não há discurso sem interação entre as partes. E que 

o discurso é bifocal, internamente dialogizado. Ou seja, alheio ao próprio 

enunciado. E o dialogismo pode ser composicional, onde ocorre a absorção 

desse discurso alheio ao próprio enunciado, ou constitutivo, onde os 

enunciados se compõem e se constroem a partir de outros enunciados. Aqui 

observamos uma constituição da dialogia a partir da captação de outros 

enunciados pelo enunciador. 

 

Metodologia 

Os trabalhos de Brigagão (2014) e Romão (2016) auxiliaram no 

entendimento de como se planejar e analisar o grupo de pesquisa. 

Foi interessante perceber como as interações grupais são complexas, 

visto que há possibilidades de muitos diálogos. Assim, ao enfatizar as 

interações dialógicas, os posicionamentos, a negociação de sentidos e 

relações de poder que as relações grupais possibilitam, Brigagão (2014) 
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facilitou a percepção de que os grupos são definidos como compostos de 

pessoas que reproduzem situações cotidianas e que podem ser utilizadas tanto 

como objetos – registros de interações – quanto como ferramentas de 

pesquisa. São essas ferramentas que nos permitem estudar as posições em 

relação a um tema ou questão, as relações entre os participantes do grupo e a 

dialogia que a situação grupal possibilita.  

No artigo em questão, o grupo que se formou se conheceu na Escola. 

Todas foram escolhidas por estarem cursando o 1° ano do Ensino Médio Do 

CIEP Helio Pelegrino, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

Como forma de garantir melhor interação entre as participantes, e para 

facilitar a análise do material e a dialogia, o grupo foi reduzido a 10 alunas. O 

encontro foi em uma quinta-feira (das 16:30 às 18:10), na Sala de Leitura da 

escola. A coordenação do grupo foi nossa e contamos com o auxílio dos 

fotógrafos Pablo Melo e Maria do Carmo Souza além da diretora da escola, 

Valéria Ribeiro, na estrutura e da resolução de problemas. 

As intervenções nas atividades, tanto as minhas quanto a dos 

professores-colaboradores, estimularam e facilitaram as discussões, as ideias 

e observações. Garantimos, com isso, a participação dos membros do grupo.  

Durante os grupos de pesquisa, como sugestão do trabalho de Romão 

(2016), nos reunimos na Sala de Leitura em forma circular, com o objetivo de 

que todas as alunas se vissem. Explicamos os objetivos da formação do grupo 

– para fins de pesquisa – e material recolhido foi transcrito de forma a garantir 

a dialogia nos grupos.  

O roteiro utilizado para as entrevistas foi estruturado a partir de quatro 

eixos: identidade (quem são as alunas), alteridade (como se veem e são 

vistas), interação (como convivem com outras alunas da escola e do bairro) e 

história de Aqualtunes (como assimilaram e como – e se fizeram – conexões 

com a sua própria história). Esse roteiro permitiu explorar distintas visões, 

estilos e temporalidades presentes na vida das alunas dentro e fora do espaço 

escolar. 
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Para efeitos de exposição neste artigo, foram reunidas e sistematizadas 

as informações derivadas das entrevistas qualitativas que foram realizadas no 

último eixo, tema deste artigo. 

Para conhecer quem são as alunas, que tipo de vida levam e como 

compartilham da vida cultural de Campo Grande, foi feito um questionário. 

Como suas idades variam entre 15 a 18 anos, todas assinaram um Termo de 

Livre Consentimento Esclarecido e usaram codinomes para participar da 

entrevista. Sã elas: Aparecida, 17; Bárbara, 16; Dandara, 15; Djamila, 17; 

Gabriela, 16; Luiza, 16; Monica, 16; Pérola, 18; Vitória, 15 e Talita, 16. 

Além desse grupo pudemos contar com o depoimento da diretora, negra, 

sobre suas experiências na escola – mas não entrou nas nossas análises a 

seguir. 

Apresentam-se aqui os depoimentos fornecidos através das entrevistas 

realizadas com as alunas após o conhecimento da biografia de Aqualtune. O 

caráter qualitativo das entrevistas permitiu distintas visões, estilos e 

temporalidades presentes na vida das alunas em Campo Grande. 

 

Aqualtune, identidades negras e ensino de História 

O trabalho de Munanga (1986) registra a presença de discursos 

pseudojusticativos que contribuíram para uma imagem negativa, pejorativa, 

estereotipada, violenta e preconceituosa dos africanos. E é justamente esse 

discurso que contribuiu para uma relação de poder na Colônia interpretada 

sempre como dominante x dominado, superior x inferior.  

Os debates estabelecidos na aula-encontro giraram em torno dessa 

temática de descobrir, reconhecer e celebrar a presença de Aqualtune como 

uma presença negra de forma positiva. A história de Aqualtune foi descoberta 

pelas alunas e recontada a partir dos seus olhos. Um desejo de mostrar novos 

olhares para as alunas negras participantes de uma escola estadual do Rio de 

janeiro, situada na Zona Oeste do Rio. Meninas negras, periféricas, pobres e 

com pouca representatividade no espaço escolar, portanto faz-se necessário 

que criemos projetos que as alcancem e que as façam perceber o quanto são 
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potentes e parte fundamental ao contexto escolar. De todas as perguntas que 

fizemos as entrevistadas, selecionamos duas delas para serem analisadas ao 

longo do presente trabalho. São elas: ―Você sabe quem é Aqualtune?‖ e ―Qual 

foi a importância de conhecer a história de Aqualtune?‖ Como resposta a 

primeira pergunta, todas foram unânimes em dizer que não a conheciam e nem 

tinham ouvido falar sobre ela. Como resposta à segunda pergunta, todas foram 

unânimes em destacar o quão importante foi conhecer a história de Aqualtune. 

Vitória, por exemplo, diz: 

Eu não sabia da existência dela. E eu fico muito feliz em saber que a 
nossa história não é só escravidão, não foi só isso. Não é só a 
historinha triste. Uma mulher negra, guerreira, rainha. Pra mim é 
gratificante. 

Para Vitória a existência de Aqualtune nunca foi contada, porém ela fica 

feliz e utiliza o advérbio de negação ―não‖, justamente para demarcar que 

estamos atentos a uma história única, hegemônica e atrelada à escravidão e 

reconhecimento de que não é só de ―historinha triste‖ o negro e a negra 

viveram. E ao final de sua resposta, aponta para uma representante – 

Aqualtune – guerreira e rainha. Demonstrando uma nova forma de ver os 

negros trazidos para o Brasil e escravizados de forma desumana e dilacerante. 

A jovem negra, em sua procura, se afirmará em todos os campos – 

cultural, físico, moral e psíquico – e atestará que a negritude, enquanto volta às 

origens, é uma volta global, é uma volta ao entendimento do todo. É o olhar 

para todos os grupos, afetados ou não pela imposição cultural branca. Para 

Munanga (1986), se o primeiro passo é negar o europeu, o segundo é buscar 

como se estabeleceram as culturas antes do europeu chegar. Olhar para a 

história de todos os dominados – das massas, principalmente. Olhar e refletir 

sobre suas questões particulares, sobre os seus lugares de lazer, sobre seus 

amigos e familiares fez com que as alunas percebessem quem são e o lugar 

que ocupam na comunidade. 

Assim podemos observar também, segundo a fala de Aparecida: 

Sim, os negros não tem reconhecimento na história. Conhecer 
alguém importante na África e no Brasil é importante. 
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Seguiram as respostas de reconhecimento de Aqualtune como ―um 

incentivo‖ (Dandara), ―motivador‖ (Luiza), ―duplamente guerreira‖ (Vitória), 

alguém que faz ―a gente se sentir em bons caminhos‖ (Pérola) ou ―uma mulher 

batalhando por todas‖ (Djamila). Aparecida também se utiliza do advérbio de 

negação para demarcar suas impressões acerca da não legitimidade do negro 

e seu não reconhecimento na história, como parte importante da própria 

história. E a partir da experiência vivida no projeto, a aluna consegue perceber 

a importância de sua ancestral e que a representatividade tanto no Brasil 

quanto na África, faz-se necessária e urgente.  

     

Considerações finais 

Se o trabalho com grupo de pesquisa foi delimitado, tornando as 

generalizações cuidadosas, é possível afirmar que os resultados podem 

colaborar para um diálogo entre identidade e educação. O contato com as 

alunas e a realização dos encontros que impulsionaram o mapeamento deram 

visibilidade ao projeto junto à comunidade escolar. Um dos resultados da 

pesquisa foi a exposição das fotos das alunas com indumentárias – colares e 

turbantes – e o mural de fotos ―Aqualtunes‖. 

Precisamos compreender que o ambiente escolar em que vivemos, 

ainda hoje, nega em parte o acesso à nossa história positiva negra para além 

da escravatura. E é esta mesma palavra que tomamos como marca lingüística 

para o desenvolvimento de nosso trabalho, o advérbio de negação ―não‖ uma 

das marcas que preenchem a escola de ausências. 

Escolher um nome que não era o delas, ou seja, um codinome que vai 

ao encontro do que desejávamos desenvolver neste trabalho podia parecer 

mais uma forma de camuflar as identidades dessas meninas negras, mas o 

que pretendíamos era exatamente o contrário. Buscando no dicionário o 

significado da palavra ―codinome‖, vemos que tal designação serve para ocultar 

a identidade de alguém na intenção de dar nome de maneira secreta a um 

plano de ação. E à medida que elas se apropriaram da história de Aqualtune, 

mais se aproximam de seus codinomes e mais próximas ficam do nosso plano 

de ação. Porque através dos mesmos, a história de tristeza e subserviência 
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que nos foi contada, nos aproxima de algo mais secreto e homogeneizante 

como um codinome que pode unir nossas dores e lutas, movendo-nos para 

algo maior: a apropriação da nossa própria história. 

As perguntas foram pensadas e direcionadas às alunas, no intuito de 

perceber o que sabiam sobre esta mulher? O que teriam de comum com ela? 

O que podem levar para os muros além da escola? Como poderiam identificar 

a falta de representatividade como algo prejudicial? 

Percebendo a escola como um lugar de interação, entre o aluno e o 

professor, através da linguagem, e entendendo que o discurso se organiza a 

partir da interação entre as partes, focamos no advérbio de negação ―não‖, a 

fim de observamos os efeitos de sentido que são proferidos a partir do mesmo. 

O uso do ―não‖, ainda que sejam num uso positivo para as alunas, servem para 

demarcar um cenário de faltas. Todas elas bastante demarcadas e 

dilacerantes. Todas remeteram a um não lugar em que essas meninas não 

estão inseridas, mas que já reconhecem que a elas não cabem. 

Por isso foi tão importante resgatar Aqualtune. Por isso é importante 

continuar a resgatar Aqualtune. 
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IMAGENS DO BRASIL E DE BRASILEIROS NO LIVRO 

DIDÁTICO BRASIL INTERCULTURAL SOB UMA 

PERSPECTIVA DISCURSIVA 

Natasha Susmaga Vargas 
Universidade Estadual de Santa Cruz 

 
Resumo: Este artigo parte da carência de estudos específicos que contemplem uma 
intercultural e crítica no ensino da leitura, bem como de trabalhos que promovam 
discussões a respeito das imagens estereotipadas. Para tanto, selecionamos as 
atividades de leitura da unidade ―jeitinho brasileiro‖ (níveis 3 e 4), da coleção Brasil 
Intercultural, a fim de identificar se há (ou não) a cristalização de estereótipos em uma 
obra que se assume intercultural. Esta pesquisa documental de cunho qualitativo 
apoia-se na Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2001, 2004, 2006), em 
interface com as teorias do discurso, (FOUCAULT, 1995 [1882]; 2003); (2012 [1970); 
Grigoletto (2011) para refletir o discurso do livro didático, e em Kramsch (1993), no 
que tange a um ensino intercultural. A análise apontou que as atividades constroem a 
imagem do brasileiro por meio de uma homogeneização de sua cultura. 
Consequentemente, não colaboram para o desenvolvimento de uma reflexão crítica do 
estudante acerca do outro. 
Palavras-chave: Discurso. Cultura. Estereótipos. Português como Língua Estrangeira. 
 
Abstract: This paper part of the lack of the specific studies that contemplate an 
intercultural and critical teaching of reading, as well as work that promote discussions 
about stereotyped images. Therefore, we selected the reading acitivites of the unit 
―Jeitinho brasileiro‖ (levels 3 and 4), from the Brasil Intercultural collection in order to 
identify whether (or not) there is the crystallization of stereotypes in a work that is 
assume to be intercultural. This qualitative documentary research is based on Critical 
Applied Linguistics (PENNYCOOK, 2001, 2004, 2006) in interface with discourse 
theories (FOUCAULT, 1995 [1882]; 2012 [1970]); Grigoletto (2011) to reflect the 
discourse of the textbook, and in Kramsch (1993), in what concerns to an intercultural 
education. The analysis pointed out that the activities build the image of the Brazilian 
through a homogenization of their culture. Consequently, they don´t contribute to the 
development of a critical reflection of the student about the other. 

Keywords: Speech. Culture. Stereotypes. Portuguese as a Foreign Language. 
 
 

No âmbito da Análise do Discurso de linha foucaultiana, propomos 

desenvolver um trabalho de pesquisa que objetiva contribuir com as pesquisas 

que visam ensinar a leitura em aulas de Português como Língua Estrangeira 

sob a perspectiva intercultural e crítica. A pesquisa justifica-se pela carência de 

estudos específicos que contemplem essa perspectiva no ensino da leitura. Em 

geral, as pesquisas em torno do livro didático reconhecem ser este um discurso 

que colabora com a construção de efeitos de verdade em relação à 

determinada cultura (GRIGOLETTO, 2011; CORACINI, 1995, por exemplo). 
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Além disso, identificamos poucos trabalhos, tais como: como: ―Imagens 

do Brasil em branco e preto nos livros didáticos de português para 

estrangeiros: reflexões para uma educação intercultural‖1, ―Faces do Brasil e 

dos brasileiros em imagens de livros didáticos de português para estrangeiros‖2 

e ―Representação cultural brasileira em materiais didáticos de língua 

estrangeira‖3
 que promovam discussões a respeito das imagens estereotipadas 

frequentemente relacionadas ao Brasil e aos brasileiros em livros didáticos.  

Assim, nesta oportunidade, o propósito é o de analisar as atividades de 

leitura da unidade 3, ―jeitinho brasileiro‖, encontradas nos níveis intermediários 

(3 e 4), propostas na coleção Brasil Intercultural: língua e cultura brasileira para 

estrangeiros, escrita por Giselle Nunes de Castro, Cibele Nascente Barbosa e 

Aline Moreira, sob a coordenação de Edleise Mendes, publicado na Argentina, 

em 2014, a fim de identificar se há (ou não) a cristalização de estereótipos em 

uma obra que assume a perspectiva intercultural. Pretende-se, então, verificar 

como o discurso do livro didático representa as imagens do Brasil e de 

brasileiros e identificar os recursos que podem influenciar a constituição do 

imaginário dos estudantes estrangeiros a respeito da cultura da língua em foco.  

Para tanto, optou-se por um procedimento de análise documental que 

será associado ao arcabouço teórico da Linguística Aplicada Crítica, segundo 

Pennycook (2001, 2004, 2006), em um movimento de interface com as teorias 

do discurso, de acordo com Foucault (1995 [1882]; 2012 [1970]). Ainda 

recorremos a Grigoletto (2011) para refletir em torno do discurso do livro 

didático e, por fim, tomamos Kramsch (1993) por referência no que tange ao 

ensino de língua estrangeira em uma perspectiva intercultural. 

Para isto, primeiramente apresentamos os pressupostos da Linguística 

Aplicada Crítica, área de pesquisa que investiga os fenômenos da língua nos 

mais variados contextos mediante uma abordagem crítica, propondo uma 

interface a Análise do Discurso. No segundo momento, apresentamos uma 

                                                           
1
 Publicado no livro Estudos em Português Língua Estrangeira (2016), de autoria de Lucia 

Maria de Assunção Barbosa. 
2
A dissertação de Talita Barizon (2010) está disponível em: 

<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/5697/3271.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
. Acesso em: 23 fev. 2018. 
3
 Artigo publicado na revista UNIOESTE, por Ana Carolina Borges-Calil (2017). 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/5697/3271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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revisão da literatura sobre a perspectiva intercultural de ensino de PLE. No 

terceiro momento, mobilizaremos os conceitos da Análise do Discurso de linha 

foucaultiana que fundamentam a análise. Em seguida, utilizamos como 

amostra de análise uma atividade de leitura selecionada na referida coleção. E 

por fim, teceremos as considerações finais.  

 

1. O ensino de língua estrangeira sob a ótica da Linguística Aplicada 
Crítica  

Para tratar dos desafios do ensino de Língua Estrangeira numa 

perspectiva intercultural e discursiva, intencionamos fazer uma 

contextualização da Linguística Aplicada (doravante LA), que, conforme 

Pennycook (2006) se caracteriza como ―transgressiva‖, isto é, ―assinala a 

intenção de transgredir, política e teoricamente, os limites do pensamento e da 

ação tradicionais, não somente entrando em território proibido, mas tentando 

pensar o que não deveria ser pensado, fazer o que não deveria ser feito‖ 

(PENNYCOOK, 2006, p. 82).  

Na Linguística Aplicada Crítica, propostas de ensino e aprendizagem de 

línguas podem estar vulneráveis a atuarem como uma de suas 

problematizações. Assim, a LAC que é um dos ramos da LA e se constitui 

como a disciplina que investiga os fenômenos da língua nos mais variados 

contextos sociais, culturais e políticos mediante uma abordagem crítica, 

considerando noções de ideologia, discurso, identidade, subjetividade, 

diferença e poder, que são aspectos cruciais no ensino de uma segunda 

língua, tópicos que até então não tinham sido considerados como de interesse 

sob a ótica da Linguística Aplicada. 

Para Pennycook (2004), essa concepção de ―crítica‖ assume um valor 

de transformação. Isto é, de que ―na qualidade de intelectuais e professores, 

precisamos assumir posturas morais e críticas a fim de tentar melhorar e mudar 

um mundo estruturado na desigualdade‖ (PENNYCOOK, 2004, p. 42). Desse 

modo, a LAC busca integrar os fatos da língua com outras áreas do 

conhecimento, a fim de refletir e redimensionar um fazer linguístico que 
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promova a valorização do sujeito social em sua heterogeneidade, interagindo 

de modo sociodiscursivo e crítico.  

Partindo desse pressuposto, a LAC propõe uma interface com as teorias 

do discurso a fim de contribuir para a reflexão acerca dos sentidos sobre a 

língua e o ensino de língua, que circulam socialmente por décadas como algo 

evidente e naturalizado e que escamoteiam as contradições dos discursos 

pedagógicos. Desse modo, essa ciência discute questões que são 

fundamentais para o ensino de uma LE sob uma perspectiva intercultural de 

ensino. 

 

2. O ensino de língua estrangeira numa perspectiva intercultural  

Segundo Kramsch (1993), o termo ―cross-cultural‖ ou intercultural é 

interpretado como modo de compreender o ―outro‖ e a sua língua de origem. 

Também, pode significar como destaca a autora, o processo de comunicação 

entre pessoas que falam a mesma língua e compartilham um mesmo território, 

mas que participam de diferentes grupos culturais, como étnicos, sociais, de 

gênero, sexuais etc. Ainda, pode se referir ao diálogo entre culturas 

minoritárias e culturas dominantes.  

Quando pensamos especificamente no ensino de língua estrangeira, é 

comum tomarmos o conceito de interculturalidade a partir da ideia de culturas 

como separadas uma da outra, e que ao se relacionarem, uma deve ―respeitar‖ 

e/ou ―aceitar‖ a outra. Estas expressões podem ser consideradas perigosas, 

pois são traços marcantes de superioridade, ruptura de um grupo ou alguém 

em relação ao outro.  

Ao dizermos que ―respeitamos‖ ou ―aceitamos‖ o outro, assumimos uma 

posição de superioridade em relação ao outro. Nesse viés, o espaço de ensino 

aprendizagem de língua estrangeira, pensa a interculturalidade desta forma, a 

partir de posições hierárquicas ou a partir de visões estereotipadas. O livro 

didático pode ser um exemplo disso, pois muitas vezes se constitui como um 

lugar que reúne muitos estereótipos. 

Portanto, é comum no ensino de uma língua estrangeira a reprodução 

de estereótipos em relação a uma determinada cultura, o que, muitas vezes, 
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ocorre devido à influência de certas representações de imagens de um 

determinado país e povo, através dos demais veículos de informação. Assim, 

há uma construção imaginária da cultura que nem sempre condiz com a 

realidade cultural de fato.  

Nessa perspectiva, o ensino da cultura se limita a uma apresentação e 

transmissão de informações sobre um determinado país e as pessoas que o 

habitam, suas atitudes, crenças e visões de mundo e não presume o incentivo 

a intercomunicação entre mundos linguístico-culturais diferentes, como 

explícita Kramsch (1993) em Context and Culture in Language Teaching. 

Legitimando a posição da autora, verificamos que o ensino de cultura não é 

simplesmente uma transferência de informações entre culturas e, sim, uma 

reflexão sobre a cultura-alvo, a de origem e outras.  

Em contrapartida, Kramsch (1993, p. 207) explicita que os estereótipos 

não devem ser descartados, pois interferem nas percepções do estudante, de 

―olhar os outros no seu próprio espelho‖, isto é, perceber os outros através de 

si mesmo. Os estudantes devem estar conscientes sobre os seus próprios 

estereótipos e realidades culturais que facilitam ou impedem a compreensão do 

seu imaginário em relação à outra cultura. 

Nesse sentido, Kramsch (1993, 205) discute a respeito da necessidade 

de que o professor estabeleça uma ―esfera de interculturalidade‖, isto é, 

desenvolva a reflexão do estudante, não somente sobre a língua-cultura que 

está aprendendo, mas também, sobre a sua própria língua. Nesse processo, de 

caráter interpessoal, as visões de cada estudante variam em relação à língua-

cultura alvo, pois dependem de sua língua-cultura nativa.  

Além disso, o professor deve ensinar a cultura como diferença, trazendo 

questionamentos acerca das diversas identidades em sala de aula, de modo 

que as barreiras se transformem em pontes culturais. O estudo com a cultura 

ajuda a desenvolver o pensamento crítico sobre estereótipos culturais e 

também a tolerância com o outro. 

Desse modo, um professor intercultural deve estar atento a ―consciência 

do contexto global‖ (KRAMSCH, 1993, p. 244-245), o que significa estar atento 

aos diferentes contextos de uso da língua, sem exclusão, bem como valorizar a 
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―bagagem‖ cultural e pessoal que os estudantes trazem para a sala de aula. 

Por isso, os conteúdos de ensino devem abarcar as diversas identidades 

socioculturais que circulam em nossa sociedade, as quais estão sendo 

cotidianamente questionadas.   

Nesse viés, cabe ao docente adotar uma postura crítica de ensino que 

assuma uma perspectiva intercultural, isto é, que valorize a cultura do 

estudante estrangeiro e o permita dialogar com a cultura do outro, dirimindo os 

preconceitos e estereótipos pré-existentes. Para isso, é imprescindível a 

seleção ou produção de materiais didáticos que não totalizem a cultura, 

voltados não apenas para o atendimento das necessidades mais imediatas do 

estudante, mas também para a sua participação efetiva na sociedade.  

 

3. As relações de poder e os procedimentos discursivos  

A partir da história do pensamento humano, Foucault (1995 [1982]) 

estuda o sujeito, isto é, a construção da ideia de sujeito e como esse ser 

humano se constitui como sujeito. Conforme o filósofo, o caminho para isso 

acontecer é via práticas de objetivação que geram processos de subjetivação. 

Nessa relação, os modos de pensar circulam e se dispersam pra todos os 

lugares, de forma que quando menos se percebe, o sujeito está afirmando que 

se constitui como um sujeito, por conta daquele jeito de pensar e agir em 

sociedade.  Portanto, essa identificação ocorre por meio da rarefação do 

discurso.  

Nesse viés, Foucault (1995 [1982]) parte de uma investigação crítica 

para definir e explicar as relações de poder, pois, para o filósofo é mais 

significativo ―analisar as relações de poder através do antagonismo das 

estratégias‖ (FOUCAULT, 1995 [1982], p. 234). Partindo desse pressuposto, o 

filósofo pensa nas necessidades que esse conceito impõe, nas condições 

históricas, e como vai estudar isto pensando as consciências históricas na 

situação presente. Pensando especificamente no ensino de uma língua 

estrangeira, a diferença é tida como produtiva, pois atua como um ―gatilho‖ 

para que os estudantes possam expandir seus conhecimentos e seu próprio 

horizonte de possibilidade, bem como, ―[…] adquirem identidades híbridas e 
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aprendem a se sentir confortáveis em um número acentuado de diferentes 

discursos‖ (FOUCAULT, 2012 [1970], p. 33). 

Em A ordem do discurso, Foucault (2012 [1970]) trata dos 

procedimentos discursivos, sendo eles internos e externos. Para o filósofo, é 

necessário conceber o discurso como uma violência que fazemos às coisas, 

em todo o caso uma prática que lhe impomos; e é nessa prática que os 

acontecimentos do discurso encontram o princípio da regularidade. Nesse 

contexto, Foucault tece uma critica que consiste basicamente, em questionar 

os procedimentos discursivos que reforçam e propagam o controle de tudo que 

é produzido pelo discurso. Discute questões como, a interdição, que é um dos 

mecanismos de exclusão que são externos ao discurso.  

Esse procedimento se refere ao direito privilegiado daquele que fala. 

Nele, podemos ver uma clara relação entre discurso e o poder, que pode se 

refletir no ensino de línguas, como é o caso do livro didático, o discurso (a 

construção de sentidos, desenvolvida culturalmente e adquirida socialmente 

nas relações de confronto e poder) que influencia o estudante na produção de 

seus próprios discursos (na construção de seus sentidos). 

 

4. Uma análise das imagens do Brasil e brasileiros nas atividades do 
livro didático Brasil Intercultural 

Neste tópico, ilustramos uma atividade de leitura da unidade 3, do livro 

didático Brasil Intercultural – Língua e cultura brasileira para estrangeiros, do 

ciclo intermediário níveis 3 e 4, (CASTRO; BARBOSA; MOREIRA, 2014), a fim 

de verificarmos como o discurso do LD representa as imagens do Brasil e de 

brasileiros, e por meio de quais procedimentos isto pode influenciar na 

construção do imaginário de estudantes estrangeiros em relação à visão de 

sua cultura de língua-alvo.  

Iniciamos a análise, considerando as relações de poder presentes no 

livro didático, onde identificamos os respectivos sujeitos: os representantes do 

discurso do livro didático, o professor de língua estrangeira e o estudante 

estrangeiro em relação à cultura brasileira. Para isto, retornemos as condições 

históricas em que o LD foi produzido.  
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Em particular, ter-se-á como contexto a expansão do ensino de PLE na 

Argentina que foi impulsionada pela assinatura do tratado do MERCOSUL, em 

1991, declarando o português e o espanhol como idiomas oficiais dos países 

membros. Com isso, houve a busca por materiais didáticos e metodologias 

específicas para o ensino de português para falantes de espanhol, como 

discute Carvalho (2013). A abordagem intercultural, o conceito de língua em 

uso, a oferta de diversos gêneros textuais e a focalização no público hispano 

falante foram necessidades identificadas para codificação do livro didático 

Brasil Intercultural.  

A partir disso, podemos configurar uma relação ―saber/poder‖ que o 

mercado editorial impõe aos autores de livros didáticos. Além disso, os 

discursos inscritos nos livros didáticos evidenciam a imagem de um sujeito-

professor sem voz, despreparado, que se esconde por trás da legitimidade e 

autoridade dos manuais. Nessa perspectiva, ―o professor recebe um ´pacote´ 

pronto e espera-se dele que o utilize. [...] Ele é um consumidor do produto, 

segundo as diretrizes ditadas pelo autor‖ (GRIGOLETTO, 2011, p. 68). 

Neste momento, utilizo como recorte da pesquisa a atividade de leitura 

da unidade 03, ―o ‗preço‘ do ‗jeitinho brasileiro‘‖ (vide Anexo). Neste artigo, 

discute-se as diferentes concepções a respeito do termo jeitinho brasileiro. Em 

seguida, há um quadro para ilustração, como podemos observar a seguir. 

Após a leitura do artigo e do quadro, é solicitado ao estudante que 

responda a três questões, sendo eles: (1), ―Em que convergem os autores em 

relação ao significado da palavra jeitinho?‖; (2), ―As hipóteses, que estão por 

trás das teorias apresentadas no texto, consistem no fato de os cidadãos 

―darem um jeitinho‖ [...] Isso acontece em seu país? O que você pensa sobre 

isso?‖ (3) ―Existe alguma expressão em sua cultura que reflita a prática do 

jeitinho? Comente‖. (CASTRO; BARBOSA; MOREIRA, 2014, p. 43).  

Ao lançarmos um olhar sob essa atividade, nota-se que o enunciado (1), 

quando questiona ao estudante se existe alguma expressão em sua cultura 

que reflita a prática do jeitinho na sua língua-cultura de origem, já conduz ao 

estudante a remeter a representações imaginárias que reforçam os 

estereótipos pré-existentes em relação à cultura brasileira, que, conforme 
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Scollon e Scollon (2001) podem nos cegar ou nos enganar em relação a outros 

aspectos igualmente importantes do caráter humano de seu comportamento, 

como as crenças, ideologias, valores, tradições de cada sujeito.   

No que diz respeito aos enunciados (3) e (4), podemos compreendê-los 

como um ―gatilho‖ para a interculturalidade quando propõem ao estudante falar 

e expor opiniões de sua própria cultura, possibilitando que o mesmo possa 

comparar com a sua cultura de língua-alvo. Assim, podemos dizer que abordar 

essas questões e solicitar a reflexão dos alunos a respeito de sua cultura em 

contraste com a cultura brasileira favorece o surgimento de um ambiente 

propício para o desenvolvimento de uma ―esfera de interculturalidade‖ 

(KRAMSCH, 1993, p. 205). Somente a reflexão intercultural pode auxiliar o 

sujeito imerso em outra cultura a superar as generalizações que fomentam uma 

visão simplificada e preconceituosa a respeito do outro.  

Em contrapartida, podemos perceber que o exercício não discute de 

forma crítica as semelhanças e diferenças culturais, nem tampouco contempla 

o tratamento de conflitos identitários e contradições sociais na linguagem em 

sala de aula, o que é crucial para a promoção de um ensino intercultural, pois o 

estudante está aprendendo não somente a língua, mas todos os aspectos 

culturais que envolvem essa língua.  

Nesse viés, percebemos que o livro didático se destaca como um 

mecanismo discursivo de poder, construído em sociedade. 

A possibilidade para se pensar a economia do LD como um discurso 
de verdade é dada por Foucault (1979) a partir de sua formulação de 
que existe um ‗como‘ do poder, uma certa maneira de o poder 
disseminar em nossa sociedade, que produz efeitos de verdade‖ 
(GRIGOLETTO, 2011, p. 67). 

Desse modo, o LD constrói as suas imagens sobre o Brasil e os 

brasileiros, contribuindo para a reprodução de um imaginário consolidado à 

função de perpetuar certos valores estereotipados de sua cultura. Então, a 

partir do lugar que o estudante está ocupando no discurso, nesta relação de 

poder – do discurso do LD em relação a ele, o estudante passa a se identificar 

com o que é dito e constrói a imagem estereotipada em relação a cultura de 

língua-alvo. 
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Assim, ao pensarmos no ensino de PLE, o enfoque cultural que é dado 

no livro didático é ―cristalizado‖, isto é, falar de cultura brasileira significa falar 

de hábitos/comportamentos estereotipados do brasileiro. Nesta perspectiva, o 

LD é como uma caricatura é ―um espaço fechado de sentidos‖ (GRIGOLETTO, 

2011, p. 68), pois se referem à determinada cultura de modo superficial, 

generalizado e homogêneo.  

Partindo desse pressuposto, cabe ao professor como ―transformador‖ 

(PENNYCOOK, 2004), questionar às práticas docentes, pensando na escolha e 

seleção de materiais didáticos e exercícios que possam promover um ensino 

intercultural. Pois, ser intercultural significa transpor as barreiras da própria 

cultura e ver o ―outro‖ de forma igualitária, reconhecendo a sua cultura como 

diferente e não como inferior ou superior à sua específica.  

 

Considerações finais 

A análise empreendida permitiu constatar que, quando as atividades 

expõem ou sugerem opiniões em relação ao Brasil e aos brasileiros, perpetua-

se uma visão de cultura estereotipada. Portanto, os resultados indicam que as 

atividades do livro didático constroem a imagem do brasileiro por meio de uma 

homogeneização de sua cultura, reforçando os estereótipos pré-existentes. 

Consequentemente, as atividades de leitura não colaboram para o 

desenvolvimento de uma reflexão crítica do estudante acerca do outro, não 

ampliam a sua visão de mundo nem possibilitam discussões acerca das 

aproximações e diferenças culturais.  

Assim, cabe ao professor como ―transformador‖, questionar as práticas 

docentes, pensando na escolha e seleção de materiais didáticos e exercícios a 

fim de ressignificar os seus conteúdos. Isto é, propor atividades que permitam 

que o estudante se posicione criticamente, contraste a sua cultura com a 

cultura do outro, de modo que evite estereótipos, preconceitos e exclusões 

culturais. 
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Anexo - Características do brasileiro 

 

Fonte: (CASTRO; BARBOSA; MOREIRA, 2014, p. 43) 
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O SUJEITO MULHER NA ORDEM DO DISCURSO JURÍDICO DE VIOLÊNCIA 
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Resumo: Dentre muitos acontecimentos que marcaram o processo de evolução de 
institucionalização das demandas feministas, tomamos a Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 e a Lei n° 26.485, de 1° de abril de 2009. Promulgadas respectivamente no 
Brasil e na Argentina, estas leis têm em comum a garantia dos direitos e a erradicação 
da violência contra a mulher. Objetivamos analisar no discurso jurídico das 
materialidades a construção do funcionamento dos modos de subjetivação do sujeito 
mulher. Como pressupostos teóricos consideramos as contribuições da Análise do 
Discurso de linha francesa por meio do suporte teórico-metodológico de Pêcheux e 
Foucault. Os resultados da análise apontam que o discurso jurídico se encontra 
imbricado com questões políticas, configurando-se como estratégia de 
governamentalidade que visa gerir a vida do sujeito mulher e do agressor através das 
estratégias do biopoder.  
Palavras-chave: Modos de subjetivação. Sujeito mulher. Violência doméstica e 
familiar.  
 
Abstract: Among many events that marked the process of evolution of the 
institutionalization of feminist demands, we adopted Law 11,340, dated August 7, 2006 
and Law No. 26,485, of April 1, 2009. Promulgated respectively in Brazil and Argentina, 
these laws have in common the guarantee of rights and the eradication of violence 
against women. We aim to analyze in the legal discourse of materialities the 
construction of the modes of subjectivation of the female subject. As theoretical 
assumptions, we consider the contributions of French Speech Analysis through the 
theoretical-methodological support of Pêcheux and Foucault. The results of the 
analysis point out that the legal discourse is imbricated with political issues, configuring 
itself as a strategy of governmentality that aims to manage the life of the female subject 
and the aggressor through the strategies of biopower. 
Keywords: Modes of subjectivation. Woman subject. Domestic and family violence. 
 
 

Introdução 

A temática da violência contra as mulheres é, atualmente, uma das 

prioridades dos movimentos feministas no Brasil e no mundo. Dessa forma, 

cada vez mais os discursos feministas sobre violência ganham força no âmbito 

das instituições jurídico-políticas da atualidade colaborando para que o sujeito 

mulher conquiste um maior espaço em diversos segmentos da sociedade, 

inclusive no que diz respeito à positivação de direitos.  
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Entretanto, esse reconhecimento conduz a dois modos de subjetivação 

do sujeito mulher: se por um lado ele passa a ser concebido como um símbolo 

de evolução social, por outro é visto como um sujeito ainda excluído de 

algumas esferas, já que existe a necessidade de leis específicas para 

efetivamente torná-lo sujeito de direitos.  

Diante disso, temos por objetivo investigar no discurso jurídico das Leis 

11.340, de 7 de agosto de 2006 e 26.485, de 1° de abril de 2009, promulgadas, 

respectivamente, no Brasil e na Argentina, as relações de saber-poder e os 

modos de subjetivação do sujeito mulher, através de uma leitura discursiva. 

Para tanto, partimos do referencial teórico da Análise do Discurso de vertente 

francesa, embasada nos estudos de Michel Pêcheux, por meio da discussão 

sobre sentido, memória discursiva e interdiscurso e de Michel Foucault para 

trazer à tona categorias como: sujeito, relações de poder-saber, modos de 

subjetivação como forma de articular os fios que se entrelaçam no 

encadeamento teórico e analisar os efeitos de sentido que emergem da 

materialidade discursiva.  

Ao evocar essa tarefa, os discursos destas leis não podem ser 

considerados fenômenos isolados. Uma lei materializada linguisticamente num 

suporte não pode ser descrita e nem apontada como um sistema autônomo, 

mas sim como um percurso de discursos, cujos efeitos de sentido se produzem 

e reproduzem nos enunciados discursivos que emanam do saber jurídico. 

Desse modo, consideramos relevante discutir e problematizar a maneira 

como as leis brasileira e argentina são vistas: enquanto discursos que 

promovem modos de subjetivação do sujeito mulher atrelados às relações de 

poder-saber e de que maneira elas concebem e refletem, na sociedade atual, o 

sujeito mulher. 

Para tanto, utilizar-nos-emos da pesquisa bibliográfica sobre a Análise 

do Discurso de forma a contextualizar a teoria para, em seguida, realizarmos a 

análise do objeto, buscando, na materialidade discursiva das leis brasileira e 

argentina, os efeitos de sentido que estão na base dos modos de subjetivação 

do sujeito mulher.  
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1. A Análise do Discurso francesa: percurso teórico  

Em maio de 1968, na França, após o movimento que iniciou pedindo 

reformas no setor educacional e culminou com uma greve dos trabalhadores, 

em maio de 68, surgem rupturas e deslocamentos que resultam nas teorias 

pós-estruturalistas.  

Dentre elas, destacamos a de Pêcheux que apresenta uma proposta 

para a linguagem que amplia os estudos que se tinha visto até então na 

linguística saussuriana. Assim, o discurso aparece como objeto, fazendo com 

que Pêcheux (2014) se preocupe em inscrever o processo discursivo em uma 

relação ideológica de classes. O discurso é o ponto de contato entre o 

ideológico e o linguístico, delineando os rumos de uma nova teoria, a Análise 

do Discurso (doravante AD). 

Desse modo, a maneira de conceber a língua sofre interferência, saindo 

do liame da linguística imanente, na qual era vista como um sistema abstrato 

de signos (SAUSSURE, 2006), passando a ser compreendida em sua relação 

com a exterioridade. Assim, o objeto de estudo deixou de ser a frase e passou 

a ser o discurso, observado como um entrelaçamento no qual se cruzam 

questões da linguagem em sua articulação com o sujeito e a historicidade que 

permeiam as condições de produção. 

Nos anos 80, para além das questões que se puseram quanto ao lugar 

ideológico do sujeito, Pêcheux também passa a questionar o modo de 

organização e circulação do discurso político. Ele se aproxima da Nova História 

e reconhece, no trabalho de Courtine, a produtividade da aproximação com 

Foucault. Nesse espaço, faz aparecer questões teóricas relativas à 

heterogeneidade, à dispersão e ao acontecimento discursivo.  

Assim, o legado teórico e de procedimentos deixados por Pêcheux 

articulados às contribuições de Foucault nos permitem a compreensão das 

relações históricas entre os indivíduos e a sociedade que são permeadas por 

relações de poder. 

E é exatamente este legado que nos interessa nessa discussão, 

principalmente no que diz respeito à analítica do poder, de Michel Foucault, 
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que discute a genealogia do poder em articulação com as microlutas 

cotidianas, na escavação arqueológica da produção discursiva.  

 

2. Sobre a noção de poder em Foucault 

Para tratar sobre os modos de subjetivação do sujeito mulher nas Leis 

11.340/06 e 26.485/09, necessário se faz empreendermos uma breve 

discussão sobre a concepção de poder para Foucault, pois privando-nos 

dessas considerações, corremos o risco de desentranhar os sujeitos e as 

relações de poder, o que comprometeria a compreensão da desigualdade entre 

os gêneros e, consequentemente, a história da violência doméstica e familiar 

contra o sujeito mulher.  

A noção de poder para Foucault (2017a) difere do que entendemos 

correntemente por esta categoria. Não se trata de algo simplesmente 

repressivo, o poder está presente em todas as instâncias, inclusive nas práticas 

discursivas. Ele deixa em suspenso a noção de poder enquanto entidade 

estável para propor a ideia de poder em exercício materializado por meio de 

práticas discursivas que supõem condições históricas de emergência e são por 

elas determinados. Nesse sentido, o poder é produtor de subjetividade, de mais 

poder, de segregação e, até mesmo, de junção. Ele não vem de cima, ele se 

espraia configurando-se em micropoderes. Para Foucault (2017b, p. 369): 

O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em 
um determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo 
que é um poder, me parece baseada em uma análise enganosa e 
que, em todo caso, não dá conta de um número considerável de 
fenômenos. Na realidade, o poder é um feixe de relações, mais ou 
menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos 
coordenado. Portanto, o problema não é de construir uma teoria do 
coordenado. Portanto, o problema não é de construir uma teoria do 
poder [...]. 

Assim, a teoria foucaultiana descentra o poder do Estado, embora 

atribua-lhe a realização da gestão das necessidades da população, através da 

governamentalidade. O aspecto político das práticas sociais através das 

instituições: prisões, escolas, estabelecimentos jurídicos, entre outros é 

colocado em pauta, e, por essa via, monta a sua perspectiva de estudo sobre o 
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poder: redes capilares que permeiam a sociedade e as instituições (DREYFUS; 

RABINOW, 2013).  

Pode-se, então, dizer que, em toda sociedade, a produção de 

enunciados como a Lei Maria da Penha (no Brasil, Lei 11.340/06) e a Lei de 

Igualdade de Gêneros (na Argentina, Lei 26.485/09), colocam a linguagem em 

funcionamento transformando-a em discursos e estes em subjetividades, 

relacionando-as com o cultivo do poder, do saber, de estratégias e de objetos. 

Neste trabalho, observamos de que forma o saber jurídico é utilizado como 

instrumento de controle da população, e como as leis brasileira e argentina que 

tratam da violência contra o sujeito mulher são empregadas como estratégia de 

governamentalidade por esse saber para alcançar o controle da população 

constituída pelo sujeito mulher. 

Nessa esteira, o sujeito, mediatizado por dispositivos, legitima novos 

saberes que passam a conhecer e encampar melhor as subjetividades. Esses 

saberes são frutos dos embates específicos próprios às formas de dominação 

de cada época. O saber ajuda a ter controle do poder: quanto mais o sujeito 

tem proteção, simultaneamente aqueles que protegem exercem um controle, 

por meio da instauração de políticas de leis. 

Dessa forma, Foucault (2017b) esclarece que é necessário ir além do 

senso comum e observar que, sob as vestes do poder, sempre há um saber 

que o constitui. Ao vislumbrarmos as Leis 11.340/06 e 26.485/09 observamos 

seu amparo pelo saber jurídico, o que legitima o discurso produzido naqueles 

enunciados. Desse modo, o poder não pode ser pensado a partir da ideia de 

posse, mas a partir da noção de exercício ou funcionamento sempre em um 

jogo de relações.  

E, é nesse percurso prático das relações de poder-saber, sugerido 

nessa relação multilateral, que se realizam os micropoderes, pois toda prática 

discursiva se articula com outros acontecimentos, como veremos a seguir. 
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3. Emergência dos enunciados jurídicos que tratam da violência contra 
a mulher 

A tolerância feminina aos abusos sofridos era tomada por muitos como 

cumplicidade por parte da mulher entre os séculos XV e XVIII. Tolerância essa, 

construída pela cristalização de comportamentos sociais nos quais o homem é 

forte e dominador e a mulher frágil e submissa. Essa foi uma das bandeiras do 

feminismo ao destacar a dominação do homem no seio familiar.  

Documentos elaborados pelos organismos internacionais de direitos 

humanos e os Comitês de Monitoramento CEDAW1 e da Convenção de Belém 

do Pará têm manifestado preocupação com o tema das leis para o 

enfrentamento da violência doméstica e familiar, predominantes no continente 

latino-americano. Entre as recomendações apresentadas constam: a 

incorporação de outras formas de violência às quais as mulheres estão 

expostas – além da violência doméstica e familiar; a explicitação do 

componente de gênero como causa da violência, enfatizando a desigualdade 

histórica na distribuição do poder; e a interseccionalidade de gênero com 

outros marcadores sociais que produzem desigualdades sociais como raça/cor, 

etnia, geração, orientação sexual, procedência regional, e o reconhecimento 

desta violência como violação de direitos humanos. 

A Argentina foi um dos primeiros países a adotar as recomendações 

internacionais e, em 2009, aprovou a Ley 26.485 – Ley de Protección Integral 

para Prevenir, Sancionar e Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 

Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Apesar de seu 

caráter abrangente, a legislação é de natureza cível, com previsão de medidas 

de proteção e cautelares, sem ampliar as medidas punitivas de 

responsabilização criminal daqueles que a praticam – recomendação presente 

nos documentos internacionais e esquecida pela legislação argentina.  

Já no Brasil, a Lei 11.340/06 também se limita à violência doméstica e 

familiar, mas diferente da lei argentina aplica-se apenas para vítimas mulheres 

e define esta violência baseando-a em gênero. A lei reconhece ainda a 

violência como violação de direitos humanos (artigo 6º) e abrange medidas 

                                                           
1
 Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 
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cíveis e criminais. Em todos os países, as formas de manifestação da violência 

doméstica e/ou familiar/intrafamiliar abrange a violência física, sexual, 

psicológica ou emocional, moral (Brasil), simbólica (Argentina) e patrimonial ou 

econômica. 

Entretanto, no discurso da Lei 11.340/06 observamos resquícios do 

comportamento machista no tratamento dispensado pelo legislador ao tratar 

discursivamente o homem e a mulher. Nos envoltos das condições de 

produção que permearam o surgimento da dessa lei e da continuidade dos 

casos de violência contra o sujeito mulher, podemos perceber que os sujeitos 

são constituídos pela ação sobre os outros consubstanciando-se numa relação 

de poder que é ―sempre um modo de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e 

o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações‖. 

(FOUCAULT, 2013, p. 288). 

Desse modo, foram as condições de produção que permitiram que se 

fizesse, dessa forma e não de outra, esse entrecruzamento linguagem e 

historicidade, permitindo a construção dos modos de subjetivação do sujeito 

mulher a ser analisada no tópico seguinte. 

 

4. Modos de subjetivação do sujeito mulher pelo viés do discurso 
jurídico 

O discurso das legislações que contemplam medidas específicas para a 

proteção das mulheres em situação de violência baseada em gênero está 

alicerçado sobre diversos mecanismos que asseguram a sua legitimidade. 

Dentre eles, podemos apontar o saber jurídico que o respalda, visto que há 

uma construção da instituição jurídica como capaz de dar proteção aos 

indivíduos, com normas e regras estabelecidas. Dessa forma, as categorias 

violência doméstica e violência familiar, carregam um peso político importante e 

acabam provocando um jogo de luz-sombra ―que dilui as questões de gênero, 

ou, caso as incorpore, não reconhece suas características essenciais (...)‖ 

(CLADEM, 2000, p. 182).  

Na Argentina, a legislação prevê que as formas de violência contra o 

sujeito mulher podem concretamente se expressar como violência mediática, 
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institucional, obstétrica, laboral e doméstica. Quanto às respostas judiciais, 

predominam aquelas no âmbito do Direito Civil e de Família, com a previsão de 

medidas cautelares e de proteção para as vítimas, como por exemplo: o 

afastamento do agressor do local de residência da ofendida e a devolução de 

bens e documentos que pertençam à ela, entre outras que visam à proteção da 

sua integridade física.  

Levando em consideração o caráter basilar das disposições gerais sobre 

a violência doméstica e familiar contra a mulher de ambas as leis, 

selecionamos, para a análise, alguns de seus artigos, levando em 

consideração a semelhança de conteúdo que possuem. 

Artigo 1° Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. (BRASIL, 2006). 

Neste enunciado observamos o exercício do poder disciplinar através do 

discurso da lei brasileira ao ―coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher‖, tornando os sujeitos objetos construídos e normalizados 

pelas relações de poder, a partir das tecnologias sociais baseadas no saber 

jurídico. Os enunciados ―coibir‖ e ―prevenir‖ do intradiscurso constroem efeitos 

de o sentido de ilusão de proteção do sujeito mulher através da legislação e 

impedem a visão quanto aos elementos de dominação, embora sempre haja 

resistência, já que a violência continua existindo. 

Articulo 3° Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los 
derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la 
Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a: (ARGENTINA, 
2009). 

Ademais, observamos que a construção do discurso dos dois 

enunciados é realizada a partir de outros textos, como a Convenção sobre a 



868 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(BRASIL, 2006; ARGENTINA, 2009). Há, portanto, uma relação entre a 

memória do dizer e o que está sendo dito em uma determinada condição. Sob 

o primado do interdiscurso (PÊCHEUX, 2014), os enunciados que 

fundamentam estas legislações agenciam a circulação do discurso com as 

formulações legais anteriores.  

Nas palavras de Deleuze (2013), uma escrita amplia, com tudo aquilo 

que não diz, um conteúdo virtual que multiplica o seu sentido e que oferece ao 

gesto de interpretação a possibilidade de trazer a emergência do sentido de um 

discurso que não é visível, mas que também não é oculto. E, como o sentido 

de um texto se remete à construção de uma unidade discursiva, as leis 

brasileira e argentina se constituem pela inscrição de um mosaico de memórias 

discursivas de outros enunciados legais e pela abrangência de determinadas 

formações discursivas (FOUCAULT, 2014). 

Forçoso lembrar uma diferença significativa entre as leis: a legislação 

argentina reconhece a violência contra a mulher com consequências apenas no 

âmbito cível, enquanto a legislação brasileira trata essa conduta com 

consequências penais. Apesar de não trazer em seu bojo discursivo nenhum 

tipo de pena, a Lei 11.340/06 exige um tratamento diferenciado dos crimes 

domésticos e familiares cometidos contra a mulher. Desse modo, observarmos 

a formação discursiva jurídico-governamental impondo um tratamento 

diferenciado do sujeito mulher nos casos de violência doméstica e familiar. Em 

face da inscrição do sujeito mulher nesta formação discursiva, observamos a 

subjetivação de fragilidade, de proteção especial, produzida pelo exterior, por 

meio de discursos dispersos no social.  

Considerando que os modos de subjetivação produzem sujeitos 

singulares, Fernandes (2012), esclarece que devemos procurar mostrar os 

procedimentos mobilizados para a produção da subjetividade e, 

consequentemente, do sujeito. Dessa forma, podemos perceber que, no 

decorrer da história, os modos de subjetivação sofrem as mais variadas 

transformações. Nessa perspectiva, interessado em compreender a 
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problemática da produção do sujeito nos dias atuais, Foucault comenta as lutas 

políticas que se fazem necessárias em nosso tempo. Segundo Foucault (2013, 

p. 278) são lutas: 

[...] contra as formas de dominação (étnica, social e religiosa); contra 
as formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que eles 
produzem; ou contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o 
submete, deste modo, aos outros (lutas contra a sujeição, contra as 
formas de subjetivação e submissão).  

Assim, muito embora o discurso jurídico se disfarce de neutro, pois 

―muito frequentemente as normas universalizam a perspectiva do dominante‖ 

(MCLAREN, 2016, p. 69), a emergência do discurso de reconhecimento dos 

direitos da mulher e contra a violência doméstica e familiar da qual ela é 

milenarmente vítima, atuam como um processo de subjetivação dos sujeitos e 

determinam as práticas discursivas nas quais eles são engendrados na 

materialidade linguística das leis brasileira e argentina.  

A análise do enunciado discursivo que constitui o artigo 2° das Leis 

11.340/06 e 26.485/09 evocam as lutas feministas que os alicerçam, pois são 

símbolos da resistência. Elas são discursivizadas e repetidas por diferentes 

vozes que são resgatadas na rede de memórias, sendo perpassadas pelos 

efeitos do poder disciplinar e das estratégias de governamentalidade, conforme 

notamos nos enunciados:  

Artigo 2° Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-
lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social. (BRASIL, 2006). 

Articulo 2° Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y 
garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y 
varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres 
a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para 
sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 
ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter 
interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; 1947) e) La 
remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) 
El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La 
asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas 
estatales y privadas que realicen actividades programáticas 
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destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de 
violencia. (ARGENTINA, 2009). 

Esse mesmo discurso possibilita perceber o efeito de sentido da palavra 

―independentemente‖, na lei brasileira, que ao totalizar a população do sujeito 

mulher, permite um efeito de igualdade de direitos que, pelo resgate da 

memória discursiva, antes lhe era negado. Assim como o efeito de sentido da 

palavra ―eliminación‖, que também permite essa mesma interpretação. Em 

ambos os enunciados, o sujeito enunciador remete ao discurso patriarcalista de 

submissão feminina, ao reconhecer que os problemas referentes à opressão 

social de discriminação em relação à mulher ainda existem e que, com o 

advento das leis brasileira e argentina, deverão ser eliminados.  

Esse enunciado legal produz discursivamente modos de subjetivação do 

sujeito mulher como desprotegida, discriminada socialmente, que somente será 

protegida pelo Estado, ou seja, como uma estratégia de governamentalidade 

que irá suprir as formas de discriminação.  

Se a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5°, caput, 

dispõe ―todos são iguais perante a lei‖ e a Constitución de la Nacción Argentina 

de 1853 dispõe que ―todos sus habitantes son iguales ante la ley‖, por que 

legislações infraconstitucional trariam o mesmo discurso? Porque há a 

necessidade de um enunciado jurídico, um dispositivo de segurança específico 

para o sujeito mulher. Esse tratamento retoma a memória discursiva de 

fragilidade atribuída historicamente a esse sujeito e constrói um efeito de 

sentido de reafirmação da diferença, pois se há necessidade de garantir ao 

sujeito mulher o status de igualdade, o sujeito enunciador acolhe que ela é 

desigual frente aos demais cidadãos.  

Ao longo dos enunciados jurídicos objeto deste trabalho vislumbramos o 

exercício da governamentalidade agindo sobre todo corpo social, ou seja, há o 

controle da população a partir da ação de governar a vida do sujeito mulher. Ao 

garantir direitos basilares como ―à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária‖ (BRASIL, 2006) e ―Una vida sin violencia y sin 

discriminaciones; b) La salud, la educación y la seguridad personal; [...] j) La 
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igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; k) 

Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda 

conducta, acto u omisión que produzca revictimización‖ (ARGENTINA, 2009) 

ao sujeito mulher, há a responsabilidade estatal pela condição de vida dessa 

população, visto que não é qualquer tipo de vida dispensada à mulher, mas 

uma ação do poder sobre a vida que garante uma cidadania plena. 

Essa análise remonta interdiscursivamente o discurso sobre a qualidade 

de vida, compreendida como as condições que contribuem para o bem-estar 

físico, mental, psicológico e emocional; os relacionamentos sociais, como 

família e amigos; e também a saúde, a educação e outros parâmetros que 

afetam a vida humana em sociedade. Observamos que há, cada vez mais, 

ingerência do biopoder para a vigilância e o monitoramento sobre o 

comportamento dos sujeitos, reorientando-os para estratégias de 

governamentalidade na promoção do poder sobre a vida. 

A normatividade do enunciado jurídico da lei prescreve o que deve ser, 

entretanto as relações sociais podem não condizer com a expectativa estatal. 

Os enunciados do artigo 3° das leis brasileira e argentina também constroem 

esse efeito de sentido de contradição, pois prometem uma série de garantias 

que dizem respeito à qualidade de vida do sujeito mulher que, na realidade, 

são descumpridas, abrindo uma importante distinção entre os fatos sociais e o 

enunciados jurídicos, o que também implica na ineficiência dos Estados no que 

diz respeito à sua capacidade para regular as relações sociais e instalar o bem-

estar social, atribuídos à governamentalidade estatal.  

Entretanto, esses recortes discursivos indicam o direcionamento do 

sujeito enunciador na defesa daquilo que deseja, apesar de não se coadunar 

com a prática social, tendo em consideração que se trata de enunciados 

mergulhados na formação discursiva patriarcalista e de violência contra a 

mulher, consubstanciando-se em uma meta a ser atingida.  

Assim, observamos que as estratégias de governamentalidade e o 

exercício do poder disciplinar estão na base da legitimação do discurso das 

Leis 11.340/06 e 26.485/09, sustentando os modos de subjetivação do sujeito 

mulher por meio de uma prática discursiva que legitima o corpo social e 
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estabelece padrões, formas de vida e de bem-estar que subjetivam o sujeito 

mulher, por meio de uma vontade de verdade que não dá conta da totalidade 

das resistências nas práticas sociais, fazendo com que a violência permaneça 

e se espalhe nas lutas cotidianas. 

 

Considerações Finais 

Ainda que a aprovação das leis 11.340/06 e 26.485, promulgadas, 

respectivamente, no Brasil e na Argentina, represente um passo importante 

para dar visibilidade ao problema da violência nas relações familiares e para 

pressionar os Estados a cumprir os compromissos assumidos perante a 

comunidade nacional e internacional para a defesa dos direitos humanos de 

seus cidadãos, o reconhecimento das desigualdades de gênero e como isto 

afeta a vida das mulheres e seu desenvolvimento ainda é incipiente. 

O saber jurídico entra em cena legitimando a proteção do sujeito mulher. 

Investido nessa condição, o legislador produz uma vontade de verdade que 

legitima os modos de subjetivação do sujeito mulher, como alguém que 

necessita de proteção. 

Dessa forma, compreendemos a lei brasileira como uma tecnologia de 

governo de vida, isto é, ela se insere em uma rede de práticas discursivas e 

não-discursivas que se inscrevem num conjunto de discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, proposições filosóficas, morais, filantrópicas etc. (FOUCAULT, 

2017b).  

Dessa forma, o discurso jurídico é uma totalidade que integra a 

linguagem falada e os atos que o vinculam. No discurso da Lei 26.485/09, as 

mulheres são faladas a partir de lógicas patriarcais e também falam a partir de 

um lugar de subordinação culturalmente internalizado. (GONZÁLEZ; 

GALLETTI, 2016). 

Em busca de um controle sobre a relação conflituosa entre os sujeitos, 

os discursos de ambas as leis constroem efeitos de sentido, produzindo modos 

de subjetivação do sujeito mulher marcados pelo sofrimento e agressão, 

tentando redimir a presença da submissão feminina por meio de um discurso 
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que demonstra que a mulher foi, por muito tempo, um sujeito silenciado em 

muitos aspectos sociais. 

Deparamo-nos com os enunciados discursivos da lei como estratégias 

de governamentalidade que nos permitiram compreender os modos de 

subjetivação do sujeito mulher como frágil e submissa. Ademais, a situação de 

resistência do sujeito mulher ante a violência sofrida, também é experimentada 

pelo agressor, que resiste à normalização e ao controle social impingidos pelo 

biopoder. 

O processo para que as mulheres brasileiras e argentinas 

conquistassem direitos como a educação, o voto, o trabalho remunerado, o 

prazer sexual, entre outros foi bastante longo. Entretanto, mesmo diante destas 

conquistas, devemos perceber o quanto estes Estados precisam e devem 

avançar para modificar a realidade da violência contra as mulheres. 
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ETHOS, PATHOS, LOGOS… OPERACIÓN MASACRE REVISITADA 

Norma Fatala 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
 
Resumen: Existe un consenso generalizado de que Operación Masacre, de Rodolfo 
Walsh, contiene dos historias: la crónica del fusilamiento de civiles en los basurales de 
José León Suárez (9 de junio de 1956) y de los avatares de la causa judicial y la 
historia de la investigación que se despliega en los paratextos. Pero el verdadero 
desafío está en la convivencia de las modificaciones paratextuales realizadas por el 
autor, y sus antecedentes, relegados sucesivamente al apartado Apéndices. Esto 
introduce –con relación a una historia aparentemente igual a si misma- el tiempo y el 
cambio de las condiciones de producción y reconocimiento. En ese marco, este trabajo 
focaliza, desde una perspectiva sociosemiótica, la impronta discursiva que entreteje 
ambas historias y transforma el conjunto en un alegato, así como las transformaciones 
en las construcciones subjetivas que acompañan el crescendo agónico (político) de la 
argumentación, 
Palabras clave: Estado. Sujetos. Ley. Justicia 
 
Abstract: It is generally agreed that Operación Masacre, by Rodolfo Walsh, contains 
two stories: the chronicle of the shooting of civilians in the dumps of José León Suárez 
(June 9th1956) and the avatars of the legal proceedings; and the story of the 
investigation, which unfolds in the paratexts. But the real challenge is in the 
coexistence of the partextual modifications made by the author and their antecedents, 
successively relegated to the Appendices. This introduces – as regards a story 
apparently unchanged- time and changes in the conditions of discursive production/ 
reception. In this context, this paper focuses –from a sociosemiotic perspective- the 
discursive imprint that interweaves both stories and turns the assemblage into an 
allegation, as well as the changes in the subjective constructions related to the 
agonistic (political) crescendo of the argument. 
Keywords: State. Subjects. Law. Justice 
 
 
 

¿Por qué volver sobre un texto tan comentado, analizado, discutido…? 

La respuesta canónicamente obvia es que la novedad de una investigación no 

remite a su materia, sino al objeto que construye; pero además creo que el 

paso del tiempo hace no sólo posible sino también necesario volver la mirada 

analítica sobre esos textos tan vinculados a la tragedia argentina, para 

preguntarnos qué nos dicen -más allá de toda intencionalidad o voluntad 

política- acerca de un estado de discurso y de la emergencia de una corriente 

contrahegemónica que hizo posible pensar/decir la revolución, la lucha armada, 

la patria socialista. 
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En ese sentido, Operación Masacre, con sus reescrituras y apéndices 

conviviendo en las sucesivas ediciones, a lo largo de casi dos décadas,1 

constituye una especie de laboratorio de las transformaciones de un 

pensamiento de izquierda cuya semiosis acusa los efectos de poder del 

fenómeno peronista, no por sus facetas doctrinarias, ni por el discurso del líder, 

convenientemente ausente; sino por el espejismo del pueblo, sujeto de la 

historia. 

Precisamente, por entender, con Verón y Angenot, que en términos 

discursivos y no trascendentes los sujetos son un punto de paso de la 

producción social de sentido, voy a intentar, en este breve espacio, resumir la 

incidencia de las construcciones subjetivas en la argumentación.  

Se ha dicho muchas veces que, con Operación Masacre, Walsh ―se 

adelantó‖ al nuevo periodismo. Por cierto, la crónica2 presenta todos los rasgos 

salientes de esa corriente: el desplazamiento del registro a la investigación, las 

migraciones del discurso literario, y, sobre todo, la presencia ostensiva del 

narrador. Esto sugiere, creo, la necesidad de considerar el nuevo periodismo 

no como una tendencia inventada por determinados autores sino como el 

emergente de un estado de discurso y de la cultura letrada en el Occidente de 

la posguerra. Conviene, sin embargo, retener la diferencia específica de 

Operación Masacre con relación a otros textos señeros del nuevo periodismo, 

como A sangre fría, de Truman Capote: esa relación simbiótica de discurso 

periodístico y discurso político, que inscribe el relato, más temprano que tarde, 

en la argumentación. 

En la crónica, las figuras del narrador y el enunciador coinciden y 

remiten a un agente social responsable de sus dichos. Conviene aclarar que la 

noción de agente social se utiliza aquí, en el sentido propuesto por Mozejko y 
                                                           
1
 Estoy considerando la última intervención del autor, en la octava edición, de 1973, al incluir 

entre los apéndices el apartado ―Operación” en cine, que, a su entender, completaba el libro y 
le daba ―su sentido último‖ (2007:182). La decisión editorial de incorporar, a partir de la edición 
de 1984, la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar (1977), dada a publicidad por Walsh 
un día antes de su secuestro, opera una clausura de gran dramatismo, pero no resulta 
relevante a efectos de este trabajo.  
2
 Insisto en denominar crónica a Operación Masacre, porque la producción de verdad no es 

sólo un objetivo explicitado, sino que estructura el modo en que la narración se desenvuelve: el 
despliegue de los vínculos causales y temporales, la descripción de los personajes, la 
presentación de las pruebas, el abundante recurso documental. 
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Costa (2002:16,20), no con relación al sujeto empírico que es su soporte 

biológico, sino al conjunto de competencias, propiedades, capacidad de 

relación, y trayectoria que definen, en determinadas coordenadas témporo-

espaciales, su lugar, esto es su identidad social.  

Una disquisición necesaria si tenemos en cuenta que el agente social 

responsable de la producción discursiva es a la vez el protagonista de un relato 

de iniciación (o quizás sería más preciso decir un relato de conversión) que se 

despliega -aunque no sólo allí- en el entramado paratextual. En efecto, si, como 

en todos los casos, los paratextos de Operación Masacre se orientan a 

controlar la deriva de los interpretantes, las supervivencias conservadas en 

Apéndices son indiciales de la importancia otorgada a la transformación 

cognitiva y pragmática del agente social. Por su copresencia, escrituras y 

reescrituras van dando forma a lo que Ricoeur (1996:147) llama una identidad 

narrativa, una identidad dinámica que ejerce una función mediadora entre los 

polos de la mismidad y la ipseidad, integrando las discontinuidades o 

variaciones en el marco de una trayectoria. 

Una operación, en suma, orientada a producir o consolidar la creencia, 

que refuerza la identidad del agente como investigador e intérprete de los 

hechos y del proceso en el que se inscriben, haciendo ostensiva la manera en 

que estos han alterado su propio punto de vista y la relación de enunciación, 

hasta desplazar la argumentación desde el campo de lo político al de la política 

(cf. Rosanvallon 2003).  

Considerando los paratextos en un orden cronológico, es posible, por 

cierto, relevar invariantes que sustentan la identidad narrativa, pero estas 

tienen que ver, de la manera más clásica posible, a estar con Angenot (2008: 

59-60), con las dimensiones ética y patémica. En cada uno de los momentos, el 

enunciador despliega en su construcción de sí sus atributos morales 

(honestidad, competencia, exhaustividad, sensibilidad social) y sus emociones 

como prueba de la verdad que produce. Aunque los primeros son relativamente 

más estables, hay cambio sutiles en el ethos, así como en las emociones, que 

van a acompañar la escalada antagónica del discurso.  
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Las diferencias, sin embargo, aparecen de manera más nítida en el 

dispositivo de enunciación, donde las figuras de los destinatarios son solidarias 

de los cambios en la figura del enunciador.  

En los paratextos de 1957, aunque conmocionado por los hechos que 

relata, el enunciador preserva la pretensión de objetividad del periodismo 

clásico. En su construcción de sí, explicita repetidamente su desinterés por la 

política y su inicial incredulidad, para resaltar la manera en la que ésta cede 

paso a la indignación, describiendo minuciosamente el proceso de 

investigación y la contrastación de las fuentes. Esto no es ajeno a las lecturas 

adversas que rebate o prevé. Entre las primeras, por supuesto, están los 

comunicados oficiales emanados de las fuerzas represivas como respuesta a 

sus artículos sobre la masacre aparecidos en Mayoría. Más allá de los 

contradestinatarios3 singulares (Teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, 

Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), estas referencias marcan el 

ingreso de un sujeto colectivo antagónico (―los organismos represivos del 

Estado‖) cuyo protagonismo crecerá con el correr del tiempo, dotado de 

continuidad por las alusiones a sus vicios previos a la revolución libertadora, 

así como a sus crímenes posteriores a la masacre de León Suárez. 

La destinación es, sin embargo, más compleja, porque involucra la 

polémica con los participantes de su propio campo (la prensa ―seria‖, los 

―ideólogos‖ de izquierda), que se han llamado a silencio con relación a la 

represión. La argumentación se funda, en este caso, en la universalidad de los 

derechos humanos y ciudadanos y en la no pertinencia de las razones 

partidarias en cuestiones que atañen a la condición humana.  

A la vez, este enunciador que se declara simultáneamente no peronista 

y ya descreído de la revolución libertadora, que propone superar ―odios 

completamente estériles‖ (2007:193) para hablar de derechos humanos y 

ciudadanos avasallados; que aborrece las revoluciones, ―cuyas primeras 

                                                           
3
 ―Al destinatario negativo lo llamaremos contradestinatario. El lazo con éste reposa, por parte 

del enunciador, en la hipótesis de una inversión de la creencia: lo que es verdadero para el 
enunciador es falso para el contradestinatario e inversamente […] En verdad, ese "otro" 
discurso que habita todo discurso político no es otra cosa que la presencia, siempre latente, de 
la lectura destructiva que define la posición del adversario‖ (Verón 1987:17). 
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víctimas son siempre personas inocentes‖ (2007:218); que sostiene la 

performatividad de la palabra impresa para lograr que la justicia castigue a 

quienes ejercen de manera ilegal la violencia estatal; que cita a Sarmiento para 

oponer civilización y barbarie (2007:195); se inscribe plenamente en el marco 

de lo político.4 Configura así un destinatario general amplio e indeterminado, el 

ciudadano habitante, en términos veronianos, aunque ya se sabe que este 

destinatario genérico del discurso publicístico es un público lector-letrado, 

presumiblemente de clase media y, por lo tanto, en la Argentina de los años 50, 

no mayoritariamente peronista. Se trata, en suma de un paradestinatario 

(Verón 1987:17), al cual hay que persuadir de la necesidad de detener (y 

castigar) la represión y las persecuciones para evitar ―nuevos levantamientos, y 

nuevas olas de insensata revancha‖ (2007:217-218).  

Esta forma de manipulación por el temor que acompaña la legítima 

defensa de los derechos humanos y civiles de los peronistas en varios 

fragmentos de la edición 1957 da lugar, notablemente, a la aparición de 

razonamientos sofísticos (tercero excluido, non sequitur), que ponen de 

manifiesto la incomodidad del enunciador con su propio marco de referencia: 

Los fusilamientos, las torturas y las persecuciones son motivos tan 
fuertes que en determinado momento pueden convertir el error en 
verdad. 

Más que nada temo el momento en que humillados y ofendidos 
empiecen a tener razón. Razón doctrinaria, amén de la razón 
sentimental o humana que ya les asiste, y que en último término es la 
base de aquélla. Y ese momento está próximo y llegará fatalmente, si 
se insiste en la desatinada política de revancha que se ha dirigido 
sobre todo contra los sectores obreros. La represión del peronismo, 
tal como ha sido encarada, no hace más que justificarlo a posteriori. Y 
esto no sólo es lamentable: es idiota (2007:193). 

No se trata, sin embargo, de una ocurrencia individual, sino del índice de 

una transformación en curso en la cultura de izquierda: la relectura del 

peronismo propiciada por el exilio del líder y el sufrimiento de grandes sectores 

populares (cf. Altamirano 2011: 94-97). Podríamos decir que la debilidad de la 

                                                           
4
 ―Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la 

nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la 
civilidad, en suma, de todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la 
competencia partidaria por el ejercicio del poder […]‖ (Rosanvallon 2003:20). 
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argumentación, donde las virtudes del peronismo se deducen de la maldad de 

sus enemigos (el imperialismo, la oligarquía, los organismos represivos…) 

oculta el encanto ejercido por las masas peronistas. 

Esta latencia no tiene, sin embargo, consecuencias inmediatas sobre la 

estructura de Operación Masacre; necesita pasar por una negación casi 

nietzscheana. A pesar de su brevedad, el epílogo de 1964 constituye una 

bisagra en la construcción subjetiva del agente social. El fracaso judicial para 

obtener la reparación a las víctimas y el castigo de los responsables de la 

masacre es construido como un fracaso personal por un enunciador 

decepcionado que descree de la justicia, de la democracia, de las palabras y 

del periodismo. 

El interludio nihilista se resuelve a partir de la 3ª edición (1969), cuando 

la enunciación da el giro definitivo hacia la política. El enunciador puede 

entonces responder las preguntas que se hacía el desencantado enunciador de 

1964: ―Era inútil en 1957 pedir justicia para las víctimas de la ‗Operación 

Masacre‘ […] Dentro del sistema, no hay justicia‖ (2007: 223-224).  

No obstante, las intervenciones de 1969 presentan un paradoja: se han 

reescrito el Prologo y el Epílogo, pero en tanto el primero es mucho más 

literario, subjetivo y, podríamos decir, leve, que el Prólogo y la Introducción de 

1957, en parte porque se han omitido los fragmentos que tematizaban lo 

político; en el Epílogo la argumentación es marcadamente agonística, la 

demostración y la axiología se simplifican, para inscribir la masacre en un 

conflicto irreductible de clases, con los aparatos de estado, comenzando por 

las fuerzas de seguridad, al servicio de los intereses de las clases dominantes: 

Se trataba de presentar a la Revolución Libertadora, y sus herederos 
hasta hoy, el caso límite de una atrocidad injustificada, y preguntarles 
si la reconocían como suya, o si expresamente la desautorizaban. La 
desautorización no podía revestir otras formas que el castigo de los 
culpables y la reparación moral y material de las víctimas. […] La 
respuesta fue siempre el silencio. La clase que esos gobiernos 
representan se solidariza con aquel asesinato, lo acepta como 
hechura suya y no lo castiga simplemente porque no está dispuesta a 
castigarse a sí misma (2007:173-174). 

En la última parte de ese epílogo que, en la edición de 1972, sería 

relegada a los Apéndices para dar lugar al apartado ―Aramburu y el juicio 
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histórico‖, el giro político exhibe su matriz ideológica: la clase dominante no es 

otra que la oligarquía, enfrentada al pueblo, al peronismo y la clase trabajadora.  

Una nueva incomodidad subtiende tanto esta reescritura como los 

agregados de 1972 (―Aramburu y el juicio histórico‖) y 1973 (―‘Operación‘ en 

cine‖). Probablemente, porque este discurso no puede explicitar el deseo y el 

cálculo que son parte de sus condiciones de producción. La argumentación se 

vuelve más lacunaria y la escasa mención a Perón y Eva Duarte sugiere la 

soterrada continuidad de su opinión inicial sobre el gobierno peronista.5 Los 

líderes del movimiento sólo son rescatados en la enumeración de las 

perversidades de la Libertadora (la prohibición de nombrar a Perón, el 

secuestro del cadáver de Eva). Esta reticencia es balanceada por la 

construcción de figuras heroicas individuales, como paradigmas de 

identificación imaginaria6 y, sobre todo, por la instauración del pueblo como 

sujeto de la historia y como objeto de identificación simbólica. 

En ―La revolución de Valle‖ (1969) aparecen todos estos elementos, así 

como las limitaciones de la peronización asumida por el enunciador. La 

proclama de Valle era ―profética‖, pero también ―endeble‖, e ilustraba ―la 

ambigüedad [del peronismo] para diagnosticar las causas, convertirse en 

movimiento revolucionario de fondo y abandonar definitivamente al enemigo las 

consignas electorales y las bellas palabras‖ (2007: 66-67). Esta construcción 

contrafáctica, que confunde deseo con condiciones de posibilidad, evoca 

aquella manifestación atribuida a John Williams Cooke acerca de ―obligar a 

Perón a cumplir su rol histórico‖. Aunque hoy resulta difícil encontrarlas 

razonables, ambas se inscriben en una lógica contrahegemónica que lleva las 

                                                           
5
 ―Puedo, sin remordimiento,, repetir que he sido partidario del estallido de setiembre de 1955 

[…]porque abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las 
libertades civiles, que negaba el derecho de expresión, que fomentaba la obsecuencia por un 
lado y el desborde por el otro‖ (2007:215). 
 
6
―La relación entre identificación imaginaria y simbólica -entre el yo ideal [Idealich] y el ideal del 

yo [Ich-Ideal]- es, para valernos de la distinción hecha por Jacques-Alain Miller (en su 
Seminario inédito), la que hay entre identificación ‗constituida‘ y ‗constitutiva‘: para decirlo 
simplemente, la identificación imaginaria es la identificación con la imagen en la que nos 
resultamos amables, con la imagen que representa ‗lo que nos gustaría ser‘, y la identificación 
simbólica es la identificación con el lugar desde el que nos observan, desde el que nos 
miramos de modo que nos resultamos amables, dignos de amor‖ (Žižek 1992:147). 
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huellas de la filosofía de la historia y la ineluctabilidad del cambio social. En 

este marco, Valle, cuya proclama era, por lo menos, ideológicamente dudosa, 

es transformado en héroe por su acción y su sacrificio; por lo cual, profetiza el 

enunciador, ―su figura crecerá justicieramente en la memoria del pueblo‖. 

Este pueblo, destinador final de la historia es el que no lloró la muerte de 

Aramburu. Su apoteosis, sin embargo, como sujeto agente de la historia, está 

en el guionado de ―Operación en cine‖ (que por eso daba ―su sentido último‖ al 

libro): las multitudes en marcha hacia la patria socialista. No es sorprendente 

que el texto que acompaña las imágenes sea leído por Julio Troxler, 

sobreviviente de la masacre y un reconocido militante de la resistencia 

peronista, sobre el cual ya se había deslizado una construcción ficcional en el 

epílogo de 1964: ―Troxler, que salvó esa noche a los que se salvaron‖  

El proceso de heroización de Troxler, como se observará, es correlativo 

al desdibujamiento de las particularidades que aparecían en la descripción 

novelada de los fusilados, titulada ―Las personas‖. La gente común, la pobre 

gente, cede paso al pueblo como agente colectivo dotado de continuidad, 

historia y memoria, héroes y mártires.  

El relato de la conversión al peronismo revolucionario que puede 

reconstruirse en recepción a partir de estas transformaciones, prefigura otra 

clase de destinatario, más restringido, para el cual el agente social puede 

devenir objeto de identificación imaginaria; en términos de Verón (1987), un 

prodestinatario que comparte ideas y valores; al cual, sin embargo, hay que 

persuadir de que ha llegado la hora del enfrentamiento frontal -i.e., político-

militar- con el enemigo (la oligarquía, las fuerzas armadas, los traidores…).  

 

Para concluir 

A partir de 1964, el enunciador reconoce en distintos lugares haber 

caído en razonamientos sofísticos -el autoengaño o el error- al intentar obtener 

justicia de las instituciones del Estado mediante procedimientos discursivos 

(―las palabras‖), ya sean periodísticos, judiciales o políticos. La incapacidad no 

sólo del gobierno surgido de la revolución libertadora, sino de los sucesivos 

gobiernos democráticos para garantizar el cumplimiento de la ley y la vigencia 
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de los derechos constitucionales justifican la transformación cognitiva y 

pragmática del agente social, que, en las siguientes ediciones, pasa del 

aborrecimiento de las revoluciones a la consideración de la revolución 

socialista como única alternativa.  

Y en esta urgencia revolucionaria, creo, es cuando un ethos altruista y 

sacrificial y un pathos deseante y voluntarista arrastran al logos al error trágico. 

Para que la persuasión sea exitosa, la argumentación no sólo debe aportar 

pruebas sobre el error o la maldad de los adversarios, también debe construir 

destinatarios con los cuales los receptores empíricos puedan identificarse; pero 

la nueva izquierda, como lo demuestra Operación Masacre, confundió las 

masas realmente existentes con el colectivo revolucionario que era su 

horizonte de deseo. 
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Resumo: A problemática das relações de gênero no Brasil e a crescente onda de 
mecanismos que legitimam os discursos de invisibilidade da mulher na sociedade 
contemporânea foram os pontos de partida para a idealização dessa pesquisa. Nos 
últimos anos duplas de cantores foram formadas em grande maioria por homens. No 
entanto, no ano de 2016 notou-se uma mudança na formação do mercado da música 
sertaneja no Brasil. As músicas mais executadas nas rádios no ano de 2016 foram 
músicas sertanejas interpretadas por duplas femininas, mas as músicas entoadas por 
essas mulheres não promoveram, necessariamente, um deslocamento dos/nos 
processos discursivos que produziam atém então sentidos a respeito de uma 
desigualdade social para os gêneros masculino e feminino. A partir dessa observação, 
viemos realizando uma sondagem de objetos para os quais pudemos fazer certos 
questionamentos, direcionando-nos ao nosso objetivo que é compreender a presença 
e o efeito da presença da mulher na interpretação de músicas sertanejas no século 
XXI. 
Palavras-chave: Mulher. Música. Discurso. Feminismo.  
 
Abstract: The problematic of gender relations in Brazil and the new mechanisms for 
legitimizing women's invisibility discourses were pointed as starting points for an 
idealization of this research. In recent years the doubles of importance were formed 
largely by men. However, in the year 2016 without notice. The most performed songs 
in the radios in the year 2016 were sertanejas songs interpreted by female doubles, but 
as songs by these women do not promote, there is a way of the two discursive 
processes that produced a sense for the respect of a social inequality for the male and 
female. From this point of view, the accomplishment of a survey of objects for the same 
we could make certain questions, directing us to the fact of being present and for the 
effect of the woman in the interpretation of sertanejas songs in century XXI. 
Keywords: Woman. Music. Speech. Feminism. 
 
 

Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma sondagem para um 

estudo preliminar a respeito da presença da mulher na interpretação de 

músicas sertanejas mais tocadas nas emissoras de rádios brasileiras no ano de 

2016. A escolha desse tema justifica-se pela grande importância que do 

feminismo contemporâneo em diversas entradas sociais, em âmbito prático e 

teórico, além do acadêmico. 

 



885 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

1. A construção do espaço de trabalho para a mulher  

No início do século XX, especialmente em função dos processos de 

expansão industrial, o discurso acerca da importância do trabalho da mulher as 

impulsionam para determinados setores que são considerados apropriados 

para o seu gênero como, por exemplo, para as áreas da saúde e da educação. 

Desta feita, depreende-se que o incentivo à participação da mulher nas 

―escolas normais‖ atendia aos interesses de políticas públicas voltadas ao 

fomento de tais áreas específicas (DORNELAS, 2015; DORNELAS, ASSOLINI, 

2016). 

O debate a respeito das relações de gênero e as suas principais 

mudanças sociais nas quais envolvem a mulher é realizado nos principais e 

mais importantes grupos de discussões e pesquisas, a partir das contribuições 

do trabalho da filósofa francesa Simone de Beauvoir, especialmente conhecida 

por sua obra ―O segundo sexo‖ (1949/1980). A partir do debate impetrado pela 

filósofa, funcionamento significativos dos processos constituintes das mulheres 

passaram a ser visibilizados; e o silêncio no entorno das condições e das 

relações de gênero passaram a ser transformados a partir de ações 

revolucionárias em grupos de mulheres organizadas para este fim. Deste 

modo, afirmamos também a partir do que Ribeiro & França (2014) afirmam, que 

o trabalho de Simone de Beauvoir foi especialmente contributivo. Porém, 

atualmente – nas escolas e demais espaços da sociedade – o cerne das ideias 

de Beauvoir vem sendo silenciada ou pouco ouvidas. 

―O segundo sexo‖ (1949/1980), de Simone de Beauvoir, não objetiva 

estabelecer meios para a liberdade feminina no plano ontológico, ou dizer 

sobre a liberdade como um pressuposto intrinsecamente circunstancial. Isto se 

dá pelo fato de que não há como estabelecer um panorama único e referencial 

de liberdade fim de que se encontre um correspondente para todas sujeitos na 

história.  

Em conformidade com Mota et al. (2000), ―o segundo sexo‖, de 

Beauvoir, é um tratado de perspectiva existencialista sobre a questão da 

mulher, e que faz crítica ao determinismo biológico que, supostamente, designa 

o lugar de pertença da mulher em sociedade em relação às abordagens 
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psicologizantes. Nesta obra, o argumento é desenvolvido entorno do 

entendimento de que a mulher é uma construção social, determinada pelo 

percurso histórico, construída no pensamento ocidental como ―o outro‖, 

caracterizando a presença do princípio da alteridade. Para nós, essa 

compreensão é de fundamental importância para os modos como 

procederemos em nossa pesquisa e construção do corpus, posteriormente, e 

para a compreensão dos processos de entrada da mulher no mercado de 

trabalho e da constituição da posição assumida no enfrentamento do mercado 

fonográfico sertanejo. 

De acordo com Heine (2015), no Brasil a década de 50 do século XX foi 

marcada por um período de grande desenvolvimento econômico quando as 

mulheres se inseriam de forma ainda tímida no mercado de trabalho. Neste 

período, apesar de haver a entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

ainda que tímida, a obediência a determinados padrões sociais faziam a mulher 

ser observada e considerada a partir da sua beleza para ser considerada uma 

―verdadeira mulher‖. O funcionamento ideológico na constituição do sujeito 

mulher é marcado fortemente pelo patriarcado. 

Mesmo passados muitos anos, o que vemos e ouvimos nos meios de 

comunicação eram vozes de mulheres que viviam inúmeros conflitos a fim de 

conquistarem seus direitos básicos de trabalho, em diferentes situações e sob 

diferentes correntes. Mulheres levantando diferentes bandeiras buscando 

mudar suas histórias, empenhando-se em movimentos voltados à 

transformação social, à transformação de visão de uma cultura estratificada e 

limitada sobre o sexo feminino, sobre gênero. Martini & Souza (2016), já 

afirmaram que em grupo mulheres vêm conquistando espaços efetivamente 

igualitários dentro do ciclo de sua convivência social, familiar e profissional.  

Neste ínterim, Barsted & Pitanguy (2011), ainda afirmam que:  

[...] no Brasil, durante a ditadura militar, particularmente a partir de 
meados dos anos 1970, o feminismo se afirma como um novo ator 
político no cenário nacional, como força social que lutava, 
simultaneamente, pelo restabelecimento da democracia e pela 
ampliação desse conceito, de forma a incluir a cidadania plena das 
mulheres como um pilar dessa nova agenda. [...] A abertura destas 
vias de comunicação, ainda tímidas no início dos anos 1980, teve na 
Constituição Cidadã de 1988 um marco fundamental. A Constituição 



887 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

representa um marco na história política do país por partir dos direitos 
de cidadania para construir os parâmetros normativos que regem a 
relação indivíduo-Estado. Piovesan, nesta publicação, enumera as 
principais conquistas das mulheres na nova Carta, resultado de um 
formidável processo de advocacy que articulou governo (Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM), outros Conselhos estaduais 
e municipais e organizações diversas da sociedade civil de defesa 
dos direitos das mulheres (BARSTED & PITANGUY, 2011, p. 35-36). 

 

2. A mulher na indústria musical brasileira 

A respeito da música, inicialmente é importante apontar para o fato de 

que, de nossa perspectiva, a música não se dá como um sistema de 

comunicação pelo qual se desenvolve a capacidade de expressar linguagem. 

Do nosso ponto de partida, a música é uma forma de linguagem. 

Neste ínterim, é de entendimento corrente que a música é uma forma de 

linguagem em funcionamento na vida humana de modo que é possível 

percebê-la nas mais variadas situações cotidianas. Como forma de linguagem, 

a música foi elaborada em diversas culturas e, também, em várias regiões no 

mundo. Segundo Gonçalves (2014), de modo geral, a música acontece com 

um funcionamento intrinsecamente particular produzindo efeitos de sentidos 

mediante à interpretação.  

Para Santos (2015), a música sertaneja constituiu-se com uma 

linguagem particular a partir de elementos da cultura brasileira. Nos primórdios 

de sua formação surgiu a partir da ideia de um sujeito caracteristicamente 

caipira, que adveio do espaço de ruralidade. Estas figuras específicas 

passaram a se materializar nas mais diversas canções, tradições, costumes e 

valores do povo do interior, do meio rural, de diferentes regiões do Brasil onde 

desenvolveu-se um modo de vida que se caracterizava como formadora de 

uma cultura caipira.  

Complementarmente, ainda sobre este início de desenvolvimento da 

música sertaneja, relevante depreender que a relação da música sertaneja com 

a cultura caipira faz com que se dê a instauração de canções deste gênero em 

meio ao discurso moral religioso. Revestido desta moralidade, tal discurso 

tornou-se constitutivo dos sujeitos que encontravam-se inseridos no meio rural 

caipira onde a religião – especialmente a católica – e, sobretudo, a 
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religiosidade – por meio de eventos (romarias, eventos musicais, quermesses), 

imagens, expressões de fé, etc. – é bastante valorizada (SANTOS, 2015). 

 

3. Primeiros apontamentos  

É importante destacar, em conformidade com Senra (2014), que o 

mercado da música sertaneja se encontra, nos últimos cinco anos, em alta 

efervescência no Brasil, que passou por uma grande diversidade de períodos 

musicais que marcaram a cultura e o comportamento de sujeito em diferentes 

épocas. 

Além disso, em uma perspectiva ainda mais recente, emergiram com 

grande profusão cantoras e compositoras que dominam o mercado da música 

sertaneja na atualidade e que, conforme demais cantores e compositores da 

atualidade do mercado sertanejo, trabalham na produção de canções voltadas 

a um retorno do apelo romântico – que o sertanejo tinha deixado de lado com o 

sertanejo universitário – com a ―sofrência‖. Esse estilo faz referência a um 

possível sofrimento daquele que canta após a ocorrência de desilusões 

amorosas. 

A troca de lugar entre homens e mulheres a fim de um ou outro 

ocuparem posição de dominação na relação íntima é uma regularidade 

observada no novo estilo do sertanejo universitário. Na letra da música ―infiel‖, 

de Marília Mendonça, observamos a reiteração de sentido historicamente 

construídos, e de sentidos machistas estabilizados pelos quais a mulher 

supostamente teria o controle de uma situação após o encerramento de um 

relacionamento. No entanto, ao invés de manter-se nessa posição de quem se 

afasta ao perceber que o outro deseja outra pessoa, num suposto controle da 

situação expulsando-o de casa, passa a espelhar a figura da outra mulher com 

quem seu ex-marido passa a se encontrar como uma futura esposa, dona de 

casa, quem supostamente passaria ocupar uma posição de cuidar dele como 

ela havia cuidado até então. Essa outra mulher passaria a ocupar uma posição 

de esposa, necessariamente, pois essa, na interpretação da mulher, é o lugar 

esposa numa relação. ―Agora ela vai fazer o meu papel/E aí vai ser a ela a 

quem vai enganar/Você não vai mudar‖. 
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Iêêê, infiel 

Eu quero ver você morar num motel 

Estou te expulsando do meu coração 

Assuma as consequências dessa traição 

 

Iê iê iê, infiel 

Agora ela vai fazer o meu papel 

Daqui um tempo você vai se acostumar 

E aí vai ser a ela a quem vai enganar 

Você não vai mudar  

(MENDONÇA, MARILIA, 2017). 

 

O machismo impetrado nos processos de constituição das letras de 

música sertaneja do estilo sofrência são significativos para compreendermos a 

sociedade brasileira contemporânea. Historicamente, tais formulações não 

seriam aceitas socialmente, especialmente pelo fato de que uma mulher estaria 

enfatizando palavras como traição e motel em suas músicas, lugar em que uma 

mulher iria/vai para satisfazer sexualmente a si, e a outro(a).  

Com base no levantamento das músicas e na disposição dimensionada 

por Caixeta (2016), a canção, por ser um gênero o discurso, emerge de uma 

configuração social. Na situação dimensionada nesta sondagem, diz respeito a 

uma posição da mulher na música sertaneja e do efeito de conteúdo temático, 

sua forma composicional e seu estilo referindo de forma direta às mudanças 

que ocorrem nas esferas em que a mesma é produzida e circula. 

Para Orlandi (1999), uma narrativa – sob a perspectiva da AD – pode 

promover um convite à indagações de forma que permite o alcance de um 

estado reflexivo quase permanente. Complementarmente, é relevante 

depreender que a Análise do Discurso busca compreender a materialidade 

linguística e histórica de uma certa narrativa, como a narrativa da música. 
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Considerações finais 

Importante ressaltar que nos ocupamos aqui em relatar brevemente uma 

pesquisa que está ainda em sua fase inicial de desenvolvimento. Aqui, 

apresentamos um recorte da sondagem, isto é, da investigação que vem sendo 

realizada com a finalidade de construção de corpus analítico para o qual 

fazemos um questionamento a respeito da invisibilidade da mulher na 

sociedade contemporânea. Uma vez encontrados os objetos para os quais 

pudemos fazer certos questionamentos, nos direcionamos ao nosso objetivo, 

que era compreender a presença e o efeito da presença da mulher na 

interpretação de músicas sertanejas no século XXI.  

De nosso ponto de partida, fundamentados em Pêcheux (1995) e 

Orlandi (1999; 2003; 2005; 2006), foi possível construir breves ponderações 

para futuras análises sobre as canções compostas e interpretadas por 

mulheres no gênero musical sertanejo no ano de 2016. Tais ponderações nos 

apontaram uma construção ideológica machista e de patriarcado associada a 

uma exterioridade constitutiva que dão identidade ao gênero sertanejo 

brasileiro. 

Tendo dito isso, buscou-se realizar um estudo que pudesse dizer não 

apenas a respeito da incorporação da mulher em um determinado mercado de 

trabalho, mas também a respeito da presença da mulher interpretando músicas 

que indiciam efeitos de sentidos em um campo de significação que remete a 

uma historicidade que significa a mulher submissa e frágil, apesar da tentativa 

de textualizar uma outra posição a si.  

Neste ínterim, dessa sondagem suspeita-se que a mulher do século XXI, 

tendo conseguido ampliar sua ocupação e atuação em meio a um mercado 

musical tradicional e reconhecidamente masculino, como é o sertanejo, e 

mesmo existindo outras figuras anteriores influentes e atuantes, esta voz 

feminina contemporânea não desloca, em sua música, os sentidos possíveis 

acerca da posição da mulher na sociedade. 
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OPCIONES LINGÜÍSTICAS Y NO LINGÜÍSTICAS COMO TÁCTICAS Y 

ESTRATEGIAS DE DISPUTA. O CUANDO LA DISPUTA DESDIBUJA LA 

ENTREVISTA 

Pablo Sebastián Piteo 
Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 
 
Resumen: En la presente ponencia, se analizan fragmentos de una entrevista 
periodística con el objeto de argumentar que cuanto mayor es el grado de polemicidad 
en el cual ésta se inserta, más tienden a transformarse y desdibujarse las dimensiones 
genéricas de este tipo de textos y los roles de los participantes. Se intenta mostrar 
además que algunas opciones lingüistas y no lingüísticas son empleadas tácticamente 
por el participante en dicha situación comunicativa mientras que otras lo son 
estratégicamente. Nuestra hipótesis de estudio se justifica así desde una perspectiva 
multimodal de la lingüística y recurriendo a herramientas conceptuales del análisis de 
la conversación y del análisis del discurso.  
Palabras clave: Entrevista. Conversación. Polémica. Corrimiento genérico. 
 
Abstract: This paper is intended to offer an analysis of excerpts from a journalistic 
interview in order to prove that the more controversial the interview, the more the roles 
of participants and the structural dimensions of discourse tend to shift. Besides, we 
intend to show how some linguistic and non-linguistic options are employed tactically 
by the participant in a communicative interaction while others are employed 
strategically. Our hypothesis is justified from a multimodal perspective of linguistics, as 
well as by means of the conceptual tools of conversation and discourse analysis. 
Keywords: Interview. Conversation. Controversy. Genre shift. 
 
 

Introducción 

El grupo empresario Clarín fue uno de los blancos del kirchnerismo para 

la gestación de un proceso de polarización y dicotomización permanente 

durante este ciclo histórico-político. Frente al conflicto, se configuraba la lógica 

amigo-enemigo, nosotros versus ellos, y las diferencias de opinión en el 

espacio público devenían verdaderos campos de batalla simbólicos.  

Durante gran parte de la década kirchnerista, sobre todo a partir del 

llamado ―conflicto con el campo‖, los funcionarios del anterior gobierno no 

tomaban participación, presencial o mediada, en prácticamente ninguno en los 

programas periodísticos del grupo empresario Clarín.  

Concluida esta etapa, el 22 de septiembre del año 2016, la señal de 

cable Todo Noticias (TN), canal perteneciente a dicho conglomerado mediático, 
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transmitió el programa de actualidad política ―El juego limpio‖ que conduce el 

médico Nelson Castro. En dicha oportunidad se entrevistó al diputado nacional 

por el bloque parlamentario ―Frente para la Victoria‖, Axel Kicillof, quien se 

desempeñó como ministro de economía durante los últimos dos años del 

mandato de la expresidenta Cristina Kirchner. Este hecho reunió todas las 

expectativas del caso. 

La entrevista tuvo una duración aproximada de 25 minutos. En dicha 

ocasión, el periodista invitó al entrevistado con el propósito de indagar sobre la 

visión que el exministro tenía de la política económica del gobierno actual, las 

perspectivas económicas futuras, los casos de corrupción que salpicaban a 

exfuncionarios y, básicamente, acerca de las responsabilidades que le cupo a 

la política económica implementada por la gestión anterior en la actual crisis 

socio-económica. 

Fragmentos de dicha entrevista constituyen el corpus del cual 

extraeremos los casos de estudio. Es de resaltar que esta entrevista es elegida 

como corpus de análisis luego de una investigación minuciosa de varios casos 

de entrevistas periodísticas políticas de declaración cuyos desarrollos se vieron 

empantanados por razones de diversa índole, razón por la cual la naturaleza 

genérica de estas entrevistas mutó hacia el debate u otro género de disputa. 

En este artículo, se analizan algunos fragmentos transcriptos de la interacción 

en cuestión en el marco de una concepción interaccional de la argumentación 

polémica.  

En suma, se estudian diversas opciones lingüísticas que los 

participantes en el proceso argumentativo utilizan y se examina cómo éstas 

afectan los aspectos genéricos más específicos del formato entrevista 

periodística de declaración. Desde una perspectiva multimodal del lenguaje, se 

presenta una propuesta que entiende que, cuanto mayor es el grado de 

polemicidad en el cual se inserta una entrevista de declaración política, sus 

fronteras textuales y discursivas se amplían incluso hasta el límite de borrarse 

su propia naturaleza genérica y su efectivización real en el plano de la 

actuación.  
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1. Perspectiva teórica 

La entrevista periodística es un tipo particular de interacción 

conversacional. Por ello, en este trabajo se parte de los estudios surgidos del 

análisis de la conversación impulsados por Goffman (1976), Sacks, Schegloff y 

Jefferson (1974), y Levinson (1989), con el objeto de describir y comprender el 

funcionamiento semántico-pragmático de las opciones lingüísticas que aquí se 

visitan.  

La entrevista, específicamente, es caracterizada por un número de 

participantes que en general se reduce a dos y por una relación claramente 

asimétrica entre ellos. Para Tusón Vals (2015), «quien entrevista es 

responsable de iniciar la interacción, de preguntar y, normalmente, de decidir 

cuándo se acaba la entrevista (…). Por su parte, la persona entrevistada tiene 

la responsabilidad de proveer la información que constituye el contenido básico 

de la entrevista», (71). Se comparte así con Tusón Vals (2015) la 

conceptualización genérica y discursiva de la entrevista en tanto conversación 

asimétrica, reducida en participantes y con roles claramente diferenciados.  

Este trabajo se vale de la producción de Halperin (2008) para identificar 

la tipología correspondiente del tipo de entrevista sobre la que aquí se 

reflexiona: la entrevista periodística de declaraciones políticas.  

El periodista tiene a su disposición al entrevistado para ser 

guiado, interrumpido (con prudencia y sentido de la oportunidad), 
criticado y derivado hacia distintos temas. Tenemos (los periodistas), 
casi siempre la libertad para penetrar en su vida o, cuanto menos, en 
la intimidad de su obra. Estamos autorizados a cuestionarlo 
públicamente en su presencia, a poner en duda sus declaraciones, a 
explorar sus dudas y contradicciones como si alguien nos hubiese 
investido de una autoridad representativa (Halperin, 2008: p. 24). 

Sin embargo, sostenemos que en la entrevista periodística de 

declaraciones es el punto de vista o creencias del entrevistado lo que se desea 

conocer e incluso cuestionar. La entrevista periodística de declaraciones, 

pensamos, no es un debate entre dos políticos; no es una disputa entre un 

proponente y su oponente. Por ello, es un tipo de género periodístico en el cual 

el punto de vista del periodista no requiere ser presentado, como por ejemplo 

en una nota de opinión, ni puesto en confrontación.  
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Se observan, describen y explican para su comprensión en un contexto 

de disputa, las interrupciones, los solapamientos, los gestos, los alargamientos 

vocálicos, la noción de framing, la ironía, las negaciones polémicas, los 

marcadores del discurso y las interrogaciones.  

Contribuciones brindadas por los estudios sobre el debate y la polémica 

(Amossy, 2015; Bolívar, 2009; Kerbrat-Orecchioni, 2015; Plantin, 2003; y 

Wang, 2009); algunas categorías conceptuales del análisis del discurso 

(Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls: 2008) y los conceptos de negación 

polémica e ironía de Ducrot (1984), serán puestas en relación en este proyecto.  

Estas opciones lingüísticas y no lingüísticas utilizadas por los 

participantes de la interacción en cuestión, estudiadas en el marco de un 

contexto de disputa, son de naturaleza variable y representan lenguajes y 

códigos diversos. Por ello, para comprender el funcionamiento semántico-

pragmático de éstas, aquí se adscribe a una perspectiva semiótico-lingüística 

multimodal. De este modo, se sigue la misma línea de los trabajos de Payrató 

(2005) y Kress, Leite García y Van Leeuwen (2010). 

 

2. Opciones lingüísticas y no lingüísticas como tácticas y estrategias 
de disputa  

En esta ponencia se denominan tácticas a aquellas opciones lingüísticas 

que todo actante selecciona espontáneamente y que pone en funcionamiento 

en el campo de confrontación argumentativo en pos de la consecución de sus 

objetivos conversacionales. Las estrategias, por su parte, son el conjunto de 

recursos que de modo deliberado y planificado todo hablante prevé para 

conseguir su fin socio-comunicativo.  

A continuación, se presentan las diferentes opciones (tanto lingüísticas 

como no lingüísticas) que, tanto desde el papel del entrevistador como del 

entrevistado, fueron utilizadas en general y que, de modo tendencial, permiten 

evidenciar ciertos significados que emergen de la multiplicidad de códigos y 

dimensiones que caracterizan a este tipo de interacciones audiovisuales.  
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Alargamiento vocálico.  

El alargamiento vocálico es un elemento paralingüístico que se observa 

con mucha frecuencia en la oralidad. Estos pueden ser utilizados para: 

a) Ganar tiempo, pensar la respuesta y planificar el tópico del turno:  

39. A: pero vayamos punto por punto. digamos, inflación durante su 
gestión hubo mucha. 

40. B: eh:: bue::no, vamos punto por punto.  

41. A: sí, hubo mucha. 

b) Manifestar duda u otra actitud modal por parte del hablante. En este 

caso, el fruncimiento del ceño se combina con el componente verbal.  

52. B: tomando eso, la inflación de los últimos ocho meses del año 
pasado, ¿sabe de cuánto fue? índice de la ciudad de buenos aires 
más o menos cuánto fue… 

53. A: sí, estuvo ahí más o menos del veinti:::dós, veintitrés por 
ciento. 

c) Ratificar o asentir insinceramente lo dicho por el hablante. O expresar 

otro algún tipo de expresión afectiva, evaluativa o emocional. El cambio en el 

tono vocal actúa en conjunto con el recurso referido.  

86. B:  [¿pero sabe qué me parece a mí?] el año pasado, los 
primeros ocho meses, del dieciséis por ciento, este año, treinta y uno 
por ciento.  

87. A: sí.  

88. B: por el mismo índice 

89. A: Bue::no, sí:: 

 

Las interrogaciones.  

Es de notar que, en esta entrevista, el entrevistador ejerce un fuerte rol 

de interrogador dominante que, por momentos, parece convertir la entrevista en 

un interrogatorio judicial. De esta manera, es un participante que domina la 

interrogación, controla la secuencia del intercambio y la estructura general del 

diálogo institucional. No solo asume la iniciación de los turnos y controla la 

secuencia pregunta/respuesta, sino que también intenta restringir la 

oportunidad de iniciar el turno de palabra correspondiente a B. Por otro lado, el 

entrevistador ostenta su lugar de poder mediante preguntas y ciertas 

afirmaciones que, en realidad, vehiculizan su punto de vista moral, ético, 
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político, personal respecto del entrevistado y que tensionan la interacción 

(Wang, 2009: p.182):  

1. A: bueno, axel Kicillof, ¿cómo le va? 

2. B: bien, bien, muy bien.  

3. A: bueno, eh:: tantas cosas… ¿usted es consciente de que 
estamos viviendo un agu- un ajuste que es producto de lo que 
fue su mala gestión al frente del ministerio de economía?  

Con esta pregunta abre la entrevista y le ―declara la guerra‖. En el caso 

del Diputado Kicillof, se utilizan las interrogaciones directas incluso para 

intentar asignarse el rol de su interlocutor, el de entrevistador –como ocurre de 

(88) a (93). 

B:  [¿pero sabe qué me parece a mí?] el año pasado, los primeros 
ocho meses, del dieciséis por ciento, este año, treinta y uno por 
ciento.  

A: sí.  

B: por el mismo índice 

A: Bue::no, sí:: 

B: se duplicó la inflación ¿por qué? ¿por la pesada herencia? 

A: pero por supuesto.  

B: ¿por qué?  

A: pero por supuesto. 

B: bueno, esa es su opinión. yo le pregunto [por qué se duplicó, ¿por 
qué se duplicó?] 

A: [el otro día lavagna lo reconocía] digamos… 

 

La negación polémica 

Para Ducrot (1984), la negación polémica (al igual que la 

metalingüística), supone siempre la presencia de dos puntos de vista 

antagónicos susceptibles de ser atribuidos a distintos seres discursivos. En el 

caso de la negación polémica, esos puntos de vista son internos al propio 

discurso y corresponden a dos enunciadores: E1, responsable del punto de 

vista positivo, y E2, que constituye el rechazo del primero y con el que el 

locutor se homologa (217). 

80. B: =parece que lo está defendiendo pero bueno está 
bien…{risas} 
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81. A: no::: pero yo cuando lo tengo que criticar… soy muy 
crítico de las cosas que dejó el gobierno. 

El énfasis en el índice de polaridad negativa se combina, a su vez, con 

un cambio en el tono de la voz de A.  

 

Marcadores del discurso, mitigadores y modalizadores.  

El marcador, modulado prosódicamente, y en sincronía con el gesto 

(levantamiento del ceño, apertura de los ojos), muestra la actitud del hablante, 

en este caso de A, frente a lo dicho por B. Una actitud que da cuenta de su 

discrepancia respecto de lo afirmado por B. 

74. B: pero ahí está el punto, comparando el mismo índice, no el 
del indec, porque el indec no anduvo los primeros seis meses del 
año, o sea que no tenemos índice-- 

75. A: =y bue::no, del indec no había dejado nada su gobierno= 

En el tramo que se transcribe a continuación (167 a 171), entre los 

participantes se establece una disputa en la cual se oponen los puntos de vista, 

mediante el alargamiento vocálico de los índices de polaridad 

(negativo/positivo). Es aquí donde se hace explícita la imposibilidad del 

intercambio, se evidencia la indisponibilidad a la negociación y la construcción 

del sentido. Mientras A efectúa movimientos de cabeza asintiendo, B busca 

avanzar sobre la posición de su interlocutor acercando su cuerpo hacia la 

mesa, mediante movimientos del torso y de los miembros inferiores.  

167. A: [lo que le quiero] decir es que por la inflación durante su 
gobierno y todo hubo gente que por la inflación no pudo completarlo.  

168. B: no (0.4) 

169. A: sí (0.4) 

170. B: no (0.4) 

171. A: sí (0.4) sí::: sí::: 

Kerbrat-Orecchioni (2016) considera que para llevar a cabo el ataque 

cortés el oponente puede disponer de una serie de marcadores del discurso 

que actúan como mitigadores del ataque. El ―ataque cortés‖, en términos de 

Kerbrat-Orecchioni, «no consiste en suavizar un enunciado abiertamente 

amenazante sino en disimular la amenaza mediante un enunciado que 

constituye, en apariencia, lo contrario de una amenaza», (p. 101).  
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33. A: pero, diputado-- 

34. B: el plan económico, nelson, si me permite… 

35. A: sí. ahora vamos a ir punto por punto… 

36. B: el el, el plan económico es un plan neoliberal de regla punto 
por punto. 

37. A: [diputado, pero diputado] ¿usted no se hace ninguna 
autocrítica de lo que pasó?  

38. B: sí::: 

Como ocurre en (37) y (45) luego de la mitigación-concesión, prosigue 

una pregunta (que puede ser directa o indirecta) en la cual subyace una 

valoración ético-ideológica muy evidente por parte del entrevistador.  

Los modalizadores también pueden disimular el ataque para que luego, 

mediante la pregunta o algún otro mecanismo lingüístico, se busque mostrar la 

contradicción en el entrevistado y acorralarlo.  

21. A: yo creo que… ¿le sorprende que haya referentes del 
sciolismo que apoyen, que digan esto va en el camino correcto? ¿no 
es cierto? como bein, como blejer, que hubieran sido ministros de 
economía de scioli 

Interrupciones.  

Según Bolívar (2009), las interrupciones no lingüísticas también son 

importantes y tienen además «una función política porque sirven a los 

interlocutores para deslegitimar al otro o auto-legitimarse», (p. 235). Esto se 

produce, fundamentalmente, cuando se pretende desestabilizar al otro y 

hacerle perder el control; y mediante las interrupciones reiteradas el oponente 

puede «ganar terreno discursivo y apropiarse de la palabra para terminar una 

intervención cuando no le correspondía el derecho», (Bolívar: 2009, p. 236).  

En el fragmento siguiente también se puede observar que mientras A, el 

periodista, interrumpe a su entrevistado con el objeto de discrepar, deslegitimar 

su posición o sus argumentos, sancionarlo y hasta regular el tópico de la 

conversación (hacerle decir lo que Nelson Castro quiere que el diputado diga, 

que ―reconociera‖ la existencia de la inflación durante su mandato), Kicillof 

utiliza la interrupción para defenderse evadiendo el tema y hasta pretende 

cambiar el eje de la conversación.  

A: ¿pero sabe cuál es la realidad? que hoy se conoce la verdad. 
durante su gestión se mentía y se ocultaba= 
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B: =bueno, yo lo que le diría es que--  

A: usted no hablaba del tema de la inflación= (valor discrepante) 

B: =sí, yo presenté un nuevo índice de inflación, fui al fondo 
monetario a hablar del tema de la inflación 

A: se negaba la inflación= (valor discrepante) 

B: =yo hablé de la inflación y lo presenté= 

A: = sí, muy poco, se negaba= (valor discrepante) 

B: =bue::no… yo hubiera esperado que dijera otra cosa 

A: y bueno, que se reconociera. (valor regulador) 

B: pero ahí está el punto, comparando el mismo índice, no el del 
indec, porque el indec no anduvo los primeros seis meses del año, o 
sea que no tenemos índice-- 

A: =y bue::no, del indec no había dejado nada su gobierno= (valor 
discrepante) 

Es decir, con el objeto de apropiarse del tema de la conversación, 

deslegitimar al otro, resaltar el propio punto de vista, y controlar incluso la 

asignación de los roles socio-comunicativos, esta reiteración de interrupciones 

(o en su caso, los solapamientos marcados entre corchetes como entre 63 y 

67) explicita la disputa por quedarse con el derecho a la pregunta y el control 

de la situación. Esto resulta ostensible en los fragmentos siguientes cuando el 

mismo diputado le asigna al entrevistador el rol de entrevistado con el objeto de 

probar que el periodista maneja información correcta o que simplemente 

conoce de modo fehaciente de lo que habla y polemiza. Irónicamente, lo ubica 

en situación de ―examen‖.  

B: tomando eso, la inflación de los últimos ocho meses del año 
pasado, ¿sabe de cuánto fue? el índice de la ciudad de buenos aires 
más o menos de cuánto fue… 

A: sí, estuvo ahí más o menos del veinti:::dós, veintitrés por ciento. 

B: no, dieciséis.  

A: sí, no. estoy hablando del anual. 

B: sí, sí, sí, la ciudad de buenos aires. los primeros ocho meses 

A: pero estoy hablando de lo anual, [estoy hablando de lo anual] 

B:      [este año], por eso, por eso, 
pero no era un examen [tampoco] 

A:      [no:::] 

B:      [por eso] le digo le digo esto, 
¿pero sabe de cuánto fue este año?= 

A: =sí, ¿pero sabe qué pasa?= 
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Las interrupciones y los solapamientos, siguiendo a Kerbrat-Orecchioni 

(2016) se asocian en general con momentos de fuerte tensión particularmente 

en el debate; son «esos pequeños golpes contra el interlocutor al que se busca 

silenciar o desestabilizar cortándole la palabra» (p. 103). En esta interacción es 

creciente la tendencia a la descortesía puesto que las interrupciones ocurren, 

en la mayor parte de los casos, sin hacer uso de los mitigadores de ataque o 

marcadores discursivos que pudiesen atenuar la carga agresiva.  

El periodista replica los turnos de habla de su alocutario mofándose, 

suspirando enfáticamente, o como se vio anteriormente, haciendo uso del 

alargamiento vocálico en los marcadores del discurso, las repeticiones de los 

índices de polaridad o de los marcadores, para exhibirle su discrepancia y 

hartazgo a su destinatario. En estos ejemplos, se puede advertir cierta 

descortesía conversacional. Mediante estos recursos el periodista mina el 

espacio de la entrevista, manifestándole su desacuerdo y disconformidad a su 

interlocutor transgrediendo además toda regla de cortesía. 

8. B: mire, a mí me tocó ser candidato… 

9. A: sí. 

10. B: y ministro, dos cosas juntas. pero a mí lo que me llama la 
atención es que no avisaron que venían a bajar el salario-- 

11. A: =ejem. 

12. B: a endeudar el país, que no- que no va- no avisaron tampoco 
que venían a aumentar el desempleo, incluso lo negaron mucho 
tiempo. usted sabe, en el parlamento yo tuve en frente a autoridades 
del ministerio que vinieron a decir: ―acá no hay despidos‖. 

13. A: suspiro. 

14. B: hace poquito, el ministro triaca de trabajo vino a decir que 
hay 120 mil despidos en la argentina. pero venían negándolo, con lo 
cual tampoco pensaban o creían… es más decían, y si me permite ir 
a un tema ya más de discurso, decían…podemos vivir mejor, 
vótennos a nosotros que podemos vivir mejor--  

15. A: cla::ro 

 

Ironía.  

Según Ducrot (1989), la enunciación irónica es un tipo de enunciación 

polifónica. En concreto, la enunciación es irónica cuando el locutor introduce en 

él un punto de vista diferente del propio, del que se disocia y se burla 
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implícitamente. La polifonía se caracteriza por la confrontación, en el mismo 

enunciado, de varias perspectivas que se yuxtaponen, se superponen o se 

responden. Supone, por tanto, «una concepción teatral de la enunciación [...]. 

La enunciación aparece como la puesta en escena de diferentes actitudes, 

independientes las unas de las otras o que dialogan entre ellas», (p. 218). 

57. A: pero estoy hablando de lo anual, [estoy hablando de lo 
anual] 

58. B: [este año], por eso, por eso, pero no era un examen 
[tampoco] 

59. A: [no:::] 

En (58), el diputado Kicillof ironiza con un fin burlón al entrevistador, 

Nelson Castro. El enunciado ―pero no era un examen tampoco‖ niega un 

enunciado implícito que se presupone precedente: ―era un examen‖. De este 

modo, el locutor finge identificarse con el enunciado replicado y negado pero no 

con su afirmación implícita. En sincronía con el lenguaje corporal y la diferencia 

prosódica, el hablante histrioniza la construcción de la propia identidad para 

burlarse, ―mojarle la oreja”, al entrevistador quien, por su parte, se mostró 

durante toda la entrevista serio, implacable, cuestionador e incluso enojado, 

recriminador y por momentos agresivo para con su interlocutor.  

La ironía es acaso un rasgo de lo que fue la postura permanente en la 

construcción de sí del entrevistado, una imagen de diputado joven, 

desestructurado, vivaz, poco convencional, que puede darle cátedra al 

periodista serio y encima burlarse de él.  

En (107) Nelson Castro también ironiza puesto que el periodista no se 

identifica con el enunciado afirmativo sino con su declaración negativa: ―Usted 

no es una autoridad moral‖. El carácter irónico de este enunciado también 

puede interpretarse sincronizando el lenguaje verbal, prosódico y corporal; 

independientemente de que la posición política del periodista es de público 

conocimiento o de que a lo largo de la entrevista se explicite.  

107. A:       [claro, usted es] una autoridad moral= 
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Comentarios finales 

La interacción conversacional analizada fue un intercambio que no pudo 

concretar el objeto pretendido por toda interacción periodística: conseguir 

información novedosa, inédita y original, que aportara nuevas pinceladas de la 

producción, la trayectoria o sobre el punto de vista que el entrevistado pueda 

brindar sobre un asunto específico. Esta ha sido una entrevista periodística de 

declaración política disputada desde el punto de vista interaccional, trabada en 

lo concerniente al desarrollo del tema o temas, sin colaboración por parte del 

entrevistado y con un uso del poder deliberadamente excesivo por parte del 

entrevistador.  

Esta entrevista de declaración política, en realidad, se convirtió en un 

debate político, en polémica. Y sin afán de naturalizar la violencia verbal que en 

ella se suscitó, se puede afirmar que este desplazamiento genérico resultó 

posible puesto que la mirada del otro, o de los otros, estaba muy presente y 

expectante.  

Además de las miradas que terciaban entre uno y otro, es fundamental 

resaltar el hecho innegable que a esta entrevista periodística de declaraciones 

la convierte en una disputa polémica: la lucha por el framing. En términos de 

Goffman (1976), el principal propósito que uno y otro persigue es cambiar el 

framing o marco.  

La disputa por el framing es permanente a lo largo de toda la interacción. 

Mientras Nelson Castro pretende orientar la conversación hacia lo que él 

considera las causas que produjeron la crisis económica actual, Kicillof quiere 

circunscribir su argumentación a la exposición de las actuales circunstancias y 

medidas del presente gobierno nacional. 

Para Plantin (2003) en el dispositivo de la polémica pública interactúan el 

proponente¸ el oponente y el tercero. La polémica pública siempre está dirigida 

a ser oída, vista o leída por un público presente, mediado o virtual al cual se 

pretende conocer. Tanto en un plano actancial-estructural como en un plano 

enunciativo se presuponen estos participantes en la polémica pública.  

Al virar la entrevista periodística de declaración en disputa pública, 

también se genera un corrimiento de los roles. Mientras el entrevistado ocupa 
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la posición de proponente, el entrevistador se ubica en la posición antagónica 

del oponente. En otras palabras, el entrevistador se aleja de su propio rol para 

asumir el de ―político‖ del bando contrario; y el entrevistado, por su parte, se 

distancia de su rol para hallarse en posturas no colaborativas. Los roles que 

presupone la entrevista para cada uno de los actores involucrados se disputan 

pero a la vez se desdibujan. 

Los participantes se superponen permanentemente para apropiarse del 

turno de habla y así imponer el propio punto de vista; se registran transiciones 

inmediatas entre uno y otro; y los roles aunque están prácticamente 

preestablecidos se encuentran en pugna durante todo el proceso interaccional, 

sobre todo por parte del exministro de economía.  

La disputa por el framing, la descortesía practicada por el entrevistador, 

el escaso o casi nulo compromiso del entrevistado respecto de los tópicos 

guiados por el entrevistador, las interrupciones excesivas y los solapamientos 

recurrentes, trocaron las dimensiones discursivas, textuales y pragmáticas de 

la entrevista periodística de declaraciones en tanto género hasta convertirla en 

una especie de debate entre miembros de partidos políticos adversos.  

Considerando los grados de polemicidad de este intercambio 

comunicativo, del análisis se puede deducir que ciertas opciones lingüísticas y 

no lingüísticas seleccionadas por el periodista como la configuración del ethos, 

el lenguaje corporal, el uso de la interrogación y de las afirmaciones, y el 

empleo de las modalidades, marcadores y mitigadores, estuvieron al servicio 

del ataque cortés. La modalidad en la cual emergen discursivamente estos 

recursos sería más adecuada y esperable en el discurso polémico aunque no 

así en el género entrevista periodística de declaración política.  

Kicillof, por su parte, en su estrategia defensiva, contesta como 

conocedor, exministro, excandidato, y diputado. Con su estilo, con su lenguaje 

no verbal (gestos, posición corporal, modos de mirar y de estar sentado, 

vestimenta, etc.), delinea una identidad de sí de juventud, con los permisos en 

el comportamiento que ello conlleva de cara a su interlocutor y, básicamente, 

frente a los otros. 
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El entrevistado defiende su posición argumentativa de modo táctico, 

recurriendo a los alargamientos vocálicos, a las interrupciones y los 

solapamientos interaccionales (que también pueden ser utilizados 

ofensivamente), a la repregunta y a la negación polémica (recursos que en la 

posición del entrevistador, como se dijo, se resemantizan pragmáticamente 

para el ataque). El entrevistado-proponente acude al empleo de los 

modalizadores, marcadores y mitigadores para el ataque cortés cuando asume 

la posición de atacante.  

Frente a ciertos grados elevados de polemicidad, la entrevista 

periodística de declaraciones se desdibuja en tensión, patetismo, descortesía e 

irresolución.  

Según Amossy (2016), las polémicas que versan sobre una cuestión de 

interés público, se llevan a cabo mediante tres procedimientos constitutivos: la 

dicotomización, la polarización y el descrédito hacia el otro. Entrevistador y 

entrevistado representaron esta dicotomización, corporizaron esta polarización 

e intensificaron el descrédito hacia el otro. 
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MULHERES E PICHAÇÕES: UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 

Patrícia Bucioli 
Universidade Federal de São Paulo 

 
 
Resumo: Este trabalho propõe a análise do discurso em pichações feitas na região da 
Grande São Paulo, Brasil, nos quais o tema seja mulher. O objetivo geral é verificar de 
que maneira o feminino é retratado por sujeitos ideológicos inseridos no momento 
histórico contemporâneo à execução desta pesquisa. Parte-se do pressuposto de que 
os enunciados das pichações contêm discursos ideológicos que reproduzem e 
modificam um discurso propagado pela sociedade. Esta pesquisa tem uma abordagem 
qualitativa de caráter exploratório e observa o fenômeno do picho, que foi escolhido 
visto suas condições de produção e propriedades ideológicas. A base teórica se funda 
na Análise de Discurso sob as óticas de Michel Foucault e Michel Pêcheux. A 
relevância deste estudo se dá, principalmente, pela participação da pichação na 
comunidade e pela necessidade de se discutir os temas que abordam o feminino.  
Palavras-chave: Análise do discurso. Pichação. Pêcheux. Foucault. 
 
Abstract: This article presents a discourse analysis of graffiti made in São Paulo, 
Brazil, which theme is the woman. The main objective is verifying how the female is 
ideologically portrayed by subjects inserted in the contemporary historical moment of 
this research. It is assumed that enunciations on the graffiti contain ideological 
discourses conditions that reproduce and modify a discourse propagated by society. 
This research is a qualitative and exploratory approach and observes the phenomenon 
of graffiti which were chosen considering its conditions of production and ideological 
properties. The theoretical basis is rooted in Discourse Analysis under the lens of 
Michel Foucault and Michel Pêcheux. The relevance of this study is mainly due to the 
participation of the graffiti in the community and the need of discussing gender issues. 
Keywords: Discourse analysis. Graffiti. Pêcheux. Foucault.  
 
 

Introdução 

A escolha da pichação como objeto de estudo para esta pesquisa foi 

feita a partir da problemática de que uma pichação é um método enunciativo 

cujos autores buscam discordar de determinada corrente de pensamento 

dentro de sua comunidade e que utilizam este método não apenas como uma 

forma de contraversão ao sistema, mas também como uma forma de 

transmissão de sua memória enunciativa. 

A hipótese desse artigo parte do pressuposto de que é possível 

identificar características ideológicas enunciativas referentes a identidade de 

gênero em pichações feitas na região da grande São Paulo.  
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Para o início da análise é necessária uma breve discussão sobre a 

dicotomia entre pichação e grafite. Souza (2007) em sua dissertação de 

mestrado afirma que a principal diferença entre os termos está associada às 

artes plásticas, sendo que a pichação está relacionada à escrita enquanto o 

grafite está ligado à pintura, gravura e representação plástica da imagem. A 

pichação, clandestina em seu cerne, possui traços rápidos e apressados feitos 

com tinta spray, sem apelo estético e visual; já a grafite se comunica com o 

espaço urbano ao seu redor, sendo em sua maioria painéis coloridos feitos 

com tinta spray nos quais constam certa preocupação estética (SOUZA, 2007, 

p.20). Para esse artigo será utilizado o conceito de pichação visto que o foco é 

a análise discursiva e não artística.  

A ocupação do espaço urbano é aparentemente uma questão 

fundamental para os pichadores. Em uma entrevista para o apresentador 

Serginho Groisman no quadro Qual É? do programa Altas Horas1, um grupo de 

pichadores debate a questão do picho e seu papel na sociedade. Bruno e Djan 

(pichadores entrevistados) dizem que dentro da comunidade dos pichadores 

existe uma rivalidade embasada predominantemente em ocupação territorial. É 

claro através das falas do grupo entrevistado que o interesse é a ilegalidade e 

o preenchimento territorial. Para eles o muro é uma agressão física e o picho 

uma agressão estética, uma disputa de espaço público (―seu muro, meu 

picho‖).  

O grupo entrevistado por Groisman concorda sobre a motivação do ato. 

Jaqueline, quando perguntada o porquê decidiu ser pichadora, diz que “sempre 

tive um tipo de revolta, um tipo de implicância, então eu sempre procurei 

descontar, vamos se dizer, na sociedade”. Em entrevista para a revista Carta 

Capital, um pichador identificado como N. diz que “quando um pichador 

encontra algo que não está certo, a gente põe uma frase nos muros que 

expressa minha opinião, mas de muitos outros2(sic.)”. (NUNOMURA, 2017).  

                                                           
1
 ALTAS HORAS: Serginho Groisman bate um papo com um grupo de pichadores. Direção de 

Adriana Ferreira. Produção de Alexandre Ishikawa. São Paulo: Tv Globo, 2014. (9 min.), son., 
color. Série Qual É?. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/3353635/>. Acesso em: 15 
abr. 2017. 
2
 Sic N. in: NUNOMURA (2017) 
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Lucas Spinelli (2007) discorre sobre o aspecto sociológico da pichação. 

Para ele: 

(...) o bairro só serve como identificação geográfica do grupo, visto 
que marcam toda a cidade, invadindo áreas de outros grupos em uma 
disputa hierárquica. A forma de luta difere da violência física das 
gangues urbanas, pois, nos grupos do piche e do grafite, ela se reduz 
a uma violência simbólica e provocativa. A referência ao bairro 
continua, mas, dessa vez, marcada ao lado da assinatura. Na 
pichação, a hierarquia é medida pelo número de aparições.  

Portanto, o que justifica a escolha do discurso em pichações como 

objeto deste projeto é o seu caráter ilegal e o desejo de dominação urbana por 

parte de quem picha. A representatividade desta marca deixada em um espaço 

público, de tornar visível as características de determinado grupo, a 

necessidade de criar laços de representação entre a comunidade e os artistas 

que são marginalizados pela sociedade (representada pela lei), criam a 

hipótese da reprodução de uma ideologia em seus discursos. A utilização da 

pichação como método enunciativo nos leva a pensar que as mulheres do 

picho buscam a dominação do espaço urbano como modo de provocar os 

indivíduos de ideologia contrária ao movimento. O resultado dessa análise será 

apresentado na conclusão do presente artigo.  

 

1. Objetivos  

O objetivo principal deste artigo é analisar discursivamente, de acordo 

com as teorias de Michel Pêcheux e Michel Foucault, pichações cujos 

conteúdos estejam relacionados à discussão sobre a mulher na sociedade 

contemporânea.  

Os objetivos específicos são aprofundar o conhecimento sobre as 

teorias dos autores referência para a pesquisa e despertar discussões sobre a 

abrangência da aplicabilidade de seus conhecimentos, visto que a análise 

artística de pichação já está sendo discutida pela academia, mas seu caráter 

discursivo ainda é pouco abordado no meio. Sobretudo, uma das principais 

motivações em desenvolver esta pesquisa, é colaborar com os estudos de 

gênero e propor uma análise do feminino dentro do espaço urbano.  
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2. Metodologia 

Este artigo tem uma abordagem qualitativa de caráter exploratório para o 

qual foi feita uma coleta de dados através de fotografias das pichações em seu 

local de exposição. Todo o material apresentado nesta pesquisa é de autoria 

própria.  

As fotos foram tiradas durante os anos de 2015 e 2016 nas cidades de 

São Paulo (em diversos pontos) e Guarulhos (na Universidade Federal de São 

Paulo campus Pimentas). À caráter de otimização de espaço desta publicação, 

na medida em que as imagens forem sendo apresentadas na seção de análise, 

seus dados técnicos serão expostos.  

Para atender o objetivo geral do projeto, foram escolhidas pichações que 

contém enunciados sobre mulheres. Para que a análise atendesse a demanda 

requerida, a localização das pichações foi delimitada a uma área pré-

determinada, evitando dessa maneira, análises dispersas e sem foco.  

Após recolhimento das amostras foi feita a análise dos enunciados 

seguindo a orientação teórica da bibliografia listada no fim desse artigo. Os 

autores cujas teorias conduziram as investigações foram Michel Pêcheux e 

Michel Foucault. 

Os resultados obtidos serão apresentados à sociedade via eventos 

científicos e publicações, e serão parte de material de referência para o 

desenvolvimento da dissertação de mestrado da autora.  

 

3. Discussão Teórica  

Um dos autores utilizados para a análise do material foi Michel Pêcheux. 

Ele afirma em seus trabalhos que para analisar um discurso devemos 

considerar a produção, a circulação e a recepção, pois é neste movimento que 

está o sentido – que não se encontra puramente na produção discursiva 

textual, mas que é construído pelos interlocutores.  

É de conhecimento científico que o estudo do fenômeno linguístico 

pressupõe considerar as questões sociais em virtude da busca do sentido, e 

Michel Pêcheux explora esse âmbito analítico considerando que o sentido não 

está no texto, mas será construído por ele. Os interlocutores constroem os 
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seus sentidos baseados em suas ideologias adquiridas na convivência social. A 

formação discursiva, neste caso, é o reflexo da formação ideológica do sujeito.  

Segundo o autor há uma independência do objeto do discurso com a sua 

realidade. Isso é supor que além do universo físico e humano desse objeto, há 

o real e as interpretações do real. A interação do sujeito discursivo com o 

interlocutor sobre o objeto da enunciação, dentro um de um determinado 

espaço e tempo, recebe a influência de uma memória ideológica advinda tanto 

do sujeito quanto do interlocutor, ocasionando em efeitos de sentido. Para cada 

indivíduo envolvido nessa interação o enunciado provocará diferentes 

impressões.  

 Entender o papel do sujeito é fundamental nos estudos de Pêcheux. 

Este é descrito como alguém que possui uma formação ideológica e está 

inserido em um determinado contexto no qual irá se manifestar 

discursivamente. O sujeito é pertencente a um determinado grupo e tem uma 

determinada ideologia identificada antes mesmo de ser enunciada.  

Pêcheux se refere ao sujeito como um sujeito histórico ideológico, pois 

ele reflete um contexto histórico, mais especificadamente, o tempo e o lugar 

onde houve enunciação. Nesse contexto é interessante notar que o fato 

empírico – o que realmente aconteceu – não é primordial em seus estudos, 

mas o discurso histórico que foi enunciado. Considerando esse fato, o autor 

afirma que o “problema principal é determinar nas práticas de análise de 

discurso o lugar e o momento da interpretação em relação aos da descrição” 

(PÊCHEUX, 2015, p.54). A descrição de um enunciado coloca as relações 

entre o discurso e o sujeito dentro de um espaço analítico no qual a sua 

formação léxico e morfológico marca a interação entre conceitos ideológicos 

dentro de um espaço social e de memória histórica.  

O efeito de sentido tem relação direta com a formação discursiva, já que 

as escolhas lexicais feitas pelo sujeito em seu discurso confirmam a sua 

identidade. Elas determinam o grupo social ao qual o sujeito pertence e 

acontecem voluntariamente, sendo inerentes ao ser. As escolhas são feitas de 

acordo com a vivência em determinado grupo social. Esse espaço pleno de 
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pessoas, processos e escolhas é passível de polos de interpretação 

contraditórias, devido a essa gama de elementos envolvidos.  

Assim como Pêcheux, Foucault afirma que o discurso é ideológico. Ele 

faz suas análises pela perspectiva da filosofia da linguagem e, para ele, o 

discurso homologa o poder, ou seja, na medida em que vamos construindo um 

discurso, vamos construindo uma relação de poder. Em seus estudos a 

linguagem é vista como um elemento que possui tanto significado quanto 

significante, e apesar de diretamente relacionados, a relevância está no 

significante.  

De acordo com o autor, em todo acontecimento há um objeto de estudo, 

que nada mais é do que aquilo sobre o que está se falando dentro de um 

discurso. E a partir do que está se falando, e de como está se falando, é 

possível indicar o posicionamento ideológico sobre o discurso. Sempre há uma 

relação entre objeto e sujeito, visto que o objeto discursivo é um reflexo da 

ideologia do sujeito. 

Foucault também afirma que a relação de poder vai ser construída a 

partir das relações dentro do espaço discursivo. Um sujeito é constituído por 

diversos tipos de saber, e quanto mais saber, mais poder. Essa 

correspondência é que vai determinar a relação entre o sujeito e o poder.  

Apesar dessa influência dos saberes, as relações de poder também são 

estabelecidas pela relação com o outro. Conhecendo o interlocutor é possível 

determinar as estratégias discursivas para que ocorra o processo de 

dominância. Dependendo da ordem do discurso é determinado quem está na 

posição de dominador e dominado.  

As chamadas interdições revelam a ligação entre o desejo e o poder - o 

objeto do discurso é também o objeto do poder. O discurso não apenas 

sustenta toda a forma de luta ou de dominação de determinada comunidade – 

a maneira com a qual se luta - mas também aquilo pelo que se luta – o que se 

quer apoderar.  

A formação discursiva para Foucault é reflexo da formação ideológica. 

Os elementos léxicos e morfológicos determinados representam a ideologia do 

sujeito dentro da formação discursiva, e essas características fazem parte de 
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um determinado grupo social. Quando o sujeito fala a partir do enunciado a 

ideologia é o sinal do pertencimento; traços de sua classe, status social, 

nacionalidade, interesse, luta, revolta ou aceitação são deixados na formação 

discursiva.  

É certo que esse deslocamento não é estável, nem constante, nem 
absoluto. Não há, de um lado, a categoria dada, uma vez por todas, 
dos discursos fundamentais ou criadores; e, de outro, a massa 
daqueles que repetem, glosam e comentam. Muitos textos maiores se 
confundem e desaparecem, e, por vezes, comentários vêm tomar o 
primeiro lugar. Mas embora seus pontos de aplicação possam mudar, 
a função permanece; e o princípio de um deslocamento encontra-se 
sem cessar reposto em jogo. (FOUCAULT, 2014, p.22) 

4. Análises e Resultados  

Figura 1 

 

Fonte: Localização: Cemitério da Consolação. São Paulo / SP. Autor do Picho: 

desconhecido. Autor da Fotografia: Patrícia Bucioli. Ano da Fotografia: 2015. 

 

Transcrição 

Toda 

mulher 

é mãe 

de todos 

os homens 

 

Nesse picho, houve o apagamento do sujeito discursivo. Quando toda 

mulher é utilizado como sujeito da frase, a sentença passa a se referir não a uma 

mulher específica, mas a todas as mulheres. O pronome toda não acompanhada 

de artigo - como no caso de toda mulher - possui o significado de qualquer, ou 

seja, o interlocutor pode não evocar em sua memória discursiva uma mulher 
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específica, mas de maneira generalizada. Como, no caso, mulher é colocado no 

singular, o ato intuitivo seria evocar a ideia de um ser humano do sexo feminino. 

Porém, quando o pronome todo é acompanhado de artigo os – em todos os 

homens - o significado remete à totalidade e passa a não representar apenas um 

indivíduo do sexo masculino, mas a totalidade deles.  

Os efeitos de sentido estarão diretamente conectados à ideologia do 

indivíduo. A palavra mãe, por exemplo, pode causar um efeito terno para 

algumas pessoas e autoritário para outras. Ambos os efeitos estão 

relacionados à figura materna predominante na sociedade atual 

ideologicamente posicionadas à carinho e educação. O efeito de sentido 

causado pode ser tanto você nunca machucaria uma figura terna, quanto 

respeite quem te educou.  

A palavra mãe é naturalmente carregada de poder pela sociedade, visto 

que, a maioria dos seres humanos tiveram uma figura materna presente em 

sua formação educacional, e, mesmo os que não tiveram, associam a figura 

materna a gestação e ao parto, ou seja, sem ela a sua existência não seria 

possível. Logo, neste caso, mãe pode estabelecer uma relação de poder, 

colocando a mulher como dominante ao homem no âmbito familiar. 

Figura 2 

 

Fonte: Localização: Morumbi. São Paulo / SP. Autor do Picho: desconhecido. Autor da 

Fotografia: Patrícia Bucioli. Ano da Fotografia: 2016. 

 

Transcrição 

Meu nome 

não é 

psiu! 
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Nesse enunciado há uma frase no indicativo que expressa uma certeza, 

uma realidade. Já a interjeição psiu tem em um dos seus usos a função de 

chamar, de conseguir a atenção de uma pessoa. Dentro da perspectiva do 

momento histórico no qual essa análise está sendo desenvolvida, psiu é 

utilizado por homens para chamar a atenção das mulheres nas ruas.  

Há de se considerar nesta análise a cenografia na qual a interjeição é 

enunciada. Ela usualmente é acompanhada de gestos e olhares maliciosos que 

incomodam e inibem o público feminino. A ideologia é diretamente influenciada 

pela vivência do indivíduo na sociedade, logo esse sujeito enuncia uma 

insatisfação com o uso da interjeição em um contexto pejorativo. O uso do 

indicativo, como exposto acima, associado ao ponto de exclamação pode 

causar o efeito de indignação ou ordem.  

O poder é desestabilizado quando enfrentado. Se faz parte do imaginário 

masculino que o uso de psiu é eficaz em iniciar um contato e isso começa a ser 

refutado, uma relação de poder pode estar sendo desestabilizada. 

Figura 3 

 

Fonte: Localização: UNIFESP campus Pimentas. Guarulhos / SP. Autor do Picho: 

desconhecido. Autor da Fotografia: Patrícia Bucioli. Ano da Fotografia: 2016. 
 

Transcrição 

E da hipersexualização das mulheres lésbicas, quem vai falar? 

 

Esse enunciado possui uma formação interrogativa e o pronome 

interrogativo quem faz com que não seja apenas uma pergunta, mas uma 

incitação. É pressuposto também que o pronome quem estabelece uma 
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relação direta com o interlocutor, e neste caso, faz uma provocação sobre os 

envolvidos na resolução do problema indicado no início da sentença.  

Essa pichação foi feita no prédio da UNIFESP em um período de 

protesto, e de acordo com a formação discursiva utilizada, um dos efeitos de 

sentido causado é o da provocação. Neste caso, a análise da cenografia torna-

se importante visto a condições da enunciação. Quando o interlocutor é 

questionado em quem vai falar? sobre o assunto relacionado hipersexualização 

das lésbicas, o efeito de sentido criado é de que este tópico não está sendo 

debatido pela sociedade.  

O uso da pichação para enunciar representa, como apontado na introdução 

desse artigo, o desejo de ruptura com o que a comunidade considera ser correto, 

ou seja, uma ruptura ideológica, além de ser uma maneira de expressão de 

determinado grupo social em um ambiente urbano. Logo, o fato do discurso ter 

sido enunciado dentro de uma universidade é um fator determinante, pois 

pressupõe-se ser um centro de estudos e ciências frequentado por formadores de 

opinião, assim, os indivíduos buscaram enunciar em um espaço de poder. O 

enunciado parece provocar o interlocutor: vocês já falaram sobre tudo, e da 

hipersexualização das lésbicas, quem vai falar?  

Figura 4 

 

Fonte: Localização: UNIFESP campus Pimentas. Guarulhos / SP. Autor do Picho: 

desconhecido. Autor da Fotografia: Patrícia Bucioli. Ano da Fotografia: 2016. 

 

Transcrição 

Somos as 

netas das bruxas 

que vocês não 

conseguiram queimar! 
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Esse enunciado é incumbido de uma memória enunciativa que evoca 

uma figura ideológica que está sendo reproduzida em um diferente momento 

enunciativo. Em somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram 

queimar a palavra bruxa associada ao verbo queimar rememora o momento 

histórico da Inquisição, no qual mulheres de comportamento contrário ao 

considerado como aceitável pela sociedade eram julgadas como maléficas e 

inadequadas para a comunidade.  

Esse enunciado é repleto de ideologia visto que as netas (mulheres do 

sujeito enunciativo) estão não apenas evocando um comportamento 

inadequado, mas o reproduzindo já que, ocupar a universidade, aderir a greves 

e pichar as paredes não é considerado correto pela sociedade. Atos 

controversos do passado foram reproduzidos da mesma maneira controversa 

de acordo com o momento histórico no qual foram enunciados. Fica evidente o 

uso da memória histórica para o empoderamento da geração de netas referidas 

pelo sujeito enunciativo.  

 

Considerações Finais 

Ao analisar as pichações é indissociável a produção, a circulação e a 

recepção que estes enunciados têm. A análise estrutural realizada busca 

encontrar os elementos ideológicos que construíram o enunciado. O sentido é 

sempre mutável e dependem dos envolvidos na enunciação.  

A pichação é um elemento passível de análise, pois a mesma formação 

discursiva tem inúmeros interlocutores que estão separados muitas vezes por 

frações de segundo entre uma enunciação e outra, logo, é possível afirmar 

que, a pesar da estrutura ser a mesma, os efeitos de sentido podem ser 

inúmeros.  

A característica do discurso como heterogêneo e interdiscursiva é bem 

marcante nos materiais colhidos, pois ao discorrer sobre mulheres os discursos 

dialogam entre si. Já a característica heterogênea é vista nos diferentes 

sujeitos e interlocutores envolvidos; cada uma das pichações analisadas 

possuem a influência de diferentes características ideológicas. Todas as 
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amostras são opacas, só constroem seu sentido através da relação com o 

outro.  

Ficou evidente pelos discursos apresentados que os efeitos de sentido 

margearam o podem, concebendo, afirmando ou buscando tomá-lo. A pichação 

é uma maneira de dar a chance de um sujeito construir um discurso, visto que 

ela concede a voz.  

O fato de que os sujeitos discursivos não se sentem parte do espaço no 

qual estão inseridos é evidente pois, usar a pichação como método enunciativo 

por si só já expressa esse desejo, e, a ideia de que a pichação é associada à 

marginalidade já expressa o não pertencimento desse indivíduo na 

coletividade, considerando que foi estabelecido o seu caráter ilegal.  

A mulher como figura ideológica ficou evidente em seus diversos 

aspectos. A mulher como mãe, a que não precisa estar com que lhe faz mal, as 

que se unem para ajudar, as que defendem as demais, as que questionam, a 

que mostra a força e a contraversora. Esses diferentes pontos de vista sobre o 

feminino ficaram evidente ao analisar os efeitos de sentido possíveis pela 

enunciação, e dessa maneira, foi possível identificar algumas características da 

mulher no momento histórico ideológico no qual esta pesquisa foi desenvolvida.  
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ARGUMENTAÇÃO E PERSPECTIVAÇÃO CONCEPTUAL: POSSIBILIDADES 

TEÓRICO-ANALÍTICAS 

Paulo Roberto Gonçalves-Segundo 
Universidade de São Paulo 

 
 
Resumo: Nosso objetivo, neste trabalho, é apresentar reflexões iniciais sobre a 
possibilidades de articulação entre as operações de perspectivação conceptual, 
considerando os sistemas cognitivos a elas associados, e o processo de 
esquematização argumentativa, levando em conta seus três principais padrões: o 
sintomático, o analógico e o causal. Para isso, situaremos a reflexão no quadro do 
modelo multidimensional e multidisciplinar de argumentação que temos desenvolvido; 
discutiremos os principais esquemas argumentativos e debateremos os avanços 
possíveis delineados pelo diálogo com o arcabouço cognitivista; exemplificaremos 
essa convergência a partir de análises de dois segmentos textuais; e, por fim, 
levantaremos um conjunto de perguntas de pesquisa que constituem objetos 
relevantes para investigação no âmbito do quadro proposto.  
Palavras-chave: Argumentação. Discurso. Cognição. Perspectivação Conceptual. 
 
Abstract: This paper aims at presenting the initial reflections on the possibilities of 
articulation between construal operations (and its associated cognitive systems) and 
argumentation schemes, considering its three main types: symptomatic, analogical and 
causal argumentation. To do so, we, first, establish the ground of the multidimensional 
and multidisciplinary approach to argumentation analysis we‘ve been developing; then, 
we discuss the main argumentation schemes and the possible developments that the 
dialogue with a cognitive perspective may provide; afterwards, we exemplify this 
convergence through the analysis of two excerpts from different texts; finally, we raise 
a set of research questions that constitute relevant objects of investigation in this 
framework.  
Keywords: Argumentation. Discourse. Cognition. Construal. 
 
 

Introdução 

Neste artigo, visamos a discutir articulações possíveis entre operações 

de perspectivação conceptual (Hart, 2014; Gonçalves-Segundo, 2017a), 

considerando os sistemas cognitivos subjacentes e as estruturas de 

conhecimento social, e o processo de esquematização argumentativa, levando 

em conta seus três principais padrões de organização: a argumentação 

sintomática, causal e analógica (van Eemeren, Houtlosser & Snoeck-

Henkemans, 2007). Tal discussão visa a refletir acerca do potencial de 

complementação entre esses campos no sentido de contribuir para uma maior 

acuidade descritiva e potencial explanatório sobre a atividade argumentativa. 
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O artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: na primeira seção, 

situaremos o objeto de reflexão no âmbito do modelo multidisciplinar e 

multidimensional de argumentação que temos desenvolvido; posteriormente, 

debateremos as formas de diálogo entre esquematização argumentativa, 

operações de perspectivação conceptual e estruturas de conhecimento, 

mostrando, com exemplos práticos, o potencial dessa convergência; por fim, 

levantaremos perguntas de pesquisa, relacionadas a cada uma das relações 

sugeridas, representativas de uma possível agenda de investigações. 

 

1. Argumentação em perspectiva multimodal e multidisciplinar 

Assumimos, com base em Leitão (2012), que a argumentação consiste 

em uma atividade discursiva, social, cognitiva, dialógica, dialética e epistêmica. 

Ademais, inspiramo-nos em Niño & Marrero (2015) para destacar o caráter 

multifuncional da argumentação, associado aos processos de formação, 

defensibilidade e manutenção de crenças. Nesse sentido, podemos 

compreender que argumentar visa à/ao: 

 convencimento (formação/revisão de crenças), entendido como um 

efeito perlocutório de aderir, ainda que localmente e/ou em graus, a 

certas concepções da realidade em consequência de considerá-las 

válidas ou razoáveis. Tal processo pode ser explicado por meio de 

modelos de configuração funcional na esteira das propostas de 

Toulmin (1958) ou Toulmin, Rieke & Janik (1978); 

 persuasão (defensibilidade de crenças), compreendida como um 

efeito perlocutório ligado à ação prática e, portanto, à tomada de 

decisões que resultem em mudanças no curso da realidade. Tal 

processo pode ser mapeado a partir de modelos de configuração 

funcional associados à argumentação prática, como é o caso da 

proposta de Fairclough & Fairclough (2012).  

 preservação ideológica (manutenção de crenças), entendida como o 

efeito perlocutório de confirmar dada concepção de realidade, pela 

apresentação tanto de teses e de argumentos que já são 

compartilhados e ratificados entre os membros do endogrupo (nós), 
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quanto de contra-argumentos e contra-alegações que já são 

descartadas no seio deste mesmo grupo.  

A intrínseca relação da atividade argumentativa com a dimensão 

linguístico-discursiva e cognitiva já se faz visível na própria relação entre a 

ancoragem e os efeitos comunicativos da argumentação e a dimensão 

justificatória que subjaz tanto às formas de raciocínio quanto ao processo 

epistêmico de consolidação, formação, revisão, defesa ou manutenção de 

crenças acima discutido. 

Nesse sentido, uma abordagem multidisciplinar parece ser central para 

que se possa cada vez mais refinar o olhar para essa atividade. Assim, 

defendemos que são relevantes: 

 o olhar cognitivista, na medida em que argumentar implica sistemas 

de raciocínio, sejam eles sintomáticos, causais ou analógicos, bem 

como a capacidade de perspectivação conceptual, que perpassa, pelo 

menos, relações de esquematização, tipo-ocorrência, categorização, 

meronímia, projeção entre domínios e Dinâmica de Forças;  

 o olhar linguístico, uma vez que permite depreender, 

pormenorizadamente, a construção da argumentação, considerando 

tanto a tese quanto os argumentos, bem como as formas de 

esquematização e macroestruturação, o que envolve relações 

intersentenciais, referenciação, evidencialidade e modalidade, 

quantificação e intensificação, avaliação, dentre outros fenômenos; 

 o olhar discursivo, já que compreender as coerções 

sociossemióticas genéricas, identitárias e representacionais que 

validam e ratificam processos sócio-históricos de defender teses e 

construir dados que lhes sustentam é fundamental para um exame 

acurado e explanatório da atividade argumentativa.  

Contribui ainda para a complexidade do objeto de investigação o fato de 

que a atividade argumentativa comporta múltiplas dimensões de análise, 

algumas delas tradicionalmente investigadas pela Lógica, pela Retórica, pela 

Dialética ou pela Linguística (Grácio, 2010; Freeman, 2011). São elas: 
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 Macroestrutura: concerne ao modo pelo qual os enunciados que 

compõem a atividade argumentativa se encaixam e combinam para 

validar, justificar ou embasar uma tese (van Eemeren, Houtlosser, 

Snoeck-Henkemans, 2007). 

 Configuração Funcional: diz respeito ao script de funcionamento de 

um movimento argumentativo (Toulmin, 1958; Fairclough & 

Fairclough, 2012; Gonçalves-Segundo, 2016a). 

 Esquematização: envolve os tipos de raciocínios e de estratégias 

empregadas para embasar teses a partir de argumentos (van 

Eemeren, Houtlosser, Snoeck-Henkemans, 2007; Hitchcock & 

Wagemans, 2011). 

 Ancoragem Interativa e Socioafetiva: refere-se ao papel da 

construção da autoridade, da credibilidade e da atração do 

enunciador/orador assim como ao papel dos valores e das emoções 

da audiência nos processos de convencimento, persuasão e/ou 

preservação ideológica (Amossy, 2005, 2017). 

 Orientação Argumentativa: abarca o papel das unidades lexicais 

bem como dos esquemas gramaticais para a perspectivação de 

representações e avaliações (Hart, 2014; Gonçalves-Segundo, 2014, 

2015, 2017a, 2017b) 

Neste artigo, focaremos na terceira dimensão – a esquematização. É 

acerca dela que recairá o diálogo com o olhar cognitivista, em especial, com a 

Linguística Cognitiva, especialmente no que se refere à sua vertente 

sociocognitiva corporeada (Gonçalves-Segundo, 2017b; Lindblom, 2015).  

 

2. Esquematização argumentativa e cognição 

2.1 A argumentação sintomática 

Segundo van Eemeren, Houtlosser & Snoeck-Henkemans (2007, p. 154, 

tradução nossa),  

―em uma argumentação baseada em uma relação sintomática, uma 
propriedade, um vínculo a uma classe, uma característica distintiva ou 
a essência de uma coisa, pessoa ou situação particular referida no 
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argumento também se aplica à coisa, pessoa ou situação referida na 
alegação‖.  

Hitchcock & Wagemans (2011, p. 197, tradução nossa) complementam 

que se trata de um esquema de transferência de predicados, na medida em 

que ―se transfere a aceitabilidade do argumento para a alegação pela mudança 

do predicado aplicado ao mesmo referente‖. 

Seriam subtipos de argumentação sintomática: (i) argumentação por 

exemplo1; (ii) argumentação por autoridade; (iii) argumentação por definição; e 

(iv) argumentação pragmática2. 

Cognitivamente, o raciocínio sintomático parece justificar-se com base 

na estrutura dos frames: entre um valor e uma lacuna (slot), entre um tipo e 

uma ocorrência (Langacker, 2008; Ziem, 2014). Torna-se relevante, portanto, 

entender que frames são acionados, que lacunas (slots), preenchedores (fillers) 

e valores-padrão (default values) são mobilizados e quais são suas implicações 

em um dado discurso, uma vez que a interação entre frames e entre 

componentes de um frame é ativada por pistas léxico-gramaticais que incidem 

sobre a orientação argumentativa dos textos. Ademais, parece também 

relevante a depreensão dos membros prototípicos das diversas categorias 

evocadas nos textos – é parte do raciocínio sintomático construir 

prototipicidade e marginalidade de alguma categoria, para, então, decalcar, a 

partir disso, uma razão para incluir ou excluir alguma instância na categoria em 

foco. 

Vejamos o exemplo abaixo, extraído da coluna de Leandro Narloch na 

Veja (23 set. 2015): 

 

 

 

 

                                                           
1
 Em nosso ponto de vista, nem todo exemplo configura argumentação sintomática; há casos 

de argumentação analógica.  
2
 Há controvérsias em relação a esse tipo de argumento. Enquanto van Eemeren, Houtlosser & 

Snoeck-Henkemans (2007) veem como causal, Hitchcock & Wagemans (2011) entendem 
como sintomático. Não há espaço aqui para a discussão. Remetemos o leitor aos textos 
mencionados.  
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Figura 1. Título e linha-fina de coluna de Leandro Narloch3 

 

A linha-fina da coluna consiste em instância de argumentação orientada 

ao convencimento. A Alegação Bolsonaro trai o capitalismo que ele próprio 

diz defender é sustentada por meio de dois Dados4 – a. Bolsonaro chama os 

imigrantes sírios e haitianos de “escória do mundo” e b. Bolsonaro compara 

esses imigrantes a “marginais do MST‖, ambos em uma relação sintomática 

com a Alegação. 

A Garantia que interliga Dados e Alegação consiste em um raciocínio 

inferencial que se sustenta na concepção de um capitalista prototípico. Nesse 

discurso, um capitalista prototípico – dentre outros valores não explicitados – 

seria aquele que não chama imigrantes de escória nem os compara a 

marginais do MST. Tal associação, que pode soar obscura à primeira vista, é 

justificada ao longo do texto, que atua no sentido de dar coerência e estruturar 

o frame sobre capitalismo, incluindo seu elo com a imigração: ―ninguém 

representa tão bem a vontade de vencer pelo próprio trabalho (quanto os 

imigrantes)‖; ―em poucas gerações, essa gente enriqueceu mais do que os 

nativos‖.  

Logo, é possível que, a partir dessa restruturação, Bolsonaro seja 

considerado como membro marginal deste grupo, apesar de, discursivamente, 

alegar ser. A argumentação de Narloch denuncia uma incompatibilidade 

entre o comportamento e o dizer, uma importante estratégia argumentativa 

que atua no sentido de macular a imagem do outro, em especial, sua 

credibilidade. 

                                                           
3
 Agradeço a meu orientando de Mestrado, Douglas Rabelo de Sousa, por ceder material que 

compõe o corpus de sua dissertação. 
4
 Os termos Dados e Alegação derivam do modelo Toulmin (2006 [1958]).  
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Vemos, assim, o quanto pode contribuir a relação entre a 

sintomaticidade e a estrutura de frames para capturar, inclusive 

discursivamente, os implícitos que sustentam o processo de formação e de 

revisão de crenças incitados textualmente. 

 

2.2 A argumentação causal 

Segundo Garssen (1997, p. 19, apud van Eemeren, Houtlosser & 

Snoeck Henkemans, 2007: 164, tradução nossa), ―ao apresentar algo como um 

fato aceito no argumento, como algo que inevitavelmente leva ao evento que é 

mencionado na alegação – ou ao contrário –, é criada uma relação causal que 

transfere a aceitabilidade do argumento para a alegação‖.  

Hitchcock & Wagemans (2011, p. 197, tradução nossa) completam, 

defendendo que a argumentação causal também consiste em um esquema de 

transferência de predicados, de forma análoga ao tipo sintomático. A diferença 

entre eles residiria na natureza da premissa implícita que, neste caso, 

implicaria uma relação de causa-efeito e, naquele, de sinalização.  

Seriam subtipos de argumentação causal: (i) argumentação da causa 

para o efeito; (ii) argumentação do efeito para a causa; (iii) argumentação meio-

fim; (iv) argumentação baseada na nobreza do objetivo; e (v) argumentação 

pragmática (há controvérsias, conforme mencionado na nota 2). 

Cognitivamente, o raciocínio causal vem sendo explicado por diversas 

abordagens. Destacamos as baseadas em modelos formais estatísticos, as 

baseadas em modelos mentais e as baseadas em interação entre forças. As 

últimas estão mais afinadas com os pressupostos teóricos que embasam a 

nossa compreensão de linguagem, discurso e cognição. Destacamos, nesse 

sentido, a obra base de Talmy (2000), a leitura neuropsicológica de Wolff & 

Barbey (2015) e nossas pesquisas envolvendo Dinâmica de Forças na sua 

relação com a argumentação, o discurso e a gramática (Gonçalves-Segundo, 

2015, 2016b, 2017a, 2017b).  

Partindo do mesmo exemplo da Figura 01, vemos que o título consiste 

em uma instância de argumentação prática (persuasão). Logo, a Alegação 
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constitui-se em uma proposta de ação – deixe a escória entrar –, e o 

argumento/Dados, nas consequências positivas da ação (esquema pragmático) 

– fazer com a escória um grande país. 

Em termos sociocognitivos corporeados, há várias interações entre 

forças subjacentes: 

 Dinâmica de Forças interpsicológica: o ANT
5 é a crença de que é 

possível fazer com a escória um grande país; o AGO é, no simulacro 

de diálogo estabelecido, Bolsonaro, mas poderia ser o leitor, que 

tende a crer que é melhor bloquear a entrada dos imigrantes-escória. 

As consequências positivas propostas são concebidas como razão 

forte o suficiente para levar o outro conceptualizador a mudar de 

posicionamento (RESULTANTE). 

 Dinâmica de Forças (simuladamente) física: o ANT Bolsonaro é 

concebido como entidade capaz de bloquear o AGO escória de 

exercer sua tendência de entrar no país. O articulista atua como 

agente externo que impulsiona o ANT a desengajar o AGO, liberando a 

entrada (RESULTANTE).  

 Dinâmica de Forças sociodinâmica: o ANT nós é concebido como 

uma entidade que, instrumentalizando o CO-ANT escória, reverte, rumo 

à grandeza, a tendência de inércia do AGO país (RESULTANTE). 

Assim, vemos como o aparato da Dinâmica de Forças permite capturar 

relações de causalidade de modo fino, aumentando o grau de detalhamento na 

explicação desse tipo de argumentação. 

 

2.3 A argumentação analógica 

No esquema analógico,  

―a argumentação é apresentada como se houvesse uma parecença, 
um acordo, uma semelhança, um paralelo, uma correspondência ou 
algum outro tipo de similaridade entre o que é enunciado no 

                                                           
5
 A nomenclatura segue a abordagem de Dinâmica de Forças proposta por Talmy (2000). ANT = 

ANTAGONISTA; AGO = AGONISTA; CO-ANT = CO-ANTAGONISTA (componente não presente na 
proposta original de Talmy). Não há espaço para explicações. Remetemos o leitor a 
Gonçalves-Segundo (2015, 2017a).  
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argumento e o que é enunciado na alegação‖ (van Eemeren & 
Grootendorst, 1992, p. 97, tradução nossa).  

Hitchcock & Wagemans (2011: 197, tradução nossa) assinalam que a 

argumentação analógica consiste em um esquema de transferência de 

referentes, na medida em que ―a posse de uma propriedade por um referente é 

suficiente para justificar a alegação de que um referente distinto possui a 

mesma propriedade‖.  

Seriam subtipos de argumentação analógica: (i) argumentação por 

exemplo (há controvérsias, conforme mencionado na nota 1); (ii) argumentação 

baseada na regra da justiça; (iii) argumentação baseada no princípio da 

reciprocidade; (iv) argumentação por analogia (propriamente dita). 

Cognitivamente, o raciocínio analógico vem sendo explicado por 

diversas abordagens, dentre as quais se destaca a teoria do mapeamento 

estrutural (Gentner & Smith, 2012). Embora não seja o foco das pesquisas, a 

teoria já prevê uma ligação entre analogia e argumentação, alegando que 

analogias ―permitem ao falante guiar a sua audiência a um enquadramento ou 

conjunto de inferências particular‖ (Gentner & Smith, 2012, p. 131). Nessa 

perspectiva, toda analogia envolve um alinhamento de estrutura relacional 

entre a base e o alvo, processo que é completado por inferências e avaliado 

em termos de (i) adaptabilidade, (ii) relevância quanto aos objetivos dos 

conceptualizadores e (iii) potencial para a geração de conhecimentos novos. 

Vejamos o seguinte excerto, publicado no jornal O Globo, referente a 

uma declaração – reprodutora de um discurso machista – do presidente Michel 

Temer em entrevista ao apresentador Ratinho, da rede de televisão brasileira 

SBT:  

"Acho que os governos agora precisam passar a ter marido, viu, 
porque daí não vai quebrar. Para não quebrar o País precisa fazer - 
país, estado, município -, você precisa fazer isso que nós estamos 
fazendo. Por exemplo, reitero, o teto de gastos públicos. Você não 
pode gastar mais do que arrecada. É fazer como se faz na sua casa", 
afirmou o presidente. 

Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/governos-precisam-ter-marido-
dai-nao-quebram-diz-temer-sobre-crise-fiscal-
21277333#ixzz4g6fMQlP0 

https://oglobo.globo.com/brasil/governos-precisam-ter-marido-dai-nao-quebram-diz-temer-sobre-crise-fiscal
https://oglobo.globo.com/brasil/governos-precisam-ter-marido-dai-nao-quebram-diz-temer-sobre-crise-fiscal
https://oglobo.globo.com/brasil/governos-precisam-ter-marido-dai-nao-quebram-diz-temer-sobre-crise-fiscal-21277333
https://oglobo.globo.com/brasil/governos-precisam-ter-marido-dai-nao-quebram-diz-temer-sobre-crise-fiscal-21277333
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Em primeiro lugar, devemos observar que a Alegação é estruturada 

analogicamente – acho que os governos agora precisam passar a ter marido –, 

ao passo que o argumento contíguo que a embasa é pragmático – o país não 

vai quebrar. Posteriormente, a analogia é expandida argumentativamente com 

o mapeamento das relações estruturais da gestão das contas familiares com a 

gestão das contas públicas. Segue abaixo quadro, em que esboçamos as 

projeções entre os objetos de concepção:  

Quadro 01. Projeção entre domínios na analogia  

Domínio-Fonte  Domínio-Alvo 

Esposas  Governo 

Marido  Gestão Temer 

Casa  País 

Renda familiar  Receita do país 

Derivam dessa projeção determinadas relações estruturais, que 

permitem depreender um conjunto de inferências argumentativamente 

relevantes. Assim, podemos inferir que (i) do mesmo modo que as esposas 

gastam mais do que permite a renda familiar, o governo gasta mais do que 

arrecada (permite a receita do Estado) e que (ii) da mesma forma que o marido 

necessita controlar o impulso de gastos da esposa, a gestão Temer precisa 

controlar os gastos do Estado. Logo, podemos concluir que tal analogia permite 

a generalização de que a economia do país (macro) funciona como a economia 

familiar (micro). 

Vemos, portanto, que tal tipo de procedimento permite explanar melhor o 

que ocorre numa analogia e, inclusive, capturar certas representações 

implícitas que constituem discursos que atravessam os textos. 

 

Considerações finais 

A partir dessas sintéticas reflexões e exercícios analíticos, podem ser 

levantados os seguintes questionamentos pertinentes a cada um dos padrões 

em foco:  
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 Que tipos de relação intraesquemática sustentam argumentos 

sintomáticos: tipo-instância, meronímia, prototipicidade-

marginalidade, outros? Seriam argumentos sintomáticos mais 

‗conservadores‘, no sentido de se apoiarem em frames ideológicos 

(discursos?) já consolidados? Se sim, seriam eles preferencialmente 

empregados para audiências mais complacentes? Como funcionariam 

os argumentos sintomáticos em contextos polêmicos? Em caso de 

diálogo, seria possível identificar conflitos entre preenchedores e 

valores-padrão dos enunciados? Qual o papel da prototipicidade na 

construção de raciocínios sintomáticos? 

 Esquemas causais podem ser, de fato, explicados satisfatoriamente 

via Dinâmica de Forças? Em que medida a abordagem de frames 

pode complementar? Especialmente no caso da causalidade, em 

que medida devem ser separadas argumentações voltadas ao 

convencimento ou à persuasão? O papel da Dinâmica de Forças 

também se revela importante no estudo da orientação argumentativa: 

em que medida ela também pode integrar a análise interna dos outros 

esquemas?  

 Como se diferenciam os usos analógicos em Alegações (Teses) e 

Dados (Argumentos)? Seriam argumentos analógicos mais 

‗inovadores‘, no sentido de buscarem re-estruturar os frames acerca 

de dado objeto? Se sim, seriam eles úteis para audiências mais 

resistentes? Caso contrário, qual seu papel em audiências 

complacentes: interligar diferentes estruturas de frame, revelando 

compatibilidades diversas e, assim, talvez reforçar posicionamentos 

ideológicos?  
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INJERENCIAS GRAMATICALES EN LA PRODUCCIÓN ARGUMENTATIVA: 
CONTINUIDADES EN LAS DINÁMICAS FRONTERIZAS  

Raquel Alarcón 
Gonzalo Casco 

Universidad Nacional de Misiones 

 
 
Resumen: Este trabajo pretende presentar las articulaciones entre gramática, discurso 
y semiótica que se materializan en la construcción de textos argumentativos en aulas 
universitarias de alumnos de letras. Los cruces interdisciplinarios permiten desplegar 
escenas de la vida cotidiana en la frontera mediante el deslinde de semiosferas donde 
el tiempo y el espacio, categorías primarias vitales, operan como coordenadas de 
prácticas habituales en una variedad híbrida con características lingüístico-
gramaticales, discursivas y semióticas propias de la vida en los bordes y las dinámicas 
interculturales. El proceso de producción argumentativa rescata enunciados referidos a 
lo espacial y temporal expresados en una gramática mixturada, para reforzar la 
hipótesis acerca de cómo un particular modo de ―habitar en la frontera‖ se configura, a 
la vez que es configurado, por formas típicas de uso de lenguaje. 
Palabras clave: Argumentación. Gramática. Fronteras. Formas dialectales.  
 
Abstract: This paper aims to present the articulations between grammar, discourse 
and semiotics that materialize in the construction of argumentative texts in university 
classrooms of students of letters. The interdisciplinary crossings allow the display of 
scenes of daily life on the border through the demarcation of semiospheres where time 
and space, vital primary categories, operate as coordinates of habitual practices in a 
hybrid variety with linguistic-grammatical, discursive and semiotic characteristics typical 
of life on the edges and intercultural dynamics. The argumentative production process 
rescues statements related to spatial and temporal terms expressed in a mixed 
grammar, to reinforce the hypothesis about how a particular way of "inhabiting the 
frontier" is configured, at the same time as it is configured, by typical forms of use of 
language. 
Keywords: Argumentation. Grammar. Borders. Dialectal forms. 
 
 

Introducción 

Enclave enunciativo. ¿Desde dónde hablamos? 

Nuestras reflexiones se sitúan en un particular enclave geopolítico-

cultural (la provincia de Misiones) que es atravesado por un también particular 

uso del lenguaje, objeto que nos pre-ocupa, tanto en las cátedras de Gramática 

en las que trabajamos, cuanto en nuestras investigaciones sobre este campo y 

el de su enseñanza.1  

                                                           
1
 Proyecto de investigación Gramática en Fronteras (inter)disciplinares III (GraFin III). 
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Una categoría teórica y metodológica que nos resulta de gran potencial 

heurístico es precisamente la que colocamos como palabra clave y en un 

enunciado del título: frontera. Iniciaremos por desplegar sucintamente algunas 

conceptualizaciones en relación con esta categoría y sus aplicaciones. Por otra 

parte, en el marco de las múltiples configuraciones que entraman las 

interacciones situadas entre territorios, entre fronteras, focalizaremos 

algunas prácticas universitarias de enseñanza en las cuales a partir del eje 

argumentación ponemos en correlatos experiencias de comprensión y 

producción con las reglas gramaticales, lexicales y pragmáticas. Las 

reflexiones metalingüísticas surgen desde el lenguaje en uso e intentan teorizar 

sobre los juegos gramaticales con los que la gente construye mundos y 

sentidos en semiosferas cotidianas, con la intención de describir y explicar –en 

algún sentido- las particularidades del uso dialectal a partir de significaciones 

referidas al espacio y al tiempo. 

 

1. Fronteras y deslindes. Entre-cruzamientos y continuidades 

La cultura orienta su definición hacia un enfoque integral que abarca 
e incluye de manera global toda la actividad humana con la presencia 
imprescindible del lenguaje. (Camblong, 2005) 

La cita inicial de Camblong alude a una de las bases de nuestro 

posicionamiento semiótico: comprender las culturas como totalidad, como 

universos integrales de significaciones y sentidos en permanente movimiento, 

dinámica que permanentemente modifica el valor de los interpretantes 

mediante operaciones múltiples: de exclusión, de pérdida, de centralidad, de 

borramientos, de olvido, de reparación o de recuperación. Tales movimientos 

adquieren materialización en los discursos y en las textualidades que se tejen a 

raíz de los intercambios.  

Este principio de integralidad nos permite analizar múltiples universos -

rurales, urbanos, escolares, vecinales, familiares, etc.- como mundos 

particulares, delimitados y diferenciados, con sus propias continuidades, pero 

                                                                                                                                                                          
Configuraciones mestizas de la lengua en uso en Misiones. (16H462). Directora: Raquel 
Alarcón; Co-directora: Victoria Tarelli. 
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también con sus fronteras encontradas, más o menos difuminadas, más o 

menos alteradas, más o menos ensambladas, según los casos. En esos puntos 

de (des)encuentro se conforman mundos también particulares en los cuales 

intentamos situarnos; exactamente ahí en esos territorios de cruces, contactos, 

hibridaciones y mestizajes, en esos (des)bordes los plegamientos enunciativos 

ponen en escena movimientos lingüísticos, discursivos y semióticos diferentes. 

Y es la diferencia el motor que activa el dispositivo estratégico de la 

traducción2 en los límites, donde se ponen en tensión hábitos, agrupamientos, 

objetos, ritos, ritmos, estilos, viviendas, alimentos, acciones, valores, lenguaje; 

mundos que se construyen en prácticas lingüísticas idiosincráticas situadas en 

coordenadas de espacios y de tiempos. 

El concepto teórico de frontera, en su más amplia acepción, permite 

identificar, deslindar, mapear otras esferas y fronteras: geopolíticas, 

ideológicas, disciplinares, tecnológicas, teóricas, prácticas, locales, globales, y 

suponer a los bordes como espacios de permanente conversación, 

negociación, corrimientos de sentidos, virtualidad de cambios, replanteos, 

transgresiones, resolución diferente del problema de lo correcto, trazos de 

nuevos límites; en fin, la posibilidad de ―otro‖ u ―otros‖ modelo/s.  

Esta interzona es un laboratorio que tensa, al decir de Camblong ―dos 

maneras, dos lenguas, dos o más idiosincrasias… en el resbaladizo territorio 

de lo intercultural‖ dando lugar a una explosión de ―alternativas, cruces, 

amalgamas, hibridaciones, inventos y productos nuevos, diferentes, 

extravagantes y excéntricos‖. (2005: 13)  

Nos interesa trasladar y trasformar estas descripciones en operaciones 

de análisis para describir fenómenos lingüístico–discursivos en las tramas 

argumentativas. 

  

                                                           
2
 Traducción en el sentido que explica Lotman, es decir, no sólo como un mecanismo de 

traslación de textos producidos de una lengua a otra de forma equivalente, sino que, además, 
como un mecanismo creador de pensamiento de sentidos nuevos y no siempre coincidentes 
(Cfr. 1996: 68).  
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2. Lectura de ensayos semióticos.3  

La puerta de entrada a los procesos de producción argumentativa que 

propone la cátedra es la lectura analítica y crítica de ensayos semióticos que 

resultan altamente productivos en tanto funcionan como contenido teórico a la 

vez que como muestra de operaciones de reflexión metalingüística de 

enunciados dialectales.4 

En la interpretación lectora se tiene en cuenta la construcción polifónica 

de la enunciación, el estado epistémico del enunciado y el procesamiento 

interactivo desde donde se realiza el análisis de la construcción discursiva y 

gramatical con que la autora aborda las formas lingüísticas típicas de los 

contactos español-guaraní-portugués/brasilero-lenguas de inmigración, por 

medio de un tratamiento sumamente analítico y pragmático.  

Los ensayos de la semióloga sostienen la hipótesis de que la dinámica 

característica de la vida en zonas fronterizas tiene una ―modelación singular‖ 

atravesada por una factura lingüística que encarna ―antiguos mestizajes en 

procesos abiertos y vigentes‖. La memoria ancestral y la vida práctica discurren 

en frases coloquiales, giros dialectales, estereotipos, componentes 

extrañamente encastrados, amalgamas léxico-semánticos, sintagmas híbridos 

en interfaces complejas, etc. Estas modelaciones son producidas por las 

dinámicas de la vida de frontera, a la vez que colaboran en producirlas. 

En esta oportunidad deslindaremos expresiones relacionadas con el 

tiempo y el espacio, categorías primarias en cuyas coordenadas se dinamizan 

las interacciones vitales. A continuación, traemos a colación algunas ―piezas‖ 

referidas a estos tópicos tal cual aparecen en los ensayos referidos. 

 

 

 

                                                           
3
 El corpus de textos seleccionados de Camblong A. Habitar las fronteras… está conformado 

por tres ensayos breves: ―Palpitaciones cotidianas en el Mercosur‖, ―Quicio y desquicio del 
tiempo cotidiano dialectal‖ y ―Estancias mestizo-criollas‖.  
4
 Los talleres de lectura se llevan a cabo durante el 1er cuatrimestre en horarios de tutorías. 

Durante el desarrollo de las clases se aborda la teoría de la gramática textual utilizando como 
ejemplificación algunos fragmentos de dichos textos. 
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2.1. En relación con el Espacio 

Una primera aproximación nos lleva a entender espacio como hábitat, 

lugar que habitamos, territorio donde construimos los hábitos y donde las 

significaciones nos resultan familiares. Esto hace que en la variante local se 

escuche con frecuencia: no me hallo mismo acá // me hallo demasiado acá. La 

incursión filológica –por la que suele llevarnos la autora- nos remite al verbo 

latino afflare (olisquear, buscar la pista, oler) y en este uso particular ―alude… a 

esa confortable y gustosa comodidad con algo o con alguien que coincide, o 

no, con la propia costumbre, con la misma modalidad que comparten o 

provienen del mismo sitio semiótico‖, donde se percibe u olisquea un clima 

familiar. (Op. cit: 16 y 89) 

El verbo hallarse, en su uso intransitivo y pronominal, tanto para 

enunciados positivos cuanto negativos, adquiere impronta local con la 

complementariedad adverbial: mismo (enfatizador del discurso) y demasiado 

mucho (redundancia en el cuantificador), operaciones propias del ―barroquismo 

mestizo‖, señalado por la autora. 

.-Los verbos de movimiento: ir, llevar, traer, andar, con sus formas en gerundio, 

colaboran en expresar el recorrido espacial en la continuidad propia de los 

pasajes: estamos yendo, andamos cruzando, ya está llegando, están viniendo. 

Andar el espacio, recorrerlo incesantemente cruzando fronteras se resuelve en 

la forma coloquial que exagera la continuidad perpetua con estas formas 

verbales. 

Otra explicación semiótica que identificamos en los ensayos es la del 

espacio como estancia, como lugar del estar nomás… (83-84) y el estar de 

balde (85-86). En estas frases el verbo estar favorece la posición realista de la 

autora para explicar el devenir incesante de la semiosis en ―los mundos 

periféricos de provincia‖, donde los habitantes ―nos dejamos estar nomás‖ no 

por un estado de ―dejadez‖ ni por hacer la contra al mandato de ―no dejarse 

estar‖, sino porque es ―un modo de vivir la presencia efectiva del cuerpo en el 

cosmos, de la ocupación natural que deparó la contingencia a cada cual‖; 

representa la forma de instalarse en el mundo en ―correlatos movedizos de un 

transcurrir laxo y continuo‖. El estado ocioso (85) favorece encuentros con los 
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otros en torno de un mate, un tereré, una conversación con amigos, sin 

diferencias de edades ni clases ni géneros. (52-53)  

Además de estos ejemplos de interfaces léxico-sintáctica-semántica, 

podemos detenernos en ejemplos léxico-semánticos como ―allá ité”, expresión 

prototípica de la amalgama lexical castellano-guaraní (34- 43); pieza léxica que 

―amalgama la forma de raíz latina (illac) y un afijo guaraní que acentúa, en este 

caso, la lejanía. Estamos allá-ité respecto del centro y sus decisiones. Bien 

lejos, del todo lejos, demasiado distantes o alejados‖. (Alarcón, 2013) 

Dejamos este apartado espacial donde expusimos algunos ―giros 

dialectales propios de la zona que escenifican la familiaridad de los 

protagonistas con su estancia en infinito‖ (Camblong:82), para pasar a la 

dimensión temporal. 

 

2.2. En relación con el Tiempo 

Idénticos procedimientos de detección de formas lingüísticas referidas al 

tiempo en los ensayos nos permiten encontrarnos con ―trebejos dialectales que 

marcan ritmos y tonalidades temporalizantes‖. (52)  

Para ilustrarlos, empezamos haciendo referencia a algunas formas de 

uso de los verbos: 

 El estar de balde es una expresión que como dijimos se usa para 

habitar tanto el espacio como el tiempo. En realidad libera el tiempo, 

desconoce los límites, no pone punto final exacto, es un perpetuo 

deslizamiento en continuidad. 

 Las formas verbales compuestas o perfectas son generalmente 

reemplazadas por el pretérito indefinido: Y dónde te fuiste/ Y para qué 

lo que él vino.  

 Un uso del pasado muy particular es la forma compuesta del pretérito 

pluscuamperfecto: auxiliar haber + ser (había sido que), perífrasis del 

pasado con ―esfumados significados frecuentativos y de 

comprobación‖ en un tiempo presente. (54) 
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 También expresamos generalmente el futuro con una perífrasis 

construida con el verbo de movimiento ir en presente junto al infinitivo 

del mismo verbo (voy a ir) o con el infinitivo de estar (no voy a estar), 

verbo de estado-quietud, configurando un extraño ―oxímoron que 

ejecuta una retórica doméstica de la estancia fluyente‖. (54)  

 La misma estructura se completa o remata a veces con el gerundio 

que aporta ―el tenor durativo como el toque modal de lo infinitesimal 

que tanto amamos‖: Voy a estar llegando a eso de…  

 Otro recurso temporalizador típico es el uso de los numerales que 

pierden sus significaciones de precisión para volverse laxos, 

alargados, imprecisos. Estas expresiones encarnadas en las prácticas 

y costumbres exasperan a cualquier visitante con buenas costumbres 

de puntualidad porque en nuestros pagos la naturalidad con que lo 

vivimos se materializa en protocolos de tolerancia y de orden 

cotidiano (el sol sale entre 5 y 5,30// el colectivo pasa entre 10 y las 

11), contraviniendo al dicho ―el que espera desespera‖.  

 Los significados en adverbios con valor temporal también pueden 

variar dependiendo de los usos. Por ejemplo, en la construcción 

―ahora después”, el hablar encuentra en este oxímoron o aparente 

contradicción ―una experiencia durativa consistente y perceptible de 

que estamos en una continuidad cambiante y relativa‖. (Op. Cit. 55) 

 Por otro lado, los usos de las formas temporales en los complementos 

preposicionales (en tiempo/en época de tabaco…) o en subordinadas 

encabezadas por el nexo cuando, suelen ilustrar y situar los rituales 

cotidianos en tiempo y espacio simultáneamente (cuando desborda el 

arroyo…).  

Las reflexiones y los modos de análisis interfaces que sistematizamos en 

los trabajos semióticos de Camblong, operan como modelizaciones en la 

producción de argumentaciones, en los talleres de escritura. 
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2. Los talleres de producción 

El proceso de escritura argumentativa es una experiencia sostenida en 

el cuatrimestre siguiente al de lectura de ensayos, con andamiajes que 

monitorean gradualmente las etapas del trabajo y los problemas de cada 

momento: generación de ideas, organización y planificación; primeros 

borradores con el despliegue de la organización global y por partes; revisión, 

ajustes retórico y genérico. 

Iniciamos el proceso delimitando espacios/territorios de cruce, de 

fronteras, de entremedio: el puente, el paso, lo urbano y lo rural, lo vecinal y lo 

global, lo íntimo-privado y lo público; un ámbito: familiar, cultural, religioso, etc. 

y los protocolos de la vida cotidiana: la comida, el trabajo, las fiestas, los 

remedios, las creencias. 

Una vez seleccionado el hábitat, la semiosfera de la vida cotidiana a 

observar, se describen los protocolos de acción propios de esos espacios en 

los cuales las interacciones se sitúan en un aquí y un ahora. 

Para ejemplificar nos remitimos a la semiosfera del trabajo en el ámbito 

rural, específicamente, la cosecha. La construcción discursiva de la actividad 

encuentra marcas en expresiones que refieren a tiempo y espacio en las 

formas vistas y estudiadas en los ensayos camblognianos. Entre dichas 

coordenadas, los movimientos típicos suceden en expresiones como: 

está mangueando (mirando) que no vengan los pájaros// estamos 
cosechando el tabaco// no conviene que andes escarbando entre los 
almácigos 

Las indagaciones acerca de las rutinas suelen encontrar situaciones en 

las que estar de balde se asocia tanto con el tiempo de descanso permitido 

(estaaamos nomás descansando un poco… acá… de balde tomando unos 

teres) como con el detenimiento forzado por algún impedimento natural 

(cuando llueve mucho, no podemos ir al rozado y estamos de balde). 

En el amplio territorio de las chacras de los colonos las distancias son de 

varias hectáreas y (para encontrar buena tierra se tiene que ir hasta allá ité 

donde nace la vertiente// allá ité en el cerro o en la rivada hay buenas flores 

para las abejas). 
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Algunos hechos que sorprenden en el presente se expresan en la forma 

de pretérito pluscuamperfecto (había sido que le ponés este abono a los 

plantines// había sido que no cocina bien la mandioca// había sido que tenés 

escondida algunas tarjas5). 

Y, lo que va a suceder, se expresa en el futuro perifrástico y el gerundio: 

Voy a estar llegando a eso de las 7 de la madrugada // Vamos a estar trayendo 

las semillas, la semana que viene. 

El tiempo, más que el de relojes y calendarios es el de los ciclos 

naturales que se nomina según las actividades y los sucesos espaciales que 

acaecen: 

Cuando florecen los lapachos… no va a helar más.// cuando llueve 
mucho desborda el arroyo y se viene la enchorrada.// se funde la 
cosecha cuando hay sequía//  

En invierno se escarcha el campo// en época de calores rozamos la 
tierra// en tiempo de naranjas, aparecen los loros…// mientras aramos 
vamos echando semillas 

En estos enunciados, las construcciones temporales con carácter 

durativo aluden a sucesos que implican una consecuencia positiva o negativa 

para el trabajo en la chacra.  

florecimiento de lapacho----------cese de heladas (buen tiempo para 
siembra) 

lluvia abundante---------------------desborde de arroyo 

sequía---------------------------------cosecha arruinada 

calor------------------------------------rozado  

La ecuación dinámica que se realiza en estos encastres es: tiempo- 

lugar- acción, en los ritmos y tiempos con que los habitantes se mueven en los 

espacios de bordes provincianos, donde hasta las órdenes y apelaciones más 

urgentes encuentran una respuesta detenida, como lo muestra el siguiente 

diálogo:  

-¡Ya mismo guardá el tabaco para que no se seque!  

-Ahora después, nomás….-  

                                                           
5
 Tarja: medida para conteo y acopio de naranjas. Cada canasto de mimbre contenía 500 frutas 

(una tarja) que se completaba colocando en número de a cinco (5) naranjas por mano hasta 
llegar a las 100 manos.  
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Mientras la vida cotidiana suspende el tiempo para hallarse mismo en 

ese hábitat conocido y amigable, el discurrir lineal de la escritura, nos lleva ya 

mismo al punto de las consideraciones finales. 

 

Tiempo de cierre 

Nuestra instalación en el enclave enunciativo, tiempo-espacio de frontera 

en la provincia de Misiones, nos permitió compartir un dispositivo de trabajo 

que pone de relieve los usos de la lengua articulándolos con la construcción 

argumentativa y los sentidos de la vida cotidiana. 

En relación con la enseñanza, los entramados que resultan de los 

entrecruzamientos entre comprensión y producción continúan expandiéndose 

en las conversaciones del coloquio de cierre, donde se refuerzan las 

argumentaciones tanto del enunciado logrado cuanto de las instancias de 

enunciación mediante operaciones de reflexión interfaz.  

En relación con la investigación, cuando el cruce se convierte en una 

estancia posible para el investigador, hay que pensar procedimientos de 

semiotización que permitan poner en circulación los sentidos culturales de los 

mundos ―otros‖, revalorizarlos, darles entidad junto a las formas hegemónicas 

que se imponen (pareciera que ―naturalmente‖) a partir de improntas devenidas 

de ancestrales luchas por el poder y el dominio del espacio, mientras anulan, 

solapan y estigmatizan esas formas-otras que sobreviven silenciosas/adas y 

que, en las turbulencias de los límites, encuentran espacios para resistir. 

Entendemos que los trabajos de la Universidad Pública han de hacer 

suyo el desafío de encontrar reaseguros conceptuales y metodológicos para 

que estas variedades que cumplen efectivamente funciones comunicativas 

profundas y vitales, encuentren un reconocimiento en el diseño de políticas 

lingüísticas sensibles a los mestizajes criollos.  
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O PODER DA PALAVRA NAS CARTAS DE FLAUBERT 
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Resumo: Este artigo trata do poder da palavra, da linguagem, enfim do logos nas 
cartas de Flaubert. Partimos da noção aristotélica de logos, não reduzida ao seu 
entendimento demonstrativo ou lógico, mas, para além dele, levando-se em 
consideração o universo situacional e discursivo da produção dessas cartas. 
Priorizando a Análise do Discurso e a Retórica, leva-se em conta estudos de diversos 
autores vinculados às áreas de Letras e Linguística, que oferecem as bases 
epistemológicas necessárias para fundamentar nossos procedimentos analíticos. A 
hipótese geral norteadora este trabalho é a de que Flaubert, ao escrever sua 
Correspondance, discute, metadiscursivamente, questões relativas à língua e à 
linguagem, ao logos, compreendidos aqui em suas dimensões linguísticas, 
gramaticais, semânticas e prosódicas Percebemos, dessa maneira, que a palavra em 
Flaubert não se restringe somente ao raciocínio, à lógica, à persuasão e à 
argumentação, mas se liga também ao funcionamento do discurso como um todo. 
Palavras-chave: Flaubert. Cartas. Logos. Análise do Discurso. 
 
Abstract: The subject of this article is to analyse the power of the words, of the 
language, of the logos in Flaubert‘s Letters. We start from one of the Aristotelian 
notions – logos – , not reduced to its demonstrative or logical understanding, but 
beyond it, taking into account the situational and discursive universe of the production 
of these letters. Prioritizing the Discourse Analysis and the Rhetoric studies, we take 
into account several authors works related to Letters and Linguistics, which offer the 
epistemological bases necessary to our analytical procedures. The general guiding 
hypothesis of this work is that Flaubert, in writing his Correspondance, discusses 
metadiscursively, questions related to language, to logos, understood, here, in their 
linguistic, grammatical, semantic and prosodic dimensions. We can see that words in 
Flaubert letters are not restricted only to reasoning, logic, persuasion and 
argumentation, but it is also linked to the functioning of discourse as a whole. 
Keywords: Flaubert. Letters. Logos. Discourse Analysis. 
 
 

Introdução 

Este trabalho é o resultado parcial de um estudo de uma das provas 

aristotélicas - logos - na Correspondance de Gustave Flaubert. A partir da 

leitura e da interpretação de algumas cartas escritas pelo autor, tidas, aqui, não 

apenas como documentos pessoais, mas também como textos que se 

assentam tanto no gênero epistolar quanto no literário, analisamos questões 

relativas à linguagem. 
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Para a consecução de nossos objetivos, valemo-nos da noção retórica 

de logos, para além da lógica, tendo em vista o universo situacional e 

discursivo da produção dessas cartas, e sua interface com outros conceitos. 

Sem restringirmo-nos a uma única linha de pesquisa, ainda que priorizando a 

Análise do Discurso, recorremos a trabalhos de um leque de autores 

vinculados às áreas das Ciências Humanas e Sociais, Letras e Linguística; 

autores tais como Aristóteles, Barthes, Charaudeau, Maingueneau, Meyer, 

dentre outros. Optamos, assim, por trabalhar com teóricos que tratam do logos 

tanto de uma maneira geral e ampla quanto especifica, particular. 

 

1. Sobre o logos 

Ainda que nos debrucemos especificamente sobre a noção de logos, 

vale lembrar que as três provas retóricas - logos, ethos e pathos - são noções 

difíceis de serem tratadas separadamente, porque se realizam dentro de um 

quadro comunicacional, ou seja, são forjadas pelas instâncias enunciativas que 

se valem dos elementos situacionais, discursivos, linguísticos e psicossociais, 

de maneira polifônica, dialógica, inter-, intra- e extra-discursiva, incluindo 

vozes, corpos e tons, enfim, tudo o que compõem o quadro comunicacional. 

Nessa perspectiva, essas noções dizem respeito diretamente tanto à 

pessoa real, sujeito empírico, o sujeito comunicante, quanto à pessoa que fala, 

que enuncia, o sujeito enunciador, além do interlocutor previsto, imaginado, o 

tu-destinatário e o interlocutor empírico, real, o tu interpretante, co-enunciador. 

Logos, ethos e pathos são constitutivos dos interlocutores reais e ficcionais, 

todos construtores de imagens de si e de sentidos na e pela linguagem. Nas 

cartas, as palavras são corpos que significam, elas são mises en scène. 

É importante lembrar que razão e emoção permitem as mais variadas 

combinações argumentativas e mostram-se (inter)ligadas na enunciação 

persuasiva. Partindo desse entendimento, concordamos com Meyer (2004, 

p.10) quando ele afirma que ―[...] o ethos, o pathos e o logos devem ser 
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colocados em pé de igualdade, se não se pretende cair de volta em uma 

concepção que exclui as dimensões constitutivas da relação retórica.‖1 

Logos, em grego, significava inicialmente ―palavra‖ – lexis –, seja ela 

escrita ou falada e também ―expressão‖ ou ―estilo‖. Em seguida, a noção 

passou a ter um sentido filosófico, sendo traduzido muitas vezes como ―razão‖, 

como a ―capacidade de racionalização individual‖ ou ainda, como um conceito 

mais ligado à filosofia, com o sentido de princípio cósmico da verdade e da 

beleza. (LAUXEROIS, 2007, p. 27). Ainda sobre a etimologia do termo, temos, 

segundo o filósofo e professor da Universidade de Idaho, Gier (2000, p. 1), que 

logos também tem o sentido de síntese, que tem raiz nas palavras ―unir‖, 

―agregar‖: 

A etimologia do logos, a palavra grega por trás de ―razão‖ e ―lógica‖, 
mostra que a ideia de síntese está na origem dessas palavras. O 
logos grego é o substantivo verbal de lego e, se seguimos sua raiz 
―perna‖ significa ―reunir‖, ―coletar‖, ―pegar‖, ―juntar‖ e depois ―falar‖ ou 
―dizer‖. Já temos, nesse momento, as ideias básicas de qualquer 
empenho racional.

2
 (GIER, 2000, p. 1) 

Aristóteles dedicou o terceiro livro da Retórica ao logos, ou ainda, à 

maneira de dizer. Entretanto, não é um livro que se reduz a fazer um tratado 

sobre o estilo. O filósofo busca definir as exigências primeiras às quais todo 

discurso deve responder. Assim, segundo a estagirita, a excelência do discurso 

passa, primeiramente, pela sobriedade. Ele afirma que o discurso deve ser livre 

de abusos de linguagem e de excessos. A clareza precisa ser, assim, a 

exigência inicial: 

Visto que existem três áreas de estudo para o discurso – o primeiro, 
são os elementos que extraem os meios para persuadir, o segundo, é 
a dicção, o terceiro, a maneira de ordenar as partes do discurso [...] a 
persuasão nasce, seja porque estamos em uma dada disposição 

                                                           
1
 No original: « […] l‟ethos, le pathos et le logos sont à mettre sur un pied d‘égalité, si l‘on ne 

veut pas retomber dans une conception qui exclue les dimensions constitutives de la relation 
rhétorique. » 
2
 No original: ―The etymology of the logos, the Greek word behind "reason" and "logic," shows 

that the idea of synthesis is at the origin of these words. The Greek logos is the verbal noun of 
lego, which, if we follow one root ―leg‖ means "to gather," "to collect," "to pick up," "to put 
together," and later "to speak or say." We already have the basic ideas of any rational 
endeavor.‖ 
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emocional, seja porque os oradores têm uma qualidade particular, ou 
porque uma demonstração foi feita.

3
 (ARISTOTE, 2007, p. 223) 

Nosso entendimento de logos vai também ao encontro do que Galinari 

(2014, p. 266) pensa a respeito: 

Tomar o logos como ponto de partida, apreendendo-se as visões de 
mundo e as ações postuladas por seu uso. Mas deve-se entender 
bem: trata-se, aqui, do logos retorico/sofístico, não redutível à sua 
acepção demonstrativa ou lógica. É importante ressaltar que esse 
pontapé inicial de investigação discursiva não possui a menor eficácia 
analítica se não tivermos em mente, bem claros, (i) a complexidade 
estrutural do logos, que vai desde os vários aspectos elementares da 
linguagem (morfologia, sintaxe, prosódia etc.) até os raciocínios 
esboçados pelos mesmos no desenvolvimento textual, (ii) o seu 
caráter dialógico e responsivo diante de outros logoi, (iii) o seu vinculo 
com a doxa e/ou toda sorte de saberes partilhados (valores, 
representações sociais, estereótipos, ideologias etc.), (iv) a sua 
figuração e sentido num determinado contexto ou kairos, (v) a sua 
potencialidade de gerar, no plano da adesão, uma multiplicidade de 
impactos não redutíveis, por sua vez, a uma adesão meramente 
intelectual (fazer-crer), estendendo-se também a adesões 
comportamentais (fazer-fazer) e emotivas (fazer-sentir). Tudo isso 
implica, obviamente, em se considerar, ao se partir do logos, as suas 
usuais condições de produção e o enquadramento genérico do 
discurso. (GALINARI, 2014, p. 266) 

Vê-se, dessa maneira, que o logos é, em sua essência, de natureza 

interlocutiva e não se restringe somente ao raciocínio, à lógica, à persuasão e à 

argumentação, mas se liga ao funcionamento do discurso como um todo, razão 

pela qual tomamos a liberdade de tratar do logos na Correspondência de 

Flaubert buscando ali como o autor registra sua relação com a língua, com a 

linguagem, com o discurso e quais os sentimentos essa relação lhe causa. 

 

2. Análise 

Valendo-nos do quadro comunicacional de Charaudeau (2008), 

vislumbramos a presença de um sujeito comunicante, ser social, que se 

desdobra em enunciador epistolar em cada uma das cartas escrita por 

Flaubert. Ao escrever, o autor imagina seus destinatários, se nomeia e os 

                                                           
3
 No original: « Vu qu‘il y a trois champs d‘étude concernant le discours – le premier, ce sont les 

éléments dont tirer les moyens de persuader, le deuxième, c‘est la diction, le troisième, la 
manière d‘ordonner les parties du discours […] la persuasion naît soit parce qu‘on est dans telle 
disposition affective, soit parce que les orateurs ont telle ou telle qualité, soit parce qu‘une 
démonstration a été faite. » 
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nomeia. Além disso, ele data e assina todas as cartas, marcando ainda mais a 

situação específica de comunicação no nível situacional, no universo do fazer. 

No caso das cartas escritas a Colet, por exemplo, sabemos que eles eram 

amantes, além de amigos, confidentes e intelectuais que discutiam, dentre 

muitos assuntos, sobre a relação amorosa entre eles e também sobre a 

confecção do romance Madame Bovary. Assim, a Correspondência de Flaubert 

se torna, em certo sentido, a obra da obra, visto que nela o romancista discute, 

dentre várias coisas, sobre a gênese de seus romances, sobre si mesmo e 

seus sentimentos enquanto homem e enquanto escritor. 

Flaubert faz elucubrações a respeito da Arte e da Literatura e, nesse 

ínterim, registra suas percepções a respeito do fazer literário. Para o autor, 

exigente com a forma, perfeccionista na descrição dos detalhes, o processo de 

criação pode ser muitas vezes desgastante, árduo e até mesmo aterrorizante. 

Nas cartas enviadas a Colet, Flaubert revela uma profusão de sentimentos 

tidos como negativos que a confecção da obra lhe suscita. Na verdade, 

Flaubert questiona recorrentemente a fidelidade das palavras: 

Comecei o meu romance na noite passada. Agora posso ver as 
dificuldades de estilo que me aterrorizam. Não é fácil ser simples. 
Tenho medo de ser como Paul de Kock ou de escrever como um 
Balzac chateaubrianizado. (FLAUBERT,1980, p. 5) 

A Bovary caminha a passos de tartaruga; em certos momentos, fico 
desesperado com isso. […] Que tarefa árdua essa a de fazer um livro, 
e, sobretudo, complicada! […] Daí todo o tempo que gasto com este 
romance, minhas reflexões, meus desalentos e minha lentidão! 
(FLAUBERT, 1980, p. 156) 

Deus! Como minha Bovary me chateia! Ela me leva, às vezes, à 
convicção de que é impossível escrever. A ideia e as palavras me 
fogem. É o único sentimento que tenho. (FLAUBERT, 1980, p. 301) 

A atitude de Flaubert, é, no entanto, no mínimo ambígua, paradoxal: vê-

se que ele rejeita e, ao mesmo tempo, se sente atraído pelas palavras; ele 

experimenta a necessidade de estabelecer uma relação com seu interlocutor 

pelo logos. Essa relação é quase sempre complexa: ainda que Flaubert tenha 

dificuldades com o uso da palavra e que esta não dá conta de expressar tudo o 

que ele quer, é do logos que ele se serve como instrumento para contatar, para 

se relacionar com o outro e para produzir sua literatura. Em várias cartas, o 
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romancista faz questão de ressaltar os embates que tem com sua própria 

escrita. Metódico, ele busca ter uma rotina de trabalho e registra 

recorrentemente estar insatisfeito. O romance é regularmente feito e refeito, 

frase por frase, até a exaustão, a procura du mot juste . Flaubert luta com as 

palavras e contra elas. Para ele, a escrita literária parece, ao mesmo tempo, 

um obstáculo muitas vezes intransponível e um prazeroso desafio, já que é 

nesse ato de escrever que ele descobre a força, o poder das palavras e, 

através delas, busca sua vocação e sua identidade. 

Assim, a tomada de consciência referente ao ato de escrever Madame 

Bovary lhe provoca a sensação de angústia. Em novas cartas a Colet, Flaubert 

menciona que a falta de regularidade no trabalho de escrita do romance lhe 

corta o ritmo, a falta de inspiração o entristece e o labor o aborrece. A vida do 

romancista, tida por ele próprio como tranquila e sem graça, lhe proporciona 

quase que somente o tormento, e o espetáculo da criação literária e as 

palavras se tornam lugar de sofrimento: 

Tenho dificuldades para voltar ao trabalho. Esses 15 dias de 
descanso acabaram me atrapalhando bastante. Agora, o assunto me 
foge completamente. Não consigo ver o objetivo. A coisa a dizer 
escapa das minhas mãos quando tento segurá-la. (FLAUBERT, 1980, 
p. 27) 

Retomei meu trabalho. Espero que agora vai correr bem. Mas 
francamente Bovary me entedia, devido ao assunto e às contínuas 
supressões que faço. Bom ou ruim, este livro terá sido para mim uma 
realização prodigiosa; tanto o estilo, a composição, as personagens e 
o efeito sensível estão longe de minha maneira natural de ser. 
(FLAUBERT, 1980, p. 103) 

Mas, se vou devagar, vou também dolorosamente! Estou sendo 
torturado. E não falo disso em detalhes, porque é sempre a mesma 
ladainha de lamentações! Mas, às vezes, sofro terrivelmente desse 
mal e das dúvidas que experiencio. Certos dias, os encantamentos 
que tenho, quando vislumbro o livro feito, tal como o desejo, se 
realizando, tornam-se, logo em seguida, sombras, cada vez mais 
escuras. (FLAUBERT, 1980, p. 273) 

Vemos, entretanto, com Flaubert, que o processo de escritura nem 

sempre é penoso e difícil e que, apesar desse sofrimento e dessa angústia, é 

na Literatura que o autor encontra sua vocação. Assim, os ataques de raiva e 

desprezo pela Arte, pela Literatura se contrapõem a declarações apaixonadas 

a esse respeito. Com base nesse dilema laboral vivido por Flaubert, 
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transcrevemos alguns trechos de cartas nas quais o prazer e o entusiasmo da 

escrita tornam-se temáticas: 

Mas a Arte é uma coisa tão boa, trabalhar com ela te proporciona 
tanto equilíbrio; esta noite sinto-me completamente tranquilo, calmo e 
purgado. Não sei se Bouilhet te escreveu. Ele deve ter te falado que 
ele estava feliz com o que eu tinha lido para ele; e francamente, eu 
também estava. Com essa dificuldade superada, sinto-me fortalecido; 
mas é só isso. O assunto em si (pelo menos até agora) exclui esses 
grandes vislumbres de estilo que, nos outros, me causam deleite, 
mas creio que em mim mostram-se ausentes. O bom da Bovary é que 
tudo isso foi uma rude ginástica. Eu teria feito uma narrativa escrita, o 
que é raro. Mas ainda terei minha revanche. (FLAUBERT, 1980, p. 
376) 

Pouco importa, bem ou mal, escrever é uma coisa deliciosa. Ao 
escrever, não somos mais nós mesmos, pois circulamos por toda a 
nossa criação. […] Seria orgulho? [...] Seria o transbordamento tolo 
de uma satisfação exagerada de si mesmo, ou seria um vago e nobre 
instinto? [...] após ter sentido tais prazeres […] (FLAUBERT, 1980, p. 
483) 

O único meio de suportar a existência é se lançar na literatura como 
em uma orgia perpétua. O vinho da Arte causa uma longa 
embriaguez e ele não acaba nunca. (FLAUBERT, 1980, p. 832) 

Ratificando esse posicionamento, essa visão ambivalente (dicotômica, 

paradoxal) de Flaubert a respeito de seu trabalho intelectual e da Arte, 

Gengembre (1990) afirma que o romancista vê o exercício da literatura, 

concomitantemente, como prazeroso e problemático, o que acaba por lhe 

provocar uma grande gama de sentimentos. Segundo ele, a sequência e o 

encadeamento natural de ideias são duas das maiores dificuldades que 

Flaubert precisa lidar quando tece seu texto. 

 

Considerações finais 

Estabelecer uma relação com o outro é uma necessidade para Flaubert: 

ele é um ser social que experimenta a necessidade de se comunicar, de se 

definir em relação ao outro. Ele faz abundante uso das cartas para tal fim. O 

logos tem, na Correspondência, um papel importante na sua constituição 

enquanto sujeito e enquanto escritor. O logos lhe permite criar espaços, 

terrenos onde ele espera estabelecer relações que não sejam efêmeras com 

seus interlocutores. O logos é seu instrumento de comunicação, sua 
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ferramenta de trabalho e fonte de inspiração e de angústia. Isso porque muitas 

vezes as palavras se mostram insuficientes para responder às exigências da 

comunicação. As palavras, para Flaubert, parecem ser, na maior parte do 

tempo, incapazes de manifestar, significar seu estado de alma e de traduzir as 

realidades delicadas da comunicação.  

Vimos que a imagem de Flaubert, vítima do seu próprio trabalho, é 

desenhada em várias cartas, cada vez que ele fala sobre o processo de 

escritura. Dedicado à Literatura, vivendo dela, por ela e para ela, Flaubert se 

autonomeia ―homme-plume‖: ―[…] sou um homem-pena, sinto por ela, por 

causa dela, em relação a ela e muito mais com ela.‖ (FLAUBERT, 1980, p. 

42).4 Em outros termos, diríamos que a relação de Flaubert com a palavra é 

pathêmica. Sempre insatisfeito com aquilo que escreve, ele não desiste, 

procura, obstinadamente, na escrita e, por conseguinte, no logos, o conforto 

que ambos lhe negam. Lidar com as palavras, escrever, escrever de novo, 

refazer, não abandonar o trabalho, buscando a perfeição, essa é a sua 

obsessão, o seu objetivo final. As dificuldades de se trabalhar com o logos não 

é dissimulada, ao contrário, torna-se tema de reflexão importante na 

Correspondance. 

Apontamos, aqui, para alguns limites, tanto os de Flaubert, quanto os 

nossos, de lidar com o logos. Devemos nos conformar, pois, ao final, só nos 

resta ele. É graças ao logos que Flaubert se tornou imortal, é com ele que 

compomos este texto. Com o logos, Flaubert e nós tentamos dizer, muitas 

vezes, o indizível. O logos, única arma, único instrumento que temos para (nos) 

dizer. 

 

                                                           
4
 No original […] je suis un homme-plume, je sens par elle, à cause d‘elle, par rapport à elle et 

beaucoup plus avec elle. 
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Resumo: O ethos de Cleópatra é moldado de forma emocionada, a partir de 
fragmentos de relatos que muitas vezes esbarram na subjetividade de uma escrita 
inventiva. Este trabalho tem por objetivo analisar alguns fragmentos de Vida de 
Homens Ilustres, de Plutarco, e de Antônio e Cleópatra, de Shakespeare, buscando 
algo em comum entre eles. A Análise do Discurso, a Retórica, a Argumentação e a 
Literatura nos oferecem as bases epistemológicas para fundamentar os procedimentos 
analíticos, o que permite desenvolver os pontos de vista. Valendo dos conceitos de 
intertextualidade, ethos e pathos, busca-se uma análise dos corpora ao mesmo tempo 
qualitativa, histórica e linguístico-discursiva. Para a consecução dos objetivos, conta-
se com os estudos de Maingueneau e Amossy sobre ethos e Plantin sobre pathos. 
Buscamos demonstrar que Shakespeare (re)leu Plutarco, ao tratar da vida de Antônio 
e de Cleópatra, teatralizou o que disse Plutarco, que também usou de inventividade 
em seus textos. 
Palavras-chave: Cleópatra. Plutarco. Shakespeare. Retórica. 
 
Abstract: Cleopatra‘s ethos is shaped in an emotional way from narrative fragments 
which have the subjectivity of an inventive writing. This paper aims to analyze some 
fragments of Parallel Lives, by Plutarch and of Antonio and Cleopatra, by 
Shakespeare, seeking something in common between them about de queen. The 
Discourse Analysis, the Rhetoric, the Argumentation, and the Literature fields provide 
us with the epistemological basis for analytical procedures, which allows us to develop 
our points of view. By applying concepts of intertextuality, ethos and pathos, we claim, 
at the same time, a qualitative, historical and linguistic-discursive analysis of the 
corpus. In order to achieve the objectives, we count Maingueneau and Amossy studies 
on ethos and Plantin‘s on pathos. We try, by this analysis, to demonstrate that 
Shakespeare read Plutarch when wrote the play Antony and Cleopatra, and that he 
made Plutarch‘s documentary work into a theatrical text, a work which was already 
inventive itself. 
Keywords: Cleópatra. Plutarco. Shakespeare. Rhetoric. 
 
 

Introdução 

As imagens identitárias de Cleópatra e de Antônio têm sido moldadas ao 

longo do tempo quase sempre de forma emocionada e baseando-se em 

fragmentos de relatos que não foram escritos a partir de memórias vivas da 

última Rainha do Egito e de Antônio, mas sim de textos que muitas vezes 

esbarram na subjetividade de uma escrita inventiva. Nesse sentido, nosso 
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objetivo é analisar duas obras distintas, a saber: Vida de Homens Ilustres (ou 

Vidas Paralelas), de Plutarco e, quinze séculos mais tarde, a peça de teatro 

Antônio e Cleópatra (1607), de Shakespeare (1564-1616), buscando nelas algo 

em comum – a (re)construção pathêmica do ethos de Cleópatra e de Antônio. 

Plutarco (46 d.C. – 120 d.C.), historiador e biógrafo, dedicou boa parte 

de sua vida a escrever dezenas de livros, incluindo uma coletânea – Vidas 

Paralelas (também traduzida como Vidas dos homens ilustres) –, na qual 

produziu aproximadamente 50 biografias, a maioria em pares, de renomados 

reis e imperadores, ditadores e generais gregos e romanos. Dentre essas 

narrativas, interessa-me particularmente a do célebre militar e político romano 

Marco Antônio (83 a.C. – 31 a.C.). Apesar de tratar de ―homens ilustres, 

quando Plutarco fala de Marco Antônio, ele descreve também a vida de uma 

mulher ilustre, Cleópatra, a rainha do Egito e uma das mulheres de Antônio. 

William Shakespeare (1564-1616) foi um dramaturgo e poeta inglês. 

Autor de tragédias famosas como "Hamlet", "Otelo", "Macbeth", "Romeu e 

Julieta" e ―Antônio e Cleópatra‖. É considerado um dos maiores escritores de 

todos os tempos. Durante o reinado de Elizabeth I, Londres vivia uma intensa 

atividade artística. Shakespeare estudou muito e leu filósofos, historiadores e 

dramaturgos clássicos, que foram fundamentais para sua formação de 

dramaturgo. Antes de se tornar famoso, foi copista oficial de uma companhia 

de teatro, representava e adaptava peças de autores anônimos. Escreveu 

aproximadamente 40 peças, entre comédias românticas, tragédias e dramas 

históricos, divididos em quatro fases que acompanham a evolução do autor. 

A escolha por essas duas obras se deve aos personagens centrais de 

ambas: Cleópatra e Antônio. Ambas as obras nos oferecem representações 

identitárias e emoções representadas, graças a dispositivos discursivos e 

também históricos. Essas duas obras trazem a baila as crenças particulares e o 

modo dos autores fazerem biografia, literatura, teatro e história.  

Sem desconsiderar as especificidades de cada área de conhecimento, a 

Análise do Discurso, na convergência com a Retórica, com a Argumentação e 

com a Literatura e o Teatro, nos oferece as bases epistemológicas necessárias 

para fundamentar nossos procedimentos analíticos. Esse procedimento nos 
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permite desenvolver nossos pontos de vista e, por conseguinte, melhor 

direcionar nosso olhar para a análise desse corpus selecionado, com os 

objetivos de refletir sobre a importância histórica, política e literária das duas 

obras no delineamento do ethos de Cleópatra e também o de Antônio, a partir 

de categorias de análise tais como estereótipos, representações e dos 

imaginários sociodiscursivos, cuja dimensão discursiva nos ajuda a entender 

como os autores circunscrevem e sustentam a imagem do casal, além das 

emoções ditas, mostradas e sugeridas presentes nos dois textos. 

Assim, tendo como fio condutor os conceitos de ethos e pathos, 

buscamos uma análise ao mesmo tempo qualitativa, histórica e linguístico-

discursiva, ou seja, multidisciplinar das imagens de Cleópatra e de Antônio e as 

emoções presentes nessas duas obras analisadas. Para a consecução de 

nossos objetivos, contamos, sobretudo, com os estudos de Dominique 

Maingueneau e Ruth Amossy, sobre o conceito de ethos na argumentação, e 

de Christian Plantin e Raphael Micheli, sobre o conceito de pathos no discurso. 

Buscamos demonstrar com este trabalho que tanto Plutarco quanto 

Shakespeare, ao tratarem da vida de Cleópatra e de Antônio, ficcionalizam, de 

maneira pathêmica, a imagem identitária do casal, misturando fatos e dados 

tidos como reais com lendas e mitos. 

 

1. Cleópatra 

Adjetivada, por exemplo, como ―filha impura dos Ptolomeus‖, ―rainha 

prostituta‖ e ―desonra do Egito‖ por Lucano (1984); como ―Afrodite insaciável de 

volúpias e riquezas‖ por Dião Cássio (2002); como ―intrigante depravada‖ por 

Propércio (2014); e como ―monstro fatal‖ por Horácio (1941), Cleópatra é uma 

personagem que habita a memória e o imaginário de todos nós. Há séculos, 

ela é tema de estudos, inspiração para poemas e romances, peças de teatro e 

telenovela, moda, histórias em quadrinho e filmes, dentre outras manifestações 

artístico-culturais. Ela transformou-se em uma lenda e tornou-se uma espécie 

de patrimônio cultural da humanidade. Sua imagem identitária traz consigo 

imaginários e estereótipos tais como o de uma mulher rica, esclarecida, culta, 

sagaz e sedutora, ardilosa na política e nos negócios, que se destaca por sua 
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capacidade de liderança e por dominar muito bem nove idiomas e muitos 

homens importantes. Segundo Schiff, para os romanos, Cleópatra... 

[...] não era necessariamente bonita, mas, sua riqueza – assim como 
seu palácio – deixava Roma de boca aberta [...] ela era duplamente 
suspeita, primeiro por vir de uma cultura conhecida por seu ‗talento 
natural para a dissimulação‘ e depois por seu endereço alexandrino. 
Cleópatra era um ícone do Oriente oculto, alquímico, de sua terra 
sinuosa, sensual, tão perversa e original quanto aquele rio 
inacreditável. Os homens que entravam em contato com ela pareciam 
perder a cabeça [...]. Ela perturba até a biografia que Plutarco 
escreveu de Marco Antônio [...]. As habilidades de Cleópatra eram 
grandes, mas a fértil fantasia masculina era incontestavelmente 
maior. (SCHIFF, 2011, p. 14-18). 

Descendente de uma linhagem de faraós, Cleópatra é oriunda da 

aristocracia ptolomaica macedônia. Por essa razão, dizem que ela não era 

egípcia, já que nasceu em Alexandria, uma polis grega, naquela época. Daí 

afirmarem também que ela não era nem genuinamente grega e tampouco 

macedônia ou egípcia, era uma mistura de tudo isso. Ainda assim, Cleópatra 

governou o Egito durante 22 anos e chegou a controlar grande parte da costa 

oriental do Mediterrâneo, não sem dificuldades, haja vista as crises, guerras e 

lutas políticas, além dos conflitos e disputas familiares. (CHAUVEAU, 2003). 

Apesar de pertencer à História Antiga do Egito e chegar até os dias de 

hoje como uma das mulheres mais poderosas do Mundo Antigo, muito se diz, 

muito se repete daquilo que foi descrito por Plutarco, e pouco se comprova a 

respeito da vida de Cleópatra (69 – 30 a.C.). Partindo do entendimento de 

Foucault (1978), de que a identidade é uma construção individual, mas, 

também, e sobretudo, social e cultural, as imagens identitárias da última rainha 

do Egito têm sido moldadas ao longo do tempo quase sempre se baseando em 

fragmentos de relatos escritos por pessoas que não são contemporâneas à 

monarca e tampouco conviveram com ela. 

 

2. Cleópatra: entre Plutarco e Shakespeare 

Vejamos, na sequência, um exemplo da ficcionalidade descritiva de 

Plutarco e sua semelhança com a ficcionalidade encenada na peça de 
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Shakespeare. Trazemos aqui a cena de Cleópatra no seu luxuoso barco, indo 

ao primeiro encontro com Antônio.  

Trecho de Vidas Paralelas (Vida de Antônio, de Plutarco): 

[Cleópatra] apresentou-se navegando pelo rio Cidno em um barco, 
cuja popa era de ouro, as velas de púrpura, os remos de prata, sendo 
manejados ao som e à cadência de uma música de flautas, de oboés, 
de citaras e violas e outros instrumentos que se tocavam com arte e 
maestria dentro ele. Ela, porém, estava deitada, sob uma tenda de 
tecido de ouro, vestida e adornada como se costuma representar 
Vênus, tendo aos lados umas crianças lindas, trajadas também como 
os pintores costumam representar o Eros, com leques nas mãos que 
eles agitavam lentamente. Suas damas e companheiras, do mesmo 
modo, as mais belas, estavam vestidas como as graças, umas 
apoiadas no leme, outras nas cordas e cabos da barca, da qual 
emanavam suaves e inebriantes ondas de perfume [...] (Plutarco, 
Vida de Antônio, XXXI).  

Trecho de ―Antônio e Cleópatra‖ (de Shakespeare) 

A barca em que ela estava, trono fúlgido, as águas incendiava; sua 
popa era de ouro batido; as velas, púrpura, e a tal ponto cheirosas, 
que vencidos de amor os ventos todos se mostravam. Eram de prata 
os remos, que ao compasso se moviam de flautas, apressando com 
seus golpes as águas percutidas, como amorosas deles. Com 
respeito a ela própria, mendiga aqui se torna a melhor descrição. 
Deitada estava num pavilhão todo tecido de ouro, vencendo a própria 
Vênus, em que vemos a arte passar de muito a natureza. Ao lado 
dela estavam dois meninos rechonchudos e lindos - sorridentes 
Cupidos - que agitavam ventarolas de mil cores cambiantes, cujo 
sopro parecia deixar muito mais vivo o rubor de suas faces delicadas, 
que acalmar se propunha, desfazendo, dessa maneira, a um tempo, o 
que fazia… 

Esses dois trechos dos textos de Plutarco e de Sheakespeare são, 

evidentemente, (de)marcados por imaginários sociais e por valores morais sob 

os quais ambos os escritores viveram. Vemos que as descrições do cenário e 

do ethos das personagens, além das emoções presentes nas duas obras são, 

implícita ou explicitamente, designadas, por exemplo, pelas escolhas que eles 

fazem do léxico, do tempo verbal, dos temas e/ou dos casos abordados, pelos 

detalhes dos fatos e das pessoas escolhidos, enfim, até mesmo pela prosódia 

registrada em suas falas. 

As duas obras em análise manifestam uma certa intenção histórica e 

artística, mas também pedagógica e, sobretudo, moral. Esta noção de moral 

mostra-se disseminada ao longo dos textos e seu alcance é indiscutível. Trata-

se de uma moral que prescreve as condutas a serem seguidas, praticadas 



960 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

pelos cidadãos. A base moral que envolve e sustenta esses textos, esses 

discursos exige uma complexa reflexão, o que torna impossível fazer aqui uma 

explanação e discussão detalhada. Ainda assim, é possível afirmar que quando 

Plutarco e Shakespeare falam de Antônio e de Cleópatra, do ponto de vista 

moral, eles o fazem de forma apaixonada, afetiva, emocionada e também com 

a intenção de seduzir e pathemizar aqueles que os leem. Além disso, eles 

próprios, quando falam de moral, se colocam no direito de fazê-lo por se verem 

como alguém credível, como um exemplo de moral, a ponto de lhes permitir 

escrever suas obras. 

Plutarco e Shakespeare narram a vida de Antônio e de Cleópatra, os 

julgam, medem suas ações e o caráter de ambos a partir de parâmetros morais 

que eles apregoam como o correto. Essas apreciações morais são um 

resultado de uma fusão de um modelo ético assentado em uma conduta moral, 

que se quer bem consolidada, ainda que carregada de subjetividades e 

emoções. A concepção de moral de Plutarco e de Shakespeare foi 

praticamente a mesma que fez com Octávio liderasse um movimento em 

Roma, fechando bordéis e prendendo prostitutas e jogadores. 

A noção de moral em Plutarco e em Shakespeare segue, pari passu, 

com a noção de emoção. Ambas são socialmente constituídas, ou seja, estão 

atreladas aos imaginários sociodiscursivos, aos saberes de crença e, por 

conseguinte, aos estereótipos que regem as formas de perceber o mundo, de 

pensar e de agir de cada sociedade em determinada época. Assim, a moral de 

que fala Plutarco e a moral retratada por Shakespeare certamente tiveram um 

grande respaldo na sociedade em que eles e todos os seus contemporâneos 

viveram, todos sob a égide ideológica vigente. 

 

3. Cleópatra ficcionalizada 

Cabe ressaltar que, como afirma Silva (2007, p. 8) ―[...] a narrativa 

plutarquiana oscila entre sua individualidade, moldada pela cultura grega, e seu 

coletivo, composto de gregos, romanos e bárbaros‖. Talvez por essa razão, ao 

abordar a narrativa de Plutarco sobre a vida de Antônio (e de Cleópatra), 

percebemos que o biógrafo-historiador demonstra, reiteradas vezes, 
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(re)configurar fatos, dados e documentos, enfim, a história, com uma narrativa 

de cunho documental mas também estrategicamente fascinante, sedutora, 

dramática (teatral) e, sobretudo, moralizante e pathêmica. Concordo, nesse 

sentido, também com Balthazar (2013, p. 322), para quem ―[...] os escritos de 

Plutarco trazem à baila suas crenças particulares e seu modo de fazer história‖. 

Trazendo a noção de pathos para o corpus aqui analisado, tem-se que 

Plutarco, ao escrever sobre A vida de Antônio, e Sheakespeare, ao escrever 

Antônio e Cleópatra, podem ter estado, voluntária ou involuntariamente, sob 

certas pathemias. Plutarco e Sheakespeare, assim como qualquer escritor, 

durante o processo de escrita, consciente ou inconscientemente, falaram de 

um lugar ideológico específico que os faziam pensar e ver as pessoas, eles 

mesmos e o mundo de uma forma específica. Quando eles escreveram sobre 

Antonio e Cleópatra, ele o fizeram sob olhares marcados por um espaço-tempo 

específico. Isso nos faz pensar que as emoções representadas em ambos os 

textos são sustentadas por julgamentos de valores, por saberes de crenças e 

por estereótipos. Além disso, há que se registrar o diálogo entre os dois textos, 

sobretudo a intertextualidade de que se vale Shakespeare para escrever sua 

peça. Não há como refutar que o poeta inglês bebeu em fontes plutarquianas, 

se inspirou em seus homens ilustres para compor sua peça.  

Segundo Vasques, as fontes, analisadas enquanto documento e não 

como fontes objetivas, ―[...] são pontos de vista de grupos particulares, 

dominantes na sociedade e possuem um papel ativo na construção da 

identidade‖ (VASQUES, 2005, p.7). Próximo a essa linha de raciocínio, Schiff 

nos lembra que relatos como os de Plutarco a respeito de Antônio devem ser 

necessariamente relativizados quanto ao seu teor documental-histórico: ―[…] 

por mais críveis que sejam as atribuições a ela, é difícil determinar quantas 

dessas realizações eram genuínas‖ (SCHIFF, 2011, p. 93). Isso porque o fato 

de contar a história da vida de Antônio faz com que esses relatos sejam, muitas 

vezes, apologéticos, relativamente exagerados e tendenciosos, com objetivos 

estratégicos, políticos e ideológicos, fortemente presentes em textos ficcionais, 

ainda que de cunho histórico. 
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Concordamos mais uma vez com Schiff (2011, p. 17), quando ela afirma 

que ―[...] para padrões modernos [autores como Plutarco e Shakespeare] são 

polemistas, apologistas, moralistas, fabulistas, recicladores, fazem cortar-colar, 

são hackers.‖ Ainda assim, fontes como as de Plutarco são algumas das 

poucas que Shakespeare teve (e nós também) desse período da História, 

tendo, então, um grande valor histórico. Além disso, os textos de Plutarco e 

Shakespeare sobre Antônio e Cleópatra acabam por permanecer e evidenciar 

seus próprios discursos e tornam-se espelho de suas operações.  

Percebemos que tanto Plutarco quanto Shakespeare edificam a 

identidade de Cleópatra, por exemplo, através de seus modos, da forma como 

se vestia, falava, do lugar que ocupava naquela sociedade em que vivia, de 

suas ações políticas. Nesse interim, eles registram suas visões do Egito, de 

Antônio e de Cleópatra na história e também suscitam um posicionamento 

político-ideológico a respeito do papel social e político de ambos. Vemos, 

nesse sentido, que moral e emoção caminham pari passu e moldam as escritas 

de Plutarco e de Sheakespeare sobre Antônio e Cleópatra, tornando-as, em 

certa medida, afetadas, subjetivas, enfim, teatrais. Portanto, não podemos nos 

esquecer de que nos debruçamos sobre textos escritos por alguém que, assim 

como nós, lêem de um lugar ideologicamente (de)marcado, que interpretam 

suas fontes sem escapar às suas paixões. Assim, Plutarco e Shakespeare se 

valem de documentos históricos, mas também de elementos situacionais e 

circunstanciais, discursivos, sociais e retóricos para narrar e encenar, e que, ao 

comporem suas obras, se submetem, querendo ou não, aos imaginários 

sociais e aos estereótipos produzidos, sustentados e disseminados por aquela 

sociedade na qual eles se inserem. 

 

Considerações finais 

Os textos de Plutarco e de Shakespeare que escolhemos tratam, 

prioritariamente, da vida de duas personagens/personalidades e, ainda que 

sejam perpassados por um discurso que parece pretensamente mesclar 

cientificismo, historicismo e arte, conta com uma boa parcela de criatividade, 

ficcionalidade, enfim, teatralidade. Por conseguinte, esbarramos, aqui, na 
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escassez, na fragmentação e na fragilidade das fontes, tanto as de Plutarco 

quanto as de Shakespeare e também as nossas (SILVA, 2007). Não podemos, 

nesse sentido, nos esquecer de que pesquisamos textos escritos por 

personalidades que, assim como nós, leem de um lugar ideologicamente 

(de)marcado, que interpretam suas fontes sem escapar às suas paixões, suas 

subjetividades. Plutarco e Shakespeare, assim com nós, se valem de 

documentos históricos e também de outras fontes, enfim, de elementos 

circunstanciais, sociais, culturais, políticos e ideológicos para criar suas obras. 

Eles se submetem, querendo ou não, aos imaginários e às representações 

sociais, aos estereótipos que regem os indivíduos em tempos e espaços 

específicos e distintos. 

As representações da imagem de Cleópatra e também a de Antônio que 

chegam até nós são (foram), o tempo todo, (re)construídas discursivamente, 

sob as mais variadas formas e gêneros, incluindo-se, evidentemente, as 

narrativas de historiadores como Plutarco e de dramaturgos como 

Shakespeare. Ao mostrarem como eles os veem, ambos os escritores nos 

ajudam a traçar um perfil identitário do casal, a (re)conhecer o caráter deles, 

suas visões de mundo e de si mesmos. Assim, evidentemente, dois grandes 

colaboradores para a formação da imagem de Cleópatra e de Antônio são 

Plutarco e Shakespeare. 
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A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE 

SENTIDOS: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Rita de Cassia Cristofoleti 
Universidade Federal do Espírito Santo 

 
 
Resumo: Este estudo é um recorte da tese de doutorado cujo objetivo fora o de 
analisar os encontros de supervisão de estágio em um curso de Pedagogia, buscando 
compreender como, ao instaurarem um espaço de interlocução sobre as vivências 
experimentadas na escola, formavam os professores e seus formadores. A escolha 
por abordar a formação de professores como um processo de produção de sentidos 
aproximou-me das teses de M. Bakhtin acerca da linguagem e seu funcionamento nas 
relações sociais e de sua centralidade na constituição dos sujeitos, na produção e 
compreensão dos conhecimentos em circulação na vida social. Partindo das 
especificidades da relação de supervisão de estágio em suas condições de produção 
mais amplas (como parte do processo de formação teórico-prático de professores) e 
imediatas (no interior de uma instituição de ensino superior) foi desenvolvida uma 
análise da dinâmica interlocutiva produzida nos encontros de supervisão.  
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Produção de Sentidos. Formação Inicial de 
Professores. Enunciação. 
 
Abstract: This study is a part of a Doctorate degree research that had the objective of 
analyzing the supervision meetings with internships of a Pedagogy course, trying to 
understand in which ways the teachers and students created an interlocution space for 
exchanging experiences. The choice of the teachers‘ education as a process of 
producing senses approached M .Bakhtin researches about language in social 
relations, also his centrality on the subjects‘ constitution and in the production and 
comprehension of knowledge that circles social life. Therefore, it was developed an 
analysis of the dynamic interlocution produced on the supervision meetings, starting 
from the specifities of the internship supervision in its widest production - as part of the 
teachers‘ education both theoretical and practical, and the immediate ones - inside an 
educational institution.  
Keywords: Internship supervision; Senses production; Teachers‘ initial Education; 
Enunciation. 
 
 

Introdução 

Interessada em compreender como as relações da supervisão de 

estágio, ao instaurarem um espaço de interlocução sobre a docência, a escola 

e a formação acadêmica inicial, afetavam os estagiários e seus formadores, 

assumi os encontros presenciais de supervisão, dos quais participava na IES 
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em que atuava1 como professora, como lócus da pesquisa e a dinâmica 

interlocutiva neles produzida como ―objeto‖ de análise. 

Elegi como participantes da pesquisa as alunas2 que frequentavam, em 

2012, o 5º e 6º semestres do curso de Pedagogia, cujos estágios acompanhei, 

como supervisora, durante 02 anos.  

Minha escolha por abordar a formação de professores como um 

processo de produção de sentidos aproximou-me das teses de M. Bakhtin 

acerca da linguagem e seu funcionamento nas relações sociais e de sua 

centralidade na constituição dos sujeitos, na produção e compreensão dos 

conhecimentos em circulação na vida social. 

O conceito de compreensão, tributário da concepção semiótica de 

Bakhtin (1999), refere-se aos processos de produção de sentidos nos quais os 

sujeitos participantes das relações sociais, a partir dos lugares sociais que 

ocupam (tanto em termos de sua inscrição na divisão social do trabalho - 

condições sociais mais amplas de produção -, quanto das especificidades 

imediatas da interação produzida), procuram ativamente orientar-se em relação 

aos significados nelas postos em circulação, confrontando-os com os sentidos 

constitutivos de suas experiências. Nesse sentido, compreender é produzir 

réplicas que se materializam em palavras, em gestos, no silêncio, na recusa, 

na adesão, nos modos de agir que são assumidos. Nessas réplicas, indiciam-

se os sentidos elaborados e em elaboração pelos sujeitos na concretude das 

interações vividas.  

Essa opção teórico-metodólogica possibilitou apreender as 

particularidades dos sentidos produzidos no processo de formação em sua 

historicidade. Ou seja, o vivido imediato, nas supervisões de estágio, foi 

analisado em suas especificidades e em sua relação com o cotidiano escolar, 

bem como os estagiários, seus formadores na universidade e na escola básica 

                                                           
1
 Uma instituição privada pertencente a uma congregação religiosa católica, localizada no 

município de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, Brasil, que atendia basicamente a 
uma demanda local por formação superior, oferecendo cursos nas áreas de Administração, 
Ciências Contábeis e Pedagogia, todos no período noturno.  
2
 Referi-me aos sujeitos da pesquisa no feminino porque a turma era composta por 17 

mulheres. Com idades entre 18 e 40 anos, a maioria delas trabalhava oito horas diárias como 
auxiliares de Educação Infantil ou no comércio da cidade. Apenas duas alunas eram donas de 
casa. A maioria delas cursou a escolaridade básica em escola pública e viu, no curso noturno 
de Pedagogia, a possibilidade de inserir-se na carreira do magistério. 
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– professores, diretores, coordenadores, alunos, pais, funcionários - foram 

entendidos, todos, como pessoas3 portadoras de conhecimentos, interesses e 

valores, que ocupam distintos lugares sociais4 no sistema educativo. Mas 

também foi compreendido em sua relação com a história do Estado, sociedade 

e do sistema educacional em que se inseria; em sua relação com a história 

cívica e política locais; em sua relação com as relações de poder marcadas 

pelo sistema hierárquico dentro do qual as atividades dos sujeitos se inscrevem 

e se desenvolvem, definindo modalidades de comando e a atribuição de 

responsabilidades, e ainda em sua relação com os mecanismos estabilizados, 

nas formas de práticas e significados, que põem em funcionamento a própria 

escola e o próprio processo de formação. 

Daí a importância de apreender, nos encontros gravados5, indicadores 

dos sentidos da escola, da docência e da formação acadêmica em circulação e 

em debate na supervisão de estágio, bem como de identificar quais desses 

sentidos eram privilegiados e como afetavam as compreensões em elaboração 

pelas estagiárias e pela própria professora supervisora acerca de seu papel 

como professora. 

Os encontros de supervisão configuravam-se como momentos 

destinados ao esclarecimento de dúvidas, orientações, auxílio na elaboração 

de planos, projetos e relatórios. Neles também eram discutidos textos, as 

práticas observadas nas escolas, os modos de inserção dos estagiários na 

                                                           
3
 O termo pessoas foi utilizado na acepção de Vigotski que o emprega para se referir à 

personalidade, à singularidade que vai se constituindo nos indivíduos na trama das relações 
sociais por eles vividas. Segundo Vigotski, a pessoa, a personalidade é a síntese das suas 
relações sociais. Na personalidade, individual e social não estão opostos. Eles constituem uma 
forma superior de sociabilidade. (VIGOTSKI, L. Manuscrito de 1929. Educação e Sociedade, 
Ano XXI, nº 71, 2000, pp. 21-44). 
4
 Esse conceito se refere aos modos diversos como os papéis sociais são ocupados e 

exercidos pelos sujeitos, em função do modo como se inserem no conjunto das relações 
sociais da escola. Por exemplo, entre os professores que exercem a mesma atividade na 
escola, há diferenças entre os lugares ocupados pelo professor antigo de casa e pelo professor 
iniciante, pelo professor de 6º a 9º ano e pelas professoras do 1º ao 5º, pelo professor que 
mora no bairro onde fica a escola e por aquele que vive fora dali etc. Do mesmo modo, entre os 
alunos, há diferenças de lugares entre aqueles considerados terríveis e aqueles que são 
considerados disciplinados, entre os que gostam das atividades da sala de aula e os que 
gostam mais do recreio, entre os populares entre os amigos e os que são isolados etc. 
5
 Para a realização da pesquisa foram gravados em áudio, os encontros semanais de 

supervisão realizados pela pesquisadora, na condição de professora supervisora de estágio do 
curso de Pedagogia noturno de uma instituição confessional da cidade de Piracicaba (São 
Paulo, Brasil), com uma turma de 17 alunas, no período de maio a dezembro de 2012. 
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escola e na sala de aula, suas dúvidas e receios e as possibilidades e 

caminhos que vislumbravam em relação ao trabalho observado na escola. 

Na supervisão também se realizava leituras de textos, comentários e 

avaliação dos relatórios mensalmente entregues pelos estagiários ao professor 

supervisor. Na sequência, apresentamos uma parte de um fragmento da 

supervisão de estágio e sua análise. 

 

2. A supervisão de Estágio em Acontecimento 

2.1 Fragmentos do dia 11 de maio de 2012 

Nesse dia, a supervisão de estágio foi aberta por mim com os 

comentários que fiz sobre os relatórios da aluna Taiane. 

(1) Eu: Taiane, eu li seus relatórios do 1º ano, como você está 
enxergando o trabalho que lá é realizado, porque você escreveu que 
está muito próximo da educação infantil o trabalho com os alunos, e 
não deveria ser? 

(2) Taiane: Então no início do estágio eu estava ficando mais no lego 
(material que a escola disponibiliza para trabalhar com os alunos nos 
espaços da brinquedoteca), mas a coordenadora queria que a 
professora explorasse mais as atividades da apostila. As crianças 
pararam um pouco de ir para a brinquedoteca. Então eu conversei 
com a professora se não dava para eu acompanhar as crianças em 
sala, por conta do estágio. 

Nessa sala que eu estagiei são 32 crianças, mas elas ficam meio 

perdidas, porque a professora fala: 

Gente vamos copiar da lousa. A professora põe um parágrafo na 
lousa e eles acabam comendo letra e a professora não consegue dar 
conta dessas 32 crianças. Tem 4 ou 5 crianças que se viram super 
bem. Agora tem outros alunos que ficam assim, sabe, ―caçando 
borboletas‖, não conseguem acompanhar, não fazem. 

(3) Eu: Mas como é que a professora faz? Como ela media essa 
situação? A professora só trabalha com atividades na lousa? Ou tem 
algum outro tipo de material? 

(4) Taiane: Ela está usando bastante o material que a escola adota e 
trabalha com bastante xerox. Algumas atividades são coladas no 
caderno e outras são colocadas em uma pasta. Ela trabalha com 
bastante caça-palavras, repetição de palavras. Lê um texto e depois a 
criança precisa pintar só a palavra que aparece no texto. Mas tem 
criança que se perde. Porque, por exemplo, a criança fala, onde está 
escrito doce, eu não sei ler, eu não sei como faz. Então, por isso, eu 
achei que está mais parecido com a Educação Infantil, porque as 
crianças estão meio perdidas. 
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(5) Eu: Você reparou se a professora retoma a atividade com os 
alunos, se ela trabalha em grupos? 

(6) Taiane: Olha nos dias que eu fui lá, eu notei que ela trabalhou 
bastante com jogos. Ela trabalhou bastante com o silabário em 
madeira. Então, mas tinha uma criança que sabia ler no grupo, aí ela 
tomava a frente e quem não sabia ler acabava ficando praticamente 
fora da brincadeira. 

(7) Eu: Mas essa criança que não sabia ler nem escrever, você não 
percebia nenhum movimento dela, ao ser mediada pela outra criança 
que já sabia, na tentativa de tentar entender? 

(8) Taiane: A maioria sim, mas tem três crianças na sala que 
dormem, nossa elas são muito devagar, muito desligadas. Você fala 
assim, pegue no lápis, vamos escrever seu nome aqui em cima. 
Lápis, mas escrever o quê. Nossa elas não prestam atenção e aí a 
professora acaba não conseguindo dar atenção, né. 

(9) Eu: E você nessa situação, ajudou a professora? 

(10) Taiane: Sim, ela pedia para eu ficar mais perto deles, para ver se 
estavam precisando de alguma coisa. Eu ia, mas esses três alunos, 
não tem muito assim, vontade. Você fala para ele, vamos fazer 
Rafael, mas... 

[...] 

A pergunta dirigida por mim a Taiane sobre como estava ―enxergando‖ o 

trabalho realizado na classe de 1º ano em que estagiava favoreceu que 

descrições das relações de ensino produzidas entre professoras, crianças e 

estagiárias fossem tematizadas na supervisão. 

Assumindo uma relação de continuidade entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental, embora ambos sejam frequentemente separados, 

questionei Taiane a respeito das similaridades por ela encontradas entre o 1º 

ano e a Educação Infantil: você escreveu que está muito próximo da educação 

infantil o trabalho com os alunos, e não deveria ser? (conf. turno 1).  

Em resposta a minha indagação, Taiane e outras estudantes 

verbalizaram, ao longo da interlocução suas compreensões sobre essas duas 

etapas da educação básica. Assim, no entrelaçamento entre questões relativas 

à organização do trabalho pedagógico e as especificidades da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, a interlocução se construiu. 

Para analisar os sentidos em circulação nessa interlocução parti das 

respostas de Taiane a minhas questões e como ambas, questões e respostas, 

mobilizaram a participação de outros interlocutores e a construção de nossas 

formas de argumentação. Assim, em resposta a minha indagação, Taiane 

apontou que a semelhança com a Educação Infantil, por ela encontrada, foi o 
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fato de as crianças se sentirem perdidas, por não saberem ler e escrever: 

Porque, por exemplo, a criança fala, onde está escrito doce, eu não sei ler, eu 

não sei como faz. Então, por isso, eu achei que está mais parecido com a 

Educação Infantil, porque as crianças estão meio perdidas. (conf. turno 4). 

A imagem das crianças como estudantes no desempenho de uma 

atividade escolar está na base da comparação feita por Taiane, que salienta 

que em uma turma de 1º ano, com 32 crianças, apenas 4 ou 5 ―se viram super 

bem‖. As outras ―acabam comendo letra‖ na cópia, ficam ―caçando borboletas‖, 

―não conseguem acompanhar, não fazem‖.  

Por trás desse modo de olhar para as crianças estão algumas imagens 

acerca do que é realizado com elas e do que é esperado delas na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental. Na Educação Infantil não se espera que as 

crianças cheguem ao domínio da escrita. No Ensino Fundamental, espera-se 

que elas se apropriem da escrita. Tanto assim, que a coordenadora, conforme 

o relato de Taiane, pediu para que a ―professora explorasse mais as atividades 

da apostila‖, diminuindo a frequência com que elas iam para a brinquedoteca 

(conf. turno 2). 

A partir dessas expectativas, Taiane se referiu às crianças pelo negativo, 

ou seja, por aquilo que deixavam a desejar em termos de desempenho escolar. 

Esse mesmo modo de olhar para as crianças se manteve quando lhe perguntei 

se observara nelas tentativas de entender e de aprender. Indiciando que não 

prestara atenção a essas possibilidades, em resposta à pergunta feita, ela 

descreveu alguns comportamentos de três crianças consideradas por ela como 

―muito devagar‖ e ―desligadas‖, justificando com tais comportamentos a falta de 

atenção da professora a elas: elas dormem, nossa elas são muito devagar, 

muito desligadas. Você fala assim, pegue no lápis, vamos escrever seu nome 

aqui em cima. Lápis? Mas escrever o quê? Nossa elas não prestam atenção e 

aí a professora acaba não conseguindo dar atenção, né. (conf. turno 8). 

Nas respostas de Taiane indicia-se que ela compreende que Educação 

Infantil e Ensino Fundamental são separados e distintos e que a alfabetização 

é meta desse último.  
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Quanto à organização do trabalho pedagógico, as respostas dadas por 

Taiane a minha indagação sobre os modos de atuação da professora por ela 

observada indiciavam um entendimento do trabalho pedagógico como tarefa de 

ensinar mais do que como uma relação de ensino. 

Os dois conceitos formalizados por Smolka (2001) problematizam a 

relação do professor com o conhecimento e seu papel social no aprendizado 

do aluno. Conforme Smolka, a relação de ensino se constitui nas interações 

pessoais e na reciprocidade existente entre os lugares sociais de professor e 

de alunos. A tarefa de ensinar, entendida como profissão, embora se baseie na 

relação de ensino, ―oculta e distorce essa relação‖, na medida em que se 

centra apenas no professor, visto como único agente do processo de ensino. 

Nessas condições, a tarefa de ensinar adquire algumas características: "(é 

linear, unilateral, estática) porque, do lugar em que o professor se coloca (é 

colocado), ele se apodera (não se apropria) do conhecimento; pensa que o 

possui e que sua tarefa é precisamente dar o conhecimento à criança" (op. cit., 

p.31). 

A tarefa de ensinar, segundo Smolka, produz algumas ―ilusões‖, tais 

como a de que o conhecimento passa necessariamente pela escolarização e 

de que a transmissão do conhecimento pelo professor é suficiente para o 

aprendizado do aluno. 

Um olhar guiado pela tarefa de ensinar tende a focalizar apenas o 

professor, seu discurso e suas ações na sala de aula, como o fez Taiane. 

Indagada por mim sobre os modos de atuação da professora (conf. turno 3), a 

estudante descreveu as atividades por ela desenvolvidas e os materiais 

utilizados (caça-palavras, repetição de palavras, reconhecimento de uma 

palavra no texto, o material que a escola adota, atividades xerocopiadas, 

silabário em madeira, jogos), sem fazer referência às relações que a professora 

estabelecia com as crianças, ainda que eu lhe tivesse endereçado perguntas 

nesse sentido: Como ela media essa situação? (conf. turno 3); Você reparou se 

a professora retoma a atividade com os alunos? (conf. turno 5).  

A forma de responder sugere que Taiane entendia o trabalho 

pedagógico como sendo o conjunto das atividades propostas pela professora e 
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não como uma relação de conhecimento mediada, em que sua dimensão 

cultural e intersubjetiva guiam as escolhas das atividades e o modo de conduzi-

las.  

Essa suposição, em certa medida se confirmou com a resposta de 

Taiane a minha indagação quanto aos modos como ajudou a professora (conf. 

turno 9). Ela descreveu seus modos de ação – ficar perto, verificar se a criança 

―precisava de alguma coisa‖ e convocá-la a realizar a atividade: ―vamos fazer‖ 

– sem indicar o que fazia concretamente com as crianças, cujas réplicas a suas 

demandas foram entendidas apenas como falta de vontade. 

 

Considerações Finais 

Como encontrar o outro, como fazê-lo falar, como se fazer ouvir, 
como compreendê-lo, como traduzi-lo, como influenciá-lo ou como 
deixar-se influenciar por ele... Na maior parte dos casos, a resposta a 
essas perguntas aparece lá onde não se espera, lá onde não há 
nenhum método. Como se a dessemelhança devesse sempre se 
confirmar, como se o equívoco fosse a regra e o diálogo um puro 
acaso. (AMORIM, 2004, p. 31). 

Um aprendizado, que foi se destacando no curso das análises diz 

respeito à complexidade da relação de supervisão. Embora este qualificativo 

possa parecer vago, utilizo-me dele para me referir à quantidade de elementos 

e de condições em jogo nesta relação, que são infinitamente superiores 

àqueles que se imagina apreender e considerar no curso de seu 

acontecimento.  

A complexidade da supervisão de estágio não está nos dizeres que não 

seguem uma sequência linear dos fatos, nem em ela abranger vários assuntos 

e situações, nem tampouco na diversidade de vivências experimentadas pelas 

estagiárias nas escolas. Ela está na trama das réplicas que constituem a 

relação de supervisão e na multiplicidade de vozes sociais nela implicadas.  

"Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um 
acabamento específico e expressa a posição do locutor, sendo 
possível responder, sendo possível tomar, com relação a essa 
réplica, uma posição responsiva" (BAKHTIN, 2000, p. 294). 

Da perspectiva das réplicas, a supervisão é uma relação na qual 

confluem muito mais do que as vivências do estágio, visto que os estagiários 



973 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

não abordam os acontecimentos vivenciados em si, mas o modo como cada 

um deles os significou nas condições específicas de produção do processo 

formativo, do estágio, das interações de que participaram nas escolas e da 

supervisão. O que os estagiários verbalizam, no conjunto das condições acima 

especificadas, são respostas a distintos enunciados (relativos às teorias e 

requisitos da formação acadêmica, a dizeres dos professores das escolas, a 

dizeres da própria supervisora, entre outros) que são dirigidas a distintos 

interlocutores (as demais estagiárias, a professora supervisora, os professores 

que os receberam na escola, os supradestinatários que configuram ideais de 

prática pedagógica, entre outros).  

O teor e o estilo dessas réplicas dependem da situação concreta em que 

se produziram, do interlocutor a que se dirigiram, mas também da história de 

cada estagiário, da sua experiência e de seus objetivos como estudantes, das 

exigências e requisitos do projeto de formação no qual estão inseridos, dos 

conhecimentos produzidos historicamente sobre a docência, a escola, a 

aprendizagem, o ensino aos quais têm acesso etc.. A partir dessas 

contingências, cada estagiário apreende e elabora de uma maneira particular 

as situações produzidas no estágio e faz algumas opções em relação ao modo 

como as tematiza na supervisão. 

Do mesmo modo que os estagiários, o professor supervisor também 

interpreta os acontecimentos relatados pelos estagiários, no contexto da 

supervisão, orientado por sua história, por sua experiência como supervisor e 

como professor, pelo projeto de formação em que está inserido, pelas 

exigências e requisitos desse projeto, pelas expectativas que tem em relação a 

seu papel dentro dele, pelas expectativas que reconhece em seus alunos (ou 

que atribui a eles), pelos conhecimentos produzidos historicamente sobre a 

docência, a escola, a aprendizagem, o ensino aos quais tem acesso etc. Ele 

também faz algumas escolhas em relação aos modos de se inserir na 

supervisão e de ―responder‖ aos estagiários.  

Na supervisão, indiciam-se, então, os encontros e confrontos entre os 

estagiários, os supervisores e demais interlocutores que ambos trazem para 

essa relação, marcas da singularização dos sujeitos que dela participam e 
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também as marcas dos embates que estagiários e supervisores vivem entre 

aquilo que são orientados a fazer, aquilo que intencionam (ou desejam) fazer e 

as condições concretas dos acontecimentos nos quais suas ações inserem-se, 

bem como suas escolhas em relação a como enunciar a passagem entre o 

pensado, intencionado, desejado e o realizado.  
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Resumen: El presente trabajo se inscribe en una investigación que analiza las 
representaciones construidas en torno a los inmigrantes en el discurso político y 
legislativo argentino. En esta ocasión, nos proponemos analizar el tratamiento que se 
realiza sobre los inmigrantes en el discurso de político en Argentina en una coyuntura 
particular: la toma del Parque Indoamericano en el año 2010. Para ello, analizaremos 
discursos públicos del entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri y la entonces 
presidenta Cristina Fernández. Utilizamos la teoría de los marcos conceptuales de 
Lakoff (1987, 2002, 2010) para observar de qué manera cada político clasifica a los 
inmigrantes y con qué fenómenos sociales o naturales los conectan. Consideramos 
que la manera de encuadrar o clasificar a los inmigrantes determina la orientación 
argumentativa del discurso, en tanto permite concluir que representan ya sea una 
amenaza ya sea un beneficio para el grupo representado como ―nosotros, los 
argentinos‖. 
Palabras clave: Inmigración. Framing. Análisis del Discurso. Orientación 
argumentativa. 
 
Abstract: The present work is part of an investigation that analyzes the 
representations about immigrants built in political and legislative discourse in 
Argentina. On this occasion, we analyze the treatment of immigrants in the political 
discourse in Argentina at a particular conjuncture: the occupation of Parque 
Indoamericano in 2010. For this, we will analyze public speeches by the former Buenos 
Aires Governor Mauricio Macri and the former President Cristina Fernández. We use 
the theory of Framing (Lakoff,1987, 2002, 2010) to observe how each politician 
classifies immigrants and with what social or natural phenomena connects them. We 
consider that the way of framing or classifying immigrants determines the 
argumentative orientation of the discourse, as it allows concluding that they represent 
either a threat, either a benefit for the group represented as "we, the Argentines". 
Keywords: Immigration. Framing. Discourse analysis. Argumentative orientation. 
 
 

Introducción 

En la Argentina, habitan -según el censo del año 2010 (INDEC, 2010)- 

1.805.957 inmigrantes, que representan el 4,5% de la población del país. Esto 

supone un porcentaje mayor que el promedio global: un 3% de la población del 

mundo no vive en su país de nacimiento (Alvites Baiadera, 2012). A su vez, 

1.245.054 de los habitantes extranjeros provienen de países limítrofes, en 

particular de Paraguay y Bolivia. Los estudios sobre inmigración y xenofobia 

provienen, en su mayoría, de la sociología y la antropología (Grison, 1999, 
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2006; Castiglione, 2011; Bruno, 2007; Novick, 2008; Courtis y Longo, 2000) y, 

en menor medida, de las ciencias de la comunicación (Melella, 2015). Van Dijk 

(2003) plantea que la escasez de análisis sistemáticos desde el punto de vista 

de lo estudios del discurso en la región es el resultado de la negación que 

existe con respecto a la existencia de prácticas y discursos racistas en 

Latinoamérica.  

El presente trabajo se inscribe en una investigación que analiza las 

representaciones construidas en torno a los inmigrantes en el discurso político 

y legislativo argentino. En esta ocasión, nos proponemos analizar el tratamiento 

que se realiza sobre los inmigrantes en el discurso de político en Argentina en 

una coyuntura particular: la toma del Parque Indoamericano en el año 2010. 

Para ello, analizaremos discursos públicos del entonces Jefe de Gobierno 

Mauricio Macri y la entonces presidenta Cristina Fernández. Utilizamos la teoría 

de los marcos conceptuales de Lakoff (1987, 2002, 2010) para observar de qué 

manera cada político clasifica a los inmigrantes y con qué fenómenos sociales 

o naturales los conectan. Consideramos que la manera de encuadrar o 

clasificar a los inmigrantes determina la orientación argumentativa del discurso, 

en tanto permite concluir que representan ya sea una amenaza ya sea un 

beneficio para el grupo representado como ―nosotros, los argentinos‖. 

 

1. La coyuntura: toma del Parque Indoamericano 

En diciembre del año 2010 un grupo de personas ocupa el Parque 

Indoamericano, ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por la 

falta de un proyecto de construcción de viviendas y entrega de terrenos 

(Zukerfeld, 2013). En principio, la Policía Federal junto con la Policía de la 

Ciudad de Buenos Aires, entonces llamada ―Metropolitana‖, desarrollaron un 

operativo conjunto de desalojo en el que fallecieron dos personas. El gobierno 

nacional comenzó una investigación por los dos asesinatos y pasó a 

disponibilidad a dos oficiales jefes y a tres suboficiales de la Policía Federal 

que participaron en el operativo. 

Vecinos de la zona junto con habitantes de otros lugares volvieron a 

instalarse en el parque. Sin embargo, esta vez, formaron un cuerpo de 
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delegados para diagramar un registro de quiénes eran efectivamente de la 

zona y tenían necesidad habitacional. Frente a la ausencia de efectivos 

policiales, otros vecinos decidieron liberar el parque por cuenta propia y, tras un 

enfrentamiento con los ocupantes, falleció una tercera persona. El entonces 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, le había 

solicitado a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, la presencia de la 

Policía Federal, pero el gobierno nacional consideró que la competencia judicial 

correspondía al gobierno local. 

En este trabajo, analizamos la conferencia de prensa de Mauricio Macri 

del 9 de diciembre de 2010 y un discurso de Cristina Fernández del 10 de 

diciembre de 2010 con motivo del Día Universal de los Derechos Humanos. Se 

trata de los dos discursos públicos de políticos de partidos enfrentados que se 

refieren a los disturbios en el Parque Indoamericano..  

 

2. Marco teórico y metodología 

Inscribimos el trabajo en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

(Fairclough 1992, 2000, 2005). Para el ACD, el término ―discurso‖ refiere a 

cualquier uso del lenguaje entendido como una forma de práctica social, antes 

que como una actividad individual influenciada por variables situacionales. 

Considerar al lenguaje una práctica social posee una serie de implicancias. En 

primer lugar, supone que, además de ser un modo de representación -una 

forma de estructurar el conocimiento-, es una conducta a través de la cual las 

personas actúan sobre el mundo y sobre los otros. En segundo lugar, supone 

que el discurso establece una relación de interdependencia recíproca con otras 

prácticas y sirve no solo para reflejar identidades y relaciones sociales sino 

también para constituirlas. Por último, implica que hay una relación de 

condicionamiento mutuo entre el lenguaje y la estructura social (como la hay 

entre cualquier práctica y la estructura social): la estructura es tanto una 

condición como un efecto del lenguaje (Fairclough 1992: 62-64). Desde esta 

perspectiva teórica, el análisis debe comenzar por un problema social para 

observar el funcionamiento de los discursos vinculados con determinadas 
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áreas de actividad y el papel que juegan en la producción y reproducción del 

poder.  

En este caso, partimos de la problemática de la inmigración en Argentina 

y nos proponemos analizar qué representaciones de los inmigrantes 

construyen Mauricio Macri y Cristina Fernández en sus discursos. Para llevar a 

cabo esta tarea, utilizaremos el concepto de framing de George Lakoff (2010). 

Según este autor, pensamos en términos de estructuras típicamente 

inconscientes llamadas "marcos‖, que incluyen roles semánticos, relaciones 

entre roles y relaciones con otros marcos. Cada vez que utilizamos el lenguaje, 

estamos activando marcos conceptuales en asociación con diversos temas; 

esto se realiza de manera automática, por lo tanto, no es algo que podamos 

evitar. Como los marcos vienen en sistemas, una sola palabra activa no solo su 

marco, sino también gran parte del sistema en el que se encuentra. 

Cada vez que un marco conceptual se utiliza para hablar de algo -por 

ejemplo, de los inmigrantes-, ese marco en asociación con ese tema se 

fortalece. Según Lakoff, las posibilidades de cambiar los marcos con los que 

pensamos o nos referimos a un tema en particular son limitadas. Introducir un 

nuevo lenguaje no siempre es posible, puesto que, para que sea comprensible 

para los interlocutores, debe tener sentido en términos del sistema existente de 

marcos. Además, es necesaria una difusión suficiente entre la población, 

suficiente repetición y suficiente confianza en los mensajeros para que el nuevo 

marco sea aceptado y consolidado. Por último, según esta propuesta, activar 

un marco para negarlo, solo sirve para reforzar la asociación de ese marco con 

un determinado tema.  

 

3. Análisis del corpus 

3.1 Discurso de Mauricio Macri 

El 9 de diciembre de 2010, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires brinda una conferencia de prensa a raíz del conflicto en el Parque 

Indoamericano. Entre otras cuestiones, determina su postura con respecto a 
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los asesinatos ocurridos –fueron armas de tumberos1, no de la policía- y pide al 

gobierno nacional que envíe a la Policía Federal. A lo largo de todo su discurso, 

asocia los disturbios con la inmigración. 

Un primer elemento a destacar del discurso de Macri, hijo de un 

inmigrante italiano, es que realiza la clásica estrategia de separación entre 

nosotros, los argentinos vs. ellos, los extranjeros (van Dijk, 1997). No hay lugar 

en su discurso para considerar que los actuales ciudadanos argentinos también 

provienen de la inmigración o que los inmigrantes son parte del nosotros que 

habita la ciudad de Buenos Aires:  

(1) Creo que lo argentinos estamos abiertos a recibir gente honesta 
que quiera venir a trabajar a nuestro país. 

El ―nosotros‖ está dispuesto a recibir a ―ellos‖ si cumplen un requisito 

que, al estar en modo subjuntivo, se aleja de la situación real (―quiera‖). Junto 

con la utilización de un verbo de creencia y la expresión modal ―estamos 

dispuestos a‖ debilita el compromiso de Mauricio Macri con sus dichos (Halliday 

y Mathiessen, 2014; Martin y White, 2005). El Jefe de Gobierno, en un caso 

hipotético, cree que estaría dispuesto, junto con su colectivo de identificación, a 

recibir inmigrantes, pero no es la situación de la que está hablando en su 

discurso. Esta distancia que pone Macri con respecto a sus dichos permite 

inferir al interlocutor que los inmigrantes de los que está hablando y a los que 

les adjudica la ocupación del Parque indoamericano no serían gente honesta y 

no vienen al país a trabajar. 

El discurso dominante - instalado por los políticos y los medios de 

comunicación en los años 90 - asocia a los inmigrantes con la inseguridad y la 

crisis económica (Melella, 2015). Así, los inmigrantes eran conceptualizados -al 

mismo tiempo y paradójicamente- como aquellos que les quitaban el trabajo a 

los argentinos y, por lo tanto, causaban la crisis de desempleo que vivía el país, 

sirviendo como chivo expiatorio para las políticas económicas neoliberales del 

gobierno nacional, y como aquellos que llegaban al país y, en lugar de trabajar 

honestamente, se dedicaban a delinquir. 

                                                           
1
 Armas que se construyen dentro de las cárceles  
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Macri, en la conferencia de prensa del 9 de diciembre, activa uno de 

estos dos marcos conceptuales, aquel que asocia a los inmigrantes con el 

crimen (como vimos, el otro lo descarta, porque los inmigrantes de los que él 

habla no vienen a trabajar ni a quitar puestos de trabajo a los locales).  

Si analizamos los actores sociales presentes en la intervención de Macri, 

vemos que los clasifica como: ―la gente‖, que son los buenos vecinos que no 

infringen la ley y reclaman que las fuerzas de seguridad desalojen el espacio 

público; otro grupo también denominado ―la gente‖, que de buena fe negocia 

con los delincuentes porque no tienen vivienda; y los delincuentes. Estos 

últimos son los responsables por la ocupación del parque y también son 

denominados como ―grupo de mafiosos‖ aunque se aclara que son ―unos 

pocos‖. Los inmigrantes son asociados con los dos últimos grupos, los 

delincuentes y quienes negocian con los delincuentes. 

El marco conceptual de la delincuencia se activa al asociar la 

inmigración con los siguientes sintagmas: ―grupo de mafiosos‖, ―delincuencia‖, 

―narcotráfico‖, ―loteo del espacio público‖, ―armas‖, ―armas de tumberos‖, ―dos 

muertes‖, ―un país donde la droga estaba de paso a un país donde existen ya 

hoy muchos laboratorios‖, ―inseguridad‖, ―inmigración ilegal‖, ―armas ilegales‖, 

―usurpación‖. 

Un segundo marco conceptual con el cual Mauricio Macri vincula la 

inmigración es con el de la enfermedad, en particular con una epidemia. La 

inmigración, para Macri, se encuentra básicamente fuera de control. 

(2) No podemos seguir tan expuestos como sociedad insisto a una 
inmigración descontrolada. 

(3) La Argentina viene expuesta a una política inmigratoria 
descontrolada. 

(4) Convivimos con una situación descontrolada.  

Por último, el tercer marco conceptual que activa el discurso de Macri 

conceptualiza a los inmigrantes como invasores. Esto se ve tanto en la 

repetición de la representación del ―avance‖ y la ocupación que realizan los 

extranjeros, como también al postular la necesidad de defensa: 

(5) El avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia y que 
tenemos que defender la ley. 

(6) Se recupere ese espacio público. 
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(7) Pongamos límites al avance de esa delincuencia. 

(8) Donde todos los días llegan cien, doscientas personas nuevas a la 
Ciudad de Buenos Aires, que no sabemos quiénes son, porque 
llegan de esta manera irregular. 

(9) El avance de la delincuencia y el narcotráfico en varios sectores 
de la Ciudad de Buenos Aires  

(10) que todavía estamos a tiempo de revertir. 

(11) Todo este avance de inmigración ilegal. 

(12) Todo este avance de la usurpación tiene que ver con la 
inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. 

En resumen, observamos que el jefe de gobierno se remite al discurso 

dominante de los años 90 que vincula a los inmigrantes con la inseguridad que 

sufren los argentinos y los enmarca en tres marcos conceptuales negativos –

delincuencia, epidemia, invasión- que sirven para llegar a la misma conclusión 

argumentativa: los inmigrantes son una amenaza para los vecinos porque 

están fuera de control, porque siguen avanzando y porque son delincuentes 

asociados al narcotráfico. 

3.2 Discurso de Cristina Fernández 

Fernández pronuncia su discurso un día después de la conferencia de 

Macri, en el marco de un acto que conmemora el Día Universal de los 

Derechos Humanos y anuncia la creación del Ministerio de Seguridad. Si bien 

Fernández no nombra de manera explícita al Jefe de Gobierno, entabla con él 

una polémica al referirse al conflicto del Parque Indoamericano, a la represión 

llevada a cabo en ese lugar, a un intento de criminalización de los extranjeros y 

a ciertos dichos xenófobos de los últimos días.  

En primer lugar, la ex presidenta intenta reducir la separación entre 

nosotros y ellos. Fernández no considera que la ocupación del Parque 

Indoamericano esté relacionada con la presencia de ellos, los inmigrantes, sino 

que lo postula como una cuestión ―entre los argentinos‖:  

(13) Frente a cuestiones sociales, inclusive aquellas cuestiones 
sociales que también admitimos pueden estar siendo manipuladas 
interesadamente por alguien, exige - por parte de quienes tenemos la 
responsabilidad de conducir el Estado - un equilibrio, una paciencia y 
una articulación que impida generar o incitar más violencia o más 

enfrentamiento entre los argentinos. 
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También rechaza la división entre nosotros y ellos al definirse como hija 

de inmigrantes (aunque de una manera un poco confusa) y argumentar que 

Argentina se constituyó a través de diferentes oleadas de inmigración: 

(14) Yo vengo de una provincia. Primero que somos hijos de 
inmigrantes porque no soy descendiente de Luis XIV. No descendí de 
Luis XIV. Mis abuelos, como los abuelos o los padres de otros 
españoles, italianos y de tantas nacionalidades, bajaron de los barcos 
muertos de hambre aquí en la Argentina para venir a hacerse un 
hogar, también [venir] en lo que podríamos denominar "la última ola 
de inmigración", que es de la Patria Grande Latinoamericana, 
chilenos, uruguayos, bolivianos, paraguayos. Vengo de una provincia 
y de una familia Ustedes saben, la madre de Néstor es chilena y allá 
en Río Gallegos y en Santa Cruz, la inmigración chilena primero, pero 
hoy en Caleta Olivia, en Puerto Deseado, en Río Gallegos, en 
Calafate, [hay] comunidades importantes de ciudadanos bolivianos, 
paraguayos.  

En esta línea, categoriza los dichos del ex Jefe de Gobierno –aunque no 

lo nombre- como un caso xenofobia:  

(15) Y yo sostengo - queridos compatriotas
2
 – que la xenofobia y el 

incentivar discriminaciones étnicas, religiosas o de cualquier 
naturaleza sólo ha servido para que la humanidad protagonice sus 
capítulos y sus historias más negras y fatales. 

En segundo lugar, Fernández rechaza el marco conceptual que vincula a 

los inmigrantes con la delincuencia y la inseguridad: 

(16) Pero no es a través del miedo, no es a través de enfrentar 
comunidades, que vamos a lograr seguridad.  

(17) Esto nos obliga a ser prudentes, a ser reflexivos, a no 
estigmatizar. Gente mala o que delinque, la hay de todas las 
nacionalidades, de todos los colores y de todas las religiones.  

En tercer lugar, Fernández también objeta el marco conceptual de la 

inmigración vinculada al desempleo que, si bien no aparecía en la conferencia 

de prensa de Macri (porque en su representación de los inmigrantes, estos no 

trabajan), dijimos que formaba parte de las asociaciones construidas por el 

discurso dominante a partir de los años 90. Sin embargo, la manera de negarlo 

es demostrando que los inmigrantes sí toman trabajos (no son delincuentes, 

sino personas laboriosas como las que Macri hubiera aceptado), pero no 

compiten con los locales en el mercado laboral porque realizan aquellos 

                                                           
2
 Sin embargo, se lo dice a sus ―compatriotas‖, incluso ya habiendo explicitado que hay 

personas de otros países en el auditorio. Más adelante, les pide disculpas a los extranjeros por 
los dichos de Macri: ―Y también, en nombre de todos los argentinos, aquí en este Salón de los 
Patriotas, pedir disculpas a algún país hermano si se ha sentido ofendido.‖ 
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trabajos que los argentinos no quieren realizar. De esta manera, se podría 

llegar a la conclusión de que el inmigrante no solo no es un problema, sino que 

es útil y necesario para el funcionamiento de la economía argentina.  

(18) Por ejemplo en Calafate, los ciudadanos bolivianos trabajan 
laboriosa y honradamente prácticamente todos en la industria de la 
construcción, como es en muchas partes.  

(19) Muchas de las verduras y de las frutillas que comemos todos los 
días, las cultivan ellos en el Suroeste de la provincia de Buenos Aires. 

(20) Yo, por lo pronto, en mi casa de Calafate tengo a María y a 
Ramón, dos maravillosos chilenos que cuidan hace años y quién no 
le fue alguna vez un albañil paraguayo o boliviano a arreglarle su 
casa, quién no tiene un encargado de edificio uruguayo. 

(21) Y por qué no decirlo, aquí en la Argentina, como en otras partes 
del mundo, los inmigrantes hacen las tareas y los trabajos que 
muchas veces los propios nacionales, porque han tenido mejor 
calidad de vida y mejores oportunidades, no hacen. 

Consideramos que el discurso de Cristina Fernández posee una 

orientación argumentativa diferente al de Mauricio Macri. No solo la inmigración 

no es una amenaza (al rechazar el marco conceptual de los inmigrantes como 

delincuentes), sino que es necesaria para el país: los inmigrantes realizan 

aquellos trabajos que los argentinos necesitan para mantener su forma de vida, 

pero no están dispuestos a realizar ellos mismos.  

Sin embargo, al colocarse en el lugar de respuesta a la postura de Macri, 

refuerza las representaciones propias del discurso dominante. La explicación, 

según Lakoff, es que, al rechazar los marcos conceptuales que asocian la 

inmigración con la delincuencia y el desempleo, los está, de hecho, activando 

en las mentes de sus interlocutores. Al utilizar las asociaciones entre 

inmigración, inseguridad y delincuencia, las legitima y refuerza (Lakoff, 2002). 

Así no logra establecer una forma diferente de pensar o hablar sobre la 

inmigración, por ejemplo, conceptualizándola como un derecho humano o 

negando la relevancia de la nacionalidad.  

Por otro lado, si bien intenta borrar la separación nosotros y ellos, no 

logra hacerlo y representa a los inmigrantes en ciertos estereotipos laborales 

que forman parte del sentido común (Gramsci, 1975) en Argentina 

(uruguayo=portero, paraguayo=albañil, etc.) y como posesiones valiosas de los 

argentinos (―en mi casa…tengo‖, ―comemos…cultivan ellos‖). En última 

instancia, la defensa de la inmigración se basa en una cuestión utilitaria, que 
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beneficia a los argentinos y, por lo tanto, retoma de manera implícita la 

diferencia entre nosotros/ellos que niega de manera explícita.  

 

Consideraciones finales 

En este trabajo, tomamos una coyuntura particular: la ocupación, en 

diciembre de 2010, del Parque Indoamericano por parte de habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires que exigían lugares donde vivir. Y seleccionamos, 

para su análisis, un discurso público del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y uno de la Presidenta de la Nación.  

Observamos que ambos discursos poseen orientaciones argumentativas 

diferentes. En el caso de Mauricio Macri, la conclusión a la que el interlocutor 

debe llegar es que la inmigración es una amenaza y, en el caso de Cristina 

Fernández, la conclusión es que la inmigración es beneficiosa para los 

argentinos. Sin embargo, ninguno de los dos sale del discurso dominante sobre 

la inmigración, plantea referencias nuevas para pensar o entender la 

problemática, ni problematiza las causas políticas y económicas detrás de este 

fenómeno poblacional. Ambos políticos utilizan caracterizaciones de los 

inmigrantes basadas en el sentido común que marcan una frontera entre ellos y 

―los argentinos‖, además de utilizar los mismos marcos conceptuales, aunque 

en el caso de Mauricio Macri sea para defenderlos y en el caso de Cristina 

Fernández para discutirlos. 
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ARGUMENTACION, ETHOS Y PATHOS EN LA REPRESENTACION DE LA 

HISTORIA 
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Resumen: El presente trabajo se propone analizar y justificar el vínculo entre géneros, 
ethos y pathos, por una parte, y teleología, por la otra, en dos ensayos testimoniales 
de carácter histórico- político cuya argumentación está determinada por un criterio 
teleológico: Los del 73. Memoria montonera, de Gonzalo L. Chaves y Jorge O. 
Lewinger, actores del período que integraron la organización Montoneros; y El 
presidente que no fue, de Miguel Bonasso, militante destacado de la misma 
organización, y de conocida trayectoria periodística. La elección del corpus resulta de 
la coincidencia del período representado y del momento de la representación: ambos 
argumentan sobre sucesos de la década del setenta en la Argentina y fueron escritos 
en las postrimerías del siglo pasado. La indagación se efectúa mediante nociones del 
Análisis del Discurso y de la teoría Retórica. 
Palabras claves: Argumentación. Géneros. Locutor. Ethos 
 
Abstract: The present work aims to analyze and justify the link between genders, 
ethos and pathos, on the one hand, and teleology, on the other, in two testimonial 
essays of a historical-political nature whose argumentation is determined by a 
teleological criterion: Those of 73. Memoria montonera, by Gonzalo L. Chaves and 
Jorge O. Lewinger, actors of the period that made up the Montoneros organization; and 
The president who was not, Miguel Bonasso, prominent activist of the same 
organization, and well known journalistic career. The choice of the corpus results from 
the coincidence of the period represented and the moment of representation: both 
argue about events of the seventies in Argentina and were written at the end of the last 
century. The inquiry is carried out through notions of Discourse Analysis and Rhetorical 
theory. 
 

 

Introducción 

La indagación del fenómeno discursivo acepta diversas entradas, pero 

siempre es relevante mostrar las estrategias desplegadas y sus propósitos. Por 

este camino, el presente trabajo se propone analizar las operaciones 

constitutivas del ethos y del pathos en dos ensayos testimoniales de carácter 

histórico- político cuya argumentación está determinada por un criterio 

teleológico, y luego proponer algunas conclusiones sobre la contribución de tal 

tipo de análisis en dos campos: el retórico- discursivo y el de la escritura y 

comprensión históricas. 
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Los ensayos que se indagan son Los del 73, de Gonzalo L. Chaves y 

Jorge O. Lewinger, actores del período que integraron la organización 

Montoneros; y El presidente que no fue, de Miguel Bonasso, miembro de tal 

organización, diputado nacional y de conocida trayectoria periodística. La 

elección resulta de la coincidencia de los períodos representados y de 

representación: ambos argumentan sobre sucesos de la década del setenta en 

la Argentina y fueron escritos en las postrimerías de la década del noventa.  

 

1. Epoca y ensayo testimonial 

La publicación de ensayos testimoniales hacia fin de siglo en Argentina 

es parte de una proliferación de trabajos memorialistas, porque la distancia de 

la dictadura (1976- 1983), la persistencia democrática y la acción de los 

organismos de derechos humanos lo posibilitaron. Se puede postular una 

tradición propia de América Latina, que se reconoce en sus vínculos con los 

efectos de la Revolución Cubana y los movimientos de liberación nacional de 

los sesenta y setenta en el Tercer Mundo (Beverly, 1987). En tal tradición se 

produjo, y se sigue produciendo, un conjunto de relatos en los que lo 

testimonial toma la palabra con un propósito vindicativo. Esta matriz 

composicional y estilística se manifiesta en un entramado de regularidades, 

tensiones y dispersiones, que se asocian con elementos propios de la 

escenografía de cada ensayo. En este entramado de órdenes discursivos se 

constituye una lógica de pertenencia, aunque con intensidades diversas, 

produciendo comunidades de sentido relevantes para comprender el ethos, el 

pathos y la orientación argumentativa.  

Es conveniente caracterizar este espacio discursivo como ―modo 

ensayístico‖ atendiendo a su extrema porosidad que ha llevado a Alfonso 

Reyes (Weinberg: 2001), a sostener que es el ―centauro de los géneros donde 

hay de todo y cabe todo‖. En palabras de Liliana Weinberg: ―es interpretación 

en cuanto forma particular y dinámica de conocimiento cuyo interés es la 

comprensión del mundo puesto en valor‖ (Weinberg: 2001: 47). Lo ensayístico 

nos plantea condiciones de legibilidad e inteligibilidad contestatarias de las 

formas más institucionalizadas de la lectura y el conocimiento. 
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Los ensayos analizados comparten con la tradición del ensayo 

latinoamericano dos funciones importantes e imbricadas: la recuperación de 

cierta comunidad perdida y la restitución del sentido fracturado (Weinberg: 

2001; Rosa: 2002). 

El ensayo Los del 73 se presenta como una memoria generacional 

montonera que reclama reconocimiento a partir de valores abandonados en el 

fin de siglo; en tanto que el ensayo El presidente que no fue despliega una 

enunciación sobre lo que pudo haber sucedido si la Juventud Peronista y el 

presidente Cámpora no hubieran sido víctimas de una conspiración.  

El ―yo‖ del ensayo, sujeto del juicio y de la experiencia, se constituye en 

una enunciación inestable debido a la cohabitación de diversos géneros en los 

enunciados examinados. En esta multiplicidad genérica se destaca con nitidez 

el orden discursivo testimonial como modelador de la instancia enunciativa, 

orden que convive con lo biográfico y lo autobiográfico. El propósito 

fundamental del testimonio es delatar una situación injusta (Beverly:1987) y 

cuenta la historia de otro desde tal otro; a diferencia de la biografía que lo hace 

desde una tercera persona que así se presenta como neutra (Achugar: 1992). 

Más que por características linguísticas, esta forma se caracteriza por 

las funciones que lo constituyen: denunciatoria y ejemplarizante, las que nunca 

se dan en el vacío en cuanto los testimoniantes están comprometidos con la 

circunstancia de injusticia narrada (Beverly: 1987 y Achugar: 1992); es decir 

que la situación de enunciación es parte central del relato. Así, la elección del 

testimonio responde al fin de constituirse como testimoniante para denunciar y 

situarse en el rol de ejemplo de lucha por la justicia, rasgos configurativos del 

ethos y el pathos en los dos ensayos analizados aunque con diferentes 

intensidades y propósitos. Además, el testimonio ha devuelto la confianza a 

esa primera persona que relata su vida y la de otros en condiciones difíciles 

cuando no trágicas; constituyendo así una suerte de ―razón del sujeto‖ capaz 

de reparar una identidad resquebrajada, característica sustancial en Los del 73.  

En ambos ensayos la articulación de géneros y órdenes discursivos es 

una operación constitutiva en el posicionamiento del autor-narrador, modo de 
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posicionamiento que instaura y preserva identidades solo parcialmente 

coincidentes según expongo en los parágrafos siguientes. 

 

2. Los del 73, memoria partisana y generacional 

En Los del 73, el entretejido del orden testimonial con lo biográfico, 

repetimos, es un posicionamiento productor de la identidad del revolucionario y 

portavoz de una generación solidaria; y también la forma discursiva que 

manifiesta una justificación política vindicatoria de la experiencia de 

Montoneros.  

El ensayo comienza con una poesía escrita por un montonero 

asesinado, la que anuncia la genericidad y el propósito de la obra: 

―Queremos dejar testimonio/ que somos tiempo/ palabra/ acción/ 
desordenada acción/ en horas de alumbramientos colectivos… para 
que de esta manera nuestro testimonio/ no sea distorsionado/ y se 
siga rebelando‖ (con ―b‖ larga de ―rebelde‖) 

(Poema de Eduardo Pereyra Rossi, jefe montonero asesinado en 
1982)  

El poema también anticipa un rasgo global del ensayo: propone que la 

historia es una práctica creadora; ―producir la realidad a partir de sí mismos‖ 

(Schmitt: 2000: 125), característica romántica de un tipo de poiesis política que 

produce los dos momentos de este relato, según Carl Schmitt:  

a- en el tiempo representado, los actores de la Tendencia 
Revolucionaria del Peronismo conciben la práctica política como 
purificadora y fundacional. Estaban en los setenta para cambiar la 
tradición política e iniciar una nueva, como proclamaban en su 
consigna: vamos a hacer la patria peronista/ vamos a hacerla 
montonera y socialista. Esta ―fundación‖, según el citado poema, es 
―desordenada acción‖, un tópico romántico en tanto equivalente de 
―devenir‖. 

b- en el tiempo de la enunciación, los enunciadores producen un 
ensayo testimonial para que, como dice el poema, ―nuestro testimonio 
no sea distorsionado/ y se siga rebelando‖, marcas de una escritura 
que es querellante y moralizante, posicionada en su propósito de 
―rebelar‖ por contraposición con el de ―revelar‖ de la historia 
académica; emergiendo entonces una ―verdad‖ identitaria más que 
una verdad orientada a los hechos

1
. Esta actitud ejemplarizante y 

denunciatoria es una estrategia de reconstitución de una comunidad 

                                                           
1
 Los ―hechos siempre se escriben desde un punto de vista, sin embargo creo que algunas 

configuraciones histórico- políticas se orientan más hacia lo denotado, mientras que otras lo 
hacen hacia lo identitario. 
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de sentido perdida que pone de manifiesto su carácter de 
discursividad montonera residual.  

En esta dirección, la instancia enunciativa se posiciona constituyendo a 

los desaparecidos en santos y héroes y, entonces, dueños de una ―palabra 

verdadera‖ que confronta con los ―falsificadores de palabras‖, interdiscurso 

religioso que remite a los fariseos. De esta manera, aún con vacilaciones, los 

enunciadores comunican en nombre de la fe, vinculando parcialmente este 

testimonio con el de los cristianos del Imperio en cuanto se trataba de ―dar 

testimonio de fe o morir por ello‖, esto es, ser un mártir (Achugar: 1992). Así, el 

ethos político se asocia al religioso, exponiendo la dimensión mesiánica de la 

organización Montoneros como, por ejemplo, se manifiesta en una cita 

evocadora de San Agustín, en La Ciudad de Dios, con las que el militante Juan 

Manuel Abal Medina despidió a los jefes montoneros, muertos en combate, 

Carlos Ramus y Fernando Abal Medina:  

―Frente a la Argentina melancólica de ahora, estos cuerpos- 
Montoneros de la ciudad terrena que han alcanzado ya la Ciudad 
Celeste- representan la Argentina prometida, que Dios quiso que 
naciera del calor de su coraje y su silencio‖   

(El presidente que no fue, p.153) 

Precisamente con los muertos se modela el ethos trágico y moralizante, 

ethos que muestra que la comunidad de sentido desde la que se habla está 

fragmentada: si los mártires ―quedaron para siempre del lado de los buenos, si 

no los pudieron tentar con indultos, con tranzas, ni convertirlos en 

flexibilizadores o en falsificadores de palabras‖ (Los del 73: 251), entonces se 

puede interpretar que los sobrevivientes fueron tentados e incurrieron en 

prácticas adjudicadas a ―los malos‖. Esta posibilidad emerge en la cita 

siguiente:  

―Lo cierto es que no fuimos propietarios de una moral para elegidos: 
por el contrario, creo que encarnamos, con todas las contradicciones 
del caso, la creciente solidaridad popular, gestada en muchos y 
difíciles años de lucha‖ (Los del 73, p.227) 

La adjudicación de responsabilidades pone de manifiesto cómo este 

discurso político distribuye y administra fuerzas que son relaciones de poder 

entre los protagonistas. Relaciones entretejidas en un registro beligerante que 

recurre a la ironía y a la soberbia (―moral para elegidos‖), marcas delatadoras 
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del débil posicionamiento del locutor, de su dificultad para establecer 

responsabilidades y de las tensiones emergentes en esta representación 

histórica.  

El tejido discursivo despliega dos líneas argumentativas: la construcción 

del mártir y del héroe, que se desarrolla en el relato; y la cuestión de la 

vanguardia, que se construye en el discurso razonado. Así, estamos ante un 

ethos que excede lo personal en tanto habla en nombre de una fracción política 

y de una generación, autoimagen que aun en un contexto adverso no renuncia 

a ser una voz ejemplarizante y confrontativa, aunque todo de manera 

atenuada, condicionada por el presente de enunciación y por el desenlace de 

los setenta. Este yo justificacionista también se inscribe en la tradición 

patriótica de los caudillos montoneros del siglo XIX, en la Resistencia peronista, 

y en la Revolución Cubana; es decir un conjunto de referencias 

anticolonialistas: 

―(…) Hacía mucho frío (…) Cuando llegamos a la calle 23, a tres 
cuadras del Regimiento 7, un soldado nos paró fusil en mano, y nos 
mandó de vuelta. Había estallado la revuelta del 9 de junio de 1956 y 
en ella mi viejo, el suboficial Horacio Chaves, tuvo una participación 
protagónica. Ese día comenzó una nueva vida para nuestra familia‖   
(Los del 73, p.17) 

La cita está tomada de un capítulo cuyo título y subtítulo dicen: ―Horacio 

Chaves. Suboficial del Ejército y Soldado de la Resistencia Peronista‖. Por otra 

parte hay remisiones a las montoneras: ―Fuimos educados como hijos de 

troperos (…) siempre perseguido, huyendo, varias veces preso (…) (p.33 y 34). 

 

3. El presidente que no fue, figuración del autor 

A su vez, en El presidente que no fue, se articulan la tercera persona (de 

la crónica, la non fiction y la biografía), que presenta los sucesos produciendo 

un efecto de objetividad, con la primera persona testimonial expresando la voz 

del testigo, que de esta manera verosimiliza lo dicho por la tercera persona. 

Esta articulación es un modo de posicionamiento que instaura al autor y 

constituye así un determinado ethos. Precisamente, la crónica histórica, la non 

fiction y la biografía son órdenes discursivos de autor. A su vez, aunque lo 
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testimonial no fortalece esa autor- idad, es legitimante como estrategia de 

constitución de la verdad y de la verosimilitud; y también es legitimante como 

orden discursivo de denuncia de un ―secreto‖ convertido en el enigma del 

relato, enigma que el autor- narrador- personaje resuelve como detective y 

también con gestos de juez. 

El conjunto de géneros y órdenes discursivos se cohesionan en la figura 

del autor, tal como la concibe M.Foucault (2002: 29): ―principio de agrupación 

del discurso, como foco de su coherencia…que tiene la forma de la 

individualidad y del yo‖. Esta figura se constituye a través de lo autobiográfico 

al asociar episodios de la vida nacional con la acción del autor- narrador. De 

este modo, más allá de la intención confesada, las intenciones más profundas 

se orientan hacia una especie de apologética personal, que en este caso son 

funcionales a la doble producción del autor y del político: 

―Afuera miles de personas presionaban sobre el enorme portón que 
daba a la explanada (de la Rosada) (…) Yo me preguntaba qué podía 
pasar si esa muchedumbre que pretendía entrar a (…)‖  (Epnf, p.470)   

―Allí confluimos en una de esa horas ascendentes, a bordo de la 
recoleta pecosa, que dejé estacionada frente a uno de los muros de 
la prisión. Venían conmigo Rodolfo Walsh y su última mujer, Lilia 
Ferreira. Al bajar del auto, quedamos atrapados por un cuadro de 
David: la multitud encrespada, el penal, geométrico y fantasmal contra 
el cielo negro, y en las ventanas de todo un sector llamaradas que 
favorecían la ilusión óptica (e histórica) de una Bastilla ocupada (…) 
(Epnf, p.479- 481)  

Bonasso nos dice que estaba adentro de la Casa Rosada y después 

entre los miles que rodearon la cárcel de Devoto junto a Walsh, mostrando así 

la determinación de este yo narrador y protagonista no solo como periodista y 

escritor, sino también como productor de la memoria histórica, y como actor en 

aquella épica. Esta impronta estructurante del autor y del actor expone cómo 

Bonasso modela y utiliza su capital simbólico (Costa y Mozejko: 2001) al 

mostrar su proximidad con el ex presidente y con la conducción de la JP; y su 

voluntad de ser autor de la historia nacional desde una perspectiva diferenciada 

de lo académico.  

―De algún modo yo estaba allí, precisamente, porque no me gusta 
cómo se escribe la historia (…) Mi comentario sobre la historia no era 
gratuito (…) Nos estábamos despidiendo cuando toqué abruptamente 
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el tema de los Archivos (…) unos papeles confidenciales de Héctor 
Cámpora que guardaba su hijo‖  

  (Epnf, p.11) 

Testigo y poseedor de archivos ―ocultos‖ (como dice el subtítulo del 

libro), el autor- narrador esgrime otras competencias específicas de la 

autocreación del autor: referencias a su propia obra; segmentos con un estilo 

propio de la novela o de la nota color- géneros de autor- y una especial 

mención a su libro Recuerdo de la muerte, una non fiction premiada.  

En esta modelación de la autoimagen, la figura del periodista de 

investigación, fundamental en la non fiction, emparentado con el detective que 

al ―resolver el caso‖ expone su capacidad como constructor de la memoria 

histórica, y su sabiduría como periodista- escritor. El narrador sitúa el 25 de 

mayo de 1973 en el hilo de dos vidas políticas: la de Cámpora y la suya; es un 

―detective‖ que va dando pistas de una intriga: la conspiración de López Rega e 

Isabel Perón contra Cámpora y Montoneros. 

―De modo vago, Mario (Cámpora) me informaba acerca de una 
correspondencia inédita Perón- Cámpora donde se escondían ciertas 
claves de aquel período vertiginoso (…) Tuvieron que pasar otros tres 
años y hubo de tejerse una trama de casualidades y causalidades 
para que pudiera, por fin, encontrarme en Buenos Aires frente a tres 
voluminosas carpetas que habían sobrevivido en la caja de seguridad 
de un banco porteño‖  (Epnf, p.11) 

Siempre en la misma dirección, la cita siguiente es elocuente: 

Dos años después visité San Andrés para entrevistar a los héroes 
anónimos, como el sodero Trombetta. Allí, en el caserón percudido de 
humedad y abandono del que logró escapar Cámpora la noche del 23 
de marzo, empecé a preguntarme qué quería contar (…).  (Epnf, 
p.642) 

El fragmento citado es el cierre del relato. Allí el narrador- detective en 

primera persona autobiográfica brinda detalles (verbigracia, el apellido del 

sodero) probando así su competencia como investigador y como testigo; 

además, este final sucede en el mismo sitio en el que comenzó la narración, en 

San Andrés de Giles, poniendo de manifiesto la impronta del cronista de non 

fiction. El texto incluye documentos interesantes, pero no se devela algo 

desconocido. El complot que organiza la intriga, hipótesis central del ensayo, 

es una de las especulaciones más difundidas ya en el período, y también 
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después; por tanto, este ensayo aporta más a la autoconstrucción del autor que 

a la construcción del acontecimiento.  

 

4. Pathos y teleología 

En este apartado voy a referirme brevemente a la relación entre el 

pathos y lo teleológico, es decir, entre los distintos argumentos afectivos 

ligados al destinatario y el fin que organiza el relato y los comentarios. Ya 

expuse las características fundamentales del testimonio y su vínculo con el 

ethos, agrego ahora que el orden discursivo testimonial suele ser teleológico, y 

es efectivo en la configuración del pathos. Así, es sustancial como estrategia 

argumentativa justificatoria en Los del 73, y fortalecedora de la figura del autor 

en Epqnf. 

Ambos trabajos comparten un fin, el reconocimiento de la organización 

Montoneros y de la Tendencia Revolucionaria de la Juventud Peronista; esto 

es, aceptar que jugaron un papel político muy importante en un contexto 

histórico violento. Se ha dicho muchas veces que ―comprender es justificar‖, 

más allá de ser una afirmación polémica expone el fin o telos de ambos 

ensayos. Por otra parte, el fin enunciado por las mencionadas organizaciones 

políticas era la liberación nacional y social, lo que se convierte en causa no solo 

justa sino explicativa o razón de sus prácticas, es decir, una construcción 

teleológica. En esta dirección, el discurso memorialista efectuado en primera 

persona se mueve por el impulso de cerrar los sentidos que se escapan: no 

solo se articulan contra el olvido, también luchan por un significado que unifique 

la interpretación, significado constituido teleológicamente. 

Este criterio de inteligibilidad contribuye sustancialmente en la 

credibilidad del relato; lo dicho por el narrador participante y los actores 

sociales protagonistas del tiempo representado cumplen esa función. Así, el 

relato teleológico tiene un fuerte efecto persuasivo: si la historia tiene un 

sentido o fin establecido de antemano, los detalles se acomodan en esa 

dirección; los actores del testimonio y sus prácticas se organizan mediante su 

inscripción en algún tipo de necesidad que los excede y que se deriva del fin 

sostenido: la liberación nacional y social en aquella circunstancia histórica. Esta 
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configuración discursiva sustentada en un sentido establecido es simplificadora 

y quizás por eso efectiva para persuadir. Ya he señalado la impronta romántica 

en Los del 73; agrego ahora que la tesis de Epnf, el proyecto de la Juventud 

Peronista fue truncado pero pudo haber sido, también es de carácter 

romántico. La posibilidad es característica sustancial del romanticismo político, 

lo que desde otro punto de vista, el retórico, expone uno de los tópicos 

generales de Aristóteles: ―aquello cuyo fin es posible, también lo es su 

principio, pues todo procede a partir de un principio‖ (Aristóteles: 1971: 134).   

La posibilidad es un supuesto fundamental en Los del 73, y más débil en 

Epnf; pero ambos ensayos le ―arrojan‖ al corazón y al pensamiento del lector 

aquello de ―otro mundo mejor es posible y está en este‖, idea que ubica al 

destinatario frente a un dilema: ¿elijo el mundo peor o el mejor, el de una 

―nueva ética‖?  

―La lucha que emprendió nuestra generación contra la dictadura de 
Onganía- Lanusse, la participación posterior en la primavera 
camporista, en el otoño isabelino, y después en el invierno del duro 
enfrentamiento con el Proceso…modelaron una nueva ética.‖  (Los 
del 73, p.222) 

La ―nueva ética‖ de Montoneros queda probada mediante la palabra 

testimonial garante de sí misma, pues si no es ―verdadera‖ no es testimonial; y 

lo es porque se narra lo que ―se ve con los propios ojos‖, moldeándose así una 

representación subjetiva- una ―la razón del sujeto‖- erigida sobre dos 

preconstruidos implícitos: un contrato ético traducible en la ―palabra de honor‖; 

y uno jurídico consistente en ―digo la verdad, toda la verdad y nada más que la 

verdad‖. Se trata de un pacto de ―buena fe‖ que demanda especialmente un 

compromiso del enunciatario, capturado en la necesidad de creer en la palabra 

dada. Este pacto constitutivo, es otra manera de configurar ―una comunidad de 

sentido y un sentido de comunidad‖ (Weinberg: 2001: 19), es decir una 

pertenencia. De esta manera se manifiesta una tendencia al desplazamiento 

del plano ontológico a la promesa contractual. Así, los lectores son integrados a 

la comunidad discursiva a través de tres estrategias: 

 permanente interpelación   

 organización simplificadora del relato  
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 constitución de la autor- idad 

La estrategia interpelativa sitúa nuevamente al lector frente a la 

disyuntiva ética: 

―Este encuentro se llama ¨Puente de la memoria¨. Un puente entre 
épocas y personas (…) Podemos ayudarlos a imaginar cómo eran los 
pibes que hace 20 ó 25 años pensaban que la política era una buena 
palabra, antes de que otros las redujeran al movicom, a la encuesta y 
al asesor de imagen‖ (Los del 73, p.252) 

A partir de la noción de ―engaño‖, en la cita se constituyen varios 

opuestos: condiciones de producción de los setenta y las de los noventa; el 

bien y el mal; nosotros y ellos. ―Movicom, encuesta y asesor de imagen‖ 

configuran un ellos frente al nosotros que enuncia bajo el supuesto de que la 

sociedad y el sujeto pueden y deben ser mejores (otro mito romántico); 

supuesto que señala en ellos el mal y en nosotros el bien. Así, tan fuertemente 

interpelado el lector debe elegir integrarse al nosotros de la comunidad de 

sentido o abandonar la lectura. 

A su vez, en el ensayo de Bonasso el dispositivo para conmover al 

destinatario también incluye abundantes efectos folletinescos. El estilo 

eminentemente popular del folletín caracterizado por recurrir a la identificación 

inmediata y a la sensiblería (Lopez Portillo: 2005), constituye un masivo 

espacio de lectores. En esta dirección se pueden señalar una serie de 

lexicalizaciones, como la reproducción del uso del afectuoso ―Tío‖ que 

entonces se usaba para el Presidente Cámpora y delegado de Perón; o el mote 

de ―Bebe‖ cuando menciona al Ministro de Interior Righi. El registro de oralidad 

popular mediante enunciados como ―El tío había dormido poco, pero la 

adrenalina lo mantenía fresco‖ (Epnf, p.461), vuelve más amplio el pacto de 

pertenencia comunitaria ya mencionado.  

 

Conclusión: ethos y pathos  

Ambos ensayos se configuran con interdiscursos mítico, religioso y 

político, aunque según expusimos mientras que Los del 73 es un discurso 

predominantemente justificatorio, Epnf es especialmente la gestión de un autor 

y de un político. Uno y otro despliegan miradas míticas que se proponen revivir 
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aquel pasado como un doble movimiento de reconocimiento y duelo; en 

algunos casos aparecen algunos juicios autocríticos.  

Estos trabajos constituyen un aporte a la comprensión de la microfísica 

del poder en la Historia, y también aportan documentos; ellos mismos los son 

para las futuras escrituras de la Historia. En otra dirección, el análisis efectuado 

nos muestra que expresan la necesidad de emplear estrategias retóricas no 

solo en el plano político sino también en el histórico, así ilustran y fortalecen a 

la propia Retórica como disciplina. 
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POPULISMO: O DISCURSO POLÍTICO NO BRASIL E NA ARGENTINA NO 

SÉCULO XXI 

Sandra Barbosa Parzianello 
Universidade Federal de Pelotas 

 
Resumo: Este artigo investiga o populismo à luz das experiências políticas na 
Argentina e no Brasil, baseado na teoria do discurso do teórico argentino Ernesto 
Laclau (2015). Esta pesquisa qualitativa com abordagem teórico-metodológica 
comparativa, toma a análise do discurso como método de compreensão e 
interpretação do fenômeno. A amostra se constitui de alguns recortes dos discursos 
dos ex-presidentes Néstor Kirchner (2003-2007), da Argentina, e de Lula (2003-2006), 
do Brasil. Problematizamos e repensamos o conceito de populismo por uma matriz 
laclauniana no que consiste também em contribuir para os estudos latino-americanos. 
Nosso estudo se justifica por sair da visível zona de conforto teórico na qual a 
compreensão clássica de populismo parece há tanto tempo assentada, por isso 
buscamos transformar o olhar sobre as possibilidades de ocorrência de um novo 
sistema político latino americano, sobredeterminado pelo populismo. Este fenômeno é 
uma forma de fazer pensar e racionalizar a política no século XXI, através de 
categorias pós-estruturais. 
Palavras-chave: Discurso; Populismo; Argentina; Brasil. 
 
Abstract: This article describes the understanding of the concept of populism in 
political experiences in Argentina and Brazil. Such historical occurrences are analyzed 
based on the discourse theory of the Argentine theoretician Ernesto Laclau (2015). 
This qualitative research with a comparative theoretical-methodological approach takes 
the discourse analysis as a method of understanding and interpreting of the 
phenomenon. The sample consisted of a few cuts from the speeches of presidents 
Néstor Kirchner (2003-2007), from Argentina, and Lula (2003-2006) from Brazil. This 
text problematizes the concept of populism by a laclaunian matrix which in turn 
consists of contributions to the Latin American studies. Our study is justified by getting 
out of the visible zone of certain kind of theoretical comfort in which the classical 
understanding of populism seems so long settled. That is why we have tried to turn our 
gaze on the possibilities of a new Latin American political system, overdetermined by 
populism. This phenomenon is a way of thinking and rationalizing politics in the 21st 
century, through post-structural categories. 
Keywords: Speech; Populism; Argentina; Brazil. 
 
 

Introdução 

Este artigo investiga o populismo à luz das experiências políticas 

recentes na Argentina e no Brasil, baseado na teoria do discurso do teórico 

argentino Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015)1. O trabalho destes autores 

                                                           
1
 ―Hegemonia e Estratégia Socialista: por uma política democrática radical‖ escrita por Laclau e 

Mouffe, tornou-se a obra mais citada desses autores por colaborar no entendimento sobre as 
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provém das próprias experiências na política, já que Laclau fora militante na 

Argentina, mas é a partir do seu esforço teórico desenvolvido na Inglaterra que 

ganha centralidade na contemporaneidade, paralelamente ao avanço de 

conceituações fundadas sob a teoria do discurso da Escola de Essex, 

Inglaterra. 

No Brasil, a expansão e visibilidade de sua obra é resultado de uma 

caminhada teórica de grande fôlego, haja vista a tradução dos textos originais e 

a inclusão de suas categorias nas agendas de pesquisa. No caso do populismo 

(LACLAU, 2013) não se trata de um fenômeno reduzido a um conceito fechado, 

mas de uma forma de construir o político. Nesta construção teórica em que 

Laclau constitui o fenômeno, entre uma série de categorias, soma-se a ideia de 

um novo projeto político em que as demandas não sejam subordinadas às 

formas tradicionais já institucionalizadas tais como partidos políticos ou 

categorias sindicais. 

Compomos uma pesquisa qualitativa com abordagem teórico-

metodológica comparativa e que tome a análise do discurso como método de 

compreensão e de interpretação do fenômeno a ser estudado. A amostra se 

constitui de alguns recortes dos discursos dos ex-presidentes Néstor Carlos 

Kirchner Ostoić (2003-2007), da Argentina, e de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006), do Brasil. Esta pesquisa visa colaborar pela problematização do 

repensar o conceito de populismo a partir da matriz laclauniana no que consiste 

também em contribuir para os estudos latino-americanos. 

Nosso estudo se justifica por sair de uma visível zona de conforto teórico 

na qual a compreensão clássica de populismo parece há tanto tempo 

assentada, pelo menos no âmbito das Ciências Sociais no Brasil e, por meio 

desta ultrapassagem, também poder buscar transformar o olhar sobre as 

possibilidades de ocorrência de um novo sistema político latino americano, 

sobredeterminado pelo populismo. Neste breve estudo, constatamos através 

de alguns recortes dos discursos políticos, que o populismo radical é uma 

forma de fazer pensar e racionalizar a política no século XXI, através de 

elementos ontológicos pós-estruturais. 
                                                                                                                                                                          
lutas de resistência e emancipação para a contemporaneidade. A obra de 1985, foi traduzida 
para o português somente em 2015.  
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1. A lógica do populismo laclauniano. 

Ernesto Laclau introduz o conceito de populismo ainda no século XX, 

quando se autodenominava marxista (1978). Laclau percebe através do 

populismo uma possibilidade para se mudar algo na política. Esta teoria é 

colocada de lado pelo autor por algum tempo, enquanto desenvolve outras 

categorias ao dirigir o Programa de Ideologia e Análise do Discurso e o Centro 

de Estudos Teóricos em Humanidades e Ciências Sociais na Inglaterra. 

Anos mais tarde, a categoria populismo torna-se tema de uma das 

principais obras de Ernesto Laclau2 e um fenômeno sempre a ser estudado 

enquanto força contra o institucionalismo extremo (2013, p.20). Por ser 

considerado um significante vazio3, ou como Laclau mesmo definia, um 

significante sem significado ―(...) o populismo não é uma ideologia, mas uma 

forma de construção do político.‖ (LACLAU, 2013, p. 21). 

Em tese, o que Laclau critica é a falta de mobilização dos sujeitos 

imersos ao sistema democrático que se revela assentado em estado de 

passividade e marasmo estabilizado pela democracia representativa. Sob este 

aspecto, o populismo seria uma reação ao modelo estabelecido que se resume 

ao voto e a articulação institucional que não corresponde à realidade e a vida 

das pessoas. Portanto, ―podemos afirmar que o populismo é a forma de uma 

possível política radical hoje.‖ (BIGLIERI, 2017, p. 20). 

Colocando-se como anti institucional o populismo se constrói dos 

momentos históricos da política, de desestabilidade, em que são considerados 

aspectos inerentes ao momento, precariedade e contingência, pois, a lógica do 

populismo é antagônica ao liberalismo e é fundamental por ser este um 

momento de pressão. 

                                                           
2
 A Razão Populista foi escrita originalmente em inglês (2005), traduzida para o espanhol, 

francês, italiano, esloveno, polonês e somente em 2013 traduzida para o português pelo 
sociólogo Carlos Eugênio Marcondes de Moura.  
3
 ―Esse significante, ou elemento particular que assume a representação de uma totalidade que 

é completamente incomensurável a respeito de si mesma (daí a constitutiva distorção da 
representação), é o significante vazio.‖ (BIGLIERI, 2017, p.26). 
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Inquieto e vislumbrado pelos movimentos populares4, Laclau toma o 

povo não como um cidadão qualquer da democracia e questiona ao chamar a 

atenção para uma democracia ―sem povo‖, apesar de constatar que nas 

democracias sempre se evoca o povo. A partir do populismo há a constituição 

de um momento, centrado em trazer o povo para o debate. 

Para além do sentido histórico e tradicionalmente incutido ao populismo, 

como algo ligado a ascensão de regimes extremistas, atentamos à forma de 

ver o outro lado deste fenômeno enquanto proposta de gerar oportunidade para 

pensarmos o nosso tempo e mudar a institucionalidade por meio da ação de 

uma parte das pessoas indignadas com sua própria realidade, que explode em 

uma determinada formação política e rompe a vida comunitária em dois 

espaços polarizados. 

É justamente pelo populismo representar-se em sujeitos protagonistas 

da divisão da comunidade e constituir um ―abismo‖ entre dois polos 

antagônicos, que surge o ônus carregado por um sentido pejorativo de ser, o 

que por sua vez justificaria o horror que as elites têm do povo. 

Assim, temos aqui a formação de uma fronteira interna, uma 
dicotomização do espectro político local através da emergência de 
uma cadeia equivalente de demandas não atendidas. As solicitações 
estão se transformando em exigências. Uma demanda que, satisfeita 
ou não, permanece isolada, será denominada por nós uma demanda 
democrática. Uma pluralidade de demandas que, através de sua 
articulação de equivalência, constitui uma subjetividade social mais 
ampla, serão denominadas demandas populares. Em um nível muito 
incipiente, elas começam a constituir o ―povo‖ como um ator histórico 
potencial. (LACLAU, 2013, p. 124). 

Para Laclau, a política só existe mediante os antagonismos, da 

constituição do inimigo em meio a precariedade e a contingência que dominam 

as relações sociopolíticas. Desta forma, a teoria política laclauniana interroga 

constantemente a realidade e os fenômenos, valendo-se da criatividade e de 

uma busca incessante da sociedade por emancipações. 

Com o olhar voltado aos esforços acadêmicos para a compreensão do 

fenômeno e das categorias que o cercam, presentes em algumas experiências 

e situações empíricas, a seguir faremos uma breve abordagem que toma a 

                                                           
4
 Desde a década de 50 quando ingressou na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade 

de Buenos Aires (UBA). 
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análise do discurso como método de compreensão e de interpretação deste 

fenômeno, possibilitando uma noção sobre o populismo na 

contemporaneidade. 

 

2. Em busca de sentidos 

Nota-se que existem experiências populistas de direita e de esquerda no 

mundo inteiro como nos Estados Unidos, Rússia e Itália. Na América Latina, de 

modo peculiar, há uma visão sobre os mais pobres ligada a ascensão da 

política de esquerda e que se fundamentou na constituição de uma ordem 

nacional popular que rompe com o poder estabelecido. 

Os estudos da teoria política laclauniana e o sentido do populismo tem 

se mostrado em estágio ascendente nas últimas décadas, em especial em 

países como Argentina e Brasil, com a tradução das obras para o espanhol e 

para o português. Pesquisadores como Alejandro Groppo5, Sebastián Barros6, 

Daniel de Mendonça7, Alice Casemiro Lopes8 entre outros, tem dedicado seus 

esforços e tornaram-se ―discípulos‖, especialistas da teoria da Escola de 

Essex. 

Imerso ao pensamento laclauniano, percebemos pela articulação as 

várias veias da sociedade a fim de se construir uma identidade com o objetivo 

de buscar o povo, a plebs, que está no exterior do sistema, de modo excluído. 

Esta é a construção nova de povo, que reivindica ser o populus9, é este o 

objetivo do populismo. Portanto, ―sabemos que construir um ―povo‖ também 

implica construir a fronteira que o ―povo‖ pressupõe. As fronteiras são instáveis 

e em processo de constante deslocamento.‖ (LACLAU, 2013, p. 226). 

                                                           
5
Autor da obra ―Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas, un estudio comparado del 

populismo latino-americano‖, em que traça um perfil para um grau diferente de poder no 
comparativo do Varguismo com o Peronismo, ao revelar discursivamente processos distintos 
na formação das identidades do povo. 
6
 Professor da Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco – CONICET, Argentina. 

7
 Pesquisador e Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 

Universidade Federal de Pelotas (BR), autor de diversos títulos com referência à teoria 
laclauniana. 
8
 Professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (BR), pesquisadora e autora de 

diversos títulos com referência à teoria laclauniana. 
9
 ―(...) o povo pode ser concebido como populus, o corpo de todos os cidadãos, ou como plebs, 

os desprivilegiados. (LACLAU, 2013, p. 134). 
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Para demonstrarmos empiricamente como dá-se a percepção do 

populismo tomamos dois fenômenos contemporâneos na América Latina, o 

kirchnerismo na Argentina e o lulismo no Brasil. No caso argentino o grau 

populista encontra sua vertente no Peronismo e, de modo mais forte, na 

esquerda peronista. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner pertenceram 

a juventude e a esquerda peronista, o que lhes conferiu um certo capital social 

ou o legado peronista, ainda que, enfrentando uma forte rejeição por parte de 

muitos antiperonistas. 

Em tom de pertencimento, como um sistema de ―castas‖, Kirchner se 

colocava como um sucessor e reivindicava um peronismo das décadas de 

ditadura, ao discursar de forma ―hereditária‖ em sua solenidade de posse: ―Sou 

parte de uma geração dizimada, castigada com dolorosas ausências...‖ 

(KIRCHNER, 2003). 

Neste mesmo discurso o presidente eleito reitera: ―Nossa prioridade na 

política externa será a construção de uma América Latina politicamente 

estável, próspera e unida com base nos ideais da democracia e da justiça 

social.‖ Kirchner percebe a importância de valorizar demandas estratégicas, 

que promovessem o empoderamento da nação Argentina e se convertesse 

para um discurso hegemônico, a fim de agregar a percepção de igualdade e 

justiça. 

Esta mesma percepção que visava atender demandas já solicitadas, 

porém não atendidas, recaiu sobre a voz silenciada de muitas pessoas que por 

décadas não foram ouvidas. Kirchner percebe a importância da união às 

causas humanitárias e num discurso comum, dá sentido e importância às 

políticas de memória, prestigiando diretamente as reivindicações das Mães e 

Avós da Praça de Maio. 

Já no caso brasileiro Lula aproxima-se ao discurso do povo que 

reivindica mais ações das instituições, mais respostas, mais políticas públicas e 

caminhos alternativos. Oriundo das lutas sindicais, durante décadas 

desenvolveu uma prática comunicativa, muito específica, ao agregar valor aos 

mais pobres. O mesmo ocorreu em seu discurso de posse, quando estes foram 

lembrados: 
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Estamos começando hoje um novo capítulo na história do Brasil, não 
como Nação submissa, abrindo mão de sua soberania, não como 
Nação injusta, assistindo passivamente ao sofrimento dos mais 
pobres, mas como Nação altiva, nobre, afirmando-se corajosamente 
no mundo como Nação de todos, sem distinção de classe, etnia, sexo 
e crença. (Lula, 2003). 

Lula construía discursivamente sentidos em que todos se sentiam 

representados, mesmo que em um sistema de diferenças. Seu discurso 

deixava clara a ideia que depende do mercado, ao qual estávamos submissos, 

ao tempo que promovia a luta por mais democracia, pois, o que está posto à 

realidade, é pouco democrático. 

O presidente eleito mostrava-se ser do povo ―foi para isso que o povo 

brasileiro me elegeu Presidente da República: para mudar‖. Lula não 

subestimava o povo e dizia: ―(...) o que vejo em todo lugar é um povo maduro, 

calejado e otimista.‖ (LULA, 2003). 

De modo geral, o populismo não segue padrões, mas possui atributos 

que precisam ser levados em consideração. O povo do populismo leva em 

conta fatores como a incompletude, enquanto resultado de um processo que 

sempre se renova e nunca se esgota. O populismo com origem na américa 

latina sob o legado trabalhista com o crescimento dos centros urbanos, a partir 

das articulações sociais e políticas, encontra base na entrevista da 

pesquisadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 

Mónica Brito Vieira, quando afirma ―o populismo é sintomático de um mal-estar 

que não foi notado‖. 

 

Considerações 

Na Ciência Política nosso principal foco é o estudo das relações de 

poder, assim como os fenômenos intrínsecos a ele. O populismo não é um 

fenômeno histórico e datado, pois pode ocorrer em qualquer momento e em 

qualquer lugar, não só urbano como no caso do Brasil e da Argentina, mas 

podendo ser agrário a exemplo da Rússia e EUA. 

Para o teórico argentino Ernesto Laclau, não há neutralidade na política, 

mas há efetividade, antagonismos e a constituição do inimigo. A rigor, o 
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populismo é anti institucional e as experiências ao longo da história revelam 

que o seu núcleo está na construção do povo, contra um inimigo. 

Ao contrário da forma pejorativa de enfrentar o populismo, sua tarefa 

está assentada justamente no ser democrático, porque na prática as 

instituições não dão respostas efetivas ao povo. Em qualquer sociedade 

existem as demandas isoladas e heterogêneas, em forma de solicitações e 

reivindicações, mas, em algum momento e por fatores não determinados, 

formam uma hegemonia estabelecendo um inimigo comum. 

Não defendemos neste artigo o populismo pejorativo e à revelia, mas a 

lógica do antagonismo é fundamental para compreender a política, não se trata 

de uma simples oposição, pois, o povo depende de uma construção política. O 

populismo revela uma essência do político e a representação é parte 

fundamental e necessária para a democracia. ―É nessa contaminação entre a 

universalidade do populus e a parcialidade da plebs que se encontra a 

peculiaridade do ―povo‖ como ator histórico. A lógica de sua construção é 

aquilo que denominei ―a razão populista‖. (LACLAU, 2013, p. 319). 

Independente se analisamos o populismo de esquerda ou de direita, é a 

lógica do ser político que importa. Analisar a política em seus aspectos 

linguísticos e extralinguísticos conforme sugere Laclau, nos instrumentaliza a 

fim de refletir sobre esta negatividade da relação das demandas com as 

instituições, ou seja, uma relação antagônica, na busca constante e infinita da 

valorização do povo. Em suma, pelo discurso tomamos a forma empírica de 

modo a analisar posições, mediante a constituição de um inimigo e em defesa 

de uma tese. 
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Resumo: O presente artigo apresenta parte das análises do Projeto de Pesquisa 
―Análise Linguística e Gramática em questões do ENEM: reflexão e ação com 
professores de Língua Portuguesa‖ do Grupo de Pesquisa e Estudos Educação, 
Linguagens e Práxis Pedagógica, do Instituto Federal de Educaçãeo, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Jequié. De base metodológica documental (Le 
Goff, 1990) a pesquisa tem como sustentação teórica as contribuições de 
Bakhtin/Volochínov (2006), Fiorin (2017), dentre outros. Objetivamos demonstrar a 
ocorrência nas questões das provas de Língua Portuguesa de 2010 a 2016, as 
questões dentro dos seguintes campos do conhecimento: variação linguística; 
argumentação; semântica; morfologia; sintaxe, dentre outros. A partir daí, 
identificamos uma demanda investigativa no campo da argumentação, por conta disso, 
procedemos uma análise reflexiva das estratégias utilizadas em tais questões e o 
funcionamento delas levando em consideração a dimensão enunciativa, discursiva e 
textual no ensino da Língua Portuguesa. 
Palavras-chave: ENEM. Estratégias Argumentativas. Língua Portuguesa. Práticas 
Pedagógicas. 
 
Abstract: This article presents part of the analysis of the Research Project "Linguistic 
Analysis and Grammar in ENEM issues: reflection and action with teachers of 
Portuguese Language" of the Research and Education Group, Languages and 
Pedagogical Praxis, Federal Institute of Education , Science and Technology of Bahia 
(IFBA), Jequié Campus. From a documentary methodological basis (Le Goff, 1990) the 
research has as theoretical support the contributions of Bakhtin / Volochínov (2006), 
Fiorin (2017), among others. We aim to demonstrate the occurrence in questions of the 
Portuguese Language exams from 2010 to 2016, the questions within the following 
fields of knowledge: linguistic variation; argumentation; semantics; morphology; syntax, 
among others. From there, we identify a research demand in the field of argumentation, 
so we proceed to a reflexive analysis of the strategies used in such issues and their 
operation taking into account the enunciative, discursive and textual dimension in the 
teaching of the Portuguese Language. 
Keywords: Argumentative Strategies. Portuguese language. Pedagogical practices. 
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Introdução 

Este trabalho é parte constitutiva das atividades do Grupo de Pesquisa e 

Estudos Educação, Linguagem e Práxis Pedagógica, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Jequié que, no momento, 

está desenvolvendo o projeto de Pesquisa ―Análise Linguística e Gramática em 

questões do ENEM: reflexão e ação com professores de Língua Portuguesa‖. A 

pesquisa teve como objetivo geral compreender como ocorre o funcionamento 

e a materialidade dos conceitos de gramática e análise linguística na Matriz de 

Referência e nas questões de Língua Portuguesa das provas aplicadas no 

período entre 2010 e 2016. 

Ao debruçarmos sobre as pesquisas publicadas na questões do ENEM, 

vimos que não há estudos específicos voltados para o funcionamento dos 

conteúdos gramaticais na Matriz, nem nas questões do ENEM e, por isso, 

consideramos relevante realizar este Projeto de Pesquisa que tem como 

objetivo geral compreender como ocorre o funcionamento e a materialidade 

dos conceitos de gramática e análise linguística na Matriz de Referência e nas 

questões de Língua Portuguesa das provas dos anos de 2010 a 2016. 

A seguir, procedemos, inicialmente, a análise da Matriz de Referência do 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), da área de Linguagens e as 

questões de Língua Portuguesa das provas compreendidas entre o período já 

mencionado, com a finalidade de verificar como funcionam os procedimentos   

de análise linguística na Matriz e nas questões de Língua Portuguesa. A 

segunda fase constituiu-se em recortar e agrupar as questões por afinidades 

linguístico-discursivas dentro de um gráfico de temáticas, a saber: Fonologia; 

Morfologia; Estilística; Questões que estão no entrelugar1; Aspectos Lexicais-

Semânticos-Ortográficos; Sintaxe, Variação Linguística, conforme gráfico 1 

abaixo: 

 

 

                                                           
1
 Questões que apresentaram mais de uma abordagem linguística. 
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Gráfico 1 – Distribuição das questões de Língua Portuguesa das provas 

do ENEM -2010 a 2016 por temáticas. 

 
 

Fonte: Projeto de Pesquisa ―Análise linguística e gramática em questões do ENEM: 

reflexão e ação com professores de Língua Portuguesa‖. 

 

O movimento de agrupamento das questões por afinidade apontou, no 

gráfico acima, significativa ocorrência de questões no campo da argumentação. 

É lugar comum a crença de que estudar a argumentação seria de grande valia, 

apenas, no processo de construção da redação no ENEM. Entretanto, as 

questões detectadas no gráfico evidenciam que todo enunciado tem uma 

dimensão argumentativa, sobre a qual esse artigo se debruça em descortinar.  

No campo teórico, adotamos o conceito de gramática discursivo-textual 

elaborado por NARDOTTO (2015)2, a partir dos estudos bakhtinianos. Esses 

estudos, ao adotarem o termo discurso, empreenderam uma análise para as 

formas linguísticas que se diferenciassem de uma concepção abstrata de tratar 

a língua como um sistema fechado e autônomo das condições concretas em 

que se realizam os atos discursivos.  

Com o conceito de gêneros textuais, defendemos a ideia de que o estilo 

de linguagem, como parte constitutiva dos gêneros, é a concretização de uma 

                                                           
2 Sobre a fundamentação teórico-metodológica retiramos dados do Projeto de Pesquisa 
―Análise Linguística e Gramática em questões do ENEM: reflexão e ação com professores de 
Língua Portuguesa‖ do Grupo de Pesquisa e Estudos Educação, Linguagens e Práxis 
Pedagógica. 
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determinada forma gramatical pelo falante para atendê-lo na dimensão social e 

discursiva, se tornando um ato estilístico. Ressalte-se que, forma gramatical e 

gramática não se referem, aqui, a uma gramática normativa. Quando Bakhtin 

fomenta um debate sobre gramática e estilística mostra que não se trata de 

uma prescrição, mas de recursos linguísticos que estão ―a serviço‖ do discurso. 

O que estamos concebendo, então, como gramática a partir da 

perspectiva de Bakhtin? Como um conjunto de fenômenos morfológicos, 

sintáticos e lexicais concernentes ao funcionamento de uma determinada 

língua. Qualquer língua presentifica uma gramática e, dessa forma, não dá 

para conceber uma língua sem uma gramática. Convém mencionar que, para a 

gramática normativa, esses fenômenos não dizem respeito ao funcionamento, 

e sim, a uma idealização de como a língua poderia funcionar já que a 

prescrição é tom desse tipo de gramática. Bakhtin (2003) quando traz a ideia 

de recursos linguísticos, tenta mostrar que não dá para conceber a língua sem 

uma gramática, desde que se compreenda as formas gramaticais como 

concretização do discurso. Portanto, neste estudo, acreditamos no conceito de 

gramática discursivo-textual na perspectiva de Bakhtin.  

Assim, abordamos o corpus-objeto de estudo dessa pesquisa – Matriz 

de Referência e as questões das provas do Enem que tratam dos conteúdos 

gramaticais –, mediante as indicações da análise documental do historiador 

Jacques Le Goff (1990) quando discute o conceito ―documento‖ entrelaçado à 

memória coletiva e a sua história. Embora o texto que trate desse conceito 

materialize uma série de dados e diferentes concepções de documento a partir 

de um transcurso histórico, construímos uma definição considerando o nosso 

referencial teórico – perspectiva histórico/cultural – e, também, a nossa 

interpretação. 

Tomamos, assim, as provas e a Matriz de Referência do ENEM como 

documentos a fim de analisar o funcionamento da gramática e da análise 

linguística. De acordo com Ludke e André (1986), há três vantagens sobre esse 

tipo de pesquisa: a) os documentos são uma fonte estável, rica e podem ser 

revisitados inúmeras vezes; b) as fontes documentais surgem num 

determinado momento e fornecem informações sobre ele; c) esse tipo de 
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pesquisa não traz alto custo para o pesquisador e ainda permite a análise sem 

a presença de quem o construiu.   

 

1. Dando corpo à pesquisa  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 e é uma 

avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do 

Ensino Médio. Os resultados dos alunos geram dados que são analisados pelo 

governo, para que seja possível melhorar as políticas públicas de educação, 

além de servir como um bom boletim de desempenho individual. Em que pese 

todas as críticas sobre as avaliações nacionais, concordamos com Gadotti 

(2000) quando defende que tais avaliações vêm prestando um útil serviço ao  

cenário nacional uma vez que apresenta a evolução do desempenho dos 

alunos.3 

Com o exposto, este trabalho trata de aspectos constitutivos das 

questões da Prova do ENEM de Língua Portuguesa, especificamente, as que 

tratam de questões estruturais da língua e, entre essas questões, este artigo se 

debruça sob uma análise minuciosa, orientada pelos postulados de Fiorin 

(2017) ao tratar das estratégias argumentativas que orientam a construção do 

discurso-enunciado em sua obra ―Argumentação‖. 

Nesse sentido, o objeto de interesse que nos moveu dentro da proposta 

do referido projeto foi o campo de conhecimento sobre a argumentação, em 

especial as estratégias argumentativas presentes nos diferentes gêneros do 

discurso, nas questões da prova de Língua Portuguesa, do Exame Nacional do 

Ensino Médio, no período de 2010 a 2016, considerando a perspectiva da 

Análise Dialógica do Discurso e da Argumentação4. A partir daí nos 

debruçamos sob a seguinte questão: quais são as estratégias presentes nos 

gêneros de tipologia argumentativa na prova de Língua Portuguesa no Exame 

                                                           
3 Dados retirados do Projeto de Pesquisa ―Análise Linguística e Gramática em questões do 
ENEM: reflexão e ação com professores de Língua Portuguesa‖ do Grupo de Pesquisa e 
Estudos Educação, Linguagens e Práxis Pedagógica. 
4 Termo dos estudos do Círculo de Bakhtin, na obra ―O Círculo de Bakhtin e a Linguística 
Aplicada‖. 
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Nacional do Ensino Médio? As vozes teóricas que nortearam esta produção 

foram: Bakhtin/Volochínov (2006), Fiorin (2017), Amossy (2011) e Koch(2016).  

Na contemporaneidade, a argumentação perpassa várias áreas do 

conhecimento, como Filosofia, Direito, Medicina, Ciências Políticas, enfim as 

áreas da ciência que, como afirma Amossy (2011), requerem a necessidade de 

se valer de estratégias argumentativas para, de certa forma, influenciar o outro 

―quanto a certos modos de ver, de pensar, de sentir, ou para se defender uma 

tese‖. A autora apresenta uma visão mais ampla acerca da argumentação 

porque mostra o deslocamento do desejo de convencer o auditório para a 

“situação de modificar, de reorientar, ou reforçar, pelos recursos da linguagem 

a visão das coisas do ponto de vista do alocutário‖. 

Com esses princípios teóricos preliminares, acreditamos que argumentar 

é uma atividade discursiva inerente ao ser humano; seja ela oral ou escrita, os 

estudantes vivenciam muito antes de adentrar as rotinas das nossas escolas 

brasileiras. Essa é uma assertiva que não cria polêmica na área da Linguística 

Aplicada, da Argumentação ou da Análise do Discurso. 

Este artigo , também, ancora-se nos postulados de Bakhtin (2011) 

quando coloca que a enunciação é uma parte de uma relação social e histórica 

concreta, como texto vivo, e não como texto reificado, ou seja, não como 

expressão monossilábica isolada, ou ―frase‖, que se interpreta com base na 

pura relação entre suas unidades linguísticas e na língua como sistema. 

Ressaltamos a contribuição de Koch(2016) quando nos coloca que ao 

produzirmos um discurso, sempre nos apropriamos da língua com o objetivo de 

interagir socialmente, ―instituindo-se como EU e constituindo, ao mesmo tempo, 

como interlocutor, o outro, que é por sua vez constitutivo do próprio EU‖ (Koch, 

2016, p.19).  

Na seara da Educação, destacamos a contribuição e a divulgação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN-LP) quando 

suscita a teoria dos gêneros do discurso, na modalidade oral ou escrita para ler 

o mundo, se relacionar com ele e dar significados às relações concretas da 

língua, ou seja, em uso por um locutor e interlocutor numa situação concreta de 

interação.  
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A partir daí, fica evidente que a teoria dos gêneros discursivos, pautada 

na teoria de Bakhtin, contempla a discussão em torno da importância de 

assegurar o lugar da argumentação nas aulas de Língua Portuguesa, seja no 

plano oral ou escrito, uma vez que os estudantes fazem uso de estratégias de 

argumentação em situações cotidianas, sendo lugar comum a assertiva de que 

a argumentatividade é intrínseca a linguagem humana.  

 

2. Análise das questões  

Dentre os eixos cognitivos postos na   Matriz de Referência do ENEM 

tomamos como parâmetro para orientar a seleção e análise das questões o 

Eixo cognitivo ―Construir Argumentação (CA): selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados  e informações representados de diferentes  formas, para 

tomar decisões e enfrentar situações-problema‖, desdobrados nas 

competências da área 7 que objetiva ―confrontar  opiniões e pontos de vista 

sobre as diferentes linguagens e suas manifestações  específicas‖. As  

habilidades que a compõem são: H21-reconhecer em textos de diferentes 

gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e 

mudar comportamentos e hábitos; H22 - Relacionar, em diferentes textos, 

opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos; H23 - Inferir em um texto 

quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise 

dos procedimentos argumentativos utilizados; H24 - Reconhecer no texto 

estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais 

como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, dentre outras. E, para 

permitir uma análise apropriada do documento que chega aos estudantes 

brasileiros, utilizamos algumas questões que trazem em seu bojo algumas 

estratégias argumentativas adotadas por Fiorin (2017), a saber: 
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Figura 1 - Prova de LP 2010 – Caderno 7 – Azul - Questão 97 

 
 

Fonte: Caderno de questões da Prova de Redação e de linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias do ENEM 2010.  

 

Na teoria da retórica há ―Um argumento é uma razão a favor ou contra 

um determinado ponto de vista‖ (FIORIN, p.176). Quando isso não acontece, e 

se lança mão da enumeração de características próprias, ―se‖ introduzindo 

como prova no exame da questão destacando seus conhecimentos ou 

qualidades, o objetivo é convencer a plateia (leitor/interlocutor) a aceitar um 

ponto de vista, baseando-se na autoridade  de quem o enuncia, sublinhando 

sua credibilidade e/ou de outrem como ocorreu no trecho da questão em pauta. 

Assim, em retórica, a estratégia argumentativa utilizada na questão acima é 

chamada de argumentum ad verecundiam, nome dado pelo filósofo Jonh Locke 

(1988, p.202 apud FIORIN, 2017), ou seja, argumento de autoridade. Nessa 

questão evidenciamos a ocorrência da Habilidade 23. Desse modo, a 

alternativa correta é E. Vamos a outra questão também do ano de 2010. 
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Figura 2 - Prova de LP 2010 – Caderno 7 – Azul - Questão 112 

 
Fonte: Caderno de questões da Prova de Redação e de linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias do ENEM 2010.  

 

A questão acima situa os argumentos na estrutura do real, via 

exemplificação que é um tipo de argumento indutivo. Isso se verifica no próprio 

enunciado na expressão ―para sustentar a ideia‖; e esta ideia vai sendo 

caracterizada através de exemplos de atitudes responsivas em relação à 

atitudes ecossustentáveis. Observa-se que a questão apresenta um princípio 

geral (ato simples) a partir de um caso particular (Letra B:  reduzir a quantidade 

de calorias, fervendo a água em recipientes tampados) que serviu para 

comprovar a tese de que se pode ser um cidadão ecossustentável adotando 

atos simples. Importante salientar que a proposição geral, dever ser uma 

generalização fundada numa ―história de vida‖  (FIORIM, Argumentação, p.185-

186). Nessa questão evidenciamos a ocorrência da Habilidade 24 da matriz de 

referência do ENEM - Reconhecer no texto estratégias argumentativas 

empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, 

sedução, comoção, chantagem, entre outras. Já na prova de 2011, temos a 

seguinte questão ilustrativa: 
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Figura 3 - Prova de LP 2011 – Caderno 8, ROSA, página 16, questão 125 

 
 
Fonte: Caderno de questões da Prova de Redação e de linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias do ENEM 2011.  

 

Bahktin (2009) assevera que o: 

[..] mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório 
social próprio bem estabelecido, em cuja  atmosfera  se constroem 
suas deduções  interiores, suas motivações, apreciações, etc. Quanto 
mais articulado for o indivíduo, mais  o auditório  em questão se 
aproximará  do auditório médio da criação ideológica, mas em todo 
caso o interlocutor  ideal  não pode  ultrapassar  as fronteiras  de uma 
classe e de uma  época bem definidas (1979, p.98-9). 

Daí a compreensão de que a elaboração de um bom argumento traz em 

seu bojo o conhecimento do que move ou comove o auditório a que o orador se 

destina. No caso de uma campanha publicitária espera-se que o produtor do 

anuncio tenha a percepção do que pensam, sentem ou esperam os cidadãos, 

público a quem se destina o enunciado argumentativo. É o que apresenta a 

questão em análise, que tem como alternativa correta a E, e a ocorrência da 

Habilidade 24.  
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3. Questões finalizadoras dessa produção 

A produção dos dados apontou para uma compreensão de que o ato de 

argumentar é uma atividade imbricada na existência humana, e por isso 

mesmo a Escola não pode e não deve se fechar a esse fato. Assim, 

compreendemos que é de suma importância que o professor de Língua 

Portuguesa que atua no Ensino Médio, especificamente no último ano, 

identifique como se constituem os caminhos que indicam a construção das 

questões da Prova de Língua Portuguesa do ENEM nos textos de tipologia 

argumentar tomando como referência as habilidades da área 7, constante na 

matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio que, por sua vez, 

norteia a construção de tais questões. 

Face ao exposto, uma vez desnudadas as habilidades argumentativas 

exigidas no exame, enquanto devolutiva, será produzida uma formação para 

Professores de Língua Portuguesa, do Ensino Médio das Escolas pertencentes 

ao Núcleo Territorial-22, em Jequié, para compartilhamento das descobertas e 

assim contribuir para um ensino que oportunize aos estudantes conhecer e 

desenvolver a competência comunicativa também com gêneros do discurso 

que tratem das estratégias da argumentação. 
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A TRAJETÓRIA DO DISCURSO MACHISTA: UMA ANÁLISE ARQUEOLÓGICA 

Sarah Carime Braga Santana  
Universidade Federal de Goiás; CAPES 

 
 
Esta pesquisa, uma vez que o objetivo é tratar de condições de produção que 
possibilitam a repetição dos discursos, tanto machistas quanto feministas, tem 
por objetivo investigar a trajetória destes movimentos será possível traçar uma 
linha comparativa destes discursos e definir a emergência de cada um em cada 
momento histórico e social. Para tanto, fundamentamo-nos na análise do 
discurso francesa e, para nos aprofundarmos nos conceitos e definições 
ligadas a sujeito e subjetividade sem nos esquecermos de tratar das esferas 
sociais, históricas e culturais que permeiam estes discursos e os efeitos que 
estes aspectos trazem serão utilizados teóricos como Fernandes (2007) e 
Foucault (1981;1995;2008) e para tratar das questões referentes do movimento 
feminista e de suas lutas e demais assuntos contaremos com os apontamentos 
de Borges et.al (2013), Butler (2010), Beauvoir (1190;1970), Alves e Pitanguy 
(1991) e Pinto (2010).  
Palavras-chave: Discurso. História. Memória. Subjetividade.  

This research, since the objective is to treat production conditions that enable 
the repetition of the discourses, both sexist as feminists, aims to investigate the 
trajectory of these movements will be possible to draw a comparative line of 
these speeches and define the emergence of each one in every moment in 
history and social. To this end, we us in French discourse analysis and, for 
wego deeper in the concepts and definitions related to subjectand subjectivity 
without forgetting the social, historical and cultural spheres that permeate these 
speeches and the effects that these aspects bring theoretical shall beused as 
Fernandes (2007) and Foucault (1981; 1995; 2008) and to address the issues 
of the feminist movement and itsstruggles and other topics we will have notes of 
Borges et.al (2013), Butler (2010), Beauvoir (1190;1970), Alves; Pitanguy 
(1991) and Pinto (2010). 
Keywords: Speech, History, Memory, Subjectivity.  
 

Introdução 
 

Não é de hoje que se houve falar em feminismo e machismo, 

considerando que, o primeiro movimento feminista surgiu no século XIX e 

tomou forma e volume no decorrer dos anos, socialmente, os discursos que 

permeiam estas duas vertentes estão presentes em todas as esferas que se 

tem conhecimento e, com isso, identifica-se também uma vasta história entre 

conflitos e acontecimentos ligados aos dois, de forma que, mesmo com 
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significados diferentes, essas duas linhas andem sempre juntas e implicadas. A 

partir disso, facilmente encontramos discursos verbais e não verbais que 

traduzam estes conflitos. E mesmo se olharmos para séculos anteriores (XIX, 

XX), não é difícil encontrarmos enunciados que representem estes movimentos 

e reflitam nas discussões ainda hoje.  

Portanto, pode-se definir como objeto de análise desta pesquisa, 

discursos que coloquem em foco o enfrentamento do machismo com o 

feminismo com intuito de unir essas narrativas à história e suas decorrências e 

ocorrências de acordo com cada situação, época e mentalidade social vivida. 

Sem nos esquecermos do surgimento destes conflitos e de suas principais 

motivações para que, mesmo com o passar de longas décadas e séculos, 

estes continuem se revigorando e fazendo cada vez mais parte do cotidiano de 

todos. Atentando sempre para o fato que, de geração em geração, esses 

discursos nos formam e subjetivam e incorporados a nós e à sociedade desde 

que nascemos e, portanto, constituem também os nossos discursos.  

 A pesquisa teórica para a realização desse trabalho foi fundamentada na 

Análise do Discurso de linha francesa com base, principalmente, nos textos 

teóricos de Fernandes (2007), Foucault (1981; 1995; 2008) que abordam as 

formações discursivas, formação de sujeitos e da subjetividade, enunciados e, 

Alves e Pitanguy (1991) e Butler (2010) que nos servirão, para tratarmos das 

demandas do feminismo e do machismo.  

Este breve estudo pretende analisar charges com discursos que 

disseminem o machismo através do tempo, na tentativa de entender a forma 

como esses discursos se tornam presentes em épocas diferentes e as formas 

que estes enunciados se mantêm vivos na sociedade. O foco desta pesquisa é 

a repetição dos discursos machistas, uma vez que as narrativas feministas 

estão geralmente voltadas para o momento histórico atual, levando em 

consideração a luta e o tipo de barreira que se pretende ―derrubar‖.  

 

 

1. A arqueologia e a trajetória do discurso machista 
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O movimento feminista, ao longo dos últimos séculos, configurou-se 

como uma manifestação social de caráter transformador, lutando por direitos 

para as mulheres que, há muito tempo ficaram submetidas às vontades 

masculinas e acabam inferiorizadas pelo que a sociedade entende como a 

―fragilidade do sexo‖. Em embate a esses discursos que diminuem e 

desvalorizam, as mulheres começam a se posicionarem e se revoltarem contra 

sua condição sócio-histórica. De acordo com Alves e Pitanguy (1991, p.7) ―É 

difícil estabelecer uma definição precisa do que seja feminismo [...]. Como todo 

processo de transformação, contém contradições, avanços, recuos, medos e 

alegrias‖. Mas ao longo destes muitos anos, vemos também um discurso 

machista, a cerca deste ―sexo frágil‖, que diminui a mulher e tende a torna - lá 

culpada, quando a mesma, na verdade, é a vítima e essa realidade vem se 

repetindo ao longo dos anos de forma contundente e materializada, o que 

muitas vezes acaba fazendo a sociedade acreditar no tal ―sexo frágil‖.  

Esse tal ―sexo frágil‖ é justificado através da biologia, uma vez que, 

como afirma Beauvoir (2016, p. 59) 

 

Às diferenciações propriamente sexuais superpõem-se na mulher 
singularidades que são, mais ou menos, consequências diretas delas. 
São ações hormonais que determinam seu soma. Em média, ela é 
menor que o homem, menos pesada, e seu esqueleto, mais frágil, a 
bacia mais larga, adaptada às funções da gestação e do parto; seu 
tecido conjuntivo fixa as gorduras e suas formas são mais 
arredondadas do que as do homem; a atitude geral é nitidamente 
diferente nos dois sexos. [...] Vê-se que muitos desses traços provêm 
ainda da subordinação da mulher à espécie.  

 

Com isso se garante o estigma de que a mulher já nasce com um 

propósito, cuidar da casa e dos filhos, enquanto o homem por suas 

avantajadas características biológicas trabalha e se faz um ser social. Ainda 

para Beauvoir (2016) à fêmea humana é o único mamífero que se revolta frente 

ao seu destino e, ao negar essa biologia ―afirma-se como indivíduo‖, já para o 

homem, é dada a definição de que ―ele é um ser que não é dado, que se faz o 

que é [ao contrário da mulher]‖ (BEAUVOIR, 2016, p. 62) 

Apesar disso, o machismo não é formado apenas por homens, mas 

também por mulheres que são criadas a partir de uma sociedade que vive 
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esses preceitos a os passam de geração a geração. Com isso tem-se a 

utilização do termo misoginia que seria qualquer forma de depreciação da 

mulher, mas, que, ao contrário do machismo que está ligado ao ―macho‖, esta 

é praticada tanto por homens quanto por mulheres. 

O discurso social de obrigações da mulher, impõe e molda seu 

comportamento. Apesar do início do trabalho extra doméstico, o trabalho 

feminino sempre foi menos remunerado que o do homem e como aduz Alves e 

Pitanguy (1991), essa desvalorização provocou rivalidades dos homens contra 

as mulheres, já que, a competição da mulher acabou diminuindo também os 

salários dos homens, em contrapartida ocorre o surgimento, no século XIV, de 

corporações que adotaram a proibição a homens empregarem mulheres que 

não fossem filhas ou esposas dos mesmos. E desde aí já é possível notar 

como o machismo exerce influência na vida das mulheres, olhando um pouco 

mais a frente, a partir do século XVII o feminismo como ato político ganha suas 

primeiras vozes e discursos, com isso, o machismo começa a se caracterizar 

definitivamente como agressor e ―castrador‖ das mulheres. E, finalmente no 

século XIX inicia-se o movimento conhecido como sufragista, em que o 

movimento feminista lutava pelo direito ao voto e também por melhores 

condições de trabalho. Já no século XX, mais precisamente a partir da década 

de 60 

 

O feminino incorpora outras frentes de luta, pois, além das 
reivindicações voltadas para a desigualdade no exercício de direitos – 
políticos, trabalhistas, civis -, questiona também raízes culturais 
destas desigualdades. Denuncia desta forma, a mística de um ―eterno 
feminino‖, ou seja, a crença na inferioridade ―natural‖ da mulher, 
calcada em fatores biológicos. Questiona assim a idéia de que 
homens e mulheres estariam predeterminados, por sua própria 
natureza, a cumprir papéis opostos na sociedade: ao homem, o 
mundo externo; à mulher, por sua função procriadora, o mundo 
interno. Essa diferenciação de papéis na verdade mascara uma 
hierarquia, que delega, ao homem, posição de mando. (ALVES E 
PITANGUY, 1991, p. 54-55). 
 

 A partir destas novas frentes de lutas acontece a disseminação do que é 

o feminismo, e o movimento começa a ganhar novas forças, em contrapartida, 

o machismo e sua agressividade também. As narrativas, mesmo as teóricas, 

têm por natureza delimitar que, o machismo se justifica pela ―natureza‖, já que, 
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graças a ela, a mulher já nasce predestinada à inferioridade, e mesmo se 

tratando de história, não é difícil perceber que, os discursos se repetem desde 

o início dos tempos, colocando sempre em foco o machismo que, ronda e 

sociedade e forma pessoas há tanto tempo que em certos casos torna-se até 

difícil reconhecê-lo. 

 Para a análise plena destes discursos vale ressaltar que, de acordo com 

Fernandes (2007, p. 20) ―analisar o discurso implica interpretar os sujeitos 

falando, tendo a produção de sentidos como parte integrante de suas 

atividades sociais. A ideologia materializa-se no discurso que, por sua vez, é 

materializado pela linguagem em forma de texto‖. Devendo assim, ser 

considerada toda e qualquer ideologia social ou histórica em que estes 

discursos podem se inserir.  

 Essa noção de discurso se vê condicionada ao enunciado e à formação 

discursiva que apreende a pratica de produção de sentidos, para Foucault 

(2012, p. 142) ―um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma 

frase pertence a um texto e uma preposição a um conjunto dedutivo‖, por tanto, 

os discursos podem ser descritos como um agrupamento de enunciados que 

se inserem na mesma formação discursiva, já esta, funciona como um elo entre 

discurso e prática e está liga a questões históricas e sociais inerentes ao 

homem.  

Apoiando-nos no método arqueológico que é, como aduz Bert (2013, p. 

180) ―um modo de investigação histórica particular que se opõe à antiga prática 

do comentário e às interpretações psicológicas, privilegiando os conceitos de 

descontinuidade, de ruptura, de limiar, de limite, de série e de transformação‖ 

que trata de perscrutar o que possibilita o enunciado, tendo que, como inscreve 

Foucault (2012) o enunciado é tudo aquilo que foi efetivamente produzido, mas 

que  

está fora de qualquer possibilidade de reaparecimento; e a 
relação que mantém como o que anuncia não é idêntica a um 
conjunto de regras de utilização. Trata-se de uma relação 
singular: se, nessas condições, uma formulação idêntica 
reaparece, [em que] as mesmas palavras são utilizadas, 
basicamente os mesmos nomes, em suma, a mesma frase, 
mas não forçosamente o mesmo enunciado. (FOUCAULT, 
2012, p. 108) 

 



1024 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Aqui, ao tratarmos das repetições dos discursos pensa-se na forma 

como, apesar do momento histórico ser diferente e estes enunciados 

pertencerem a épocas diferentes, há uma repetição no sentido arrolado nestes 

enunciados através das charges. A temporalidade que poderia se encadear 

através desses discursos é tratada não em um tempo cronológico, mas como 

descontinuidade ao ponto que recorre às memórias discursivas. A respeito 

dessa descontinuidade histórica, Sargentini (2004, p. 121) salienta que  

 
Essa possibilidade que a memória tem de emergir em 
determinados momentos caracteriza a descontinuidade entre o 
discurso e a história. A identidade vai, pois, sendo construída a 
partir da memória que emerge em determinados momentos, 
sempre lembrando que em cada emergência há a produção de 
um novo sentido, nunca o mesmo. 

 

Contudo, a disseminação dos discursos machistas se dá através de uma 

sociedade patriarcalista, que mantêm os homens na ponta da pirâmide, 

socialmente caberia às mulheres o espaço privado, o lar, a maternidade, a 

incumbência da criação e educação dos filhos, a ―fragilidade do sexo‖, e ao 

homem o espaço público, prover o alimento da família através do trabalho e 

decidir os rumos da humanidade. Muito mais do que um costume social, esses 

fatores reverberam nas relações de poder, uma vez que o homem ali tem a 

mulher como quem o serve e qualquer forma de resistência mostra-se 

ameaçadora a ele. 

 

2. A representação dos discursos através das charges 

 

A primeira charge selecionada para abordar o tema aqui elucidado, 

reflete a forma como os homens subjetivavam as mulheres e a forma como 

eles as retratavam a partir da concessão do direito ao voto feminino. A primeira 

charge escolhida para discussão acerca da representação da mulher a partir 

desse discurso machista apresenta mulheres no início do século XX (1900-

1914), e como elas seriam se pudessem votar. O discurso presente nesta 

charge denota não só uma visão social e cultural do século XX, mas também é 

reflexo do discurso histórico que se difundiu tornando possível esta 

representação da mulher, visto que, estes discursos levam em conta costumes 
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passados de geração em geração que culminaram em uma sociedade 

patriarcal e misógina.  

Na charge fica logo visível a inversão dos papeis, já que, enquanto as 

mulheres jogam cartas, fumam e se divertem, o homem faz as atividades 

domésticas. Essa representação do comportamento da mulher, a subjetiva e 

serve também como alerta aos homens, já que como apresentado na charge, 

quando as mulheres pudessem votar elas tomariam integralmente o lugar dos 

homens e os homens seriam ―as mulheres‖ da casa. As roupas também 

refletem o comportamento, já que, neste século, para as mulheres a moda não 

propunha tais vestimentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O discurso machista de uma masculinização da mulher que votava, 

sendo ela feminista/sufragista ou não, já que a conquista do direito em si faria 

com que a mulher deixasse de ser mulher para se apropriar dos direitos 

sociais. Há, aqui, uma subjetivação do ser mulher uma vez que, para 

Fernandes (2012, p. 81) ―os preceitos da moral, assim como as construções da 

verdade, do quão o sujeito intenta apoderar-se, são discursivamente 

Figura 1 - “Quando as mulheres votam” (século 

XX) 

Fonte: Disponível em: <https://www.ideafixa.com/post/a-inacreditavel-

propaganda-contra-o-voto-feminino-em-1900>. Acesso em: 6 dez. 2017 
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mobilizados, e os discursos, em suas formas práticas, recrutam os sujeitos 

possibilitando-se sua constituição‖, essa subjetivação é exterior ao sujeito e 

aparece discursivamente posta nos enunciados que permeiam a produção 

dessa subjetividade.  

 A segunda charge escolhida para compor esse corpus traz a mesma 

relação do enunciado acima, novamente, a mulher é subjetivada a partir do seu 

comportamento, com o enunciado ―Mulheres conquistam o mercado de 

trabalho‖ assim como na anterior que se utilizava de ― Quando as mulheres 

votam‖, demonstra a mudança desse ―ser mulher‖ a partir da conquista de um 

direito.  

 

 

 

Novamente, repete-se a premissa de que a mulher com mais direitos 

quer se tornar/irá se tornar um homem. Há uma memória discursiva acionada 

para que haja uma efetiva repetição desse discurso, retomar a outra luta do 

feminismo traz uma validade singular a esse discurso, valida e reforça a 

disseminação dos discursos machistas, além de demonstrar claramente uma 

Fonte: Disponível em: 

<https://malvados.wordpress.com/category/charge/page/10/>. Acesso em: 01 jun. 

2017 

 

Figura 2 – Mulheres conquistam o mercado de trabalho (2010) 
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preocupação com a mulher ocupando o lugar dito como do homem socialmente 

e o homem o da mulher. Já que, novamente apoiado à biologia, o sentimento 

de carência e fragilidade no relacionamento é dado à mulher.  

Essa retomada dos discursos machistas se liga à história, no ponto que, 

―a história não pode ser desligada de suas condições sociais, políticas e 

culturais de produção. Por isso a escrita da história converge para uma 

operação de recortes da realidade, de maneira que os acontecimentos são 

sempre representação do real‖ (FERNANDES, 2012, p. 95). Ainda para 

Fernandes (2012), a combinação de diferentes discursos, juntamente com a 

submissão dos mesmos a regras de produção são os organizadores de uma 

regularidade de sentido para a história.  

 

Conclusão 

 

 A partir das considerações acima expostas, podemos perceber a forma 

como, apesar da passagem do século e do momento histórico não constituir-se 

como o mesmo, os discursos machistas, apoiados em teorias biológicas, 

continuam por se perpetuar e fazer juízo das mulheres, como uma forma de 

impedi-las de conquistar direitos.  

 As charges expostas a cima revelam a forma como esses discursos são 

incutidos na sociedade e são passados de geração em geração, tido como 

verdade sobre os gêneros. Há nesse discurso enunciados que demonstram 

uma divisão social do que é o papel da mulher e do homem na sociedade, a 

mulher, é subjetivada apenas por ser mulher e impedida de exercer certas 

atividades apenas por ter nascido em um genêro e não em outro.  

 Conseguimos observar também uma subjetivação desse ser mulher 

através dos discursos, uma vez que nas duas charges a mulher que tenta 

adquirir o direito de votar, na primeira, ou de trabalhar, na segunda charge, são 

postas como se quisessem, na verdade ocupar o lugar do homem e se tornar 

um homem, já que, com a conquista de direitos estas assumem a mesma 

postura que os homens tinham e aos homens, portanto, restaria assumir o 

papel já determinado das mulheres cuidando da casa e dos filhos. As charges 
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apresentam, então, uma crítica machista tanto do comportando como das 

roupas usadas pelas mulheres, a conquista de direitos apresenta-se, aos 

homens, como uma ameaça. Afinal de contas, alguém deveria ser a mulher da 

sociedade e se as mulheres se negassem a cumprir o papel, este seria 

automaticamente passado aos homens.  

 Os discursos machistas não se iniciaram no século XIX desde muito 

antes eles são passados de geração em geração também como forma de 

manter uma relação de poder entre os gêneros, mesmo com o passar dos 

séculos há uma necessidade de manter esse discurso vivo e em voga. Esses 

discursos não são proferidos apenas por homens, o que demonstra ainda mais 

a força destes enunciados e como a cultura e a sociedade mantêm uma 

memória discursiva remetendo os enunciados atuais à enunciados de séculos 

anteriores.  
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A ARGUMENTAÇÃO NO ENEM: ANÁLISE DE UMA REDAÇÃO NOTA MIL E 

SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO 

Sheyla Fabrícia Alves Lima 
Universidade Estadual de Santa Cruz 

 

 

Introdução 

O cenário atual da educação no Brasil se apresenta por políticas públicas que vem 

instaurando exames de avaliação em larga escala e a qual tem tomado um lugar 

privilegiado, fato que não deve ser analisado dissociado do contexto que envolve a 

gestão de organismos internacionais, a saber, o Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional e a Organização para as Nações Unidas para a Educação Ciência e 

Cultura. 

 Dessarte, a consolidação de exames, trazem ao ponto referencial avaliações com 

a finalidade de medir a qualidade do ensino, dentre eles, a Provinha Brasil, Prova 

Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo este último objeto deste 

estudo. O Enem, que foi fundado também com o objetivo de examinar a qualidade do 

ensino médio do país, passou a ser também um dos maiores processos de seleção para o 

ingresso nas universidades, assim adquiriu uma grande dimensão e deixou de ser um 

mero verificador da aprendizagem para ser o único processo avaliativo e por isso, 

bastante pleiteado. 

 Nessa conjuntura, a dimensão argumentativa da linguagem tem evocado 

crescido interesse em razão do tipo de texto designado para avaliar a escrita dos 

egressos do ensino médio. Entretanto, mesmo recebendo papel de destaque, ainda são 

raros os trabalhos que ponham em evidência uma análise dessas redações a partir da 

interface entre a argumentação e o discurso para analisar essa produção textual exigida. 

Assim, assumimos interesse pelo tema para pôr em reflexão como os tipos de 

argumentos instauram as relações interdiscursivas que constituem as posições 

ideológicas do examinando. 

 Investigando a matriz de avaliação do Enem, percebemos que esta promove um 

ensino de argumentação equivocada, pautada nos aspectos estruturais e linguísticos. 

Assim, este trabalho visa ampliar nossa compreensão acerca dos tipos de argumentos 
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presentes nas redações do Enem, a fim de apontar as potencialidades do ensino da 

argumentação para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, extrapolando 

a concepção de argumentação limitada a fatores gramático-textuais que orientam a 

avaliação das redações desse exame.  

Dado o status dessa avaliação, objetivamos investigar como os moldes das 

propostas de produção textual do exame pode determinar o que deve ser trabalhado em 

sala de aula e por consequência, provocar a limitação dos egressos do ensino médio ao 

discorrer sobre o tema indicado, sendo assim, o Enem pode ser requisito para o ensino 

de argumentação na escola? 

Em relação a esse problema, pensamos que a linguagem possui dimensões 

argumentativas e nesse sentido, consideramos indispensável uma discussão que coloque 

em primeiro plano a dimensão retórica como fundamental para a interação verbal e a 

articulação da linguagem por meio do discurso. 

 

 1- Perspectiva retórica e discursiva  

Verificando o contexto de estudos que trabalham tanto com a argumentação como 

com o discurso, percebemos que se trata de uma pesquisa relativamente recente no 

campo epistemológico da linguagem. Assim, percebemos a pertinência em promover 

um estudo de interface tratando da concepção de língua e sujeito que notadamente são 

apresentados de formas distintas por essas duas áreas, mas que podem juntas corroborar 

para os estudos cujo objetivo seja não conceber os elementos linguísticos dissociados do 

funcionamento discursivo.  

 Para tanto, nos aproximaremos dos estudos apresentados por Pires (2016), 

Azevedo (2016) e Amossy (2007, 2011) que promovem um estudo de interface, 

considerando a argumentação numa perspectiva discursiva, em sua dimensão sócio-

histórica e ideológica. Estamos aqui tratando de um sujeito que pode ocupar várias 

posições discursivas e assumir várias formações discursivas, assim, nos reportaremos 

aos candidatos do Enem como sujeitos-examinandos por considerarmos que ao assumir 

um discurso este foge da neutralidade e filia-se a uma formação discursiva mesmo que 

pense ser dono de seu dizer. 

 Nos interessa aqui a impossibilidade de escolher elementos argumentativos para 

construção do discurso, dissociados do contexto sócio-histórico de produção. Esse 
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modo de conceber o sujeito sublinha o que queremos enfatizar nesse trabalho que é 

refletir sobre recursos argumentativos como mecanismos que compõem discursos em 

práticas sociais constituídas pela linguagem, o que está intrinsecamente ligado ao que 

pode e deve ser dito, considerando as condições de produção.  

 A partir desse tratamento teórico, Amossy (2011) esclarece que “toda troca 

verbal repousa sobre um jogo de influências mútuas e sobre a tentativa, mais ou menos 

consciente e reconhecida, de usar a fala para agir sobre o outro”. Dessa forma, surge o 

interesse em analisar não os elementos de uma ordem organizada com lógica e 

estratégias, mas sim como esses elementos são postos no funcionamento do discurso.  

 Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014 [1958]), que entendem a retórica como 

a arte de argumentar, “o campo da argumentação é o do verossímil, do plausível e do 

provável”, isso aponta a argumentação como a inter-relação entre sujeitos e ideias, sobre 

formas direcionadas de dizer, que se torna efeito de uma construção em que as regras 

podem e devem ser analisadas a partir do modo como são formuladas. 

 Dentre os tipos de argumentos apresentados pela Nova Retórica, nos 

debruçaremos sobre os argumentos de ligação que fundamentam a estrutura do real, os 

quais esteiam a argumentação pelo recurso ao caso particular, classificando-se em 

exemplo, ilustração, modelo e analogia. 

Dessa forma, começando pelo exemplo, o qual é um tipo de argumento que invoca 

para dentro de uma argumentação um exemplo que possa fundamentar e fortalecer uma 

dada tese. O precedente, em Direito, é considerado como exemplo; os casos 

particulares, em ciências, são tidos como exemplo e servem de argumentação em defesa 

de uma tese. Nesse tipo de argumento, a recorrência de casos semelhantes torna um 

auxiliador para formulação de um princípio, como podemos ver: 

A argumentação pelo exemplo fornece um caso eminente em que o 

sentido e a extensão das noções são influenciados pelos aspectos 

dinâmicos de seu emprego. Aliás, essa adaptação, essa modificação 

das noções parece o mais das vezes tão natural, tão conforme às 

necessidades da situação, que passa quase completamente 

despercebida. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p.406) 

 Outro tipo de argumento denomina-se ilustração, que é o uso de um exemplo 

para fundamentar uma regra como elemento de uma indução. Sua função é reforçar a 

regra conhecida e aceita fornecendo casos particulares esclarecedores. Assim,  
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Enquanto o exemplo era incumbido de fundamentar a regra, a 

ilustração tem a função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e 

aceita, fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado 

geral (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p.407).  

No que concerne ao argumento pelo modelo, veremos que este é gerado a partir da 

valorização que se dá a determinados grupos ou atos. Este valor quando reconhecido se 

estabelece um princípio do qual se conclui um comportamento a ser seguido. Às vezes 

pode ser tratado como um modelo a ser considerado por um pequeno grupo como 

também pode ser colocado como um padrão a ser seguido em determinadas situações. 

No que diz respeito ao argumento pela analogia, observa-se que este implicará na  

semelhança de estruturas. A partir desses estudos teóricos, Ferreira (2010, p.167) nos 

apresenta esse tipo de argumento como um:  

[...] confronto de estruturas semelhantes, embora pertencentes a áreas 

diferentes. Os pares são distintos: um, mais conhecido, denominado 

foro, serve de apoio para o raciocínio que será estabelecido. Outro, 

menos conhecido, denominado tema, nos conduz à conclusão. 

Esse tipo de argumento é o que buscamos ver nas redações que serão analisadas 

pois trabalhamos com a hipótese de que poucos sujeitos-examinandos fazem uso da 

analogia pois por não ter sido ensinado, não conseguem perceber a diferença e 

tampouco fazer uso. Torna-se comum argumentar pelo exemplo e/ ou pelo modelo, 

argumentos assim dispostos nos textos motivadores, como afirma Azevedo (2016), 

considerando os recursos argumentativos sob os aspectos discursivos da linguagem: 

Para tanto, caberá não apenas uma preocupação com o ensino da 

composição da argumentação; das inúmeras possibilidades de 

construção apropriada à persuasão; dos mecanismos de encadeamento 

dos argumentos, de maneira coerente e persuasiva; mas também de 

combinar essas investigações com a reflexão acerca dos 

procedimentos que impactam a produção e circulação dos discursos na 

sociedade (AZEVEDO, 2016, p. 263). 

 Assim, com o intuito de refletir sobre a política de ensino de Língua Portuguesa 

direcionada ao texto dissertativo-argumentativo, focamos analiticamente a redação do 

ENEM, por ser a porta de acesso à universidade, constituindo assim elemento 

estratégico na política educacional do país. 
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2- Análise de uma das redações nota mil do Enem/2016 

Com o objetivo de observar os tipos de argumentos apresentados nas redações 

propostas pelo Enem, analisamos de forma sugestiva uma redação do ano de 2015, 

divulgada na Cartilha do Participante de 2016. O tema fomentou uma discussão 

relacionada à violência contra mulher, propondo uma reflexão acerca de: A persistência 

da violência contra mulher na sociedade brasileira.  

Dentre as redações divulgadas pela mídia, selecionamos uma que obteve nota 

1.000, buscando assim ver quais são as concepções teóricas que a embasa, bem como o 

atravessamento discursivo que o sujeito-examinando apresenta a partir da construção de 

seu discurso. Para esse estudo, optamos por fazer a análise a cada parágrafo visando a 

facilitar o modo de compreensão, e também por ser desse modo aprendido na escola, em 

que se estuda a produção textual de forma repartida a partir da introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

Texto de Jaraguá do Sul – SC 
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Na revolução de 1930, paulistas insatisfeitos com a falta do poder político que detinham na 

República do café com leite usaram a falta de uma constituição para se rebelar contra o governo 

Vargas. O presidente, cedendo às pressões, garantiu na nova Constituição um direito nunca antes 

conquistado pela mulher: o direito ao voto. A inclusão da mulher na sociedade como cidadã, 

porém, não foi o suficiente para deter o pensamento machista que acompanhou o Brasil por 

tantos séculos – fato evidenciado nos índices atuais altíssimos de violência contra a mulher. 

 

De acordo com o Mapa da Violência de 2012, entre 1980 e 2010 houve um aumento de 230% na 

quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país; além disso, 7 de cada 10 mulheres que 

telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido violentadas pelos companheiros. Em países 

como o Afeganistão, a mulher que trai o marido é enterrada até que somente a cabeça fique à 

mostra e, então, é apedrejada; apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país 

que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito 

quando se trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o 

passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade de direitos 

entre os gêneros, e tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século 

XXI. 

 

Uma pesquisa feita pela Rede Globo mostrou que, entre homens e mulheres entrevistados, mais 

da metade afirmou que mulheres que vestem roupas curtas merecem ser abusadas sexualmente. 

A violência contra a mulher começa exatamente com as regras implícitas que a sociedade impõe: 

se a mulher não seguir tal regra, merece ser violentada. Portanto, apesar de todos os direitos 

conquistados constitucionalmente pelo sexo feminino, normas culturais que passam entre 

gerações fazem o pensamento conservador e machista se perpetuar e ser a justificativa para as 

atrocidades físicas e psicológicas cometidas contra a mulher. 

 

Muitas vezes presa a um relacionamento de muito tempo, a mulher aceita a condição à qual é 

submetida e se nega a procurar algum tipo de ajuda. A mudança deve acontecer de três formas: 

primeiramente, a mulher não pode deixar-se levar pelo pensamento machista da sociedade e 

deve entender que não há justificativa para a agressão; pessoas que têm conhecimento de 

mulheres que aceitam a violência, por sua vez, devem telefonar para o Ligue 180 com ou sem o 

consentimento da vítima; e, por fim, a geração atual deve preocupar-se em deixar de transmitir 

culturalmente a ideia de que o gênero feminino é inferior. Para que as gerações seguintes vivam 

em um país igualitário, a mudança começa agora. 

Fonte: Cartilha do participante (BRASIL, 2016, p. 55) 

 

Baseando-nos nas técnicas argumentativas apresentadas no Tratado da 

argumentação, especificamente os argumentos que fundam a estrutura do real, podemos 

perceber, nesse primeiro parágrafo, a construção do argumento para a apresentação da 

tese que irá defender. O sujeito-examinando apresenta que mesmo com o direito ao voto 

as mulheres não exercem seu papel de cidadã pois o pensamento machista manifestado 

no ano de 1930, perdura até os tempos atuais. 

No segundo parágrafo encontramos uma paráfrase dos textos motivadores de 

acordo com o mapa e os índices gradativos de violência contra mulher. Na sequência, é 

empregado o uso do argumento pelo exemplo, visto que “A argumentação pelo exemplo 

fornece um caso eminente em que o sentido e a extensão das noções são influenciados 
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pelos aspectos dinâmicos de seu emprego.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2014, p.406), que ocorre quando se parte de casos concretos à generalizações, 

chamando para dentro da argumentação um exemplo que lhe fundamente. O sujeito-

examinando coloca que o mesmo horror que toma o sentimento da maioria das pessoas, 

quanto ao tratamento de apedrejamento até a morte dado às mulheres que traem seus 

maridos no Afeganistão, deve ser o mesmo para com o Brasil, o qual triplica a taxa de 

mulheres mortas por agressão.     

No parágrafo subsequente, no que concerne aos aspecto discursivos, há um 

argumento de autoridade apresentado aqui pela Rede Globo, a qual apresentou (“uma 

pesquisa”), o que demonstra um certo prestígio social que está presente não somente em 

sua “credibilidade” mas sobretudo no discurso científico assumido pelo sujeito-

examinando. Na construção do discurso desenvolvido, percebemos que este sujeito não 

se importa como essa pesquisa foi feita e tampouco isso é questionado pelo sujeito- 

avaliador, haja vista o recebimento da nota máxima no exame (nota mil), o que importa 

é o peso da autoridade sobre seu argumento, configurando assim, um atravessamento do 

discurso midiático no discurso do examinando.  

Um dos pontos interessantes encontrados, nesse terceiro parágrafo, “A violência 

contra a mulher começa exatamente com as regras implícitas que a sociedade impõe: 

se a mulher não seguir tal regra, merece ser violentada.” é o fato de ele poder 

interpretado de duas formas, a primeira, como o sujeito- examinando mostrando sua 

opinião avessa aos casos de violência contra mulher e outra, que seria o sujeito- 

examinando se posicionando a favor da volência se o caso for justificado por mulheres 

usando roupas curtas.  

A ideologia, entendida na perspectiva da Análise do Discurso como um 

mecanismo de naturalização do sentido se mostra quando encontramos também o 

reforço da tese apresentada por meio da argumentação pelo exemplo (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014[1958], p.399), em que retira dos textos motivadores, 

elementos para compor sua argumentação se apropriando dos dados já postos e 

instituídos verdades. Isso é evidenciado quando o sujeito-examinando remonta 

fragmentos postos nos textos motivadores e redimensiona no seu texto em que vemos: 

“o Mapa da Violência de 2012, entre 1980 e 2010”, 230% na quantidade de mulheres 

vítimas de assassinato no país” e “Ligue 180”. A utilização desse tipo de argumento 
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apresenta uma certa regularidade impedindo o processo de criação dos sujeitos. 

Na fase de conclusão, retoma dados estatísticos veiculados pela mídia e mesmo 

atendendo a competência 5 mostrando as possíveis soluções ao problema tematizado, 

demonstra, mais uma vez, submissão às notícias apresentadas pelo exame para 

fundamentar-se, conforme vemos em (“Ligue 180”). Em todo o texto é perceptível na 

composição da escrita que o sujeito expõe acontecimentos discursivos colocados em 

uma série práticas sociais, evidenciando seu posicionamento no discurso de acordo com 

os moldes a que foi submetido no exame. 

Segundo Azevedo (2016), em análise a produções realizadas também no Enem, o 

sujeito expõe a formação discursiva a que está filiado a todo instante, confirmando o 

atravessamento discursivo, sobretudo quando incentivados pelos textos motivadores 

direcionados no exame. 

[...] é enorme o esforço dos participantes para atender às exigências do 

exame, mas também se torna visível a mobilização de recursos 

argumentativos na constituição dos discursos. Em cada caso, 

observam-se direcionamentos específicos que demarcam os lugares 

assumidos. A compreensão desses mecanismos discursivos e políticos 

parece-nos ser um ponto de partida para ações de aprimoramento das 

capacidades discursivas dos estudantes (cf. definição proposta por 

Azevedo, 2016), uma vez que há seleção, orientação e avaliação de 

elementos pertinentes à composição de discursos orientados para a 

persuasão, mesmo quando se está submetido às coerções de um exame 

(AZEVEDO, 2016, p. 263). 

Essa comprovação incomoda e nos leva a refletir sobre como as práticas escolares 

podem estar circunscritas a um ensino de argumentação equivocada trazendo prejuízos à 

aprendizagem mais significativa e negligenciando um espaço para a disputa de sentidos. 

 

 

Considerações finais 

Iniciemos retomando a pergunta norteadora deste estudo: o Enem pode ser 

requisito para o ensino de argumentação na escola? 

Concluímos, que pelo fato de o Enem ter objetivos mais condensados nos tópicos 

formais e estruturais, os professores planejam suas aulas a partir dessa mesma 

perspectiva, comprometendo assim o ensino da argumentação e a autoria dos alunos. O 

discurso utilizado na redação, de certa maneira, é reflexo e expressão da ideologia 
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dominante, uma vez que, em um determinando contexto histórico manifesta a maneira 

de perceber o mundo. 

Observamos um problema existente no âmbito escolar e na estrutura do Enem. A 

escola por não ensinar a teoria da argumentação, pois de fato os professores 

desconhecem que existem conceitos importantes acerca dessa forma de condução das 

ideias e o Enem que apresenta condições para que essa falta se perpetue, pois avalia, 

como podemos ver nos textos analisados, como proficiente em argumentação, alguém 

que conduziu seus argumentos por via da simples repetição. 

Esse cenário tem provocado muita reflexão sobre o ensino de redação na sala de 

aula, pois se percebe que os alunos se valem apenas de restritos tipos de argumentos em 

seus textos, fazendo-nos considerar que tal problema pode estar inteiramente ligado à 

falta de capacitação dos profissionais da educação voltados para a teoria da 

argumentação e de como o modo da avaliação do Enem pode estar restringindo a forma 

como é ensinada a produção textual. 

Nessa conjuntura, as teorias da argumentação reclamam lugar de atenção e 

apontam para um ensino mais consistente e inclinado a promover o desenvolvimento do 

sujeito para uma produção mais crítica e reflexiva. Esse estudo, apesar de ser de cunho 

exploratório, permitiu perceber que os tipos de argumentos instauram as relações 

interdiscursivas que constituem as posições ideológicas do examinando o que merece 

atenção dos envolvidos no processo de ensino, visando criar na escola, condições para 

interpretação e para a constituição dos sujeitos e sentidos. 

Por fim, não se pode negar que a preocupação em corresponder às diretrizes da 

avaliação do Enem seja uma pauta a ser cumprida através do planejamento escolar, o 

qual, sem dúvida vem direcionando o olhar dos profissionais. Contudo, as constatações 

aqui apresentadas fazem despertar para o problema que vem se instaurando e dessa 

forma, pensamos que é na escola que se deve conhecer e refletir acerca da relação 

desigual da sociedade e em como as práticas argumentativas estão imbricadas à tomada 

de posição em meio aos sentidos que circulam.  

 

 

Fonte 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira. Redação no Enem 2016 - Cartilha do participante. 

MEC; INEP; DAEB: Brasília, 2016. 

 

Referências bibliográficas 

AMOSSY, Ruth. O lugar da argumentação na análise do discurso: abordagens e 

desafios contemporâneos. Tradução de Adriana Zavaglia. Filologia e linguística 

portuguesa, São Paulo, n. 9, p. 121-146, 2007.  

______. Argumentação e Análise do Discurso: perspectivas teóricas e recortes 

disciplinares. Tradução de Eduardo Lopes Piris e Moisés Olímpio Ferreira. EID&A – 

Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação, Ilhéus, n.1, 

p. 129-144, 2011. 

AZEVEDO, Isabel Cristina Michelan de. Organização de textos dissertativo-

argumentativos em prosa: o que se percebe em dez anos de realização do Enem? In: 

SILVA, L.R.; FREITAG, R.M.K. (Org.). Linguagem, interação e sociedade: diálogos 

sobre o Enem. CCTA: João Pessoa, 2015. p .33-50. 

______. A construção do discurso argumentativo em perspectiva foucaultiana. Linha 

D'Água, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 247-269, dez.2016. 

CORTEZ, Joilza Xavier. Argumentação em Foco: a perspectiva de avaliação do Enem. 

Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Natal, 2015. 

FERREIRA, Luiz Antônio. Leitura e persuasão: princípios de análise retórica. São 

Paulo: Contexto, 2010. 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. 

Eni Puccinelli Orlandi et. al. 2.ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995. 

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: a 

nova retórica. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 

1996. 

PIRIS, Eduardo Lopes. A argumentação numa perspectiva materialista do discurso. 

Linha D'Água, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 97-121, dez.2016. 

 



1040 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Anexo – Proposta de redação do Enem/2015 



1041 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

 



1042 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

Fonte: Cartilha do participante (BRASIL, 2016, p.48) 
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EL ENTRAMADO IDENTITARIO EN EL CUENTO DE LA CRIADA DE 

MARGARET ATWOOD 

Silvia Lucía del Valle Fernández 
Erica Gemina Fedeli 

Universidad Nacional de Catamarca 

 
Resumen: La corporeidad identitaria femenina es un fenómeno social y cultural que se 
materializa en los discursos sociales. La construcción de esta corporeidad está moldeada 
por el contexto social y expresa un determinado momento del devenir cultural. En ―El 
Cuento de la Criada‖ (1985) de Margaret Atwood, las mujeres son tratadas como objetos 
de valor, siempre y cuando sean fértiles. El objetivo del presente es identificar cómo el 
discurso médico de la época (1984-1990) se entreteje en la obra literaria de mención. En la 
medida en que el discurso social tiene respuesta para todo permite hablar de todo y 
constituye o erige automáticamente lo no decible en impensable (Angenot, 
interdiscursividades. De hegemonías 10-11). El discurso social es también el sistema de 
regulación global de las reglas de producción y de circulación. Desde esta óptica el corpus 
de ficción de éste estudio es parte del discurso social de la sociedad canadiense del lapso 
citado. Al observar la economía en la constelación discursiva afloran intercambios y 
operaciones que tienen lugar en la arquitectura de la formación discursiva enunciada en 
términos de corporeidad identitaria femenina. La idea es definir un conjunto de 
encadenados discursivos y precisar cómo se ponen en funcionamiento se relacionan, 
diferencian y transforman (Foucault, La arqueología, 73). Se logra precisar que la fertilidad 
de las criadas es concebida como un bien de capital. Es la única herramienta de 
intercambio que poseen para estar integradas al sistema. Así, al considerar las fugas 
discursivas de la matriz del discurso médico se validan los entramados ficcionales del 
universo especulativo de la autora canadiense. 
Palabras clave: Discurso. Social. Canadiense. Femenina 
 
Abstract: The notion of a female identity of the body is a social and cultural phenomenon 
that materializes in social discourses. The discursive construction of this body is moulded 
by the social context and expresses a specific cultural moment. In The Handmaid‟s Tale 
(1985) by Margaret Atwood, women are treated as objects that possess a material value, 
as long as they are fertile. The object of this study is to identify the way in which the 
medical discourse of the time (1984-1990) intertwines in the fiction of the Canadian writer. 
Considering that the social discourse has an answer for everything, it allows us to tackle 
different issues and constitutes the issues that cannot be said intomatters that can not be 
thought of (Angenot, Interdiscursividades. De Hegemonías 10-11) and social discourse 
becomes the global regulatory system of the rules of production and circulation. From this 
point of view the fictional corpus of this study is considered a part of the social discourse of 
Canadian society during the already mention span of time. Regarding the economy in the 
discursiveconstellation, there are interchanges and operations that have a place in the 
architecture of the discursive formation known as the identity of the female body. The idea 
is to define a group of chained discourses and to precise how they get to work, how they 
relate to each other, differentiate and transform (Foucault, La Arqueología 73). We 
managed to specify that the fertility of the maids is regarded as an economic good. It is the 
only tool that these women can useto be integrated to the system. In this way,the 
discursive leaks of the medical discourse are exposed in the fictional plots of the 
speculative universe of the Canadian writer.  
Keywords: Discourse. Social. Canadian. Female 
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En la novela de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada (1985), 

diversos hechos reales confluyen para dar forma a un relato de ficción. Los 

hechos que son objeto de la novela ocurren de forma independiente en 

distintas épocas ysociedades a través de la historia. Al hacer coincidir en un 

solo relato y en paralelo, realidades tan disímiles, la autora canadiense, expone 

al lector a las formaciones discursivas, a las reglas de producción y de 

circulación que justifican la violencia y la explotación sobre la corporeidad 

identitaria femenina. La novelista presenta así, las diversas convenciones de 

disciplinamiento, relegamiento, segregación y represión ala que es sometida la 

protagonista, Defred. La técnica narrativa empleada permite observar la 

manera en que la protagonista se des-territorializa con la finalidad de subvertir 

convenciones antes mencionadas. 

La corporeidad identitaria femenina es un fenómeno social y cultural que 

se materializa en los discursos sociales. Al decir de Angenot (2010), el discurso 

social representa de manera hegemónica la realidad. El carácter monopólico es 

lo más relevante, ya que es la representación de una realidad y no la realidad 

en sí misma, la que le es transmitida a la mayoría de la gente. La 

representación hegemónica es la que también permite dar un orden y 

homogeneizar dicha realidad. En este proceso de ordenamiento, imágenes y 

datos de la realidad son arbitrariamente medidos y sopesados a fin de juzgar el 

modo más útil de representación y transmisión según quien detente la 

hegemonía y cuál sea el contenido del mensaje que masivamente se pretenda 

expandir. Sin embargo, este proceso, tiene otro propósito que es tanto o más 

importante que el de transmitir un mensaje, el de representar. En el 

ordenamiento no solamente se juzga qué será representado y transmitido, sino 

qué también se discrimina y silencia. Aquello que, al no cumplir con los 

objetivos propuestos en la representación, deba ser sistemáticamente ocultado 

al ojo del público y que pueda subvertir el contenido del mensaje (Angenot: 

2010, 64). 

Uno de los discursos sociales que tienen directa relación con el texto de 

Margaret Atwood es el discurso médico de fines del siglo XX en Canadá. El 
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alegato del discurso médicoafecta a la noción de fertilidad y su relación con la 

estructura de la familia, pensamiento religioso y el orden capitalista de la 

economía de los países desarrollados. Según Kohler (2007), las creencias 

religiosas están relacionadas con la fertilidad. La práctica religiosa regular está 

asociada con una menor participación de la mujer en el mercado laboral, lo que 

incrementa, consecuentemente, las chances de fertilidad. Durante las décadas 

de 1960 y 70 se sabía que los católicos tenían más hijos que los protestantes 

debido a la prohibición del uso de anticonceptivos. Luego, como resultado de la 

poca participación de los católicos en su iglesia y la consiguiente falta de apego 

a las doctrinas que impone el dogma, solamente países como Irlanda y Francia 

mantienen una alta tasa de fecundidad (Kohler: 2007, 57). 

El autor también establece que los jóvenes canadienses aducen como 

resultado de la menor tasa de natalidad, las perspectivas económicas menos 

auspiciosas de Canadá, comparadas con el mercado de Estados Unidos 

(Kohler en Laurent y Bernier: 2007, 56). Indica Kohler que la alta tasa de 

fertilidad en Estados Unidos se debe, en gran parte, al carácter más flexible de 

su mercado laboral. Esto hace posible que quienes deseen formar una familia 

organicen diversos cronogramas familiares y laborales, y la voluntad de los 

padres trabajadores de poner a sus hijos en una guardería (Kohler: 2007, 32).  

Vogel (2007), por su parte, indica que la natalidad se encuentra afectada 

por tres elementos: la familia, el mercado laboral y el Estado. Son las 

relaciones entre dichos elementos las que explican las variaciones en las tasas 

de fertilidad. Según esta idea, el tipo de familia y el contexto en el que este 

grupo humano vive y se desarrolla, condiciona la decisión de tener hijos. El 

acceso al empleo y diversas medidas de planificación familiar llevadas a cabo 

desde el gobierno favorecerían un incremento de la fertilidad. A esto hay que 

agregar las expectativas sobre el consumo y las aspiraciones educacionales 

para saber si los miembros adultos de una familia están conformes con sus 

metas tanto individuales como de pareja (Laurent y Bernier: 2007, 65). 

Finalmente, consideramos que hay una correlación entre los discursos 

sociales antes mencionados y la novela, ya que siguiendo las palabras de 
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Deleuze y Guattari en Mil Mesetas(1998), un libro sólo existe porque hay un 

afuera, hay algo que le es exterior. Por lo tanto, el libro no significa, sino que 

delinea y realiza una cartografía de ese afuera incluso siendo un exterior 

futuro.Un ―territorio‖, es entonces definido como ―zona de significado asignado‖ 

que se materializa en un constructo discursivo en un área determinada de la 

cultura. El tratar de construir un nuevo territorio o el salir de un territorio 

previamente asignado es configurar un nuevo cuerpo que contenga nuevas 

zonas erógenas a partir de una crítica de la noción tradicional de ―deseo‖. El 

carácter disruptivo de luchar por un nuevo territorio se basa en la lucha y la 

oposición con un contexto de mecanismos de poder que se encuentran en el 

seno de los sistemas de saber-poder occidentales (Deleuze y Guattari: 1998, 

10).  

La acción principal de la novela se desarrolla en un futuro cercano en el 

que el gobierno de Estados Unidos es derrocado. El control del estado es 

ejercido por un gobierno teocrático, cuya justificación para detentar el poder es 

la de detener la contaminación y la alarmante baja tasa de natalidad producto 

de los pecados y la vida licenciosa de la población. En la visión de la teocracia 

dominante el resultado de la procreación se convierte en un bien escaso y 

preciado. Esto, lejos de implicar un privilegio para la población fértil se erige 

como un condicionamiento de su libertad individual. Las mujeres están 

divididas en diferentes castas, dependiendo de su fertilidad: las que pueden 

tener hijos son asignadas a un comandante y llamadas ―criadas‖. En la novela, 

seguimos la vida de la criada ―Defred‖, quien es la criada ―del Comandante 

Fred‖. Este personaje describe el mundo en el que se encuentra y cómo se 

instauró la teocracia, a la vez que recuerda el mundo libre en el que vivía 

anteriormente con su familia. 

Las mujeres fértiles, por lo tanto, pasan a conformar una casta de 

criadas, quienes, una vez adoctrinadas, son asignadas a un oficial y se vuelven 

su propiedad. La posesión se ve reforzada por los nombres que reciben: el 

nombre del comandante precedido de la partícula ―de‖ (Defred). Ellas son 

inseminadas por el oficial en un acto sexual que recibe el nombre de 



1047 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

―ceremonia‖ y el cual es conducido tanto por el comandante como por su mujer, 

quien apoyada en la cama detrás de la criada, la sostiene de los brazos 

mientras se lleva a cabo el acto. 

 

Me tiendo de espaldas, completamente vestida salvo el saludable calzón blanco 
de algodón…Detrás de mí…está Serena Joy…Tengo los brazos levantados; ella 
me sujeta las dos manos con las suyas. Se supone que esto significa que 
somos una misma carne y un mismo ser. Pero el verdadero sentido es que ella 
controla el proceso y el producto de éste, si es que existe alguno…Tengo la 
falda roja levantada, pero sólo hasta la cintura. Debajo de ésta, el comandante 
está follando. Lo que está follando es la parte inferior de mi cuerpo. No digo 
haciendo el amor, porque no es lo que hace. Copular tampoco sería una 
expresión adecuada, porque supone l participación de dos personas, y aquí sólo 
hay una implicada. (Atwood: 1985, 176-179) 

 

La idea es inseminar a Defred a fin de procrear un hijo no sólo para el 

comandante, sino también a su esposa Serena Joy. En consecuencia, el 

cuerpo de la criada tiene valor en tanto puede producir un niño. Se reproduce 

en este caso, la argumentación de Vogel (2000) sobre el discurso médico de la 

época respecto de los elementos que afectan a la natalidad: la familia, el 

mercado laboral y el Estado. En Gilead, estos tres factores se encuentran 

organizados y alineados por un gobierno teocrático. Se trata de un tipo de 

familia y un contexto organizado para favorecer la reproducción. Todos los 

grupos familiares se componen del mismo modo, a saber: comandante, 

esposa, criada, cocinera y chofer. La reproducción no afecta al mercado 

laboral, ya que la criada no forma parte de la población económicamente 

activa, de eso se encarga el comandante: ―Trabaja muchas horas. Sobre él 

recaen muchas responsabilidades‖ (Atwood: 1985, 173). La relación, por lo 

tanto, entre los elementos que Vogel menciona explica directamente la 

variación de fertilidad de la sociedad de Gilead. Aquí, ya dejan de ser 

relevantes circunstancias tales como el acceso al empleo y las expectativas 

sobre el consumo y aspiraciones socioculturales. De este modo, la fertilidad,y 

el rol de cada persona están planificadas desde el gobierno. 
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Quien narra los eventos y explica la organización social de Gilead es la 

propia protagonista. Teniendo en cuenta que la narración y argumentación son 

las dos formas de la materialización del discurso, podemos sostener que la 

producción socio discursiva de subjetividades se hace de relatos y narraciones 

de carácter identitario y de razones que transmiten una axiología. En la novela, 

la criada recibe sus órdenes directamente de la esposa del comandante: ―He 

leído tu expediente. En lo que a mí respecta, esto es como una transacción 

comercial. Pero si me ocasionas molestias, el problema será tuyo‖ (Atwood: 

1985, 30). Las esposas son, a los ojos de las criadas, agentes de saberes y 

verdades relativas, identidades generizadas las cuales son transmitidas a las 

predicaciones que le son asignadas. De este modo, se localizan en narraciones 

de identidad de género y clase. Éstas se constituyen en una tópica que 

fundamenta lo opinable respecto a las prácticas subjetivantes relativas al ―ser 

mujer‖ y ―ser varón‖. Estos conceptos, al ser transmitidos por la esposa, quien 

se erige en agente del orden eclesiástico del Estado, representan de manera 

hegemónica la realidad. Por ello, es el Estado quién a través de la esposa 

ejerce un control monopólico sobre el mensaje. Consecuentemente, lo que la 

criada recibe es una representación de la realidad y no la realidad en sí misma 

(Angenot: 2010, 64). El resultado es un ordenamiento y homogeneización en el 

cual las imágenes y datos de la realidad son arbitrariamente medidos y 

sopesados por el Estado y sus agentes, en este caso, Serena Joy. En este 

contexto resulta también fundamental la información que se decide no 

transmitir, aquello que es silenciado, ―Las Marthas saben cosas, hablan entre 

ellas y pasan las noticias oficiosas de casa en casa. No hay duda de que 

escuchan detrás de las puertas, como yo, y ven cosas a pesar de esos ojos 

desviados‖ (Atwood: 1985, 21). La criada trata de obtener la información que es 

silenciada abriendo canales clandestinos lejos del control de un Estado que 

celosamente discrimina aquello que pueda subvertir el mensaje oficial 

(Angenot: 2010, 64). 

Defred escribe en su diario ―¿Y ella qué envidia de mí? No me dirige la 

palabra, a menos que no pueda evitarlo. Para ella soy una deshonra. Y una 

necesidad‖ (Atwood: 1985, 25). En este segmento se observan predicaciones 
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subjetivas con las que la instancia enunciadora, de Defred, parece responder a 

una pregunta imaginaria que se presenta como su propio relato de sí misma y 

el relato de los otros. En el discurso identitario, la enunciadora se configura de 

un modo relacional, en base a la comparación con el modo de ser mujer en el 

sentido de débil y simbólicamente poderoso y el valor de las predicaciones 

surge por oposición respecto al lugar tradicionalmente asignado a las mujeres, 

débiles y fértiles ante el poderío. El relato de la protagonista también nos 

permite comprender que, al correrse de su lugar asignado, de forma secreta y a 

través de la escritura, Defred cambia de territorio y comienza a forjarse un 

nuevo espacio con sus propias expectativas y deseos, ya que el en el territorio 

en el que se encuentra ocupa un rol funcional debido a su bien de cambio, su 

vientre fértil.  

En lo que respecta al territorio físico en el que se encuentra, Defred 

realiza una cartografía detallada de su entorno presente no solamente a través 

de la descripción de los lugares que encuentra a su paso, sino también a través 

de los momentos en los que se halla dividido su día a día: ―Está sonando la 

campana que marca el tiempo. Aquí el tiempo se marca con campanas, como 

ocurría antes en los conventos de monjas. Y, también como en un convento, 

había pocos espejos‖ (Atwood: 1985, 14). En el pasaje se observa que su 

relación con el tiempo está marcada por una señal sonora dada por otro, no es 

ella quien libremente lo marque, sino que está preestablecido por una 

autoridad. Compara su territorio presente con el de un monasterio, o sea, con 

un lugar de encierro en el que las horas y los deberes se encuentran fijos a la 

voluntad de alguien diferente, a quiendebe obedecer. La comparación 

eclesiástica le permite al lector comprender la relación de Defred con su propio 

cuerpo más claramente. La falta de espejos no le permite mirarse, ni llevar a 

cabo una representación consciente de su propia imagen. Más aún ni puede 

obtener una perspectiva de ella misma, lo cual aumenta la sensación de 

encierro y de separación con su propio cuerpo. En consecuencia, el territorio de 

su cuerpo está delimitado por un tiempo ajeno al que debe acatar y consentir. 

Defred cede el control sobre su propia imagen. 
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A pesar de esto, Defred, a través del relato escrito, logra trazar una 

cartografía propia que apunta hacia el futuro: ―Todas las noches, cuando me 

voy a dormir, pienso: mañana por la mañana me despertaré en mi propia casa 

y las cosas volverán a ser como eran. Esta mañana tampoco ha ocurrido‖ 

(Atwood: 1985, 386). A través de la palabra escrita, la protagonista repite el 

mismo acto, así, por medio de la repetición, este acto se vuelve real. El verbo 

elegido es pensar, no desear. Ella no desea a futuro, sino que piensa a futuro, 

lo que vuelve al acto más consciente que una simple aspiración. Si bien es la 

realidad del territorio trazado de forma hegemónica la que vuelve a reinar todas 

las mañanas, ella crea su propia hegemonía en su relato. De modo que, por 

más que sea solamente ella la receptora de su mensaje, logra su cometido: 

evitar el silenciamiento de su vida por parte de quien detenta el control del 

tiempo y de su cartografía física. Es el pensamiento propio de su realidad el 

que Defred vuelca en palabras y no la representación arbitraria llevada a cabo 

por el opresor.  

La cartografía de la protagonista se relaciona con los tres planos 

temporales que Atwood desarrolla en la novela. Por un lado, está el eje 

principal, el cual se refiere a Gilead y la experiencia de la protagonista como 

criada (desde mediados de 1980).Este eje interactúa, a través de memorias, 

con el período anterior a Gilead (desde 1970 hasta el golpe de estado). 

Finalmente, hay un plano que corresponde al tiempo posterior al régimen 

(2195), con la conferencia que dicta el profesor Pieixoto, quien explica que el 

relato fue encontrado en cintas grabadas que fueron ordenadas por él y otro 

colega. La correlación entre los diversos planos permite observar la producción 

socio discursiva de subjetividades, la cual se forma con relatos de narraciones 

identitarias. Al acordar que los productos de la semiosis de género son 

considerados una actividad social, se observa cómo convergen los efectos de 

sentido provenientes de la dimensión argumentativa y narrativa del lenguaje.  

A través de la narración de la criada se observan las imágenes de 

diferentes figuras. La de Defred es la imagen femenina esclava y mártir. Se 

trata de un cuerpo físico perecedero: castigado, vigilado y humillado, pero que 
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a su vez ostenta fuerza, resistencia y una productividad que le permite el rol de 

la maternidad. Se trata, por lo tanto, de una mujer productiva.Sin embargo, su 

capacidad productiva y su cuerpo son explotados y oprimidos dentro del 

sistema sexo-género de Gileadque inmoviliza y despoja a las criadas de su 

capacidad de agencia y subversión. La identidad entonces está determinada 

por las relaciones de producción en el sistema sexo-género y subjetividades 

negada, ya que subvierte al sistema para existir de forma contrahegemónica, lo 

que convierte a la protagonista en lo que Deleuze llama sujeto nómade y 

desterritorializado. La mujer capturada y productiva evade la tecnología de 

poder que la cosifica para encontrar un nuevo rumbo y convertir la narración en 

su esperanza de sobrevivir. 

Debido a los diversos planos temporales y al carácter subjetivo de la 

narración, podemos establecer tres eslabones que interactúan en la novela. 

Por un lado, las regularidades discursivas en las que encontramos el rol de 

autoridad en el sistema de Gilead y el cuerpo femenino, el cual aparece como 

un espacio temido, disciplinado, relegado y segregado a un lugar que lo 

repriman y que no permita que perturbe la tranquilidad del régimen. El otro 

eslabón es la construcción de objetos temáticos en los discursos. Aquí tenemos 

el rapto de la protagonista y su posterior desterritorialización y huida y su 

embarazo. El último eslabón se relaciona con la fragmentación social que 

provoca la institución del sistema teocrático de Gilead, el cual produce una 

inversión política del cuerpo que lo constriñe y dociliza. Finalmente, también 

hay que tener en cuenta el embarazo de la protagonista no es producto de la 

ceremonia con el comandante. Sin embargo, su estado cumple con la función 

reproductiva. Esta concreción pervierte la productividad del sistema de Gilead y 

su potencial de procreación. 

A modo de conclusión, teniendo en cuenta las regularidades discursivas 

expuestas, el texto de la escritora canadiense representa el contexto social en 

el que fue escrito y denuncia no solamente las prácticas de su época, sino que 

también mira hacia el futuro y hacia las posibles consecuencias que pueden 

tener sobre la población las reproducciones hegemónicas de la realidad. El 
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corpus de ficción tomado para el presente trabajo, por lo tanto, pone de sobre-

aviso al lector no sólo de lo que puede ocurrir en un futuro, sino de aquello que 

ya está ocurriendo y que es ocultado por un discurso dominante que solamente 

tiene en cuenta el valor de los cuerpos como objetos de intercambio y de 

consumo.  
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REFLEXOS DO TÓPICO DISCURSIVO NA CONSTITUIÇÃO DO ARGUMENTO 

Silvio Luis da Silva 
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Resumo: Este trabalho analisa as relações entre materialidade linguística, tópico 
discursivo e composição do argumento. Trata-se de uma reflexão que se utiliza-se 
principalmente do conceito de organização tópica encontrada nos estudos e Jubran et. 
al (2006; 1992) e Cavalcante; Pinheiro; Lins e Lima (2010), do entendimento de 
argumento de Ramage (2009) e do discurso visto em Fairclough (2003) e Chouliaraki 
& Fairclough (1999). A análise toma uma das 40 músicas mais ouvidas no mundo, em 
novembro de 2017, Downtown, interpretado por Anitta e J. Balvin, para apresentar a 
organização tópica como elemento formador do argumento e deste como um construto 
sociocultural e historicamente discursivo. O objetivo é esclarecer as relações entre o 
tópico discursivo e a constituição de argumentos e entender o processo de 
constituição do argumento. Os resultados apontam para a formação do argumento 
com base nos tópicos presentes no texto, constituídos materialmente e identificados 
sob a égide de uma perspectiva social. 
Palavras-chave: Argumento. Tópico discursivo. Texto. Discurso. 
 
Abstract: This focus on the linguistic materiality, discursive topic and argument 
composition. It is a reflection on argument based on the topic organization theory of 
perspective of Jubran et. al (2006; 1992), and Cavalcante; Pinheiro; Lins e Lima 
(2010), the view o argument found in Ramage (2009) and of discourse as presented by 
Fairclough (20032006) and Chouliaraki & Fairclough (1999). Our corpus is one of the 
40 more listened songs in November 2017, Downtown, interpreted by Anitta and J. 
Balvin, in order to present the topic organization as an element of the argument 
composition considered as a historical, social and cultural discursive issue. Our aim is 
put a light on the constitutive parts of the argument and on the process of building it. 
Results point to the argument composition based on the discursive topics present 
within the text/discourse, that are materialistically identified under a social perspective. 
Keywords: Argument. Discursive topic. Text. Discourse. 
 
 

Introdução 

Este trabalho é guiado, principalmente, pela perspectiva da Análise 

Crítica do Discurso de se fazer uma análise ―desinteressada em investigar uma 

unidade linguística por si mesma, mas em estudar fenômenos sociais que são 

necessariamente complexos‖ (WODAK; Meyer, 2009, p. 2) baseada em dados 

materiais do discurso. Nessa proposta o discurso é visto como essencialmente 

argumentativo. Assim para se construir um argumento, é preciso a sua 

materialização explícita ou sua implicação no discurso, em que a organização 

tópica é essencial para seu entendimento. 
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Dada a complexidade da proposta fui levado a fazer escolhas. Para 

organização tópica, busco apoio em Jubran (1992; 2006); para discurso adoto 

a perspectiva da ACD (FAIRCLOUGH 2003; CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 

1999); e para argumento, me utilizo de alguns conceitos básicos que são 

expressos em Perelman (1996), Ramage (2006) e Polanyi (2001). 

Apresento as perspectivas adotadas e as aplico-as em uma análise de 

uma canção popular, Downtown, interpretada por Anitta e J. Baldwin. Centro-

me na análise da materialidade linguística e sua organização em tópicos para a 

construção do argumento do discurso. Antecipadamente esclareço de deixo 

fora de meu escopo as definições teóricas e metodológicas, por entendê-las 

como pré-requisito a minha discussão, para centrar-me na proposta analítica e 

o modelo que proponho. 

 

1. Conceitos basilares  

A junção desses conceitos, cujos estudos são vastos e complexos, 

obriga-me a determinar quais aspectos desses elementos são relevantes para 

a minha proposta, o que me levou a deixar de lado, sem ignorar, alguns 

aspectos mais extensos e áridos. Apresento, então, as escolhas feitas para 

esta proposta. 

1.2 Organização tópica 

Sem se confundir com as estruturas de ―tópico/comentário‖ ou 

―tema/rema‖, segundo Brown & Yule (1983, p.73), tópico é ―aquilo acerca do 

que se está falando‖. O entendimento do que se está falando depende de 

vários fatores, dente eles o conhecimento dos (e a respeito) dos interlocutores, 

pressuposições, contexto etc. Definir o tópico é, portanto, tarefa interpretativa 

da materialidade linguística, o que eleva a implicação do analista. 

Resumidamente, lembro que, em Jubran et. al, (2006, p. 92-105) as 

propriedades do tópico discursivo dividem-se em centração e organicidade.  
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Na centração, temos três aspectos a serem considerados: (a) 

concernência, a interdependência de elementos textuais (mecanismos coesivos 

de sequenciação e referenciação); (b) relevância, a proeminência de elementos 

textuais na constituição  desse conjunto referencial; e (c) pontualização, a 

localização desse conjunto em determinado ponto do texto, fundamentada na 

integração (concernência) e na proeminência.  

Por sua vez, a organicidade é manifestada pela relação de 

interdependência tópica instaurada nos planos: (a) linear, que são as 

articulações entre os tópicos em termos de proximidade na linha discursiva 

(adjacências) e ligada à introdução de informações novas; e (b) vertical 

(hierárquico), que são as relações de interdependência entre os tópicos de 

acordo com a maior ou menor abrangência do assunto. Assim, as  

relações de interdependência entre tópicos, seja no plano hierárquico, 

seja no plano linear, também são construídas em processos globais, de 

longo alcance para os quais concorrem não apenas elementos formais, 

presentes no cotexto, mas também elementos do entorno sociocultural 

e situacional (CAVALCANTE; PINHEIRO; LINS e LIMA, 2010, p. 250) 

Concluo, dessa brevíssima apresentação que (a) a percepção do 

tópico é interpretativa e depende o analista (b) as propriedades do tópico se 

dividem em centração (concernência, relevância e pontualização) e 

organicidade (linear e hierárquica), (c) referências implícitas ou explícitas 

norteiam a identificação do tópico e (d) um tópico pode ocupar mais de uma 

posição na cadeia hierárquica. 

1.2 O discurso para a ACD 

A ACD, como aparato analítico, defende haver relações entre a 

materialidade linguística no/do discurso e a mudança social. Dada a 

complexidade dos aspectos que apresenta, aqui subsidio-me do termo discurso 

para se ―referir a elementos semiótico das práticas sociais‖ (CHOULIARAKI & 

FAIRCLOUGH, 1999, p. 38) inclui a linguagem verbal, a linguagem não-verbal 

e as imagens visuais. Assim,  

O conceito de discurso pode ser compreendido como uma 
perspectiva particular dessas várias formas de semiose – e as vê 
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como momentos das práticas sociais nas suas articulações 
como outros momentos não-discursivos. (Idem)  

Os discursos devem ser entendidos como práticas sociais complexas 

materializadas pelos em textos (orais e escritos) e são utilizados como 

ferramenta para as investigações das várias ações humanas, pois não apenas 

representam o mundo como ele é (ou como ele deveria ser), eles são também 

―projetivos, imaginários, representando mundos possíveis que são diferentes 

do mundo atual, e vinculados a projetos de mudança do mundo‖ 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 124).  

Na perspectiva da ACD, a noção de contexto se filia à perspectiva da 

Pragmático, que abrange não apenas o contexto imediato da comunicação e as 

relações entre os interlocutores, mas aos aspectos sócio-históricos que 

permeiam o discurso e a sua materialidade.  

Assim, textos podem ter efeitos causais sem necessariamente ser 

efeitos regulares, porque muitos outros fatores no contexto determinam se 

textos específicos realmente têm tais efeitos, e podem levar um texto 

específico a ter muitos efeitos, por exemplo, em intérpretes diferentes. É 

preciso considerar, também, que ―discursos, gêneros e estilos são todos 

elementos de textos e de elementos sociais‖ (FAIRCLOUGH, 2003, p. 37) 

historicamente delimitados, pois 

Uma característica importante das mudanças culturais, sociais e 
econômicas da modernidade tardia é que existem como discurso tanto 
quanto como processos que se dão fora do discurso, e que os 
processos que se dão fora do discurso são substancialmente moldadas 
por esses discursos (CHOULIRAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p. 4)  

Nesta seleção a respeito do discurso para a ACD, estabeleci (a) o 

discurso diz respeito a elementos semióticos das práticas sociais e como tal 

retratam e refratam a sociedade (b) o discurso não apenas representa o mundo 

material, como ele é, mas também mundos possíveis, (c) a ordem do discurso 

é composta de discursos, gêneros e estilos, (d) mudanças sociais, culturais e 

econômicas existem como discursos e como processos que se dão fora dos 

discursos. 
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1.3 Argumento 

Neste trabalho, não discuto argumentação ou estratégias 

argumentativas, ou o argumento tópico, para o qual se aceita uma ideia porque 

é aceita pela maioria. Interesso-me pelo argumento per se e sua constituição 

implícita, ciente de que ―qualquer noção complexa de argumento é contestável‖ 

(RAMAGE, p. 6) .  

Tampouco estou interessado nos tipos de argumento, como se vê em 

Perelman (2002) como os quase lógicos e os baseados na estrutura do real, ou 

nos lugares da argumentação (qualidade, quantidade etc.). Do autor, 

reconheço a argumentação persuasiva – ―destinada a um auditório particular‖; 

e a convincente- ―que busca a adesão de todo ser racional‖ (PERELMAN, 

1996, p. 31), foco na segunda. 

Para a Lógica, o argumento é um conjunto de proposições utilizadas 

para justificar algo, seja para dar suporte, dar razão ou provar esse algo. São 

divididos em dedutivos, proposições universais conduzem a proposições 

particulares; e indutivos, proposições particulares conduzem a proposições 

universais. A essa perspectiva de argumento, acrescento que 

pelo menos algum elemento de busca de vantagem deve ser 
encontrado em cada argumento, não importa o quanto adequado é o 
tom de quem argumenta, não importa o qual ele pode ser para os 
oponentes. (RAMAGE, 2009, p. 18)  

Defendo, aqui, a materialidade linguística como representante de 

argumentos indutivos, baseando-me na crença de que 

os falantes interpretam, quase sem erro, interpretam a deixis pessoal, 
temporal e espacial, recuperam os objetos da menção anafórica e 
produzem respostas que demonstram saber o que está acontecendo 
na conversa (POLANYI, 2001, p. 265)  

Quanto ao argumento, sem estabelecer uma definição pontual sobre o 

termo, defendi (a) foco meu trabalho na perspectiva do argumento indutivo (b) 

o argumento se constitui de materializações linguísticas, (c) os falantes são 

capazes de reconhecer o argumento como um todo e suas partes. 
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2. Canção popular e mudança social 

Músicas de autores e intérpretes consagrados são frequentemente 

objetos de estudo nas academias, porém o mesmo não acontece com as 

músicas mais populares, com ritmos populares, como a aqui abordada, cujo 

sucesso não é exatamente reconhecido como ―culto‖, posto que popular. Minha 

escolha do corpus se dá justamente para apresentar o gosto popular como 

substrato de concepções e de luta de poder entre os membros da sociedade, 

pela via da sua materialização 

Para entendê-lo, a escolha aqui feita se dá pelo grande alcance da 

música Dowtown, que tem em sua estrutura formal, a voz de (a) uma mulher, 

Anitta, representando uma mulher sensual, sedutora; e (b) um homem, J. 

Balvin, representando por uma voz de ―malandro. A título de ilustração o corpus 

analisado teve seu clipe com mais de 170 milhões de visualizações no Youtube 

e, em novembro de 2017, no Top 50 mundial e atingiu a 40ª posição, tornando-

se mais popular que ―Mi Gente‖ (Beyoncé), ―Walk On Water‖ (Eminem), 

―Attention‖ (Charlie Puth) e ―Friends‖ (Justin Bieber). 

Ao se definir por um Discurso, uma representação de mundo presente 

no texto, é preciso compreender o discurso e se questionar quais elementos 

desse discurso são materializados e constituem o(s) tópico(s) e o(s) 

argumento(s).  

Aqui, defendo a proposta de que não é o reconhecimento da Academia 

que determina o corpus analisado, mas o que emana dos mais diversos gênros 

textuais em diferentes esferas sociais, ainda que o tema abordado pelo 

discurso seja por demais cotidiano, como o ato sexual. A própria configuração 

do coito nos leva a ver o ato como uma luta pelo poder entre os participantes, 

dado por processos externos, ms a sua descrição, a sua abordagem linguística 

traz para o texto/discurso as forças implicadas nessa luta. No corpus, a aão se 

dá entre um homem e uma mulher. Os elementos materiais encontrados me 

levam a entender o argumento composto por um contínuo que se inicia na 
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materialidade linguística e avança para os subtópicos, tópicos e supertópicos. 

Vejamos, então, como entendo esse contínuo. 

2.1 Contribuições do tópico para a construção do argumento 

Para a análise, destaco excertos da canção e, em seguida, aponto 

como são entendidos neste trabalho, seguindo-se, a análise linear: 

Em su cuerpo puedo ver la definicion   Em seu corpo posso ver a definição 
Se vê que lo trabaja, eres motivación  Se vê que o trabalha, é motivação 
Le pedí que me ayude con una missión Pedi a ele que me ajude com uma missão 
Que me llene entera de satisfación  Que me encha de satisfação 
 

Primeiramente, destacamos e pontualização, localização de um 

conjuntos de elementos no texto: A definição do corpo, o trabalho do/com o 

corpo (beleza física) (Subtópico 1); em seguida, a relevância, proeminência de 

elementos textuais na constituição desse conjunto referencial: A missão de 

encher de satisfação.(Subtópico 2) 

Considerando-se o gênero feminino, textualmente marcado por 

―entera‖, e o seu interlocutor, gênero masculino, marcado pelo dono do corpo, 

―le‖, temos um primeiro tópico: o homem objeto 

O próximo aspecto, que efetivamente nos norteia para a compreensão 

dos argumentos são dados pela semântica implicada, pelo contexto 

enunciativo, na organização global do texto, basicamente instituía pelo termo, 

Downtown, que origina o título da música. 

A mí me gusta cuando baja downtown  Eu gosto quando vai lá embaixo 
Le pido que se quede ahí enviciao'  Peço que fique viciado 
Me dice: Baby, sueno interesao'  Me diz: Garota, pareço interessado 
Si quieres ven y quédate otro round Se quiser, venha e fique pra outra 

rodada 

As relações semânticas estabelecidas por ―fique viciado‖ e ficar para 

―outra rodada‖ não permitem que se pense no sentido original de downtown. É 

preciso recorrer ao grupo baja downtown, e associá-lo a go downtown, uma 

gíria em inglês para ―sexo oral‖, segundo o Farlex Dictionary of Idioms. 

(Subtópico 3). Com isso, confirma-se, o primeiro tópico, constituído de 3 

subtópicos: O homem objeto. 

Na mesma relação de concernência, pontualização e relevância, que 

nos leva à centração, encontramos o Subtópico 4: homem 
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inferiorizado/submisso: me ha rogao‘; Subtópico 5: mulher agente: 

observadora, dominadora, tengo asfixiado/he observao‟; yo (soy) la que define; 

no me tienes que mandar; e Subtópico 6: homem fraco (ou 

incapaz/incompetente), que No aguanta. 

Que me quede otro round   Que fique pra outra rodada 
Tanto que me ha rogao'    Tanto que me implorou 
Ya lo tengo asfixiao'     Já te sufoquei  
Yo te he observao'    Te observei 
 
No aguanta, se adapta    Não aguenta, se adapta 
Me dice, No quiero que termines (no)  Me diz: Não quero que termines (não) 
Es un misterio pero no de cine (no de cine) É um mistério mas não de cinema 
En las noches soy yo la que define  Nas noites sou eu quem define 
Todo lo que va passar    Tudo o que vai acontecer 
A mi no me tienes que mandar   A mim não tem que mandar 

O próximo Subtópico, o de número 7 é Mulher consciente de (a) si 

mesma: sé que me quieres ver; sé que quieres; e (b) do outro (as intenções do 

homem): Enredarte en mis piernas es lo que quieres. Esses quatro subtópicos 

constituem o segundo tópico: superioridade da mulher. 

Os últimos aspectos que nos permitem uma compreensão da 

organização tópica se dão como segue: 

Ooh, sé que me quieres ver   Oh, sei que quer me ver 
Bajando por toda tu piel    Escorregando por toda a sua pele 
Ooh, sé que quieres que me quede  Oh, se quer que eu fique 
Enredarte en mis piernas es lo que quieres Se enrolar nas minhas pernas é o que 

quer 

O subtópico 8: Homem relutante/esperançoso, é dado por se no se 

vale el empate e esto es hasta darle jaque mate; o subtópico 9: Obediente, 

visto em Si quieres yo bajo, de una me pongo pal‟ trabajo e la tengo viendo las 

estrelas;e o subtópico 9: o reconhecimento da mulher, por Y como ella lo hace, 

no hace cualquiera. Chegamos, então ao terceiro tópico: o homem obediente. 

Ao esquematizarmos o discutido até o momento, temos:  
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Resumidamente, a partir da compreensão do discurso em três tópicos, 

dados pela materialidade linguística dividida em subtópicos, temos: 

 Homem objeto (beleza + função + sexo); 

 Superioridade da mulher (mulher agente e consciente x homem fraco e 

submisso); e 

 Homem obediente (relutante/esperançoso, obediente, reconhecedor das 

capacidades da mulher); 

Todos são oriundos de marcas linguísticas que estabelecem uma 

relação de significação ―na relação intratextual‖ (vide o deslocamento de 

sentido de trabajo para ―fazer sexo oral‖: Si quieres yo bajo y de una me 

pongo pal' trabajo. 

Esses dados nos levam a um supertópico: mulher empoderada 

(agente, consciente, capaz, sagaz etc.), que nos permite compreender o 

argumento que emana do texto: A mulher tem (muito) poder e/ou domina o 

homem. Podemos esquematizar esta perspectiva dessa maneira: 
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Saliente-se que a materialidade linguística é a origem da análise aqui 

apresentada, mas que esta está atrelada a outros aspectos, seja da divisão em 

momentos do texto, que nos levam a compreensão de tópicos e, 

eventualmente, a supertópicos; seja da percepção de que ilustrar e exemplificar 

não é, exatamente, um argumento, mas elementos constitutivos de um (ou 

mais) argumentos possíveis de serem depreendidos no e pelo texto, 

primeiramente, mas que nos remetem a um contexto sociohistórico maior. 

Quanto ao discurso e as práticas representadas, explicitei (a) ainda que 

o tema seja corriqueiro (como o ato sexual), este representa ação e relações 

de poder; (b) da materialidade linguística emanam tópicos discursivos; e (c) os 

tópicos se agrupam em supertópicos (d) o argumento do discurso é composto 

por outros argumentos, ilustrativos ou exemplificadores. 

 

Considerações finais 

Na impossibilidade de responder ao questionamento do ―o que é um 

argumento‖, fui obrigado a me basear no ―como se constitui um argumento‖. 

Parti de uma proposta de analisar a materialidade linguística, a sua importância 

na constituição dos subtópicos discursivo e deste para o tópico e, se o caso, 

supertópico. Essa perspectiva associei à ACD para entender ―como‖ se dá o 

argumento.  

Na constituição do tópico preconizei que o estabelecimento de um 

tópico discursivo é dependente da capacidade do analista em enxergar na 

materialidade linguística as relações presentes. Nessa perspectiva, a defesa foi 
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de que a materialidade linguística além de retratar e refratar a sociedade, 

permite compreender a constituição do argumento, ainda que elementos 

externos ao texto sejam recobrados. 

Na análise do discurso da música Downtown, interpretada por Anitta e 

J. Balvin, busquei apontar processos indutivos de construção do poder da 

mulher, demonstrei que o argumento se constitui da parte para o todo, mas 

sempre com origem na materialidade linguística. Encontrei, no texto analisado, 

a existência de nove subtópicos, três tópicos, um supertópico. Ao supertópico 

chamei mulher empoderada‖, baseado nas marcas linguísticas que me levaram 

a cadeia subtópico, tópico e supertópico. Defendo que é acima dessa 

hierarquia que se encontra o argumento, que não pode prescindir de uma visão 

do analista sobre o assunto e, também, de aspectos socioculturais e históricos 

que envolvem o discurso e sua possível interpretação. 

A análise me permite apenas uma afirmação clara, a de que discurso, 

organização tópica e argumento são realmente relações indissociáveis, pois 

coexistem no texto e nas relações entre interlocutores que se representam 

mutuamente e são representantes do mundo real, materializados 

linguisticamente.  

Como se vê, não tenho muitas respostas para ―o que‖, mas espero ter 

contribuído para buscar uma reflexão sobre o ―como‖ esse ―o que‖ se constitui. 

Perscrutando o que é marginal, a canção popular, no caso, espero ter trazido à 

discussão no âmbito acadêmico de análise linguística aquilo que é popular e, 

geralmente, marginalizado como as músicas mais ouvidas pela população em 

geral. Se não encontrei respostas conclusivas, tentei iniciar uma discussão e 

abrir um debate científico sobre o discurso cotidiano da população. 
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ANEXO 1 
 
Downtown (Feat. J Balvin) 

(A ella le gusta cuando bajo downtown) 
 
En su cuerpo puedo ver la definición 
Se ve que lo trabaja eres motivación 
Le pedí que me ayude con una misión 
Que me llene entera de satisfacción 
 
A mí me gusta cuando baja downtown 
Le pido que se quede ahí enviciao' 
Me dice: Baby, sueno interesao' 
Si quieres ven y quédate otro round 
 
A ella le gusta cuando bajo downtown 
Me pide que me quede ahí envenciao' 
Le digo: Uh mami, estoy interesao' 
Si quieres yo me quedo pa'otro round 
 
Que me quede otro round 
Tanto que me ha rogao' 
Ya lo tengo asfixiao' 
Yo te he observao' 
 
No aguanta, se adapta 
Me dice, No quiero que termines (no) 
Es un misterio pero no de cine (no de cine) 
En las noches soy yo la que define 
Todo lo que va pasar 
A mi no me tienes que mandar 
... 
Ooh, sé que me quieres ver 
Bajando por toda tu piel 

Ooh, sé que quieres que me quede 
Enredarte en mis piernas es lo que quieres 
 
No se vale el empate, esto es hasta darle jaque 
mate 
Hasta que uno de los dos se mate 
Si quieres yo bajo y de una me pongo pal' trabajo 
Suelta el estrés, baby, yo te relajo 
Se pone bella, me dice que ya 
Sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas 
Si me acelera, hasta abajo se va 
Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera 
 
 
 
Lá Em Baixo 

(Ela gosta quando eu vou lá embaixo) 
 
Em seu corpo posso ver a definição 
se vê que o trabalha, é motivação 
Eu pedi que me ajude com uma missão 
Que me encha inteira de satisfação 
 
Eu gosto quando vai lá embaixo 
Te peço que se vicie em ficar aí 
Me Diz Garota, costumo estar interessado 
Se você quiser, venha e fique pra mais uma vez 
 
Ela gosta quando eu vou lá embaixo 
Me pede para ficar ali viciado 
Eu digo: Uhm, gata, estou interessado 
Se você quiser, eu fico para mais uma vez 
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Que fique para mais uma vez 
Pelo tanto que você já me pediu 
Já te deixei sufocado 
Eu tenho te observado 
 
Não aguenta, se adapta 
Me diz, Não quero que termine (não) 
É um mistério, mas não é de cinema 
Nas noites sou eu quem define 
Tudo o que vai acontecer 
Em mim você não tem que mandar 
... 
Oh, eu sei que você quer me ver 
Deslizando por toda sua pele 
Oh, eu sei que você quer que eu fique 
Se enfiar em minhas pernas é o que você quer 
 
Não adianta um empate, isso é até dar um 
xeque-mate 
Até que um de nós dois se mate 
Se você quiser, eu abaixo e de uma vez começo 
o trabalho 
Libere seu stress, garota, eu te faço relaxar 
Ela fica bonita, me diz que está lá 
Que siga ali, que a deixo vendo estrelas 
Se eu acelero, ela vai até lá embaixo 
E como ela faz, nenhuma outra sabe fazer 
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TECENDO PONTOS DE VISTA NA TEIA DA METÁFORA: ARGUMENTAÇÃO, 
COGNIÇÃO E DISCURSO

1
 

Solange Vereza 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
Resumo: Este trabalho propõe uma reflexão sobre os efeitos argumentativos da 
metáfora, sob a perspectiva da linguística cognitiva. Mais especificamente, o foco recai 
no modo com que uma dada orientação cognitivo-discursiva pode ser abordada na 
nova vertente desta área de estudos, que contempla o entrelace entre as dimensões 
cognitiva e discursiva da linguagem metafórica. Para explorar este objetivo, analisou-
se um corpus formado por memes de internet, em que a linguagem figurada 
caracteriza-se por metáforas situadas, entrelaçadas a frames e a metáforas 
conceptuais. A análise buscou identificar os elementos da dimensão online da 
cognição (veículos e metáforas situadas) e os da dimensão off-line: metáforas 
conceptuais e frames subjacentes. Os resultados parecem corroborar a hipótese de 
que o fio argumentativo tecido pela articulação entre instâncias estáveis e instáveis da 
cognição conduz, com clara força retórica, uma determinada forma de se olhar o 
domínio alvo, de acordo com o ponto de vista pretendido. 
Palavras-chave: Metáforas. Mapeamentos. Cognição. Argumentação. 
 
Abstract: This work proposes a reflection on the argumentative effects of metaphor, 
from the perspective of Cognitive Linguistics. The focus is on the way in which a given 
cognitive-discursive orientation can be approached in this new area of study, which 
contemplates the interweaving between the cognitive and discursive dimensions of 
metaphorical language. To explore this goal, we have analyzed a corpus formed by 
internet memes, in which figurative language is characterized by situated metaphors, 
intertwined with frames and conceptual metaphors. The analysis sought to identify the 
elements of the online dimension of cognition (vehicles and situated metaphors) and 
those of the offline dimension: conceptual metaphors and underlying frames. The 
results seem to corroborate the hypothesis that the argumentative thread woven by the 
articulation between stable and unstable instances of cognition conducts, with clear 
rhetorical force, a certain way of looking at the target domain, according to the intended 
point-of-view. 
Keywords: Metaphor. Mappings. Cognition. Argumentation. 
 
 

Introdução 

A abordagem clássica de base cognitivista desloca o lócus da metáfora 

da linguagem para o pensamento, o que caracteriza o conceito de ―metáfora 

conceptual‖. Dessa forma, na visão cognitivista mais ortodoxa, a metáfora no 

                                                           
1
 Agradeço ao CNPq pela bolsa de produtividade que financiou o projeto A dimensão cognitivo-

discursiva da linguagem figurada em uso, do qual esta pesquisa faz parte. Agradeço a 
Fernanda Azevedo Santos que, como bolsista de Iniciação Científica CNPq/UFF, colaborou no 
levantamento do corpus e na verificação das categorias utilizadas. 
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uso linguístico passou a ter um papel secundário na produção de sentidos. 

Pesquisas mais recentes, no entanto, vêm deslocando o foco dos estudos da 

metáfora do sistema para o uso (Steen, 2006), mas sempre buscando 

estabelecer a relação entre esses dois níveis de sentido.  

Dentro dessa perspectiva, esta pesquisa se propõe a explorar algumas 

das várias questões que surgem a partir de uma articulação teórica e empírica 

entre o enfoque cognitivista e o discursivo, alinhando-se a várias propostas, 

como as de Cameron e Maslen (2010) e Vereza (2010). Essas propostas são 

desenvolvidas, teórica e analiticamente, a partir de conceitos e unidades de 

análise, como metáfora sistemática, nichos metafóricos e metáfora situada, que 

buscam quebrar com a certa rigidez do conceito-base da linha cognitivista: a 

metáfora conceptual, sem, contudo, nunca perdê-lo de vista. Articular as duas 

instâncias caracteriza-se com um postulado ou compromisso epistemológico da 

vertente cognitivo-discursiva, como visto na pesquisas mais recentes de 

Vereza (2013a, 2013b, 2016). 

A partir desse objetivo, foi feito um levantamento de corpus com base 

em memes de internet, em que a linguagem figurada é caracterizada por 

metáforas situadas, novas ou convencionais, entrelaçadas a frames e 

metáforas conceptuais subjacentes. A análise buscou identificar, no corpus, os 

elementos da dimensão online (mais instável) da cognição: os domínios-alvo, 

os veículos metafóricos e as metáforas situadas; e os da dimensão off-line 

(mais estável): as metáforas conceptuais e os frames subjacentes.  

 

1. Metáforas situadas, metáforas conceptuais e frames  

Metáforas situadas (Vereza, 2013a), assim como metáforas sistemáticas 

(Cameron & Maslen, 2010), estão na dimensão da ―cognição-discursiva‖, uma 

vez que são fenômenos pertinentes a um evento discursivo específico. No 

entanto, ao contrário das metáforas sistemáticas, as metáforas situadas são 

deliberadas e podem ser abordadas como uma poderosa ferramenta 

argumentativa na construção do ―objeto do discurso‖ (Mondada, 2002). Até que 

ponto uma metáfora pode ser considerada ―deliberada‖ tem sido objeto de 

acalorado debate entre especialistas em metáforas, em particular Gibbs (2011) 
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e Steen (2011). Enquanto o primeiro questiona a própria existência da metáfora 

deliberada, levantando a possibilidade de que ela não seja diferente de outros 

tipos de metáfora, o último sugere que  

quando um orador ou escritor usa uma metáfora deliberadamente, 
isto é, usa uma metáfora para fazer o interlocutor deliberadamente 
entender uma coisa em termos de outra coisa, o remetente força o 
destinatário a perceber o domínio fonte como um domínio fora do 
domínio atual do discurso e, assim, ver o alvo a partir dessa 
perspectiva. (Steen, 2011, p. 55). 

 Por ―deliberada‖, no caso das metáforas situadas, entende-se que o uso 

da linguagem figurada é foco de uma estratégia metalinguística ou 

metadiscursiva, que constrói o objeto do discurso com referência a outro 

domínio da experiência (o domínio-fonte), estabelecendo uma argumentação 

por analogia. Essa característica das metáforas situadas é, como sugere Steen 

(2011), uma característica de todas as metáforas deliberadas. Tal estratégia é 

frequentemente empregada para desenvolver, discursiva e cognitivamente, um 

argumento ou ponto-de-vista sobre um tópico em particular (o domínio-alvo), 

levando o leitor/ouvinte a ―ver o alvo a partir dessa perspectiva‖ (ibid.). 

As metáforas situadas podem ser implícitas ou explícitas, isto é, 

linguisticamente evidentes ou não. Os mapeamentos cognitivos (elementos do 

domínio fonte projetados para os elementos do domínio-alvo) que emergem 

das metáforas situadas são textualmente desenvolvidos em textos curtos ou 

em nichos metafóricos, ou seja, passagens mais longas inseridas em um texto 

(geralmente na forma de parágrafos), ou mesmo constituindo um texto inteiro. 

Um nicho metafórico (Vereza, 2013a; 2013b) seria um exemplo de um texto 

que é construído metaforicamente através da exploração de uma metáfora 

situada de base, por meio de mapeamentos locais. Na presente pesquisa, em 

vez de analisarmos nichos metafóricos mais elaborados (como no caso dos 

estudos citados acima), investigaremos a metáfora situada em textos mais 

curtos, mas pragmaticamente completos como atos cognitivo-comunicativos: 

frases encontradas em memes de internet.  
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2. Procedimentos metodológicos 

O corpus formado, inicialmente, com 70 memes da internet, surgiu a 

partir de uma investigação sobre como o ―conceito-alvo‖ - ou Modelo Cognitivo 

Idealizado, MCI (LAKOFF, 19870)- MULHER poderia ser metaforicamente 

explorado para fins argumentativos. A escolha por ―MULHER‖ deveu-se, em 

primeiro lugar, ao potencial ideológico (ou culturalmente enviesado) desse MCI 

e, em segundo lugar, aos possíveis efeitos argumentativos da linguagem 

metafórica que tipificariam os memes selecionados. 

Como a pesquisa fazia parte de um projeto institucional, com bolsa de 

Iniciação Científica, e cujos resultados seriam usados na produção de materiais 

didáticos para o ensino de inglês em contexto universitário, o corpus foi gerado 

em língua inglesa. 

Para realizar a busca, partiu-se da entrada ―women are like‖ na 

ferramenta GOOGLE, na seleção ―imagens‖. Tal entrada resultou em 70 

memes, entre os quais 30 foram considerados como sendo de base metafórica, 

em mensagens de teor avaliativo, majoritariamente negativo. Em todos os 30 

casos, os conceitos-alvos se direcionam a um dado ponto-de-vista com base 

nos mapeamentos textualmente tecidos.  

Neste trabalho, pela limitação de espaço, analisaremos uma amostra 

com 10 memes considerados representativos dos 30 analisados originalmente, 

pela sua relação com metáforas conceptuais bastante abrangentes em nossa 

língua/cultura:  

 MULHER É COMIDA 

 MULHER É AGENTE DE DESTRUIÇÃO/MORTE 

 MULHER É OBJETO /OBJETO MANIPULÁVEL  

As metáforas situadas de cada um serão identificadas, assim como sua 

relação com frames e metáforas conceptuais subjacentes.  

 

3. MULHER em memes de internet 

Seguem os 10 memes analisados, segundo os procedimentos acima 

descritos. É importante notar que a multimodalidade típica desse gênero não foi 
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considerada, uma vez que as imagens em si, na maior parte dos memes, não 

parecem promover, diretamente, a metaforicidade pretendida, mesmo que a 

reforce em combinação com o elemento verbal (FORCEVILLE, 1996)  

Figura 1. Veículo: bacon  

 

Fonte: < https://iwastesomuchtime.com/91148>. Acesso 17 Agosto 2018.  

 

Figura 2. Veículo: droga  

 

Fonte: <memecenter.com/captainmilkmann/search>. Acesso: 16 Agosto 2018. 
 

Figura 3. Veículo: vulcões 

 

Fonte: < https://br.pinterest.com/pin/71705819040282111/.>. Acesso: 16 Agosto 2017. 
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Figura 4. Veículo: carros 

 

Fonte:<https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMi0wNGY3OWUxYWM

2NmI2NDM4/?tagSlug=breakup>. Acesso: 17 Agosto2017. 

Figura 5. Veículo: Iphones 

 

Fonte:<https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMi00YTIxZTMwZGMyO

DkxNTg0/?tagSlug=encouragement >. Acesso: 17 Agosto 2017.  

Figura 6. Veículo: furacões  

 

Fonte: 

http://whisper.sh/whisper/053fb6aed07b02c77ab5c79df4674e5e41771c/Women-are-

like-a-hurricane-at-first-warm-wet-and-wild-and-in-the-end-t. >. Acesso 17 Agosto 

2017.  
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Figura 7. Veículo: Guerra do Vietnam 

 

Fonte: < https://visual.ly/community/infographic/humor/how-women-are-vietnam-war > 

Acesso: 8 agosto 2017.  

 

Figura 8. Veículo: café  

 
Fonte: < https://www.rainbowdepot.com/Women-Are-Like-Coffee-Womens-T-

Shirt_p_2373.html >. Acesso: 18 Agosto 2018.  
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Figura 9. Veículo: estradas 

 

Fonte:https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMi02YzU2NDI2ZDg5Njg

1MDNi/?tagSlug=flirting Acesso: 18 Agosto 2017. 

 

Figura 10. Veículo: preservativos 

 

Fonte:<https://www.someecards.com/usercards/viewcard/MjAxMS05NzBhOWRiYTQx

NjdhZDE0/?tagSlug=breakup> Acesso: 18 Agosto 2017. 
 

Com base nos veículos metafóricos identificados em cada meme, 

chegou-se às seguintes metáforas situadas, quase todas linguisticamente 

explicitadas em forma de símiles nos textos originais:  

 Figura 1: Women are bacon (Mulheres são bacon) 

 Figura 2: Women are drugs (Mulheres são drogas) 

 Figura 3: Women are volcanoes (Mulheres são vulcões) 

 Figura 4: Women are cars (Mulheres são carros) 

 Figura 5: Women are iPhones (Mulheres são Iphones) 

 Figura 6: Women are hurricane (Mulheres são furacões) 

 Figura 7: Women are the Vietnam War (Mulheres são a Guerra do 

Vietnam) 
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 Figura 8: Women are coffee (Mulheres são café)  

 Figura 9: Women are roads (Mulheres são estradas - perigosas -)  

 Figura 10: Women are condoms (Mulheres são preservativos)  

 

4. Metáforas situadas e suas articulações com instâncias estáveis de 
cognição 

As metáforas situadas acima identificadas, como já mencionado na 

seção anterior, articulam-se a metáforas conceptuais, no nível mais estável de 

cognição offline:  

 MULHER É COMIDA/BEBIDA (figuras 1 e 8) 

 MULHER É AGENTE DE DESTRUIÇÃO/MORTE (figuras 2, 3, 4, 6, 7 

e 9)  

 MULHER É OBJETO MANIPULÁVEL (figuras 4, 5 e 10) 

Ao mesmo tempo, presume-se que a base da metáfora, ou seja, o 

elemento específico do domínio fonte que é projetado no mapeamento 

metafórico é compartilhado sócio-cognitivamente pelos interlocutores. O que é 

inusitado (com claros efeitos argumentativos e humorísticos - o que é próprio 

do gênero em questão-) é a própria projeção, e não o elemento do frame em si, 

este supostamente compartilhado:  

 Figura 1: As vantagens e desvantagens de se comer bacon.  

 Figura 2: O fato de que é preciso dinheiro para consumir drogas, ao 

mesmo tempo, que pode trazer danos à saúde e até mesmo matar. 

 Figura 3: A dupla atividade de um vulcão: ficar inativo por um tempo e 

depois, quando ativo, causar morte e destruição.  

 Figura 4: A relação entre custo e tempo necessário para se manter 

um carro. 

 Figura 5: O funcionamento de uma marca particular de celular.  

 Figura 6: O furacão quando em estágio inicial é quente e úmido, 

enquanto que, no final, é capaz de tudo destruir. 

 Figura 7: As características sócio-históricas (causas e resultados) da 

Guerra do Vietnam. 
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 Figura 8: Os efeitos do café no corpo do homem. 

 Figura 9: A relação entre estradas e perigo.  

 Figura 10: A conexão entre o uso de preservativos e o modo como 

eles são geralmente usados. 

 

Com base nesses resultados, concluímos que os memes refletem a 

articulação sistemática entre a cognição estável, em nível de sistema, e a 

cognição online, na dimensão do uso. A função argumentativa da metáfora 

situada também foi revelada, pelo fato de haver mapeamentos de elementos 

específicos do domínio-fonte, conduzindo uma determinada forma de se olhar o 

domínio-alvo, de acordo com o ponto de vista pretendido. Por outro lado, 

instâncias mais estáveis como as metáforas conceptuais evocadas (MULHER 

É COMIDA; MULHER É DROGA; MULHER É OBJETO DE DESTRUIÇÃO) já 

perfilam um determinado viés ideológico, nitidamente preconceituoso contra a 

mulher, a ser reforçado, de maneira deliberada, pela metáfora situada: daí sua 

força argumentativa.  

 

Considerações Finais 

O argumento desenvolvido neste trabalho e explorado na análise é o de 

que a metáfora, assim como a analogia, tece a argumentação – que seria o 

modo pelo qual um dado viés ideológico se configura como um ―ponto de vista‖, 

na tessitura do evento discursivo – de uma maneira mais deliberada do que no 

caso de metáforas conceptuais, que são de natureza fundamentalmente 

inconsciente. Nessa orientação argumentativa, o processo de ―realçar‖ e 

―esconder‖ elementos do domínio fonte, típico tanto da metáfora quanto da 

analogia, seria usado como um recurso, de natureza cognitivo-discursiva, de 

grande efeito retórico.  

A caraterística da metáfora, descrita por Lakoff e Johnson (1980, [2002]), 

de selecionar elementos específicos – e não outros - do domínio-fonte, por 

meio de projeções locais ou situadas é identificada, na análise, como sendo o 

mecanismo retórico-cognitivo propulsor da argumentação tecida textualmente. 
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 A articulação, portanto, entre a construção metafórica do objeto de 

discurso (―mulher é como...‖) e instâncias cognitivas mais estáveis (como 

metáforas conceptuais e frames) apresenta-se como um jogo de sentidos em 

que representações off-line dialogam constantemente com os sentidos mais 

situados, tecidos, neste entrelace, no evento discursivo.  
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM LENDAS AMAZONENSES, A PARTIR 

DE UMA ABORDAGEM CRÍTICA 

Sônia Maria Oliveira e Silva 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; CAPES 

 
Resumo: Trabalho situado na área da Análise Crítica do Discurso, vertentes 
Sociocognitiva e Semiótica Social (Van Djik). Trata de valores culturais/ideológicos 
contidos na representação da mulher em lendas amazonenses. Tem-se por 
pressuposto que há diferença entre sexo e gênero e que o feminino é um gênero 
construído socialmente, a partir de questões políticas. Como objetivos 1) buscar traços 
identitários para a representação da mulher versus a representação do feminino; 2) 
verificar os desejos femininos representados por figuras lendárias; 3) estabelecer a 
inter-relação entre água-floresta-homem para as representações em lendas 
amazonenses. O procedimento de análise adotado é o teórico-analítico fundamentado 
na Teoria dos Papéis Sociais, segundo Interacionismo Simbólico (Moscovici, 2007). As 
lendas analisadas coletadas em livros e com informantes caboclos são: a) Lenda das 
Amazonas; b) Lenda da Iara e c) Lenda do Boto. Os resultados apresentados são 
parciais pois participam de uma pesquisa a respeito da caracterização identitária do 
caboclo amazonense.  
Palavras-chave: Representação; Identidade; Lendas; Mitos. 
 
Abstract: Academic Paper based in the field of Critical Discourse Analysis, 
Sociocognitive and Social Semiotics aspects (Van Djik). It deals with 
cultural/ideological values contained in the representation of women in the Amazon 
legends. It is assumed that there is a difference between sex and gender and the 
feminine is a socially constructed gender, from political issues. As objectives 1) seek 
identity traits for a representation of women versus a representation of the feminine; 2) 
verify the feminine desires represented by legendary figures; 3) establish an inter-
relation among water-forest-human to the representations in the Amazonian legends. 
The procedure of analysis adopted is theoretical-analytical based on Theory of Social 
Roles, according to Symbolic Interacionism (Moscovici, 2007). The analyzed legends 
collected in books and caboclos informers are: a) Legend of the Amazons; b) Legend 
of Iara and c) Legend of Boto. The results presented are partial because they 
participate in a research regarding the identity characterization of the amazonian 
caboclo. 
Keywords: representation; identity; legends; myths. 
 

Introdução 

A Análise Crítica do Discurso, ―universo‖ de cunho teórico-metodológico, 

analisado por van Dijk em Discurso e Poder (2008), caracteriza-se por uma 

forte preocupação social e deriva de abordagens multidisciplinares ao estudo 

da linguagem, não estando, pois, interessada apenas nos textos em si, mas em 

questões sociais que incluem maneiras de representar a realidade, 
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manifestação de identidades e relações de abuso de poder no mundo 

contemporâneo (HEBERLE, 2004). 

Como toda forma de cognição é construída e veiculada no e pelo 

discurso, tem-se que os discursos são práticas sócio-interacionais, 

convencionadas na e pela sociedade, manifestando-se tanto como discursos 

com acesso ao público quanto nos eventos discursivos particulares. De forma 

geral, a Análise Crítica do Discurso propõe que o social guia o individual, mas 

este modifica o social. Van Dijk (1997), postula que as vertentes da ACD tem 

por princípio denunciar o domínio das mentes objetivado pelo poder e somente 

a partir da inter-relação de três categorias se pode analisar o discurso de forma 

crítica: Sociedade, Discurso e Cognição categorias inter-relacionadas onde 

cada uma é definida pelas demais. 

Em recente pesquisa sobre Sociedade, Discurso e Cognição no discurso 

religioso, Catunda (2016) define as categorias da seguinte forma: a categoria 

Sociedade define-se pelos grupos sociais compostos pela reunião de pessoas 

com o mesmo conhecimento que usam para representar o mundo. A categoria 

Cognição é definido como o conjunto de crenças, formas de conhecimento 

avaliativas de mundo, construídas a partir de um ponto de vista utilizados pelos 

membros de um grupo para captar os referentes do mundo, representados por 

objetivos, interesses e propósitos comuns aos membros do mesmo grupo 

social. Os diferentes pontos de vista apresentados pelos grupos levam há um 

conflito intergrupal, já que as categorias diferem entre eles. Já a categoria 

Discurso define-se por discursos sociais institucionalizados e eventos 

discursivos particulares, dividido entre as Categorias Analíticas Poder, Controle 

e Acesso. 

O Poder é definido como as pessoas que compõem a elite majoritária e 

que tomam as decisões. O Controle é exercido pelas pessoas que executam as 

decisões tomadas pelo Poder. Já a Categoria Acesso representa a forma de 

divulgação para atingir ao público, estabelecidas de acordo com as decisões do 

Poder mediadas pelo Controle.  

Fairclough (2001), um dos representantes da Vertente Social da ACD 

postula que toda mudança social produz uma mudança no discurso. O discurso 
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molda e é moldado por situações, instituições e estruturas sociais, já que as 

mudanças sociais produzem mudanças no discurso ao mesmo tempo em que o 

discurso impõe modificações na sociedade. Ainda segundo o mesmo autor, a 

linguagem se relaciona a três aspectos: (1) relação com a economia política 

cultural; (2) multissemiótica; (3) a teoria social. Assim sendo, considera-se o 

discurso como um instrumento de poder. Poster (2000) no que se refere aos 

meios de comunicação em massa, introduzidos durante o século XX (como 

telefone, rádio, televisão e internet), escreve que foram responsáveis por 

instaurar novos tipos de discurso. É por meio do entendimento desses novos 

discursos, instaurados nesse contexto, que podemos apreender a constituição 

da linguagem. 

Os estudos realizados por Van Dijk buscam contribuições na Psicologia 

Social postulada pelo Interacionismo Simbólico para explicar os tratamentos 

dos preconceitos raciais como o racismo das sociedades europeias e, assim, 

entender os grupos sociais a partir dos papeis que ocupam na estrutura e no 

funcionamento, O Interacionismo Simbólico considera a sociedade tanto como 

estrutura, quanto com um funcionamento. A sociedade vista como estrutura 

define-se como um conjunto de papeis sociais onde cada participante da 

estrutura tem caracterização semântica e, assim, são consideradas suas ações 

e funções na sociedade. 

Ainda segundo o autor, a funcionalidade e a racionalidade de muitos 

discursos estão em estruturas sociais e culturais e deve haver distinção entre o 

contexto local ou interacional, onde os atores interpretam seus papeis de 

acordo com a contemporaneidade da situação discursiva; e o contexto global 

ou social, que propicia a diferenciação de práticas discursivas entre si. São nas 

estruturas sociais e culturais que muitos discursos encontram sua racionalidade 

e funcionalidade. 

O Interacionismo Simbólico fundamenta-se em três premissas 

fundamentais: 1) Os seres humanos atuam no mundo e o interpretam 

amparados nos significados que este lhes oferece; 2) Tais significados são 

provenientes da ou provocados pela interação social que se mantém com as 

demais pessoas; 3) Os significados são manipulados por um processo 
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hermenêutico utilizado pelo agente ao se relacionar com os elementos 

(pessoas, coisas, etc.) com os quais entra em contato.  

Serge Moscovici (1928 - 2014), representante da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), que se apresentam como uma maneira de 

interpretar e pensar a realidade cotidiana, tem sua fonte no conceito de 

representações coletivas e busca designar fenômenos múltiplos observados 

em termos de complexidades individuais e coletivas ou psicológicas e sociais. 

A representação que um grupo elabora sobre o que deve fazer para criar uma 

rede de relações entre seus componentes faz com que defina os mesmos 

objetivos e procedimentos específicos. Moscovici defende a reabilitação do 

senso comum, do saber popular, do conhecimento do cotidiano, do 

conhecimento pré-teórico. 

A sociedade passou por três grandes transformações, ocasionadas pela 

Revolução Agrícola, pela Revolução Industrial e pela Revolução Tecnológica 

(TOFFLER, 1997).  

Com a Revolução Tecnológica, a linguagem passou por um processo de 

reconfiguração para atender às imposições sociais, econômicas e culturais 

presentes nesse novo ambiente. Desse modo, as mudanças ocorridas no 

mundo desencadearam um processo de transformação nas ordens de discurso 

e, portanto, na linguagem (ORMUNDO, 2007, p 91). 

Cada nação possui sua identidade cultural que marca sua presença na 

terra. O ser humano precisa dessa identidade cultural. No mundo globalizado, 

somos diariamente submetidos a culturas e línguas diversas, mediadas pela 

telecomunicação. Em meio a essa ―invasão‖, a língua materna é fundamental 

para a preservação da nossa identidade e valores (PEREIRA, 2003). 

Portanto, a cultura é um conjunto de valores, hábitos e normas que 

tem raízes históricas, pois são relativos ao vivido e ao experienciado 

socialmente pelo grupo; mas tem contemporaneidade, na medida em que 

constrói novas significações para resolver problemas novos a cada momento 

(SILVEIRA, 2012). 
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Assim, o problema concentra-se no resgate das crenças culturais do 

caboclo amazonense a partir dos mitos e lendas do Amazonas, pois estas 

estão em vias de desaparecer. 

Segundo Moscovici (2007), a sociedade é constituída por diferentes 

grupos sociais, sendo que cada qual se define pelos papéis sociais escolhidos 

e a serem selecionados pelos membros do grupo a fim de representá-los nas 

interações sociais com os demais membros. Cada papel social mantém 

interação com outros papéis sociais relacionados a ele. Dessa forma, a 

fundamentação teórica utilizada nesta pesquisa é multidisciplinar e numa breve 

síntese pode-se dizer que o produtor discursivo social constrói o seu texto de 

forma a representar nele papéis sociais da narrativa contada no texto.  

 

1. Mitos e Lendas 

De acordo com Coelho (2003), mitos, lendas e histórias orais são 

justamente formas discursivas de revelar as diferentes culturas. Ao 

levantarmos essa questão, temos sempre em mente a diversidade da condição 

humana em sua existência, a partir dos sentidos que uma realidade cultural 

constrói para aqueles que a vivem. 

Os mitos estão presentes em todas as sociedades. Segundo KRÜGER 

(2009), os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. 

Como os povos da Antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da 

natureza, através de explicações científicas, criavam mitos com este objetivo: 

dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma 

de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e 

qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se 

misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Ainda 

segundo KRÜGER, os mitos são classificados em três: o primeiro é o mito 

cosmogônico, que narra a origem do universo e do homem; o segundo, é o 

mito etiológico, que narra a origem de um rio, de uma planta; e por fim, o 

escatológico, que trata do fim do mundo. 

Já as lendas, por sua vez, segundo o mesmo autor, são resultados de 

criação espontânea, não elaborada, surgidas anonimamente que vão passando 
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de geração em geração, de povo para povo para explicar os mistérios 

vivenciados no dia a dia. A existência delas depende de um narrador para estar 

presente na vida cotidiana das pessoas. Ela ora se manifesta como literatura, 

ora como fato e localiza-se em um determinado espaço geográfico – o lugar, 

que é de grande importância nesse processo. As tribos que viviam no interior 

da floresta tinham histórias diferentes das que moravam às margens dos rios. 

Às vezes, o que era ficção para uma, era verdade para outra, e vice-versa. 

Produtos da oralidade, as lendas são o legado de gerações antigas que 

passam de geração a geração. Funcionam como um baú, que guarda 

mistérios, conhecimentos, histórias e sentimentos. 

Assim, as lendas estão arraigadas aos ensinamentos e aos medos dos 

indivíduos, e elas estão presentes na vida e no modo de viver do caboclo 

amazonense. Logo, tanto na imensa floresta quanto nos inúmeros leitos 

caudalosos dos rios do Amazonas cabem muitas histórias que despertam 

temor, mas também despertam encantamento e deslumbramento pela 

característica singular da natureza amazônica, que oferece um espaço 

propiciador ao imaginário da região, concretizado pelo tripé homem, rio e 

floresta, devido serem esses os espaços que o homem vive e convive., como 

afirma João de Jesus Paes Loureiro (2000, p. 61): 

―O homem da Amazônia percorre pacientemente as inúmeras curvas 
dos rios, ultrapassando a solidão de suas várzeas pouco povoadas e 
plenas de incontáveis tonalidades de verdes, da linha do horizonte 
que parece confinar com o eterno, da grandeza que envolve o espírito 
numa sensação de estar diante de algo sublime. 

Portanto, devemos considerar as lendas como parte do patrimônio cultural 

do Amazonas, como forma de preservação da memória nacional, de produção de 

conhecimento, valorização identitária e continuidade da história. Segundo Valério, 

é por meio dos mitos e lendas que o caboclo amazonense busca compreender o 

mundo à sua volta, uma vez que os seres lendários acompanham quem caminha 

pela floresta e navega sobre as águas dos rios, ajudando, dessa forma, a criação 

de um mundo simbólico, mas que é considerado como verdade ao homem 

amazônico. Dentre essas lendas, as três que serão narradas aqui: a Lendas do 

Boto, a Lenda da Iara e a Lenda das Amazonas. 
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2. Lendas Amazônicas Selecionadas 

Segundo a ACD, todas as formas de conhecimento são representações 

mentais de coisas do mundo; sendo assim, as lendas, sendo narrativas, trazem 

representadas em língua formas de representação cultural do vivido e 

experienciado pelo povo. Assim, as lendas amazonenses analisadas são: 

2.1. A Lenda do Boto 

Na cultura popular, a Lenda do Boto era usada para justificar a 

ocorrência de uma gravidez fora do casamento. Ainda nos dias atuais, 

principalmente na região amazônica, costuma-se dizer que uma criança é filha 

do boto, quando não se sabe quem é o pai. De acordo com a lenda, um boto 

cor-de-rosa sai dos rios amazônicos nas noites de festa junina. Com um poder 

especial, consegue se transformar num lindo, alto e forte jovem vestido com 

roupa social branca. Ele usa um chapéu branco para encobrir o rosto e 

disfarçar o nariz grande. Vai a festas e bailes noturnos em busca de jovens 

mulheres bonitas. Com seu jeito galanteador e falante, o boto aproxima-se das 

jovens desacompanhadas, seduzindo-as. Logo após, consegue convencer as 

mulheres para um passeio no fundo do rio, local onde costuma engravidá-las. 

Na manhã seguinte volta a se transformar no boto. O boto cor-de-rosa é 

considerado amigo dos pescadores da região amazônica. De acordo com a 

lenda, ele ajuda os pescadores durante a pesca, além de conduzir em 

segurança as canoas durante tempestades. O boto também ajuda a salvar 

pessoas que estão se afogando, tirando-as do rio.  

Para Sicsú (2012), no imaginário amazônico o boto é o símbolo 

ilustrativo da inversão, pois inverte seu sentido negativo quando passa a ser o 

responsável pela gravidez indesejada de alguma moça que à noite é visitada 

pelo ser encantado. Embora odiado pelos homens, o boto tem o poder de 

encantar, seduzir e deixar apaixonadas as mulheres que moram próximas ao 

rio. Com isso, observa-se que a natureza é o cenário revelador do homem 

amazônico, pois é dela que advém o mito – criado para justificar ―situações que 

a moral reguladora local reprime, exige punição ou vingança‖ (LOUREIRO, 

2000, p. 65), além de servir para explicar o inexplicável. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/cultura_popular.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/rios.htm
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/historia_festa_junina.htm
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2.2 A Lenda da Iara 

A lenda da Iara tem sua raiz no mito das sereias, trazidos pelos 

portugueses na colonização e evoca a relação e a crença incontestável do 

homem amazônico de que as águas são espaço de habitação, sobrevivência, 

conhecimento, enfim, espaço de vida. 

A lenda conta que a linda sereia fica nos rios do Amazonas, onde 

costuma viver. Passa grande parte do tempo admirando sua beleza no reflexo 

das águas. Nas pedras das encostas, costuma atrair os homens com seu belo 

e irresistível canto, que ecoa pelas águas e florestas da região. As vítimas 

costumam seguir Iara até o fundo dos rios, local de onde nunca mais voltam. 

Os poucos que conseguem voltar acabam ficando loucos em função dos 

encantamentos da sereia. Neste caso, conta a lenda, somente um ritual 

realizado por um pajé (chefe religioso indígena, curandeiro) pode livrar o 

homem do feitiço. 

Contam os índios da região amazônica que Iara era uma excelente índia 

guerreira. Os irmãos tinham ciúmes dela, pois o pai a elogiava muito. Certo dia, 

os irmãos resolveram matar Iara. Porém, ela ouviu o plano e resolveu matar os 

irmãos, como forma de defesa. Após ter feito isso, Iara fugiu para as matas. 

Porém, o pai a perseguiu e conseguiu capturá-la. Como punição, Iara foi 

jogada no rio Solimões (região amazônica). Os peixes que ali estavam a 

salvaram e, como era noite de lua cheia, ela foi transformada numa sereia. 

2.3. A Lenda das Amazonas (Ykamiabas) 

As Guerreiras Amazonas (ou Ykamiabas) eram mulheres que se 

adornavam com o muirakitã (muiraquitã), amuleto que elas mesmas 

confeccionavam para usar nas festas, como nos rituais de iniciação da vida 

adulta, sempre ao luar, quando perpetuavam as tradições para ser uma 

guerreira Ykamiaba. O muiraquitã é um amuletos que, pelas suas virtudes, 

proporcionavam força, saúde, poder e empoderamento para as mulheres. 

Traziam-nos suspensos ao pescoço, para assegurar-lhes a vida, livrá-las de 

moléstias e dos inimigos e garantir-lhes a supremacia das terras das quais se 

apossavam (MELO, 2004, p.27). 

http://www.suapesquisa.com/indios/paje.htm
http://www.suapesquisa.com/indios
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O mito da Ykamiabas, que simboliza o empoderamento das mulheres, a 

recolocação das mulheres na posição de sujeito de suas vidas e a recuperação 

da imagem da Deusa Mãe, eram guerreiras fantásticas, que teriam habitado o 

vale do Amazonas em época pré-colombiana e combatido com os 

conquistadores europeus. Essas batalhas teriam sido testemunhadas por Frei 

Carvajal, que as registrou em crônica sobre as viagens do espanhol Francisco 

Orellana, na região, em 1542. Além de Carvajal, também são citados trechos 

na obra do naturalista e botânico Barbosa Rodrigues sobre o assunto.  

As guerreiras eram mulheres livres e emancipadas de corpo e alma, fora 

do controle masculino e das leis temporais dos homens, elas seguiam as leis 

da natureza e da mãe terra. Segundo Elódia Xavier, na Lenda das Amazonas 

está presente o maior empoderamento feminino que se tem conhecimento, pois 

representa a mulher guerreira, dona de sua vida e de seu corpo. 

 

3. Discussão e Resultados parciais 

Os resultados obtidos até o momento e aqui apresentados indicam que: 

(1) Nas lendas analisadas os desejos femininos são relativos à 

libertação social da mulher do domínio do homem, representados na Lenda das 

Amazonas e na Lenda da Iara, que apresenta o desejo de poder do feminino, 

em uma sociedade machista, presente em ambas as lendas, já que as 

mulheres passam a ser sujeitos da própria história. As guerreiras são mulheres 

livres e emancipadas de corpo e alma, fora do controle masculino e das leis 

temporais dos homens, elas seguem as leis da natureza e da mãe terra. 

(2) Os traços identitários do feminino em relação ao outro (masculino) 

são representados na Lenda das Amazonas pelo prazer sexual da mulher e 

pela sua liberdade de escolha; são protagonistas mulheres que passam a ser 

sujeitos da própria história, conduzindo suas vidas conforme valores 

redescobertos através de um processo de autoconhecimento. 

Os traços identitários sociais da mulher em relação ao outro (o homem) 

são representados pelo prazer sexual da mulher e pela sua liberdade de 

escolha; já o feminino é representado pela imagem de sedução do masculino e 

a autoridade de exterminar o masculino. A lenda do boto une duas culturas 
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distintas, a do homem branco e do índio, com o objetivo de preservar a honra 

das moças, caboclas, índias ou brancas, que engravidam fora de um 

casamento. A lenda do Boto é a justificativa de preservar a honra das moças 

que engravidam fora de um casamento; a lenda da Iara mostra a crença 

incontestável do caboclo amazonense de que os rios são espaço de habitação, 

sobrevivência e vida.  

(3) A lenda da Iara mostra a relação e a crença do caboclo amazonense 

de que as águas são espaço de habitação, sobrevivência, conhecimento e 

vida. A lenda das Amazonas ou Ycamiabas é o maior símbolo do poder 

feminino e que designou o nome de um rio, um estado e de uma região. 

 

Considerações Finais 

Os resultados apresentados mostram a importância das lendas para a 

formação da identidade cabocla amazonense. O que é incoerente para a 

ciência, o caboclo vê como justificativa para explicar o inexplicável, posicionar-

se diante da vida e construir sua caracterização identitária. O papel social do 

feminino nas narrativas das lendas é de poder dominar o masculino. Todavia, 

pela ACD, desde que se entenda o mito como a simbolização de desejos, a 

cultura em que o feminino deseja ter poder sobre o masculino é que, em 

verdade, no vivido e no experienciado, o feminino tem o poder de dominação 

sobre o masculino. 
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Resumo: Este estudo investigou possíveis diferenças no raciocínio argumentativo de 
universitários que participaram de três diferentes práticas pedagógicas. Foram 
entrevistados 15 universitários, sendo seis estudantes de uma disciplina que usa a 
argumentação como mediadora para ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares, 
quatro estudantes de uma disciplina introdutória à lógica e cinco estudantes de um 
curso de que não possui regularmente em sua estrutura curricular práticas com foco 
específico no raciocínio de estudantes. A inserção em disciplinas focadas na melhoria 
do raciocínio mobiliza no indivíduo uma tendência a refletir sobre os fundamentos 
(através da elaboração de evidências) e limites de suas ideias (através da antecipação 
de contra-argumentos e teorias alternativas). Fatores como motivação, falta de 
preparo prévio e conceituações acerca do objetivo central da argumentação (defesa 
do próprio ponto de vista e consideração de perspectivas alternativas) podem explicar 
o limitado desempenho observado em algumas competências. 
Palavras-chave: Argumentação no Ensino Superior. Estratégias Argumentativas. 
Lógica no Ensino Superior. Raciocínio Argumentativo. 
 
Abstract: This study aims to investigate possible differences in argumentative 
reasoning of university students who have gone through three different pedagogical 
experiences. The study included 15 participants: six students of a course that focuses 
on the argument as a mediator of teaching and learning of contents from psychology 
curriculum (DIP), four students of Introduction to Logic (DIL), five students of another 
humanities course which does not focus on the development of the reasoning. The 
analysis showed that the inclusion of disciplines that focused on the improvement of 
reasoning (DIP and DIL) mobilizes in the individual a tendency to think about the 
grounds (through the development of evidence) and limits of their ideas (anticipating 
counter-arguments and alternative theories). Factors such as motivation, lack of prior 
preparation and concepts about the main objective of the argument (defense's own 
point of view and consideration of alternative perspectives) can explain the weak 
performance observed in some skills. 
Keywords: Argumentation in Higher Education. Argumentative Reasoning. 
Argumentative Strategies. Logic in Higher Education. 

 
 

Introdução 

Este trabalho discute os resultados de um estudo (AMARAL, 2016) que 

comparou o raciocínio argumentativo de universitários que participaram de 

diferentes práticas pedagógicas. Conceitua-se raciocínio argumentativo como 

uma atividade fundamentalmente metacognitiva, realizado através de 
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estratégias como justificação de ideias, antecipação de perspectivas 

alternativas e contrárias, e réplica a perspectivas divergentes (KUHN, 1991). 

Sua importância consiste na possibilidade de um indivíduo avaliar suas 

próprias ideias sobre o mundo, em contraste a simplesmente ―saber‖ de algo. 

O interesse em avaliar tais competências emerge da necessidade de 

investigar a eficácia de diferentes intervenções ou programas pedagógicos com 

esta meta. Caso uma sequência de ensino tenha o objetivo de melhorar 

determinadas competências, é imprescindível que este processo ensino-

aprendizagem tenha algum efeito (SAIZ, 2002). Embora a educação superior 

possua algum efeito na melhoria de qualidade do pensamento de estudantes, 

por serem constantemente levados a justificar suas ideias, a literatura da área 

reporta um empobrecimento de competências de raciocínio argumentativo de 

estudantes, sendo necessário o desenho de componentes curriculares 

específicos com o propósito de melhoria destas competências (PERKINS, 

1985; LEITÃO, 2011). 

A hipótese central do estudo aqui relatado é que o engajamento em 

atividades argumentativas favorece o desenvolvimento do pensamento crítico-

reflexivo, de forma que, ao passar por estas práticas, observam-se melhorias 

na qualidade do pensamento dos estudantes, em especial, relacionadas à 

metacognição, ou seja, quanto ao ato de pensar sobre os limites e 

fundamentos das próprias ideias. O presente estudo busca contribuir na 

investigação de marcas de um pensamento mais rigoroso e avaliar em que 

medida práticas pedagógicas focadas no raciocínio podem exercer impacto na 

qualidade do pensamento dos estudantes. 

O objetivo do estudo (AMARAL, 2016) foi investigar possíveis diferenças 

em competências de raciocínio argumentativo de estudantes universitários que 

participaram de diferentes práticas pedagógicas. Especificamente, os objetivos 

consistiram em: (a) identificar os tipos de estratégias argumentativas que 

estudantes exibem na reflexão sobre temas polemizáveis e quotidianos, e (b) 

analisar possíveis diferenças na qualidade de pensamento dos estudantes, em 

termos de marcas de um pensamento crítico e de qualidade superior. 
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1. Fundamentação teórica 

1.1 Especificidades do raciocínio argumentativo 

Raciocinar envolve um processo inferencial, através do qual parte-se de 

uma informação dada (ou premissa) para o ato de fazer uma inferência que 

permita alcançar uma conclusão ou fornecer alguma nova informação inferida 

(HALPERN, 1984). Especificamente, o raciocínio argumentativo caracteriza-se 

como a interiorização de um processo dialógico (KUHN, 1991). Ressalte-se, 

entretanto, que, mais do que a interação entre dois ou mais indivíduos, as 

relações dialógicas constituem-se no encontro e na oposição de variadas 

formas de significar e avaliar, de modo que, respondem-se mutuamente nos 

processos comunicativos (LEITÃO, 2007a; 2008). Enquanto relação dialógica, 

o raciocínio argumentativo se caracteriza pela realização dos papéis de 

proponente e oponente, por dois indivíduos ou por um único indivíduo, através 

de competências mais específicas, como a produção de justificativas para 

fundamentar uma perspectiva, consideração de possíveis perspectivas 

alternativas e contra-argumentos, e réplica a perspectivas divergentes. 

Diferencia-se fundamentalmente de outras formas de pensamento por requerer 

que o indivíduo desloque o foco do seu pensamento sobre o mundo, para os 

fundamentos e limites do seu próprio pensamento, consistindo num ato 

metacognitivo (LEITÃO, 2007a; KUHN, 1991, 1992). 

A prática extensa de pensamento e competências de raciocínio em um 

ambiente cognitivamente rico pode servir como uma condição suficiente para 

seu desenvolvimento e para a melhoria da qualidade dos argumentos 

produzidos pelos indivíduos. Desta forma, tem sido crescente a criação de 

espaços em ambientes educacionais que façam uso deliberado de 

argumentação, seja com o objetivo de argumentar para aprender 

(argumentação enquanto mediadora de construção de conhecimento e 

desenvolvimento de pensamento crítico-reflexivo) ou com o objetivo de 

aprender a argumentar (aprendizagem de conteúdos de natureza 

argumentativa).  
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1.2. Relações entre lógica e raciocínio 

A importância do estudo da lógica pode ser observada na maior 

probabilidade de racionar corretamente exibida por alguém que se aprofundou 

nos princípios gerais da disciplina, quando comparado a alguém que não se 

aprofundou nestes estudos (COPI, 1972; PINTO, 2001), pois sua prática ajuda 

no aperfeiçoamento. Além disto, o exame sistemático feito sobre métodos 

incorretos de raciocínio (falácias), cujo conhecimento, além de aprofundar os 

princípios do raciocínio em geral, ajuda a evitar estes ardis (COPI, 1972). 

Sobre o ensino de lógica, várias considerações e restrições podem ser 

feitas. A primeira consiste na frequente redução da lógica à lógica clássica; 

afirmação falsa, já que a lógica não se reduz a este sistema e não se trata do 

instrumento adequado para trabalhar argumentos filosóficos. Além disto, a 

problematização do campo de conhecimento da lógica não pode ser iniciada 

cedo. Como criticar uma teoria que não se conhece? (SANTOS, s/d). Ainda 

sobre a lógica clássica, compreende-se como um problema aplicá-la fora do 

seu campo original, no qual matemáticos precisavam demonstrar seus 

pressupostos. Outro ponto a ser considerado é que quotidianamente as ideias 

não são unicamente possíveis de serem validadas pela sua forma, sendo 

também avaliadas conforme o lugar, os agentes, a situação; sem 

necessariamente consistirem em argumentos classificados como falaciosos 

(WALTON, 2012). 

A principal preocupação do professor de lógica consiste na apreciação 

dos estudantes sobre o componente curricular enquanto radicalmente diferente 

de outras disciplinas filosóficas, além da exposição da ideia que, em filosofia, 

não há conteúdos que estejam isentos de controvérsias. Para os estudantes, a 

lógica consiste numa disciplina filosófica radicalmente diferente, em que há 

respostas certas e erradas, atribuindo-lhe um aspecto dogmático, ideia esta 

que não é fiel à natureza da disciplina, existindo de fato posições controversas 

mesmo dentro da lógica (SANTOS, s/d). Por fim, numa situação de avaliação 

formal da disciplina Lógica, os estudantes estariam meramente evocando 

regras para validação de argumentos ou compreendendo estas regras e 
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implicações e, por conseguinte, fazendo uma avaliação adequada do 

argumento? (SAUTTER, 2002). 

 

2. Método 

Foram constituídos três grupos comparativos de universitários do 

terceiro período de uma mesma instituição pública de ensino superior, 

constituídos por seis estudantes da Disciplina Introdutória à Psicologia (DIP); 

quatro estudantes da Disciplina Introdutória à Lógica (DIL); e cinco estudantes 

de um curso de humanidades, cuja estrutura curricular não contempla 

regularmente disciplinas voltadas para a melhoria de qualidade do raciocínio.  

Para a estruturação das entrevistas com os participantes e categorias de 

análise dos tipos de estratégias argumentativas, usou-se como referência a 

proposta de Kuhn (1991, 1992) de avaliação de competências de raciocínio 

argumentativo a partir da análise de estratégias argumentativas, o qual foi 

construído buscando explorar: (a) teorias causais formuladas sobre temas 

quotidianos e de interesse social; (b) evidências como fundamento às suas 

próprias teorias; (c) tendência, ou não, a considerar teorias alternativas e 

contra-argumentos à própria perspectiva e a (d) a natureza das réplicas que 

oferecem para contra-argumentos e teorias alternativas. Reincidência de 

adolescentes em atos infracionais e desemprego foram os tópicos 

selecionados para a realização das entrevistas. 

A análise dos dados foi realizada em três fases:  

 Transcrição dos dados 

 Identificação das estratégias argumentativas, com base no quadro 

analítico proposto por Kuhn (1991, 1992), sumariamente apresentado 

a seguir: 

 Teorias causais: consistem na análise dos antecedentes 

causais de um fenômeno e como eles se articulam para a 

produção do consequente em questão.  

 Evidências: trata-se da análise dos fundamentos (sustentação) 

das teorias causais. 
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 Teorias alternativas: consistem na análise da tendência à 

antecipação de teorias contrastantes às teorias defendidas 

pelos próprios participantes.  

 Contra-argumentos: análise da tendência de antecipação de 

condições que pudessem falsear as perspectivas defendidas 

pelos próprios participantes.  

 Réplicas: tratam-se da análise da tendência, ou não, a replicar 

contra-argumentos e teorias alternativas. 

 A terceira e última fase consistiu na comparação entre os grupos, com 

o objetivo observar e destacar, no conjunto de dados analisados 

neste estudo, possíveis diferenças entre os grupos estudados, em 

termos de uso de diferentes estratégias argumentativas. 

 

3. Discussão/Considerações 

O objetivo geral deste estudo consistiu em comparar estratégias 

argumentativas de universitários que participaram de diferentes práticas 

pedagógicas. Pretendeu-se responder essencialmente: que estratégias 

argumentativas estudantes universitários exibem na reflexão sobre temas 

polemizáveis e quotidianos? Existem diferenças entre o raciocínio 

argumentativo de estudantes que passaram por diferentes práticas 

pedagógicas focadas no raciocínio, quando comparados com estudantes que 

não passaram? 

Em consonância com Mercier e Sperber (2011), um dos fatores para 

explicar o limitado desempenho dos entrevistados neste tipo de pesquisa 

consiste na falta de desafio à justificação de suas perspectivas e consideração 

de perspectivas alternativas. O contexto da entrevista deste estudo consistiu 

numa situação quase-dialógica, em que as ações discursivas do entrevistador 

apenas orientaram as falas dos entrevistados, de modo que eles não eram 

desafiados a buscar novas evidências. Se por um lado, observou-se a falta de 

desafio e escassez de elementos no presente estudo; por outro lado, poder-se-

ia esperar de um indivíduo crítico que não apenas antecipe e responda a 

objeções numa situação de interação face-a-face com outros indivíduos, mas 
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que também realize este tipo de atividade na ausência de um interlocutor 

(LEITÃO, 2011). 

Além disto, em um contexto argumentativo quotidiano, um ‗bom 

argumento‘ tende a ser visto como aquele que não é refutado. À medida que os 

participantes não eram desafiados, faz sentido que estivessem satisfeitos com 

a superficialidade de seus argumentos (MERCIER, SPERBER, 2011). Por 

outro lado, a ausência de refutação pode ocorrer pela ausência de exame ou 

porque a ideia passou pelo crivo da oposição e se manteve (LEITÃO, 2000). 

A motivação dos entrevistados para ―pensar em algo mais‖ poderia ser 

maior numa situação de ―discussão‖ (interação face a face, em que os 

interlocutores mutuamente desafiam suas perspectivas), quando comparada 

àquela situação em questão (entrevista).Segundo Mercier e Sperber (2011, p. 

61), ―quando os participantes estão motivados, participantes são capazes de 

usar o raciocínio para avaliar argumentos acuradamente‖. 

Ainda em relação à limitação das repostas dos entrevistados, segundo 

Brem e Rips (2000), Hagler e Brem (2008) e Sá et al (2005), quando evidências 

estão disponíveis, participantes têm um melhor desempenho tanto na 

produção, quanto na avaliação de argumentos. No contexto do presente 

estudo, os entrevistados não sabiam previamente quais seriam os tópicos 

propostos para as entrevistas, tampouco tinham contato durante a entrevista 

com materiais sobre os temas das entrevistas, de forma que não tinham a 

possibilidade de preparo prévio. Em contraposição, à época da realização das 

entrevistas havia um intenso debate sobre a redução da maioridade penal, de 

modo que os entrevistados poderiam se beneficiar dessas discussões. 

Outros autores trazem interpretações alternativas para a performance 

limitada de participantes do modelo de entrevista desenhado por Kuhn (1991), 

adaptado para este estudo. Keefer (1996) argumenta que a limitação das 

respostas dos participantes ocorreu devido ao tratamento de argumento prático 

(informal) como uma justificação teórica. 

A abordagem de Kuhn (1991), enquanto derivada da argumentação em 

ciência natural, foi desenhada para tratar as considerações dos indivíduos 

sobre importantes questões sociais como hipóteses científicas sociais. 
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Segundo Keefer (1996), as evidências genuínas consistiriam em tentativas de 

aplicar princípios elementares da ciência experimental, ou seja, manipulação e 

controle de variáveis na tentativa de isolar antecedentes causais relevantes, 

legitimando formas de argumentos práticos (informais) que são 

inapropriadamente classificados dentro do modelo científico de raciocínio 

informal (argumentativo). 

Ainda sobre as dificuldades dos participantes no modelo de entrevista 

usado por este estudo, Baron (1991) sugere que uma das dificuldades 

potenciais neste método é a assunção de que todos os participantes possuíam 

algum posicionamento sobre os temas em questão. Baron (1991) questiona 

ainda a possibilidade de os participantes terem concordado com suas próprias 

teorias alternativas ocorreu devido ao reconhecimento de que eles não 

possuíam um posicionamento nem para um lado (teoria causal original), nem 

para o outro (teoria alternativa). Este dado é corroborado pela ideia que 

participantes que geraram teorias alternativas múltiplas tiveram mais sucesso 

na geração de uma teoria alternativa, dado observado tanto no presente estudo 

(grupo DIP), quanto nos resultados de Kuhn (1991). 

Além disto, estar ―no controle‖ de nossas crenças não seria possível 

apenas do modo que Kuhn (1991) descreve, através da consideração de prós e 

contras. Muitas de nossas crenças e valores não são escolhidas entre várias 

alternativas (MERCIER, SPERBER, 2011; KEEFER, 1996), sendo construídas 

com base em inferências intuitivas, ou seja, crenças sobre as quais não temos 

razões conscientes para manter. 

Por fim, as disciplinas-alvo deste estudo (DIP e DIL) foram lecionadas 

pontualmente, com duração de um semestre letivo, e que não faziam parte de 

um programa amplo de desenvolvimento do pensamento. Além disto, a DIP, 

especificamente, não se trata de uma disciplina que foca especificamente na 

argumentação, mas sim no ensino de conteúdos curriculares, em que a 

argumentação é um meio para a construção de conhecimento. Para além dos 

limites das disciplinas (temporalidade, conteúdo etc.), este estudo teve como 

objetivos verificar possíveis impactos que a DIP e a DIL exerceram na 

qualidade de pensamento dos estudantes, na tentativa de aferir possíveis 
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ganhos graduais dos estudantes, e não mudanças radicais de ―pensadores 

limitados‖ para ―pensadores eficazes‖ 
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O ATENDIMENTO AO TEMA E A ARGUMENTAÇÃO NO EXAME NACIONAL 

DO ENSINO MÉDIO 

Suleima Cristina Leite de Moraes 
Universidade Federal de Mato Grosso 

 
 
Resumo: Este trabalho aborda o desempenho dos alunos do ensino médio na 
redação do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e as competências que avaliam 
o atendimento ao tema, a argumentação e intervenção. Com base nas concepções de 
interação e dialogismo de Bakhtin, busca-se analisar a abordagem das competências 
avaliadas para compreender e as razões do baixo desempenho da grande maioria dos 
alunos na avaliação dessa competência, conforme os dados do INEP nos anos de 
2013 a 2015. Os resultados apresentados fazem parte do corpus da pesquisa de 
Mestrado ainda em fase de análise de dados e que se busca avaliar a prática da 
escrita no Ensino Médio mais próxima da realidade discursiva dos alunos, como forma 
de propor caminhos para torná-la mais eficiente. Esta pesquisa integra o conjunto de 
pesquisas do Grupo Relendo Bakhtin (REBAK), do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso.  
Palavras-chave: Redação. Tema. Dialogismo. Argumentação.  
 
Abstract: This paper deals with the performance of high school students in the writing 
of the National Examination of High School - Enem and the competencies that evaluate 
the attendance to the theme, the argumentation and intervention. Based on Bakhtin's 
conceptions of interaction and dialogism, we aim to analyze the approach of the 
competences evaluated to understand and the reasons of the low performance of the 
great majority of the students in the evaluation of this competence, according to the 
INEP data in the years of 2013 to 2015. The results presented are part of the Master's 
research corpus, still in the data analysis phase, and the aim is to evaluate the practice 
of writing in Higher Education closer to the students' discursive reality as a way of 
proposing ways to make it more efficient. This research integrates the research group 
of the Relendo Bakhtin Group (REBAK), of the Post-Graduate Program in Language 
Studies, Federal University of Mato Grosso. 
Keywords: Enem. Essay. Theme. Dialogism. Argumentation 
 
 

Introdução 

Analisar o desempenho dos candidatos na redação do Exame Nacional 

do Ensino Médio não é tarefa simples por exigir outras abordagens como a 

política educacional brasileira, a formação de professores de Língua 

Portuguesa e o próprio Exame, que nasceu de uma proposta de avaliação do 

ensino brasileiro é se tornou o principal instrumento de seleção e acesso ao 

ensino público superior no Brasil.  
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Neste trabalho, busca-se compreender e refletir a respeito dos elevados 

índices de notas baixas atribuídas nas competências avaliadas no Exame, no 

que se refere à compreensão do tema, como as Competências II, III e V que 

avaliam, respectivamente, a compreensão do tema proposto demonstrado e a 

produção de um texto dissertativo-argumentativo, a seleção e interpretação de 

argumentação na defesa de um ponto de vista e uma proposição para os 

problemas levantados.  

A pesquisa, ainda em fase de conclusão, analisa a prática pedagógica 

dos professores e o planejamento da equipe gestora relacionadas ao trabalho 

com a produção textual voltadas para o Enem na tentativa de avaliar os 

possíveis motivos que desencadeiam o cenário atual do baixo desempenho 

dos alunos do ensino médio nas provas do Enem. 

Pretende-se, com este estudo, relacionar esses resultados à falta de 

uma leitura crítica e tomar uma atitude mais reflexiva diante dos enunciados 

propostos e tentará demonstrar que o problema com relação à falta de domínio 

na produção de textos é reflexo da falha na formação das habilidades 

discursivas do aluno realizadas no ambiente escolar.  

Nessa direção, abordaremos neste recorte apenas as competências II, 

III da Matriz de Referências do Exame, justamente às que exigem a 

constituição de um sujeito reflexivo, consciente e ativo perante a sociedade da 

qual faz parte, tal como se propõe nas diretrizes dos Parâmetros Nacionais 

Curriculares e nas teorias e abordagens da ciência da linguagem, em especial 

na teoria bakhtiniana, voltadas para essas habilidades.  

 

1. A redação no Exame Nacional do Ensino Médio  

A pesquisa foi realizada a partir da análise dos dados do INEP1 com 

vistas a confirmar o insuficiente desempenho dos candidatos nas competências 

em cinco competências definidas na Matriz de Referências do Enem, a que 

restringiremos aqui apenas à Competência II e III, descritas no Quadro 01 

(Anexos). 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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A partir da análise dos descritores, apresentados aos candidatos nas 

orientações pedagógicas na Cartilha do Participante2, disponibilizada no Portal 

do Inep em 2016, conforme o Quadro 02 (Anexos) e que resumem claramente 

as competências que devem ser demonstradas, é possível estabelecer critérios 

para a atribuição das notas e quais aspectos devem ser atendidos para que o 

candidato atinja a nota máxima dessa competência que é 200 (duzentos) 

pontos, parâmetros necessários para se evitar as discrepâncias naturais 

decorrentes da subjetividade com que cada avaliador entenderá o texto.   

Os números avaliados referem-se aos resultados de cada participante 

inscrito no exame em todos os aspectos analisados nas edições do Enem de 

2012 a 2015, disponibilizados pelo INEP em seu portal, por meio dos 

microdados e apontam para um percentual elevado de notas nos níveis 1 e 2 

(notas 40 e 80). Esta pesquisa buscou evidenciar que essas são as notas que 

mais influenciam no desempenho geral do candidato pelo fato de que a falta da 

compreensão temática resulta obviamente em uma argumentação superficial e 

em propostas vagas.  

A proposta deste estudo tem, portanto, o intuito de instigar reflexões 

sobre a importância de se desenvolver, no Ensino Médio, a conscientização por 

parte dos professores e alunos para o papel relevante no atendimento dessas 

competências para a melhoria da qualidade dos textos produzidos, tendo em 

vista que a redação do Enem vem se revelando a grande protagonista do 

Exame.  

Um dos aspectos desta abordagem é relacionada à escolha do tema da 

redação. O certo que é que as temáticas apresentadas, seguindo as diretrizes 

dos Parâmetros Nacionais Curriculares, possibilitam ao jovem, dentre outras 

habilidades, a da participação e engajamento nas questões sociais que 

instiguem o seu protagonismo, e por isso costumam trazer temas relacionados 

às questões sociais, a exemplo dos temas de 2009, ―O indivíduo frente à ética 

nacional‖, o de 2010 ―O trabalho na construção da dignidade humana‖ e, ainda, 

o mais recente ―Intolerância religiosa no Brasil‖ em 2016.  

                                                           
2
 http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/cartilha-do-

participante-na-redacao-do-enem-2016-ja-esta-disponivel-para-conferencia/2016 Acesso 
09/09/2017 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/cartilha-do-participante-na-redacao-do-enem-2016-ja-esta-disponivel-para-conferencia/2016
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/cartilha-do-participante-na-redacao-do-enem-2016-ja-esta-disponivel-para-conferencia/2016
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O tema da redação é apresentado para o candidato juntamente com 

uma coletânea de textos de variados gêneros discursivos que apresentam 

informações, dados e opiniões relacionados à temática, como forma de orientar 

o candidato para as possíveis abordagens da questão social explicitada e 

espera-se que, a partir dos conceitos sociohistóricos que o candidato carrega 

de suas experiências de vida, ele desenvolva um texto dissertativo-

argumentativo problematizando, ou mesmo, ratificando as abordagens trazidas 

na proposta sem utilizá-los diretamente nos textos produzidos, sob pena 

configurarem ―cópia do texto motivador‖, uma das regras divulgadas no Edital 

do Exame. 

Na tabela apresentada no Quadro 03 (Anexos), é possível visualizar os 

índices de ocorrências de fuga ao tema dos Exames realizados nos anos de 

2013, 2014 e 2015 e que tiveram as temáticas acima descritas, segundo os 

dados divulgados pelo INEP. Esses dados foram reproduzidos a partir dos 

microdados disponibilizados pelo Instituto no seu Portal. 

Conforme se observa no quadro, em 2013, 14.274 candidatos fugiram 

ao tema e zeraram suas redações, o que representa 2,33% do total dos 

concluintes que realizaram a prova. Mesmo tendo à disposição variados textos 

que o direcionaram para a produção de um debate sobre direção e bebida, 

tema de grande circulação, principalmente entre os jovens, esses candidatos 

não chegaram sequer próximo ao assunto. 

Na edição de 2014, o número de concluintes que apresentaram fuga ao 

tema foi de 52.585, o que representa 14,30% do total dos alunos que 

realizaram a prova. Nessa edição, a proposta ―A publicidade infantil em 

questão no Brasil‖ foi apresentada com excerto de três textos: um artigo 

intitulado ―A publicidade infantil deve ser proibida?‖, um infográfico com 

informações acerca da legislação sobre a publicidade infantil em alguns países 

e uma adaptação do artigo ―A criança e marketing: informações essenciais para 

proteger a criança do marketing infantil‖. Salienta-se que fica de forma explícita, 

na prova, a orientação para que os textos motivadores sejam utilizados apenas 

como sugestão para a definição das abordagens do candidato e as cópias 

desses textos nas redações serão desconsideradas.  
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Na prova do Enem de 2015, os índices indicadores de fuga ao tema 

apontaram para uma relevante queda nos índices de baixo desempenho na 

competência II, muito provavelmente por conta da grande repercussão das 

provas zeradas por não atendimento ao tema na edição anterior e a pela 

escolha do tema ―A persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira‖ como proposta para a redação desse ano. A temática foi 

apresentada juntos com quatro textos motivadores, sendo eles: um excerto de 

texto sobre o mapa da violência 2012, divulgado pela Secretaria de Política 

Pública para Mulheres, um gráfico com o balança da violência da Central de 

Atendimento à mulher, uma imagem da campanha sobre o feminicídio e um 

infográfico denominado ―O Impacto em números com informações sobre a Lei 

Maria da Penha‖.  

O percentual das redações avaliadas com zero na competência II teve 

uma queda de mais de 12% com relação ao ano anterior. Contudo, esse índice 

ainda não pode ser avaliado como uma melhora no desempenho relacionado à 

compreensão temática, afinal, mesmo com a mobilização dos textos 

motivadores para contribuir para o posicionamento do candidato, os índices de 

atendimento das competências que avaliam a argumentação e a proposição 

(competências III e V) mantiveram no mesmo patamar dos anos anteriores, ou 

seja, com índices abaixo da média muito próximos dos índices medianos, como 

serão apresentados adiante. 

  

2. Desempenho por competências: Enem 2013, 2014 e 2015  

Os índices do Quadro 04 (Anexos) a serem avaliados aqui referem-se à 

avaliação da competência II, demonstrados nos níveis 1 e 2 que indicam, 

respectivamente, o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio 

precário do texto dissertativo-argumentativo, com traços constantes de outros 

tipos textuais (40 pontos) e desenvolvimento do tema recorrendo à cópia de 

trechos dos textos motivadores ou domínio insuficiente do texto dissertativo-

argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação - 80 

pontos. 
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Um aspecto necessário a se considerar nos índices de tangenciamento 

(nível 1) é que o descritor de sua ocorrência, como indica o Quadro 3: 

―Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do 

texto dissertativo-argumentativo, com traços constantes de outros tipos 

textuais‖. Logo, o avaliador, ao atribuir a nota, está diante de dois itens: o 

atendimento à temática ou a adequação ao tipo textual exigido. Essa dupla 

avaliação impede uma leitura exata do dado numa análise quantitativa, 

considerando que não é possível afirmar para qual desses dois aspectos 

realmente a nota foi atribuída. Esse é um dos fatores negativos a ser apontado 

na Matriz de Referências utilizada pelo Inep na avaliação dessas provas.  

Mesmo diante do argumento de que a adoção desses critérios 

parametrizadores é indispensável em uma avaliação em massa, a forma com 

que a avaliação dessa competência está posta não impede uma avaliação 

subjetiva do avaliador que pode considerar o atendimento ao tema mais 

importante e atribuir nota ao primeiro aspecto delimitado, mesmo o que o texto 

não atenda à estrutura exigida, ou vice e versa, no caso do avaliador 

considerar apenas o aspecto formal da estrutura textual mais importante e 

avaliá-la no nível 1, mesmo tendo atendido à temática. 

Para fins desta abordagem, entendemos que a nota foi atribuída para a 

questão temática nessa competência por ser o aspecto mais evidente no seu 

descritor, que inicia com a expressão: ―Compreender a proposta de redação e 

aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema‖. 

Assim, verificamos que o tangenciamento, atribuição de menor nota nessa 

competência, com exceção dos resultados do desempenho nesse nível e 2015 

que foi apenas de 3,1%, teve um alto índice de ocorrências nos anos 

anteriores, ultrapassando a casa dos 10% no Exame de 2013 e dos 16% em 

2014. 

Quanto aos descritores do nível 2 da Competência II temos, verifica-se 

um avanço na temática, mas ainda não suficiente para garantir um 

desenvolvimento mais aprofundado da questão. Embora, nesses casos, o tema 

não seja totalmente atendido, apresenta assuntos relacionados à temática e, 

por trazer enunciados próprios, recorre à cópia dos enunciados dos textos 
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motivadores. Esse aspecto é muito relevante para o resultado final da nota, já 

que seu não atendimento impedirá um bom desempenho nas competências III 

e IV, que requerem, necessariamente, uma compreensão do tema para 

viabilizar a organização e seleção de argumentos e ainda a proposição de 

solução para os possíveis problemas levantados.  

Embora esses níveis tenham melhorado nos exames de 2013 e 2015, os 

percentuais de notas que ficaram nesse nível foi mais 30% o que requer ainda 

uma reflexão na busca de caminhos para a melhoria da produção textual dos 

alunos do ensino médio, afinal, os dados apresentados indicam que candidato 

não avança no sentido de expor seu posicionamento de maneira objetiva, com 

argumentos claros e com uma postura crítica para a solução da problemática 

em questão. Essas médias indicam que os candidatos elaboram apenas um 

recorte dos textos motivadores, e que a falta de uma compreensão mais efetiva 

nesse diálogo com os textos motivadores, o impedem de apresentar uma 

proposição adequada e relacionada à discussão proposta. 

 

3. O diálogo com os enunciados: compreensão sobre significação e 
tema  

A problemática do atendimento ao tema na redação levantada até aqui 

exige um aprofundamento na questão acerca do significado. Esse 

entendimento não é tão simples como se faz pensar as teorias que se apoiam 

na crença de que o significado resulta de uma compreensão passiva do 

interlocutor, e é, na opinião de Bakhtin/Voloshinov, um problema de difícil 

compreensão. (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 201, p.183).  

As atividades relacionadas à produção de texto na situação monitorada 

da prova avaliada leva em consideração que o candidato seja capaz de 

compreender de forma ampla as relações que a banca fez ao selecionar textos 

motivadores relacionados ao tema e de posicionar-se ativamente frente a eles, 

bem como diante dos significados dos enunciados neles presentes.  

Essa habilidade que, teoricamente, deve ter sido trabalhada na prática 

pedagógica por ser uma diretriz dos Parâmetros Nacionais Curriculares para o 

Ensino Médio, não é demonstrada nos resultados dos percentuais de fuga ao 
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tema e de tangenciamento e, ainda, os altos índices de notas indicam textos 

produzidos à semelhança dos textos motivadores, fato que sugere que a 

compreensão de tema para os candidatos está encerrada na ideia de que ele 

significa aquilo que está ali, limitado pelas formas estruturais e linguísticas das 

palavras, enquanto, na verdade, o tema é único e diferente em cada uma 

daquelas enunciações. 

Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas 
formas linguísticas que entram na composição (as palavras, as 
formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), mas 
igualmente pelos elementos não verbais da situação. Se perdermos 
de vista os elementos da situação, estaremos tampouco aptos a 
compreender a enunciação como se perdêssemos suas palavras 
mais importantes. (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 2014, p.136)  

Além dessa definição bakhtiniana de tema, outro conceito relacionado à 

compreensão do enunciado, nesse processo de interação dialógica da 

linguagem, é o da significação, aspectos indispensáveis para o alcance de uma 

argumentação clara e lógica. Para Bakhtin, o tema, como a própria enunciação, 

é único, individual, não reiterável e difere da significação, pois esta, e ao 

contrário daquele, é reiterável, idêntica, resultante de uma convenção, mas 

igualmente indispensável na composição do enunciado, 

O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura 
adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da 
evolução. O tema é uma reação da consciência em devir ao ser em 
devir. A significação é um aparato técnico para a realização do tema. 
Bem entendido, é impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta 
entre significação e o tema. Não há tema sem significação e vice-
versa. ((BAKHTIN; VOLOSHINOV, 2014, p.136).  

Como não é possível separar exatamente as fronteiras que delimitam o 

tema da significação, Bakhtin defende que a interrelação entre ambos deva ser 

avaliada tomando o tema como um estágio superior da capacidade linguística 

de significar, e a significação, um estágio inferior, apenas um potencial para 

significar num determinado enunciado. Nesses casos, a análise do tema 

depende da investigação contextual de dada palavra ou expressão em uma 

enunciação concreta, e a da significação será voltada para investigação da 

palavra nos seus aspectos linguístico-conceituais. Tais conceitos fundamentam 

a posição teórica de compreensão na teoria bakhtiniana, já que essa 



1107 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

constituição do enunciado exigirá uma compreensão ativa na sua mais 

completa significação:  

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 
correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em 
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de 
palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosa e 
substanciais forem, mais profunda é a nossa compreensão. 
((BAKHTIN; VOLOSHINOV, 2014, p.137).  

É essa compreensão que se opera nas situações cotidianas da interação 

humana. Tal como ocorre nas réplicas dos diálogos face a face nas quais se 

transfere aos interlocutores as impressões e ideias interiores em forma de 

resposta, contrapondo a palavra do outro, não só de forma oposta, como 

assertiva ou de indiferença. O contexto de produção de texto no Enem é uma 

forma de diálogo, considerando que se espera, na compreensão do tema, uma 

resposta para cada significação enunciada na proposta, ocorre, de acordo com 

o que se pode avaliar do trabalho dos professores e alunos pesquisados na 

fase de observação, as atividades que antecedem a produção de um texto 

argumentativo, ainda não viabilizam esse olhar do aluno. O texto base utilizado 

como base para a produção observada serve apenas de  

No entanto, não é com esse olhar a questão da produção de texto no 

ensino médio tem sido vista. A maioria dos candidatos apenas reproduzem os 

sentidos dos enunciados, como se pode deduzir do percentual de redações por 

recorrerem às cópias dos textos da proposta ou ainda por apenas tangenciar o 

tema e como ―A significação não está na palavra nem na alma do falante, 

assim como também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da 

interação do locutor e do receptor produzido através do material de um 

determinado complexo sonoro‖ (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 2014, p.137), a 

prática de produção deve ser um constante diálogo, não só do aluno com o 

texto ou textos que servem de apoio para o texto a ser produzido. 

Do que foi observado na didática das aulas avaliadas e no 

comportamento do professor e do aluno no momento de preparação para a 

escrita, pouco ou quase nada é feito com relação à busca pelo acordo, para a 

troca ou para a compreensão dos sentidos da temática apresentada. Assim, 
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busca-se refletir sobre a contribuição para uma mudança de atitudes com 

relação à prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa do ensino 

médio para que essa consciência sobre a capacidade discursiva do aluno 

possa ser desenvolvida a partir de uma prática pedagógica mais dialógica, já 

que a compreensão dos enunciados é uma construção realizada a partir do 

outro, e é nesse processo dialógico de trocas de sentidos e significações que 

se materializa o discurso. 

Dessa forma, será possível conduzir a formação discursiva do estudante 

do ensino médio com vistas a torná-lo sujeito mais consciente e ativo na 

produção de seus discursos, os resultados negativos apresentados com 

relação à produção de texto desses estudantes dificilmente serão modificados.     

 

Considerações finais 

O presente trabalho buscou apresentar as investigações iniciais com 

relação aos números nacionais que comprovam a ineficiência no atendimento à 

compreensão temática, bem como apresentou os caminhos teórico-

metodológicos embasados nas teorias da Linguística Aplicada e nos conceitos 

de compreensão e dialogismo bakhtiniano.  

A partir dessa investigação, a pesquisa investigará, na prática de sala de 

aula da escola pesquisada, como estão sendo trabalhadas essas competências 

para a realização da prova do Enem 2017, e analisará, nos textos que serão 

produzidos na redação do Enem de 2017, a permanência ou não das 

deficiências relacionadas ao atendimento temático. Com isso, pretende-se 

ressaltar a necessidade de práticas de ensino voltadas ao desenvolvimento de 

habilidades de leitura e compreensão que minimizem a deficiência que o 

estudante brasileiro demonstra na produção de seus textos. 
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LA DIMENSIÓN ARGUMENTATIVA DEL TEATRO 

Susana Mirta Civitillo 
Universidad de Buenos Aires  

 
 
Resumen: En la presente ponencia nos proponemos abordar el análisis de la 
discursividad de la dimensión argumentativa del Teatro a partir de un recorte del 
corpus que integra la investigación para nuestra tesis de Doctorado (FFyL, UBA). Se 
han elegido las siguientes obras: El Niño Argentino (2006) y Terrenal. Pequeño 
Misterio Ácrata (2014), ambas del dramaturgo argentino Mauricio Kartun. El trabajo 
está centrado en el estudio de la argumentatividad como constitutiva de la situación de 
enunciación, del enunciado de la dramaturgia y de la singularidad del discurso teatral. 
Consideramos que la presentación del mencionado trabajo se vincula con la temática 
del Seminario en tanto que la perspectiva dialógica adoptada permite observar y 
mostrar la potencialidad del Teatro de producir espacios de subjetivación y de 
interdiscursividad social en el nivel de la poíesis. El marco teórico-metodológico se 
basa en las concepciones del drama moderno, en aportes de las diversas disciplinas 
teatrales y en las específicas del Análisis del Discurso.  
Palabras clave: Argumentatividad. Enunciación. Poíesis. Subjetivación. 
 
Abstract: The aim of this paper is to study the discourse analysis of the argumentative 
dimension the Theatre has. The starting point is part of the research corpus for our 
Doctorate thesis (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). The 
plays chosen for this work are EL Niño Argentino (2006) and Terrenal.Pequeño 
Misterio Ácrata, both written by the Argentine playwright Mauricio Kartun. The paper is 
centred on argumentativity as a constituent of the énonciation situation and the 
énoncé, bearing in mind the special qualities of drama discourse. We consider that the 
topic is connected to the Seminar main subject in that the dialogical perspective 
adopted allows the researcher to observe and show the Theatre potentiality in 
producing room for subjectivation and social interdiscourse, both occurring in the 
poíesis level. The theoretical and methodological frames are based on modern drama 
conceptions, theatre disciplines and the specific ones belonging to Discourse Analysis.  
Keywords: Argumentativity. Énonciation. Poíesis. Subjectivation.  
 
 

Introducción 

Nos proponemos, según lo adelantado, presentar un análisis de la 

discursividad de la dimensión argumentativa del Teatro observada en un 

corpus que integra nuestra investigación para la tesis de Doctorado 

(FFyL,UBA). La temática se centra en un aspecto menos transitado por el 

Análisis del Discurso y aun por los estudios teatrales propiamente dichos: la 

argumentatividad como constitutiva de la poíesis de la dramaturgia, de la 

situación de enunciación y del enunciado, insertos en contextos culturales que 
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impregnan cada obra con particular densidad. El corpus elegido para la 

ponencia está compuesto por las obras teatrales El Niño Argentino (2006) y 

Terrenal. Pequeño Misterio Ácrata (2014), de Mauricio Kartun, dramaturgo 

argentino, director teatral e investigador.  

Pensar la dimensión argumentativa del Teatro desde esta perspectiva 

implica un marco teórico abarcativo de diversas disciplinas que permitan, en 

primer lugar, fundamentar el análisis en bases epistemológicas conducentes a 

indagar la dramaturgia en su singularidad. En segundo lugar, construir una 

metodología adecuada. En tercer lugar, adoptar un concepto de texto de 

dramaturgia que ponga de relieve su potencialidad teatral. Podría decirse su 

esencia teatral y no su literaturidad, propia de otro campo del conocimiento. 

Nos ocupamos de una discursividad analizable no solo como materialidad 

lingüística o semiótica únicamente sino como una textualidad compleja en 

cuanto al espesor de significantes, posibles significados y sentidos, abiertos en 

los procesos de escritura y creación hasta la puesta en escena, habida cuenta 

de que el teatral es, por definición, un discurso que sucede en el ―convivio‖, es 

decir, en el ―banquete compartido‖ de la presencia escénica y expectación del 

objeto de arte llamado obra teatral (Dubatti, 2002; 2007; 2008; 2016). Es un 

discurso que obra en el cuerpo de los actores, en el espacio escénico, en el 

auditorio, a partir de un texto anterior o de uno generado con posterioridad a la 

puesta. 

Hemos focalizado el estudio del entramado argumentativo en el nivel de 

la poíesis del discurso teatral por considerar que dicha argumentatividad 

sucede dentro de núcleos y subnúcleos poiéticos, en los que confluyen de 

manera estrechamente relacionada todas las propiedades mencionadas 

anteriormente unidas a los componentes temáticos. El acontecimiento 

convivial, aurático, es la instancia en la que fundamentalmente ello sucede, no 

en la del texto por sí solo . Retomamos el término poíesis de la Poética de 

Aristóteles, concepto que nos remite al hacer de la producción artística. Sin 

embargo, cabe formular algunas aclaraciones respecto del análisis. La más 

importante, de orden metodológico y aun epistemológico, es definir con qué 

tipo de textualidad trabajamos en el presente estudio. Nuestro objeto de 
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análisis se basa en el concepto ―texto de dramaturgia‖ (Dubatti,2008), fijado y 

publicado con posterioridad al acontecimiento teatral en plenitud, sin por ello 

dejar de lado los componentes que pudieron recogerse en la expectación de 

las obras y aquellos que pudieron reunirse a partir de entrevistas grabadas, 

editadas por diversos medios, paratextos, entre otros materiales. Según 

veremos, en el corpus operan constructos retomados de la Historia Argentina, 

como en el caso de El Niño Argentino, y del mito bíblico de Caín y Abel como 

en Terrenal, en la que aparecen enfrentadas dos visiones de mundo. 

Predominan refuncionalizaciones de géneros teatrales, enunciados 

sentenciosos, refranes y lugares comunes tendientes a conformar memorias 

discursivas presentes en la cultura. La recurrencia y predominancia de los 

mencionados componentes conducen a pensar en la presencia de un orden 

metafórico de la cultura, en términos de Barei (2012), en el teatro de Kartun. 

Asimismo, el encadenamiento discursivo permite reflexionar sobre la 

construcción de ideologemas retomados por el dramaturgo (Angenot, 2012).  

 

1. La enunciación en la dramaturgia de Mauricio Kartun. Dimensión 
argumentativa de la poíesis. 

Hemos centrado el análisis de la enunciación de las dos obras que 

conforman el corpus en los siguientes componentes, organizados en núcleos 

de sentido en torno de los denominados ―elementos de saber‖ (Courtine, 1981):  

 la construcción del enunciado semiótico-lingüístico por la densidad de 

imágenes que despierta y por la potencialidad teatral observable ya 

en el texto de dramaturgia; 

 la construcción de los campos metafórico-metonímicos; 

 la construcción de los campos tópicos a través del entramado de los 

anteriores componentes; 

 el uso y refuncionalización de diversos géneros teatrales; 

 el posicionamiento socio-político de izquierda de Mauricio Kartun, en 

la actualidad sin pertenencia partidaria. 

La presencia de algunos de los mencionados componentes se anticipan 

en los enunciados de los títulos, El Niño Argentino y Terrenal. Pequeño misterio 
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ácrata. Ambos presentan una singular densidad poiética y adelantan una 

orientación argumentativa en su formulación, desplegadas en el devenir 

dramático de cada una de las obras. En la primera de ellas, el sintagma El Niño 

Argentino condensa un conjunto de topoi , en términos de Oswald Ducrot , los 

que a su vez construyen una primera imagen: la de uno de los personajes 

centrales, el joven de familia rica llamado Argentino. La ambigüedad y 

polisemia del sintagma reside en los usos sociales del lexema ―Niño‖, en la 

época y localización en las que transcurre la obra, la República Argentina a 

principios del siglo XX, usos tales como vocativo empleado por criados y 

peones para dirigirse a los hijos de sus patrones y como descripción de un 

status social. Complementariamente, Argentino, alude al nombre propio y a la 

nacionalidad, es decir, a un personaje considerado representativo de dicho 

status y de una clase que en la acción dramática es objeto de la crítica y 

denuncia. En la segunda de las obras, el título, Terrenal, y el subtítulo, 

Pequeño misterio ácrata, están construidos también mediante un juego de 

ambigüedad y de polisemia en el que intervienen haces de topoi. Basada en el 

mito bíblico de Caín y Abel, la obra despliega dialécticamente dos visiones del 

mundo y de la vida. Kartun retoma y refuncionaliza el género teatral misterio 

(ss.XIII a XVI), género empleado para transmitir contenidos religiosos y luego 

empleado por el teatro laico. Se pone en escena entonces lo propio de la tierra, 

el misterio como género y el relato religioso contado desde una perspectiva 

laica y ―ácrata‖, es decir, apócrifa. En suma, la construcción de los títulos 

conforma un campo metafórico no solo de exposición de tópicos sino de 

componentes poiéticos con valor argumentativo. 

Nos dedicaremos a continuación al análisis de cada una de las obras 

desde la particular focalización adoptada, la que sin duda implica un recorte 

interpretativo. En El Niño Argentino tanto la acción dramática como los 

enunciados de los diálogos y de las didascalias crean una estructura morfo-

temática que se inicia como parodia de tópicos recurrentes de la Historia y 

Literatura argentinas y finaliza como tragedia. Los cuadros o escenas son 

denominados ―Jornadas‖, en alusión al relato de viaje. En la primera de 
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aquellas, las didascalias ambientan la acción y se presentan los personajes. 

Dice el texto: 

Última bodega del paquebote. (…) De la lejanía, parches y bronces, 
aires de banda, interpretan la canción Aurora con más entusiasmo 
que afinación. Una voz femenina narra en la oscuridad: 

Caracho, dijo el Muchacho, 

Que me busca temprano la mano.   

Quien habla es la Vaca, llamada Aurora, personaje narrador y delegado. 

Ella abre y cierra la obra. Luego, se presenta Muchacho, el peón, mientras se 

dirige a la Vaca para ordeñarla:  

Yo y usté Aurora divina                

gateada Holando-argentina 

(…)  

Usté y yo, peón de cría,  

que ni nombre todavía, 

en adelante: el muchacho 

Finalmente, entra en escena el Niño Argentino: Por la escalera baja 

displicente el Niño Argentino. Siempre melancólico. Siempre apático e 

indiferente.  

Niño Argentino (Para sí): ¿No te das cuenta cretino 

           que soy El Niño Argentino?  

Puede apreciarse en estas citas la versificación en octosílabos rimados. 

Cabe aclarar que para este trabajo no se ha realizado un estudio 

pormenorizado de la métrica de los versos ni de la extensión de las estrofas, 

cuestión que requiere la escucha minuciosa de los diálogos, pero sí puede 

apreciarse la musicalidad que contribuye al sentido paródico de los enunciados. 

Los diálogos recitados de Muchacho y del Niño remiten a la payada, género 

poético-musical que pone en contrapunto dos visiones de mundo, de 

situaciones: 

Niño Argentino:          Muchacho:  ¡Se rechaza! 

Qué carencia de pupitre             ¡No sé historia como usté  

no haberlo leído a Mitre             pero domino la faca!  
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El enfrentamiento discursivo del inicio se sostiene e intensifica hasta el 

final trágico, en el que Muchacho, luego de haber faenado a la Vaca, asesina al 

Niño. Por otra parte, son recurrentes las referencias intertextuales, siempre 

paródicas, con la Literatura argentina, por ejemplo: 

Con el Martín Fierro, de José Hernández:  

―Si es más que padre un amigo‖.  

Con La Cautiva y El Matadero, de Esteban Echeverría. El intertexto con 

inversión de sentido se materializa en el parlamento de Aurora luego de los 

actos de zoofilia por parte de Muchacho y del Niño:  

Cautiva de dos cautivos 

que me abusan como envase:  

uno me viola, el otro me ama  

En El Matadero, la víctima es un joven unitario torturado y violado. En la 

presente obra, la víctima de la violación zoofílica es la Vaca. Otro tipo de 

referencias intertextuales lo constituyen las canciones patrias, la ya 

mencionada Aurora, el Himno Nacional, el Himno a Sarmiento. Resumiendo, la 

parodización de estos componentes culturales apunta a la denuncia, ―el 

ladrillazo en la vidriera‖, en palabras de Mauricio Kartun, metáfora que 

condensa en parte su poética en cuanto a que no se trata de teatro de tesis 

propiamente dicho sino de un teatro que presenta el conflicto dentro de la 

acción dramática como constitutivo.  

De la situación sórdida y sin salida de El Niño…, la otra obra 

considerada en el corpus, Terrenal, trabaja una dramaturgia que, a partir del 

mito bíblico de Caín y Abel, expone dialécticamente la oposición entre una 

forma de vida capitalista, de acumulación, y otra, de vida desinteresada y 

centrada en otros valores. Nuevamente, Kartun no presenta una confrontación 

de ideas abstractas sino que pone en acción cómo esos principios conforman 

subjetividades individuales y sociales. Hemos organizado el análisis según 

algunos núcleos de sentido raigales, a saber:  

 Formas y estilos de vida opuestas entre los personajes Caín y Abel: 

una, sedentaria, sujeta a arar la tierra, establecer pesas, medidas, 
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clasificaciones, delimitaciones, y, la otra, pastoril, ligada al presente, 

de respeto a la Naturaleza y sus ciclos. 

 Posesión y propiedad de la tierra: partición del terreno entre parcelas 

de sol y sombra, entre derecha e izquierda; entre guardar y acumular 

y, su opuesto, el compartir. 

 Tatita, el personaje Dios Padre para Caín y Abel, y la relación de ellos 

con él.  

La trama verbal de la oposición dialéctica se construye mediante la 

recurrencia de, entre otros componentes, enunciados sentenciosos, retoma de 

enunciados bíblicos, reformulación de refranes y lugares comunes con 

orientación similar a la del sentido común burgués o con sentido inverso. Dicha 

oposición sucede en una acción dramática la que, en la refuncionalización de 

los diversos géneros empleados por el dramaturgo, intensifica la crítica y la 

denuncia. De acuerdo con lo expresado por él mismo en diversas entrevistas, 

en particular la que acompaña la edición impresa de Terrenal, Mauricio Kartun 

retoma lo que denomina ―viejos‖ géneros tales como el varieté, el tablado, el 

retablo titiritero, los espectáculos de folcloristas, la escena carnavalesca. En 

nuestra opinión, el autor mezcla, fusiona los géneros y crea una poética propia 

con predominio de la parodia, en tanto desvío del sentido original del enunciado 

hacia otros sentidos que reactualizan y reafirman las incongruencias de las 

distintas visiones del mundo y de la vida. Caín y Abel comparten un terreno 

baldío, cerca de un río llamado Tigris, donde viven. La descripción de las 

didascalias remite a zonas similares a las de la provincia de Buenos Aires. Caín 

cultiva morrones en su parcela y Abel cría carnada para la pesca, su oficio. Los 

siguientes enunciados muestran la discusión dialéctica que se entabla entre los 

personajes:  

Respecto de la propiedad y de la vida de cada uno: 

Caín: Sagrado el capitalito… 

   Mido y marco. Y delimito. Lo del uno y lo del otro. Lo suyo y lo mío. 

   Algo es de alguien… 

   Todo es de nadie 

   …ahora tengo chumbo…(arma, que se transforma más adelante en 
quijada de burro)  
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   (…) Invertí fortuna pero duermo tranquilo.  

Abel: Vivo de la isoca, Caín, y el torito las engendra.
1
  

   Lo que saco lo doy. Comparto. 

   Contemplad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni 
hilan pero ni Salomón en  

   toda su gloria estuvo más espléndidamente vestido.  

Respecto de la naturaleza y la tierra: 

Abel: En la naturaleza está la riqueza… 

Caín: Me viene al pie la naturaleza a mí. 

Abel: Patrimonio de la humanidad la tierra. 

Caín: No señor; la tierra…es de quien la trabaja.  

Respecto de la relación con Tatita, Dios, con quien se relacionan ambos 

aunque de distinta manera: 

Caín: Para algo Tatita nos dejó acá… 

Abel: Se olvidó Tata de nosotros. ¿No se da cuenta? Años y años sin 
volver y usted lo sigue aguardando. 

Tatita llega y se presenta como el personaje en el cual se delega la 

responsabilidad de otorgar cierta posible salida aunque deja que se cumpla la 

historia del mito. Los enunciados sentenciosos, refranes y lugares comunes 

con inversión de sentidos, constituyen la trama argumentativa de su rol como 

voz de autoridad que dirime la contienda:  

Respecto de su propia desilusión: 

Tatita (a ambos hermanos): Isoca y Morrón. Qué dúo p´al balneario. 
El Dúo Agrícolo-Ganadero. 

Respecto de la crítica a Caín, a quien ridiculiza por inversión del sentido 

de los principios que este sostiene: 

Tatita: Hay que estar al pie del morrón (por ―al pie del cañón‖) 

Tatita: …ladrador como perro petiso… 

Caín: Mejor solo que mal acompañado. 

Tatita responde: El buey solo bien salame. (por ―el buey solo bien se 
lame‖) y, en otra secuencia: 

       El uno es la tragedia, Caín. 

       …el que no posa cerquita no sale en la estampita… 

Respecto de la creación del universo:  

                                                           
1
 Isoca: larva de una variedad de escarabajo, torito. 
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Tatita (irónicamente a Caín): Derecho había pero fuiste revés. 
Ustedes solo tenían que estar.  

            Escuchar la música celeste y estar. (…) y vos infeliz te pusiste 
a edificar  

            una peña con boletería y marquesina. 

Respecto de la culpa de Caín y el castigo que le cabe por el 

asesinato de Abel. En este caso, los enunciados destacan, por un lado, las 

consecuencias de las propias acciones y, por otro, la continuidad de la estirpe 

de Abel, utopía no exenta de luchas:  

Caín: Yo no fui. Defensa propia. Yo le di el alto: Legítima defensa. 
Vivimos en continua zozobra. Acá te matan por el ser y la nada. No 
hay justicia, no hay ley… 

Las didascalias indican las acciones que siguen: 

Se alarma. Arrastra el cuerpo de Abel y lo esconde también bajo la 
chapa. 

Por el lugar de siempre Tatita aparece lento. Conmovido.  

Tatita (a Caín): Destierro, Caín…Vas a andar sin detenerte y no te 
alcanzará la tierra… 

       Sos tu condena, Caín. (…) Sos el fruto de lo que plantaste. 

Caín se confiesa como ―fraticida‖ por fratricida pero Tatita le responde 
duramente: 

Tatita: Genocida sos, cretino; ejecutaste a todo el resto de tu pueblo.  

La amante de Abel, la maestra del pueblo, también pretendida por Caín, 

espera un hijo del aquel. Tatita vaticina el destino que correrán los personajes:  

 (…) En la estirpe Caín viajará siempre de polizón la estirpe Abel. 
Tendrás otros hijos de tu    sangre pero la sangre de tu hermano 
seguirá bajo tus techos. 

 

2. Presencia de un orden metafórico de la cultura y de ideologemas. 

Desde nuestra perspectiva, ambas obras recogen haces de topoi y de 

metáforas en enunciados recurrentes hacia la construcción de un enunciado 

global, en cada uno de los casos mediante cadenas de memorias discursivas, 

intratextuales e intertextuales con otros objetos de arte y con la serie social. 

Retomamos para el estudio de esta temática el concepto de la investigadora 

Silvia Barei (2012), quien asevera: ―El orden metafórico, que es un orden cognitivo e 

ideológico, se manifiesta como una metáfora de base, fuerte, más próxima a la noción de 

cadena‖ y ―como una metáfora que se multiplica en constelación‖. La autora desarrolla 
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también los conceptos de ―haces de metáforas‖ y de ―lugares sociales‖ en 

relación con el mencionado orden metafórico. La predominancia de enunciados 

metafórico-metonímicos, refranes y lugares comunes en general, construidos a 

su vez a la manera de campos isotópicos rítmicos, con musicalidad propia, 

provenientes del habla cotidiana, crea un orden metafórico que presenta el 

estado de cosas en el orden político-social.   

Por otra parte, algunos aspectos que se desprenden de lo expresado 

anteriormente permiten reflexionar sobre la presencia de ideologemas en las 

cadenas de memorias discursivas de las obras. Nos basamos para esta 

afirmación en las definiciones y conceptos en de Mark Angenot ( 2012). De 

acuerdo con el autor: ―Los enunciados no deben tratarse como ‗cosas‘, como ´mónadas´, 

sino como ´eslabones´ de cadenas dialógicas‖ (…) (están) ´llenos de ecos y de 

recuerdos´penetrados por ´visiones de mundo, tendencias, teorías´ de una época‖. Así 

consideradas, las cadenas discursivas de El Niño Argentino y de Terrenal 

tienden a constituir ideologemas en el sentido que da al concepto Angenot: 

―pequeñas unidades significantes dotadas de aceptabilidad difusa en una doxa dada y de 

interdiscursividad (como interacción e influencia mutua en las axiomáticas del discurso)‖ . 

Precisamente, en su dramaturgia, Kartun retoma críticamente una doxa 

relacionada con la Historia Argentina, los textos de algún modo canónicos de la 

Literatura, los mitos bíblicos y saberes de cierto sentido común. Los 

procedimientos teatrales empleados la hacen asequible y reconocible para el 

auditorio, tanto en el nivel del expuesto como en el nivel del presupuesto 

subyacente y en el no-dicho del subtexto  

 

Consideraciones finales 

Diversos investigadores coinciden en que el teatro constituye un espacio 

de subjetivación, de de-subjetivación y re-subjetivación (Dubatti, 2007). Kartun 

presenta el reverso de un orden metafórico tomado como natural y trágico a la 

vez, una ―metáfora epistemológica‖, en palabras de Umberto Eco (1992). La 

refuncionalización de géneros populares y la parodización de constructos 

morfo-temáticos cristalizados denuncian la tragedia oculta bajo la apariencia de 

lo aceptable socialmente. En este sentido, la singular poíesis de El Niño 
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Argentino y Terrenal posibilita, de distinta manera en cada caso, que ese 

espacio contenga una dimensión argumentativa crítica de alta densidad 

semántica y que el espectador pueda pasar por una experiencia de 

subjetivación que le permita reconfigurar ese orden metafórico.   
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ESCRITA, ARGUMENTAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA 

EXPERIÊNCIA DIDÁTICO-DIALÓGICA 

Symone Nayara Calixto Bezerra Almeida 
Universidade Estadual da Paraíba 

 
 
Resumo: Objetivamos, neste trabalho, discorrer acerca da influência que o blog 
intitulado ―Leituras da mídia política: você faz?‖ acarretou para a formação de alunos 
críticos através do trabalho com a leitura da mídia política, nas Eleições 2014 para 
Presidente da República e, principalmente, com a escrita do gênero artigo de opinião. 
Para tanto, selecionamos dois artigos produzidos pelos alunos envolvidos com intuito 
de compreendermos como a argumentação é produzida. Metodologicamente, a 
intervenção foi desenvolvida numa turma de 16 alunos do segundo ano do ensino 
médio, de uma escola pública. Os resultados apontam que: a) as produções 
analisadas cumprem com as características do gênero, mas evidenciam atividades de 
cópias explícitas e b) a vivência didática proporcionou a formação de escritores 
críticos.  
Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso. Argumentação. Escrita. Artigo de 
Opinião.  
 
Abstract: The purpose of this paper is to discuss the influence that the blog titled 
"Readings of the political media: you do?" Led to the formation of critical students 
through work with the reading of political media, in the 2014 Elections for President of 
the Republic and, mainly, with the writing of the genre opinion article. To do so, we 
selected two articles produced by the students involved in order to understand how the 
argumentation is produced. Methodologically, the intervention was developed in a class 
of 16 students of the second year of high school, of a public school. The results show 
that: a) the analyzed productions comply with the characteristics of the genre, but show 
explicit copy activities and b) the didactic experience provided the training of critical 
writers. 
Keywords: Dialogical Analysis of Speech. Argumentation. Writing. Opinion article. 
 
 

Introdução 

Utilizar a linguagem e desenvolver competência comunicativa só é 

possível a partir do envolvimento do indivíduo em uma prática social crítica e 

atuante, pois este é o meio pelo qual o homem se define perante a sociedade. 

No entanto, nem sempre a linguagem foi vista dessa forma. A escrita, por 

exemplo, por muito tempo, devido à hegemonia da oralidade, foi vista como 

algo não muito importante no processo de comunicação verbal do ser humano. 

Sautchuk (2003) nos mostra que até o século XX a escrita não foi prioridade. 

Só a partir de estudos mais avançados da Linguística Textual, e ainda 
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obedecendo a regras bem peculiares, foi que a linguagem escrita passou a ser 

reconhecida como um processo de produção e paulatinamente foi perdendo a 

característica de mera transcrição de códigos e assumindo a ideia de que a 

intenção comunicativa poderia se realizar para além do discurso. 

O grande desafio atual dos docentes de língua materna é rever 

prescritivas concepções de linguagem, cuja principal característica da produção 

textual consistia em um uso exacerbado de transcrições e regras gramaticais. 

Precisamos de uma postura pedagógica de ensino de língua que possibilite o 

aprendiz a mobilizar os mais diversos saberes e competências com o intuito de 

participar de maneira funcional e interativa de uma sociedade dominada por 

mudanças culturais, sociais, científicas e econômicas. Ao considerar que a 

comunicação se realiza sob a forma de textos, cabe à instituição de ensino, na 

figura do professor, desenvolver as competências de seus alunos relacionadas 

às habilidades de ler, escrever textos orais, escritos e/ou verbo-visuais. 

Para tanto, contamos com a utilização dos mais diversos gêneros 

discursivos em sala de aula, que permitem ao aluno entendê-los como estáveis 

e mutáveis. Segundo Sobral (2009), o gênero discursivo é estável porque 

possui características que o identificam como tal e mutável por estar em 

constante transformação. Sempre que precisa ser empregado, altera-se para 

atender a uma determinada situação social que, muitas vezes, necessita que 

um determinado gênero se transforme em outro. O Círculo o define como 

―formas relativamente estáveis e normativas do enunciado‖ (BAKHTIN, 2003, p. 

286).  

Entender o ensino de língua materna de numa perspectiva dialógica é 

privilegiar a interação professor-aluno como forma de construção do 

conhecimento em que o professor coloca em movimento aspectos constitutivos 

da relação sujeito/linguagem, comunicação/expressividade, leitura/produção/ 

autoria.  

Nesse sentido, o ensino de Língua Portuguesa, na contemporaneidade, 

precisa vincular, cada vez mais, práticas pedagógicas que concebam os 

fenômenos linguísticos numa perspectiva de prática social, de vivências em 

espaços situados de comunicação e de interação discursiva. Assim, partindo 
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do princípio de que ―a escrita é uma construção social, coletiva, tanto na 

história humana como na história de cada indivíduo‖ (GARCEZ, 2001, p. 02); e 

de que a argumentação na linguagem trata-se do exercício de uma atividade 

discursiva em que o indivíduo é levado a formular claramente seus pontos de 

vista e fundamentá-los mediante a apresentação de razões que sejam 

aceitáveis a interlocutores críticos (LEITÃO, 2011),  

Assim, objetivamos, neste trabalho, discorrer acerca da influência que o 

blog intitulado ―Leituras da mídia política: você faz?‖ acarretou para a formação 

de leitores críticos e reflexivos através do trabalho com a leitura da mídia 

política nas Eleições 2014 para Presidente da República e, principalmente, com 

a escrita do gênero artigo de opinião de temática política. Para tanto, 

selecionamos dois artigos produzidos pelos alunos envolvidos na intervenção 

didático-dialógica com intuito de compreendermos como a argumentação foi 

construída levando em consideração: a) as características do gênero discursivo 

em questão e b) a presença de relações dialógicas oriundas das discussões 

empreendidas nas atividades do blog pedagógico elaborado para este fim. 

Tivemos contribuições teóricas advindas da Análise Dialógica do Discurso 

(Bakhtin e o Círculo) e dos estudos da Argumentação (FIORIN, 2015).  

 

1. Das questões teórico - metodológicas: diretrizes seguidas 

Desenvolvemos a presente pesquisa norteados pela necessidade de, a 

partir da perspectiva dialógica no processo de ensino, promover uma reflexão 

crítica por parte dos alunos participantes, com base em situações reais de uso 

da língua (utilização de gêneros). 

Portanto, foi necessário construir um ambiente social que ultrapassasse 

o ―muro da escola‖, nesse caso também virtual, para que os textos fossem 

socializados e, consequentemente, mobilizados na intenção de contribuir para 

a construção desse sujeito crítico, além de mobilizar competências relativas ao 

ensino de língua. Por isso, é necessário, aqui, diante da diversidade de 

abordagens sobre a linguagem e da diversidade de estratégias que permeiam 

o ensino de língua portuguesa, esclarecer como foi o desenvolvimento da 

pesquisa. 
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A pesquisa-ação realizada foi caracterizada de base predominantemente 

qualitativa e interpretativista, porquanto visou, através das interpretações dadas 

ao corpus de análise, compreender as razões pelas quais os fatos que se 

desejam investigar aconteceram, a maneira como os eventos em que esses 

fatos aconteceram estavam organizados e os significados que tiveram para 

seus participantes (CHIZZOTTI, 2006). Nesse panorama, também 

corroboramos Denzin e Lincoln (2006, p. 17), quando expõem:  

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma 
variedade de materiais empíricos - estudo de caso; experiência 
pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e 
produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e 
visuais - que descrevem momentos e significados rotineiros e 
problemáticos na vida dos indivíduos. 

Podemos afirmar, ainda, que a nossa pesquisa é caracterizada como 

AÇÃO porque, como afirmam Barros e Lehfeld (2007), nesse tipo de pesquisa 

há interação entre pesquisadores e pesquisados, além de ser objetivo deste 

método aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência 

do grupo envolvido. Thiollent (1998), nessa mesma perspectiva, mostra que se 

trata de uma pesquisa de natureza empírica, em que os participantes estão 

envolvidos de modo cooperativo e participativo.  

Nesse sentido, preocupadas em buscar estratégias eficazes de ensino 

situadas numa visão dialógica de uso da linguagem, desenvolvemos um 

caminho metodológico de uma pesquisa qualitativa com vistas a atender às 

orientações de Bogdar (1994), que afirma: 1) nesse tipo de intervenção, a 

descrição é de suma importância; sendo assim, o processo é mais importante 

do que produtos ou resultados; 2) o ambiente natural de intervenção 

pedagógica é a fonte direta dos dados; e 3) não existe interesse de 

confirmação de hipóteses construídas previamente, pois o importante, nesse 

caso, é a reflexão por meio da indução. 

Acreditamos, então, que as escolhas metodológicas foram adequadas, 

uma vez que escolas são ambientes sociais onde diversos grupos, com suas 

identidades, valores, interesses e ideologias, interagem. Ademais, tal 

diversidade de fatores influencia o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, 

a interpretação qualitativa em uma metodologia de campo nos ajudou a 
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planejar e conduzir as atividades que subsidiaram a pesquisa, transformando 

os sujeitos em construtores de saberes.  

Como já foi dito anteriormente, metodologicamente, a intervenção foi 

desenvolvida entre os meses de setembro a dezembro de 20141 numa turma 

de 16 alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola pública 

localizada na cidade de Campina Grande – PB – Brasil. Para a realização 

deste trabalho, foi elaborado um Planejamento Didático Dialógico (PDD) de 18 

aulas que ocorreram entre os dias 10 de setembro de 2014 e 11 de dezembro 

de 2014, cujo objetivo foi promover atividades de leitura, discussão e produção 

escrita. Esta última foi realizada tanto no próprio blog2 pedagógico quanto por 

meio de orientações para a produção de artigos de opinião.  

A escolha pelo gênero artigo de opinião se deu pelo fato de ser um 

gênero argumentativo muito abordado no Ensino Médio, e também, segundo a 

professora informante (regente), por ser um gênero que desperta o interesse 

dos alunos. Nós, enquanto pesquisadoras, o julgamos oportuno para trabalhar 

a organização dos argumentos e expressar a visão ideológica sobre o assunto 

abordado, uma vez que:  

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade vem sendo 
elaborado todo um repertório de gêneros do discurso que cresce e se 
diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha 
complexidade (BAKHTIN, 2016, p. 12). 

Portanto, acreditamos ser o artigo de opinião, no contexto de sala de 

aula, um dos possíveis gêneros adequados para o desenvolvimento da escrita 

e do posicionamento ideológico do aluno. 

Para nossa pesquisa, o suporte foi de suma importância para a 

construção dos primeiros textos escritos, com os quais foi possível estabelecer 

as primeiras relações dialógicas entre o que eles liam e o que pensavam sobre 

política, pois isso foi expresso no espaço virtual. Essas atividades de leitura, 

                                                           
1
 É relevante esclarecer que esse trabalho é um recorte de minha tese de doutorado intitulada 

―A contribuição da Análise Dialógica do Discurso para o ensino da escrita escolar: do blog ao 
artigo de opinião‖, defendida em fevereiro de 2018. 
 
2
 Para o desenvolvimento da pesquisa, foi criado um blog que será descrito mais adiante, no 

tópico 2.2.3 deste capítulo. 
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discussão, escrita e reescrita foram realizadas durante o período eleitoral 

(Eleições 2014 para presidente e governador do Estado da Paraíba). Foram 

postadas matérias extraídas de editoriais políticos, blogs jornalísticos e 

diversos outros veículos midiáticos .Todos os textos postados no blog eram 

discutidos em sala oralmente e os alunos eram motivados a realizar 

comentários acerca do que era lido e discutido no espaço virtual3.  

Comungamos da ideia de que, durante a execução do projeto, os 

sujeitos envolvidos no letramento digital tiveram a oportunidade de vivenciar, 

através do blog, leituras da mídia política que acarretaram a construção 

ideológica de sentidos, mostrando que o espaço virtual não é apenas um local 

de entretenimento, mas de busca de conhecimentos que estimulam a formação 

emancipada de cidadãos. Braga (2007) confirma essa ideia ao afirmar que 

essas propostas de ensino têm evidenciado atividades menos centradas no 

professor e mais voltadas para a interação e para o diálogo, fazendo com que o 

aluno deixe de ser um mero receptor e passe a ser um sujeito que participe 

ativamente da sociedade que o constitui.  

Araújo e Leffa (2016) corroboram a ideia de que os cenários digitais 

albergam as diversas interações humanas, possibilitando, assim, diversas 

pesquisas sobre linguagem que estão envolvidas em esferas de atividades 

humanas. Eles afirmam ainda que esses espaços digitais se mostram como 

ambientes adequados para a realização de uma diversidade de práticas 

discursivas que refletem a realidade social, replicando a realidade vivenciada e 

construindo posicionamentos ideológicos. 

A partir dos estudos propostos por Bakhtin e o Círculo4, abordar, no 

presente trabalho, a visão da linguagem numa perspectiva dialógica. Quando 

nos referimos à concepção de linguagem na teoria bakhtiniana, podemos 

afirmar que tal reflexão é concebida em noções particulares, pois assim como 

em outras noções tratadas por Bakhtin, a linguagem exerce um forte papel e 

                                                           
3
 As aulas aconteciam na própria sala de informática e os alunos tinham acesso à sua própria 

máquina durante a aula, o que facilitava o acesso ao blog e, consequentemente, a postagem 
de sua impressão sobre os textos discutidos. 
4
 O pensamento bakhtiniano não é constituído apenas pelos estudos de Bakhtin, mas também 

registra a contribuição de outros intelectuais russos de diferentes áreas, a exemplo de Valentin 
Nikolaevich Volóchinov e Pavel Nikolaievitch Medvedev, entre 1920 e 1970, entre outros. 
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não se limita apenas à ―língua‖. Destarte, não encontramos, nas discussões do 

Círculo, uma noção de língua e linguagem que seja desenvolvida sem um viés 

dialógico. Nessa perspectiva, a noção de linguagem e de língua exige uma 

atitude responsiva de seu interlocutor, ou seja, um retorno sobre a teoria de 

aproximação e/ou distanciamento sobre o que nos é exposto. 

Isso ocorre porque fazemos uso da linguagem e interagimos de diversas 

formas, estabelecendo relações que variam de acordo com o papel social que 

ela exerce, de modo a atender a situações discursivas variadas, relações 

interpessoais que contemplam propósitos diversos e se manifestam através 

dos gêneros do discurso elaborados por sujeitos que mobilizam um conjunto de 

semiologias e que, segundo Bakhtin/Volóchinov (1981 [1929]) fazem uso da 

linguagem considerando seus aspectos sócio-históricos e culturais. 

Sendo assim, esses estudiosos consideram que a linguagem é 

concebida como artefato de interação em contextos de produção concretos, 

nem sempre homogêneos, mas, ao contrário, multifacetados e contraditórios, o 

que constitui várias abordagens do discurso, da interação, reunindo, desta 

feita, a tendência da linguagem, um dos pontos de interesse do Círculo.  

 

2. Os artigos produzidos pelos alunos 

Partimos do pressuposto de que os gêneros são tipos de enunciados 

relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma 

construção composicional e um estilo. Fiorin (2008), ao comentar esta definição 

de gênero apresentada por Bakhtin (2010a), enfatiza o advérbio 

―relativamente‖, mostrando que essa relatividade se deve às transformações 

sofridas pelo gênero em sua historicidade e também à própria variação de suas 

características no enunciado concreto.  

Nas palavras de Bakhtin (2010a, p. 262. Grifos do autor), ―cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso‖. É nesse sentido que situamos o artigo de 

opinião como um gênero que circula principalmente no campo de comunicação 
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discursiva do jornalismo. No entanto, não apenas jornalistas produzem este 

gênero.  

Vejamos como foi construída a argumentação e, consequentemente, as 

relações dialógicas estabelecidas pelos alunos. Para isso, ver figura 1( anexo 

2). 

Ao lermos o texto referente à figura 1 (anexo 2), percebemos que o autor 

caminha em direção ao cumprimento da realização do gênero discursivo artigo 

de opinião. Ele adequa seu texto aos elementos básicos que norteiam a 

produção de um gênero: tema, composição e estilo. A temática ―o governo 

Dilma‖ é abordada tendo em vista que, apesar de todos os problemas expostos 

pela mídia causarem reflexão e repúdio, o brasileiro ainda reconhece sua 

gestão como sendo boa. Vejamos o enunciado “Dilma foi eleita para 

surpresa de muita gente”. A que se deve essa surpresa? Não seria este um 

enunciado irônico? Ao considerar todas as fortes denúncias feitas pela mídia, 

que mostravam o PT como atuante na rede de corrupção, como é possível 

Dilma ser reeleita?  

O aluno justifica essa adesão justificando que a presidente promete 

trabalhar para que o país saia da condição de país atrasado “e abandone a 

imagem de atraso de descaso”. Percebamos que esse é um discurso velado 

de concordância com o comentário de Chico Buarque, para quem 

historicamente somos marcados por um discurso de país que sofre descaso, 

que não avança: “esse país se tornou um paiséco de 5º mundo... entramos 

na década de 80 sendo uma república de bananas‖.  

Há outras relações com o texto de Buarque quando, de maneira autoral, 

assume sua opinião: ―acredito que a atual presidente foi bem aceita‖ - e 

continua justificando sua opinião: ―nos últimos quatro anos investiu na 

educação, com o PRONATEC e ensino integral. O número de pessoas 

desempregadas caiu, empregadas domésticas estão com os direitos 

garantidos, muitas pessoas migraram da pobreza para a classe média e 

as obras de transposição do rio São Francisco em breve serão 

concluídas”. Esse trecho é nitidamente resultado da voz que emana do 

discurso de Chico Buarque: “avanços EXTRAORDINÁRIOS‖. 
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A aluna faz uso de um conhecimento amplo, uma reunião de vozes, e 

acrescenta sua experiência pessoal: os benefícios sociais que foram recebidos 

por ela: PRONATEC, estudo integral, mudança de status social, o que vai 

permitir uma constante orquestração de vozes à qual chamamos de polifonia. 

Para Bakhtin (2010), a polifonia é um tipo de dialogismo. Mais especificamente. 

é a complexa relação entre as vozes do autor e das personagens numa obra; é 

a ―orquestração‖ dessas vozes. Há ainda uma responsividade marcada no 

trecho ―as pessoas se politizarem mesmo‖, que pode ser encontrado em 

outra atividade que serviu de orientação para outra produção. 

A responsividade marcada também é encontrada na reescrita do texto 2. 

A autora cita explicitamente o texto de Chico Buarque e o de Antônio 

Fagundes, que, apesar de não estar nessa atividade específica, subsidiou a 

discussão em sala e a produção de comentários no blog:  

O PT é nossa presidenta fez e ainda faz o melhor pelo nosso Brasil 
um deles é o ator, compositor, cantor, jornalista etc. Chico Buarque 
ele fala que com o PT o Brasil está evoluindo é cada vez, mas para 
melhor [...] tem aquelas pessoas que não apoiam e nem concordam 
com o PT uma delas é o ator Antônio Fagundes. 

Observemos, ainda, dois pontos interessantes. A aluna não assume uma 

posição de apoio ou discordância do governo Dilma. Inclusive, no último 

parágrafo do texto, apesar de deixar claro que percebeu a maneira diferente de 

o PT governar, ela continua ―O PT mudou um pouco o seu jeito de governo 

mas não temos certeza se foi para melhor ou para pior e com o atual 

governo de Dilma não sabemos e que ela faz realmente com o nosso 

país‖. O que seria o jeito diferente de governar? 

No segundo texto selecionado (ver anexo 3), é possível interpretar que, 

quando a aluna usa a palavra PT, ela esteja estendendo o governo de Dilma ao 

governo de Lula. É possível que essa mudança do ―jeito‖ de governar seja 

relativa aos escândalos que não sugiram enquanto Lula estava no poder. Outro 

ponto importante é a metaforizarão com o uso da palavra PT em lugar de 

Dilma. É provável que a aluna não a veja como culpada nos escândalos que 

envolvem o partido ao qual ela pertence. Portanto, essas vozes interagem no 

sentido de construir uma posição ideológica em que a autora assume que 
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houve eventos negativos na gestão de Dilma Rousseff, mas tenta eximi-la de 

responsabilidade.  

 

Considerações finais 

A escolha pelo gênero artigo de opinião se deu exatamente por isso. 

Apesar de ser um texto complexo, que requer do aluno competências diversas, 

acreditamos que ele propicia uma maior exposição de vozes dialógicas. Como 

o autor precisa expressar sua opinião, é possível perceber a rede dialógica de 

vozes criada em torno do tema discutido. É claro que tínhamos consciência das 

limitações desses alunos. Em nenhum momento esquecemos que estávamos 

trabalhando com alunos de 2º ano do Ensino Médio e que nessa fase eles 

ainda apresentam dificuldades na produção de textos com características 

opinativas/argumentativas. Contudo, esses alunos conseguiram, sim, cumprir 

com a adequação da construção de um gênero a partir do desenvolvimento 

adequado do tema, estilo e composição.  

Nos artigos de opinião produzidos em situação escolar, de forma geral, 

pudemos perceber um domínio progressivo dos alunos-autores na utilização da 

sequência tipológica argumentativa porque se busca convencer o outro de uma 

determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um 

processo de argumentação em favor de uma determinada posição assumida 

pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. 

Apesar de nossos sujeitos apresentarem, ainda, características de 

atividades escolares que enfatizavam a leitura e a escrita dissociadas de uma 

situação real, constituindo apenas mais um instrumento de avaliação utilizado 

pelo professor, distanciada da perspectiva dialógica que deve levar os alunos a 

se envolver numa prática de elaboração de gêneros que poderá ser utilizada 

socialmente, aplicamos essa atividade de produção como constituinte do 

Planejamento Didático Pedagógico. 

Para Cristóvão e Nascimento (2005), o ato de ler e escrever nunca 

ocorre no vazio, mas se realiza nas diferentes esferas da atividade humana, 

nas quais o locutor constrói seu discurso em função da identidade de seus 
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interlocutores, da finalidade do ato comunicativo, do tema a ser explorado e 

das circunstâncias materiais em que se insere esse ato. 

Em vista disso, a produção do artigo de opinião foi trabalhada como uma 

atividade dialógica na qual os alunos-autores construíram linguisticamente os 

sentidos e defenderam o seu ponto de vista a respeito do tema, desde a 

postagem de diversos textos no blog e discussão destes em sala de aula até a 

produção escrita do gênero proposto.  

Sendo assim, realizamos uma escrita dialógica em que várias vozes se 

encontram e constituída de uma rede dialógica de informações que se 

materializa na forma de texto, especificamente o gênero artigo de opinião. 

Dessa forma, os resultados de nossa pesquisa apontam que: a) as produções 

analisadas cumprem com as características do gênero, mas evidenciam 

atividades de cópias explícitas, sem o aprofundamento esperado, dos textos 

lidos e discutidos em sala de aula e b) a vivência didática proporcionou a 

formação de leitores e, especificamente, escritores críticos, evidenciando, com 

isso, a produtividade da interrelação entre tecnologia e ensino de leitura e de 

escrita crítica da mídia política. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Orientação para produção escrita (2)  

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nenzinha Cunha Lima 

Campina Grande – PB: setembro, outubro e novembro de 2014 

Público alvo: 2° ano do Ensino Médio  

Projeto: LENDO BLOGS POLÍTICOS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO 
MÉDIO (PROBEX/UFCG/2014) 

Universidade envolvidas: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

                                           Universidade Federal da Paraíba (UFPB)  

 
 

 

Com base nas leituras e discussões realizadas durante os nossos encontros, bem como as 
postagens realizadas, por você, imagine que você foi convidado a escrever um artigo sobre: O 
governo da presidente Dilma. Redija um texto em norma padrão da língua portuguesa. 
Selecione, organize, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu 

ponto de vista. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-yE30-vh2g80/VEViXc0l0rI/AAAAAAAAAP0/5ega-cLe6Ek/s1600/capa+isto%C3%A91.jpg
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Anexo 2 - Reescrita do texto 1  

O Brasil depois de Dilma 

 

Dilma foi reeleita para a surpresa de muita gente. Promete em 2015 continuar com os 
projetos anteriores e criar novos, para que assim o país melhore e abandone a imagem de 
atraso e descaso. 

Falando de modo geral, acredito que a atual presidente foi bem aceita pelo povo país nos 
últimos quatro anos investiu na educação, com o pronatec e ensino integral. O número de 
pessoas desempregadas caiu, empregadas domésticas estão com os direitos garantidos, 
muitas pessoas migraram da pobresa para a classe média e as obras de transposição do rio 
São Francisco em breve serão concluídas. 

É fato que não está tão bom como gostaríamos de ver, aliás nunca esteve, porém isso não 
significa que vai ficar assim, até porque se as pessoas se politizarem mesmo e se unirem 
vamos ver resultados positivos e com isso mudar de vez o país. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Anexo 3 - Reescrita do texto 2. 

Dilma e seu governo 

 

É verdade sim que o PT fez e ainda faz o nosso país andar pra para frente, mas será que 
com o atual governo da nossa presidenta Dilma Rousseff o PT continua do mesmo jeito com 
os seus princípios, leis entre outras coisas, ou ele mudou totalmente o seu jeito de governa? 

O PT vai fazer 12 anos que está no poder governando o nosso país do jeito deles, seja ele 
certo ou errado. A maior parte do povo brasileiro acho que o PT é nossa presidenta fez e 
ainda faz o melhor pelo nosso Brasil um deles é o ator, compositor, cantor, jornalista etc. 
Chico Buarque ele fala que com o PT o Brasil está evoluindo é cada vez mas para melhor. 

Mas também tem aquelas pessoas que não apoiam e nem concordam com o PT uma delas 
é o ator Antônio Fagundes ele fala que esperava um PT ético que governasse o nosso país 
de modo mais correto e digno. 

O PT mudou um pouco o seu jeito de governo mas não temos certeza se foi para melhor ou 
para pior e com o atual governo de Dilma não sabemos e que ela faz realmente com o nosso 
país, mas será que com tudo isso a nossa presidenta governa o nosso país de modo ético e 
correto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O ESTILO DO GÊNERO CARTA DE LEITOR NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO 

Terezinha de Jesus Gomes do Nascimento 
Universidade Federal da Paraíba 

 
 
Resumo: Este artigo visa analisar a abordagem do estilo do gênero discursivo Carta 
de leitor no livro didático de língua portuguesa do professor (LDP) para o Ensino Médio 
―Português Linguagens‖, volume 3, de William R. Cereja e Thereza C. Magalhães 
(2013). Trata-se de um recorte de nossa Dissertação de Mestrado¹ ancorado nas 
reflexões sobre o estudo dos gêneros de Bakhtin e o Círculo e seus seguidores no 
estudo da perspectiva dialógica da linguagem. Os elementos linguísticos encontrados 
nos gêneros necessitam de uma abordagem que os considerem enquanto escolhas 
ideológicas, inseridos em uma dada esfera comunicativa, ecoando as mais diversas 
vozes e sentidos. Contudo, os resultados revelam o distanciamento dos recursos 
estilísticos convocados pelos autores nos textos e a abordagem do livro didático para 
o estudo do estilo gênero em uma perspectiva dialógica.  
Palavras-chave: Dialogismo. Estilo. Livro didático. Carta de Leitor. 
 
Abstract: This article aims to analyze the approach of the discursive genre-style 
reader‘s letter in the Portuguese-language teacher's book (LDP) for the High School, 
volume 3, by William R. Cereja and Thereza C. Magalhães (2013). It is a piece from 
our Master's Dissertation¹ anchored in the reflections on the study of the genres of 
Bakhtin and the Circle and their followers in the study of the dialogical perspective of 
the language. The linguistic elements found in the genres need an approach that 
considers them as ideological choices, inserted in a given communicative sphere, 
echoing the most diverse voices and senses. However, the results reveal the 
distancing of the stylistic resources convened by the authors in the texts and the 
approach of the didactic book for the study of the genre style in a dialogical 
perspective. 
Keywords: Dialogism. Style. Didactic book. Reader's Letter. 
 
 
 

Introdução 

Na perspectiva dialógica, os aspectos normalmente considerados como 

exteriores à linguagem, são elementos fundamentalmente constitutivos dos 

discursos, como as condições de produção e recepção dos discursos. Assim, 

os recursos linguísticos convocados pelo autor para realizar seu projeto 

enunciativo estão, nessa perspectiva, orientados pela esfera comunicativa em 

que o texto circula, inseridos em um contexto histórico, ideológico, social e 

cultural específico. É o que ocorre com a carta de leitor e todos os outros 

gêneros discursivos. 
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 O trabalho com os gêneros, alvo desta pesquisa, é realizado nos 

capítulos de Produção de texto do livro ―Português Linguagens‖, volume 3, de 

William R. Cereja e Thereza C. Magalhães (2013), distribuídos nas quatro 

unidades de cada volume do livro didático. O gênero discursivo, deslocado da 

esfera em que circula, perde parte de suas características fundamentais, como 

ocorre com a carta de leitor que por finalidade pedagógica encontra-se nos 

livros didáticos de língua portuguesa como em Português Linguagens, de 

William R. Cereja e Thereza C. Magalhães, (2013), vol. 3, p. 145. Contudo, isso 

não impede a análise da arquitetônica do gênero, como o estilo, o conteúdo 

temático e a construção composicional, desde que sejam considerados os 

elementos constitutivos da esfera comunicativa em que circulam.  

 

1 Fundamentação teórica  

1.1 A perspectiva dialógica da linguagem e o estilo dos gêneros 

O dialogismo assinala a própria condição existencial do sujeito a partir 

das diversas relações que estabelece com outros sujeitos, constituindo-os e 

sendo constituído por eles no processo de interação social. Trata-se de um 

princípio do método sociológico desenvolvido por Bakhtin e o Círculo que 

postula que a construção dos sentidos se forma nessas relações 

intersubjetivas, entre uma consciência individual e outra. Do ponto de vista do 

Círculo, a consciência individual procede da ideologia social através dos signos 

que a alimentam. Conforme asseveram Bakhtin/Volochinov (2002, p. 35), ―A 

consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado no curso de suas relações sociais‖. 

Nesse sentido, a construção ideológica da consciência influencia e é 

influenciada socialmente na interação entre os sujeitos. Dotado dessa 

consciência que caracteriza sua identidade de quem sou ―Eu-para-mim e eu-

para-o-outro, o outro-para-mim‖ (BAKHTIN, 2011, p. 382), o sujeito dialógico é, 

para Bakhtin e o Círculo, um agente que apresenta marcas de aspectos sociais 

e históricos, clivadas por suas posições axiológicas, nas práticas sociais em 

que está inserido. Dessa forma, o Círculo não opõe o individual e o social, pelo 
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contrário, destaca sua interinfluência na constituição dos discursos, sendo um a 

parte integrante do outro, além de apresentar a necessidade de ver o outro na 

sua individualidade, logo ―A palavra da língua é uma palavra semi-alheia‖. 

(BAKHTIN, 2010, p. 100). O dialogismo possibilita a visualização da existência: 

―eu não deixo de ser eu, apenas me enriqueço‖. 

O enunciado deve ser visto como um todo, não só na sua materialidade 

linguística. Ele é fruto de um processo de elaboração que envolve a ação do 

sujeito num contexto sócio-histórico, ou seja, específico e concreto, sem o qual 

os enunciados tornam-se incompreensíveis. De acordo com Faraco (2009, p. 

66, grifo do autor), ―Para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer 

material linguístico (ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha 

entrado na esfera do discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha 

fixado a posição de um sujeito social‖. O sentido nasce em meio a essas 

relações que se estabelecem na interação entre sujeitos sociais. 

Portanto, ―O sentido da palavra é totalmente determinado por seu 

contexto. De fato há tantas significações possíveis quantos contextos 

possíveis‖. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2002, p. 106). É relevante destacar que 

dependendo da maneira como a língua é tomada como objeto de estudo 

implica considerar ou não elementos extralinguísticos que engendram a 

linguagem, informações imprescindíveis para a construção de sentidos, do 

ponto de vista dialógico.  

Assim se constrói o estilo de um gênero, considerando os interlocutores 

e o momento social, histórico e ideológico do uso da linguagem. Ignorar esses 

elementos como constitutivos dos textos é retirar da palavra a vida e 

transformá-la em pura abstração. Desse modo, se ―A visão de mundo constrói 

e unifica o horizonte do homem, o estilo constrói e unifica o seu ambiente‖ 

(BAKHTIN, 2011, p. 189). Em outras palavras, pelas escolhas linguísticas, 

podemos identificar um estilo individual, uma forma de ver o mundo. 

 

2 Análise  

Esta seção do livro didático apresenta um conjunto de textos 

organizados da seguinte forma: a) ―Moradora orgulhosa‖,de K. G.; b)‖Capa‖, 



1139 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

textos de U. V. B., F.F. e R. C., c) ―Medicina‖, textos de S. M. R. e H. A. C.; d) 

―O poderio dos EUA‖, de C. E. G.  

Moradora orgulhosa  

Fiquei muito feliz ao ler a reportagem sobre Paragominas, ―Amazônia 
ontem e hoje: o bom exemplo de Paragominas‖, (HG 139). Eu sou 
moradora de Paragominas desde quando eu nasci em 1984, e posso 
afirmar que somos, sim, uma cidade que lutar para ser correta. É 
verdade que é ―obrigação‖ de todos os municípios se preocupem com 
o meio ambiente, mas, como não o fazem, Paragominas está na 
mídia porque decidiu fazer a diferença. Vamos continuar lutando para 
que possamos, a cada dia, construir um novo tempo. K. G., via blog.  

Capa  

Todo brasileiro mesmo não sendo um ―militante‖ das causas 
ambientalistas, tem de se manifestar e cobrar da presidenta Dilma 
Rousseff o veto ao projeto do Código Florestal aprovado 
recentemente na Câmara Federal. Não podemos facilitar o aumento 
do desmate. ―Veta, Dilma!‖ (ISTO É, 2016).  

U. V. B. – Santos, SP  

Parabéns à revista pela corajosa capa. Às vésperas da Rio+20, a 
Câmara dos Deputados demonstrou que seus faróis estão voltados 
para trás, perdendo oportunidade de ancorar o Brasil numa agenda 
do século XXI. Certamente, a presidenta Dilma Rousseff será 
sensível ao movimento ―Veta Dilma‖!, liderado pela sociedade civil, 
setor empresarial cosmopolita e líderes na mídia comprometidos com 
o nosso futuro, a exemplo da ISTO É.  

F. F., consultor em sustentabilidade (IstoÉ, 9/5/2012, p. 16) 76  

As cachoeiras goianas da política suja têm baixado a autoestima do 
povo sério e trabalhador deste estado. Ver na capa de VEJA 
mulheres vitoriosas que, diferentemente de muitos políticos, superam 
desafios e mostram seu valor, foi uma boa notícia para este fim de 
semana prolongado. E ver em destaque uma goiana – Andrea 
Alvares, presidente da divisão de bebidas da PepsiCo Brasil – 
melhorou o meu humor. Que proliferem as Andreas neste país!  

R. C. – Goiânia, GO (Veja, 9/5/2012, p. 42)  

Medicina  

Sobre o editorial ―Mais e melhores médicos‖ (―Opinião‖, 9/6), o que o 
governo federal faz, assim como o estadual, é ceder à pressão da 
iniciativa privada para a formação de novos cursos de medicina, 
assim como para a manutenção daqueles já existentes e que não tem 
a menor condição de formar médicos. Talvez por trás dessa política 
esteja a ideia de abarrotar o mercado de trabalho com médicos, para 
que mais e mais deles se submetam às péssimas condições de 
trabalho e salários oferecidas não só nos postos públicos, como 
também nos planos de saúde privados.  

S. M. R. , professor de medicina na Unesp – Botucatu, SP  

Em relação ao editorial ―Mais e melhores médicos‖, devemos lembrar 
que a saúde pública no Brasil está jogada às baratas. Não basta só 
criar novas vagas nas universidades, mas, principalmente, atrair os 
profissionais para a rede pública, com salários dignos e condições de 
trabalho adequadas. Se isso não acontecer, a concentração de 
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profissionais nos grandes centros é inevitável. É necessário parar de 
fazer ―política na saúde‖, e implementar ―política de saúde‖.  

H. A. C., médico – São Carlos, SP (Folha de S. Paulo, 11/6/2012.)  

O poderio dos EUA  

Em “O mundo seria pior sem o domínio dos EUA” (728/2012), o 
historiador Robert Kagan afirmou que o declínio da supremacia 
americana é um mito  

É uma ilusão achar que os EUA serão uma potência mundial para 
sempre. Isso é impossível. A China está dando passos largos e não 
vai demorar nada para tomar o lugar dos EUA. Também não acredito 
que o mundo será um lugar pior quando isso acontecer.  

C. E. G. – Nova Friburgo, RJ. (Época, 7/5/2012.)  

 

Imagem 7: Atividade sobre o Texto 3 – Carta de leitor 

 

Fonte: Português Linguagens, de William R. Cereja e Thereza C. Magalhães, (2013), 

vol. 3, p. 147  
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O livro didático define, na questão 1, a carta de leitor como um ―[...] 

gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e 

revistas ou entre leitores.‖ Essa perspectiva textual, em geral, direciona o 

estudante para o estudo dos elementos do texto desarticulados da constituição 

do gênero como um todo por desconsiderar seu aspecto inerentemente 

discursivo. A finalidade do gênero, abordada na questão (a), remete a um 

recurso estilístico que elencamos para análise desse texto: o comentário. 

Segundo a resposta apresentada pelo livro didático, a carta de leitor tem a 

finalidade de ―Possibilitar aos leitores manifestar sua opinião sobre assuntos 

publicados em jornais e revistas [...]‖, mas essas opiniões são valoradas pelos 

editores desses periódicos, havendo a possibilidade de não serem publicadas 

por apresentarem questões ideológicas, no comentário sobre o tema abordado, 

que não interessam ao veículo de comunicação.  

As cartas do leitor trazem em seu bojo comentários diversos, revelando 

as posições valorativas dos autores sobre os temas em pauta. Esse é 

realmente um exercício da cidadania, como aborda a questão (b), desde que 

seja aceito para publicação, respeitando o direito de todo cidadão à liberdade 

de expressão. O comentário faz parte da apreensão ativa que engloba o 

discurso citado (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002), outro recurso estilístico 

evidente nesse gênero. O tema do comentário do autor do gênero discursivo 

carta de leitor é o discurso citado por outrem, visto que ―[...] quando passa a 

unidade estrutural do discurso narrativo, no qual se integra por si, a enunciação 

citada passa a constituir ao mesmo tempo um tema do discurso narrativo.‖ 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, p. 144).  

A relação entre o comentário do enunciador da carta e o discurso citado 

revela a posição axiológica do enunciador trabalhada pela questão 2. De 

maneira geral, a questão (a) busca o elogio do discurso citado sem questionar 

por que o autor elogia, ou seja, não relaciona tal posição valorativa com o 

contexto da enunciação. O comentário, mais especificamente, aparece na 

questão (b), mas relacionando-o ao suporte em que foram veiculados os 

discursos citados.  
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O que se comenta nas cartas e, principalmente, de que forma se 

comenta são pontos importantes para os estudantes conhecerem melhor o 

gênero, mas trabalhados muito superficialmente pelo livro didático nessas 

questões. Os argumentos utilizados pelos autores das cartas de leitor reforçam 

seu posicionamento valorativo na apreensão ativa do discurso citado, mas na 

questão (c) apenas a experiência pessoal é citada como referência para 

argumentação.  

Todas as cartas de leitor em análise fazem referência clara ao discurso 

citado em seus textos e se constituem por essa apreensão valorativa do 

discurso de outrem apresentado, na maioria dos casos, em estilo linear, ou 

seja, os autores das cartas deixam claro, na enunciação, o discurso citado. 

Apenas no texto de U.V.B, a carta apresenta um estilo pictórico, pois o autor 

entrelaça seu discurso no discurso de outrem, estreitando os contornos que os 

separam. No entanto, os textos posicionam-se a partir de ―[...] tendências 

sociais estáveis [...] que se manifestam nas formas da língua‖. 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002, p. 146), evidenciando sua dialogicidade. 

Dessa forma, o discurso citado é um recurso estilístico próprio do gênero carta 

de leitor, assim como o comentário, entendido aqui como o posicionamento 

valorativo do enunciador sobre o discurso do outro.  

A questão 3 apresenta o tema de duas das cartas de leitor em análise e, 

na questão (a), aborda a posição valorativa dos autores em relação ao tema 

apresentado pelo discurso citado, apenas a partir da dualidade contra ou a 

favor, trazendo, na questão (b), uma abordagem sobre os argumentos 

utilizados para fundamentar tais posições. Mas a forma estilística como cada 

autor assimila o discurso citado é distinta, inclusive a forma de valorar esse 

discurso através dos argumentos apresentados. Nesse sentido, além do 

antagonismo apresentado na questão e dos argumentos utilizados para 

sustentá-los, a elaboração do aspecto sintático, estilístico e composicional dos 

autores das cartas também poderiam ser contrapostos, exemplificando para o 

estudante formas enunciativas distintas de manifestar um ―mesmo‖ 

posicionamento.  
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A questão 4 trata novamente dos temas das cartas, se abordam 

problemas nacionais, na questão (a) ou temas internacionais, na questão (b) e 

o meio de envio da carta à redação do jornal ou da revista, na questão (c). A 

assimilação do discurso citado pelo autor, partindo de estratégias estilísticas 

específicas que influenciam na constituição do texto, não é trabalhada nas 

atividades sobre o gênero carta de leitor. São essas formas de apreensão do 

discurso citado que caracterizam o estilo das cartas manifestado nas formas da 

língua, constituindo-se como estilo linear ou estilo pictórico.  

A questão 5 refere-se especificamente à linguagem empregada pelos 

leitores nas cartas lidas, ou seja, pelos autores das cartas. Contudo, a atividade 

limita-se a tratar das noções de variedade linguística, na questão (a), 

preconizada pelos documentos oficiais, como o PNLD (2015). A relação da 

predominância da variedade linguística com o gênero discursivo trabalhado 

converge com o meio de circulação da carta de leitor apresentada pela questão 

(b). Dessa forma, os autores levam os estudantes a associarem o uso da 

linguagem ao meio de circulação, mostrando que o estilo do gênero é resultado 

das relações enunciativas que constituem o texto, mas apenas essa 

associação não basta para se compreender suas especificidades estilísticas. 

Excluem-se dessa abordagem as escolhas linguísticas do enunciador que 

revelam a expressividade, a representatividade, o tom, as ideologias, seu 

posicionamento axiológico e tantas coisas mais evidenciadas pela linguagem 

utilizada nesse gênero em particular.  

A questão 6 compara a construção composicional da carta de leitor com 

a da carta pessoal que, segundo os autores do livro didático, apresenta ―[...] 

local e data, vocativo, assunto, expressão cordial de despedida e assinatura.‖ 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2013, p. 147). Do ponto de vista discursivo-

enunciativo, a carta de leitor difere, em todos os aspectos, da carta pessoal. Os 

elementos que os autores do livro didático consideram comuns apresentam 

funcionalidade discursiva distinta nesses dois gêneros. Do ponto de vista 

estilístico, essa diferença fica ainda mais evidente. A semelhança que pode 

haver entre esses gêneros é por, no máximo, tratarem-se de uma 

―correspondência‖.  
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A supressão de alguns desses elementos na carta do leitor, tratada pela 

questão (a), não descaracteriza o gênero, contudo lembremos que as escolhas 

linguísticas do enunciador num dado texto ocorrem a partir da ―[...] relação 

valorativa do falante com o objeto do seu discurso [...]‖.(BAKHTIN, 2011, p. 

289). Isso significa que, mais que apenas amenizar ou enfatizar a ideia do leitor 

(autor da carta), certamente a supressão de alguma parte comprometerá o 

sentido e a expressividade do texto, buscando não afetar o posicionamento 

ideológico do jornal ou da revista.  

Consideramos que o termo cartas, no início da questão (c), pode parecer 

confuso para o estudante, tendo em vista que o início da atividade 6 compara a 

carta de leitor à carta pessoal. O título na carta de leitor aparece por uma 

questão discursiva. Além de possibilitar a organização por assunto e orientar a 

leitura, como menciona o livro didático na resposta a essa questão, o título é 

um aspecto do texto que provoca a interação responsiva do interlocutor, 

criando expectativas sobre o comentário do autor do texto. No comentário, o 

enunciador da carta revela seu posicionamento valorativo diante do discurso 

citado.  

A questão 7 segue o padrão do livro didático, finalizando a atividade com 

a sistematização das questões propostas para o estudo do gênero. E, mais 

uma vez, as características do gênero estudado, do ponto de vista do estilo do 

gênero, não poderão ser respondidas pelo estudante, pois essa abordagem foi 

precariamente realizada na atividade. 

  

Considerações Finais 

A discussão teórica realizada nos permitiu compreender que a 

abordagem do estilo envolve muitas outras concepções de Bakhtin e o Círculo 

no estudo da linguagem. O tom apreciativo do texto é criado a partir da tomada 

de posição axiológica do autor, fundamentada na relação dialógica com os 

interlocutores e no contexto imediato e amplo de produção. A especificidade do 

estilo do gênero motiva as escolhas do enunciador na construção do texto, 

apresentando possibilidades de criatividade com o uso da linguagem. No 
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entanto, é a forma desse uso, no texto como um todo, que revela a 

expressividade e o efeito de sentido dos enunciados. 

Verificamos que carta de leitor é um gênero bastante propício para 

reconhecer o posicionamento valorativo do enunciador a partir das escolhas 

linguísticas empregadas no comentário sobre o discurso citado, até porque são 

esses recursos estilísticos que a define. Mas essas formas de apreensão do 

discurso citado não são abordadas pela atividade em que se propõem estudar 

o gênero. Isso significa que a expressividade, a representatividade, o 

posicionamento axiológico são excluídos desse estudo, não havendo de fato 

uma abordagem da linguagem específica do gênero carta do leitor, ou seja, o 

estilo do gênero. Mais uma vez, a questão destinada a abordar a linguagem 

empregada no gênero limita-se a tratar do emprego de variedade linguística.  
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PRODUÇÃO ESCRITA 
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Resumo: Este artigo pretende comprovar que a realização de um trabalho de leitura e 
de escrita baseado em intertextualidade com fábulas de Esopo e de La Fontaine 
representa um recurso produtivo. O final moralizante possui um caráter persuasivo, 
levando os alunos a produzirem textos com nível mais argumentatividade. Baseia-se 
em uma metodologia de trabalho com escrita na perspectiva sociointerativa, concebida 
por Bakhtin (2011), a qual defende que não existe um discurso que já não seja, 
constitutivamente, permeado de alguma forma por outro dizer. Propõe-se a uma 
intersecção metodológica: as estratégias didáticas, realizadas nas aulas de Língua 
Portuguesa. As atividades propõem uma estreita relação entre leitura de textos e 
produção escrita, a partir da concepção de intertextualidade; a organização 
metodológica dessas produções, com um rigoroso levantamento dos tipos de 
intertextualidade, comprovando que o estímulo constante alimenta o desenvolvimento 
da proficiência de escrita. Esta estratégia didática contribuiu para o desenvolvimento 
da competência discursiva dos estudantes. 
Palavras-chave: Intertextualidade. Leitura. Escrita. Desenvolvimento de habilidade. 
 
Abstract: This research draws upon the interactive, dialogical perspective proposed by 
Bakhtin (2011), which states that there is no discourse that has not been concisely 
permeated another saying in some way. It takes into consideration the reading skills in 
the social-interactive perspective, that is to say, basing on the conception of language 
that relates the historical and discursive aspects. Developing the skill of reading of 
different genres will enable to bring up intertextuality by means of a myriad of themes. 
Reading will be approached by several text genres. Thus, the use of reading skills by 
means of such practices under a intertextual perspective fosters new strategies to the 
teaching of Portuguese language in order to develop the students‘ communicative 
competence thoroughly. 
Keywords: Intertextuality. Reading. Writing. Text Genres. Fables. 
 
 

Introdução 

Este artigo é resultante de uma prática docente com base no trabalho de 

leitura e produção escrita levou à constatação de que a maioria dos alunos 

sujeitos desse estudo utilizava de forma reduzida a leitura e a escrita na vida 

cotidiana. A coleta de dados para este estudo ocorreu em sala de aula e foi 

realizada com alunos do 6º ano do Colégio Pedro II – Campus Tijuca II, no ano 

letivo de 2011.  
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Acredita-se neste estudo que o trabalho de leitura de diferentes gêneros, 

especialmente de fábulas e provérbios sob a perspectiva intertextual possibilite 

o estabelecimento da intertextualidade por meio da multiplicidade de temas, 

conteúdos e enfoques e que esse procedimento leve os alunos a produzirem 

textos com nível mais alto de informatividade e argumentatividade.  

O trabalho consiste em uma abordagem da leitura a partir dos gêneros 

textuais fábulas e provérbios que funcionaram como suportes intertextuais e 

que serviram de estímulo para as produções escritas as quais constituíram o 

corpus deste estudo. 

 

1. Objeto de estudo: justificativa 

As fábulas populares de Esopo e de La Fontaine, também recontadas 

por outros autores são recursos produtivos para se trabalhar a 

intertextualidade, visto que o ensinamento, o final moralizante, assim como a 

linguagem proverbial são vistos como interação social ao meio em que 

estamos inseridos, possuindo um caráter persuasivo, estratégia esta desejável 

num texto que objetiva convencer o seu destinatário. Os provérbios possuem 

importância no contexto social, por serem verdades absolutas de conhecimento 

universal e por trazerem, ora explícita, ora implicitamente, esta tentativa de 

persuasão. São invocados como tradição e autoridade na qual o enunciador 

não possui voz. 

A realização do estudo baseado no trabalho de leitura e escrita de 

fábulas e provérbios sob a perspectiva intertextual justifica-se pelo fato de o 

repertório das fábulas atravessar séculos de enunciação coletiva, numa 

demonstração clara da mais global intertextualidade e dos provérbios por 

serem eminentemente polifônicos, intertextuais no sentido de que remetem 

para um hiperenunciador, que, por sua vez, representa a sabedoria popular. 

 

2. Objetivos 

Foram traçados os objetivos, a saber: demonstrar que a realização de 

um trabalho de leitura e de escrita sob a perspectiva intertextual resulta em 
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uma escrita mais produtiva dos alunos, ou seja, que através da leitura de 

diferentes gêneros discursivos (literários e não literários), o aluno seja capaz de 

estabelecer conexões intertextuais (interna, externa, implícita, explícita) 

encontrados nas produções escritas. Discutir as questões do ensino de Língua 

Portuguesa em relação à leitura e à escrita, a partir de uma perspectiva 

dialógica, por meio de um conhecimento aprofundado sobre o fator 

intertextualidade. Demonstrar que o trabalho com intertextualidade com base 

na interação, no dialogismo e na polifonia favorece o aprimoramento da 

produção escrita dos alunos. 

 

3. Corpus de análise 

O corpus deste estudo é composto por três redações de cada um dos 

vinte e cinco alunos participantes, totalizando setenta e cinco produções 

escritas, resultantes do trabalho com a intertextualidade a partir da leitura dos 

gêneros fábulas e provérbios. Apresenta a seguinte configuração: 3 (três) 

redações, uma de cada proposta de produção escrita , ou seja, da 

―diagnóstica,‖ que constitui a 1ª proposta de produção escrita a partir da leitura 

do texto-base “Segredo de Mulher”, da intermediária, cujos textos-base foram a 

fábula “Festa no céu” e provérbios e da final, a última proposta do trabalho de 

leitura sob a perspectiva intertextual, em que o texto-base utilizado foi a fábula 

“A Cigarra e a Formiga”, de Esopo e La Fontaine, recontada por Monteiro 

Lobato nas versões da Formiga Boa e da Formiga Má, totalizando 75 redações 

resultantes do trabalho de leitura de fábulas e provérbios sob a perspectiva 

intertextual realizado por meio de sequências didáticas intertextuais.  

A análise da intertextualidade nos textos que compõem o corpus 

pressupõe o estudo das condições de produção dos discursos e a avaliação do 

papel dos fatores pragmáticos (situacionalidade, intencionalidade e 

aceitabilidade) sobre a textualidade desses textos específicos, como, por 

exemplo: as contingências histórico-políticas. Julgou-se necessária também 

para a análise da intertextualidade nos textos, o conhecimento do contexto 

imediato adquirido por meio da descrição do perfil da escola: o Colégio Pedro 

II, uma instituição federal de ensino, que emerge da própria história social, 
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política e cultural do país, mantendo-se como Colégio Padrão desde a época 

de sua fundação, em 1837 e do contexto mediato, ou seja, o entorno sócio-

histórico cultural. Também é de fundamental importância o conhecimento do 

perfil socioeconômico e cultural dos produtores dos textos (alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental) com base na observação dos dados contidos nas fichas 

do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP). A primeira versão/ 

avaliação diagnóstica dos sujeitos do estudo relativa às vivências de leitura 

realizadas por meio de atividades de expressão oral e escrita que 

possibilitaram verificar o uso que os alunos faziam da linguagem. 

A leitura de diferentes gêneros possibilita o estabelecimento adequado 

da intertextualidade por meio da multiplicidade de temas, de conteúdos e de 

enfoques e esse procedimento leva os alunos a produzir textos com bom 

padrão de textualidade. O ato de ler não se restringe só às letras, mas 

atravessa outras linguagens que, tradicionalmente, a escola, muitas vezes, 

insiste em desconsiderar. 

 

4. Fundamentação teórica 

Tendo em vista ser a Intertextualidade o tema central da pesquisa, 

adotou-se como suportes teóricos os conceitos de Bakhtin (2011), Bazerman 

(2011), Koch (2007). Com relação aos gêneros discursivos, foram utilizados os 

pressupostos teóricos defendidos por Marcuschi (2008/2010), Schneuwly 

(2013), Bronckart (2012) e Bakhtin (2011) pelo fato de trazerem uma 

contribuição valiosa para a fundamentação da noção de gênero como unidade 

enunciativo- discursiva nas práticas sociais institucionalizadas e que validam 

sua transposição para a escola. 

Este estudo baseou-se, também, em estudos de A. B. Kleiman (1989 e 

1993) que sublinham a importância do conhecimento prévio e a memória 

cultural do leitor e as teorias de Gerard Vigner (2002) a respeito da experiência 

intertextual como fator de legibilidade, inspiradas em Laurent Jenny (1979) e 

Roland Barthes (2013).Considerou-se os estudos de Mary Kato (2005) e Koch 

(2008/2012) sobre as habilidades de leitura e de escrita, sendo ambas as 

ações interpretadas como processamentos textuais.  
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Ressalta-se a abordagem de conceitos considerados básicos e 

fundamentais, a saber: DISCURSO, TEXTO e GÊNERO DISCURSIVO, que 

nortearam a pesquisa, considerando-se os seus aspectos históricos e o seu 

funcionamento como atos comunicativos.  
 

4.1. Discurso 
Segundo Bakhtin (2011), o discurso pode ser entendido como a língua 

em sua integridade concreta e viva, e não a língua como objeto específico da 

linguística.  Nesse sentido, a linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que a usam, constituindo o verdadeiro campo da vida da linguagem. 

Foucault (2010) define o discurso como ―o conjunto de enunciados que provém 

de um mesmo sistema de formação discursiva.‖  
É importante que se faça a distinção entre discurso e interdiscurso. A 

seguir, serão apresentados os conceitos a partir de vários teóricos:―o 

interdiscurso é um jogo de reenvio entre discursos que tiveram um suporte 

textual, mas de cuja configuração não se tem memória‖ (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2008:286). Este estudo ancora-se também no pensamento 

de FIORIN (2003:32), que conceitua a interdiscursividade como ―o processo em 

que se incorporam percursos temáticos ou figurativos, temas e/ou figuras de 

um discurso em outro‖. Fiorin (2003:35) afirma que ―a interdiscursividade não 

implica intertextualidade, embora o contrário seja verdadeiro, pois, ao se referir 

a um texto, o enunciado se refere também ao discurso que ele manifesta.De 

acordo com o referido autor, a intertextualidade não é um fenômeno necessário 

para a constituição de um texto, ao contrário da interdiscursividade, que é 

inerente à constituição do discurso. 
Kristeva (1984), ao caracterizar a intertextualidade afirma que ―todo texto 

constrói-se como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação 

de um outro texto.‖ 
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4.2. O texto 

Para a Linguística Textual, o texto é lugar de interação de sujeitos 

sociais, os quais, dialogicamente, nele se constituem e são constituídos, e que, 

por meio de ações linguísticas e sociocognitivas, constroem objetos de 

discurso e propostas de sentido, ao operarem escolhas significativas entre as 

múltiplas formas de organização textual e as diversas possibilidades de 

seleção lexical que a língua lhes põe à disposição. Em todo texto há uma gama 

de implícitos, detectáveis através da mobilização do contexto sociocognitivo no 

qual se movem os atores sociais. ―O texto não é um produto acabado, mas um 

processo que se realiza na interação, uma atividade que pressupõe um sujeito 

que, em relação com outro(s) sujeito(s), constrói o objeto-texto.‖ (Koch & Elias, 

2008). 

 

4.3. Gêneros Textuais 

Koch & Elias (2008:12) fundamentam-se na perspectiva sociocognitivo-

interacional da língua que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em 

processo de interação. De acordo com Koch & Elias (2008), a visão de Bakhtin 

(2011) sobre gênero não é estática, já que, como qualquer produto social, os 

gêneros estão sujeitos a mudanças, oriundas não apenas das transformações 

sociais, mas também de novos procedimentos de organização e acabamento 

da arquitetura verbal e de modificações do lugar atribuído ao ouvinte. Nessa 

visão, estão caracterizados os elementos centrais de uma atividade humana: o 

sujeito, a ação e o instrumento. O gênero é visto como ferramenta, ―na medida 

em que o sujeito – o enunciador – age discursivamente numa situação definida 

– a ação – por uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento 

semiótico – o gênero.‖ (SCHNEUWLY, 2004 apud KOCH & ELIAS, 2012:61) 

Segundo Bakhtin (2011), os gêneros são ―instrumentos que fundam a 

possibilidade de comunicação. Os locutores sempre reconhecem um evento 

comunicativo, uma prática de linguagem, como instância de um gênero‖. 

 Aludindo a Bakhtin, Koch e Elias (2008:102) afirmam que os enunciados 

baseiam-se em formas-padrão de estruturação de um todo e que essas formas 
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―constituem os gêneros, tipos relativamente estáveis de enunciados, marcados 

sócio-historicamente, visto que estão relacionados às diferentes situações 

sociais.‖ Dessa forma, cada uma dessas situações determinará um gênero que 

apresentará características temáticas, composicionais e estilísticas próprias.A 

visão das autoras segue a linha de Marcuschi (2010) ao definir gêneros como 

atividades sociodiscursivas, maleáveis e dinâmicas, podendo ser 

compreendidos como ―artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 

humano‖. Koch & Elias destacam que os gêneros definem-se mais por seus 

aspectos funcionais do que pelos formais.  

 

5. Intertextualidade: conceito chave 

A intertextualidade designa não uma soma confusa e misteriosa de 

influências, mas o trabalho de transformação e assimilação de vários textos, 

operado por um texto centralizador, que detém o comando do sentido.‖ 

(Laurent Jenny 1979:14) 

Segundo Koch & Elias (2008:86):  

―A intertextualidade é elemento constituinte e constitutivo do processo 
de escrita/leitura e compreende as diversas maneiras pelas quais a 
produção/recepção de um texto depende de conhecimentos de outros 
textos por parte dos interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de 
relações que um texto mantém com outros textos.‖  

Em sentido amplo, de acordo com Koch & Elias (2008, p. 86), a 

intertextualidade é condição de existência do próprio discurso. As autoras 

afirmam ainda que: 

―A intertextualidade se faz presente em todo e qualquer texto, como 
componente decisivo de suas condições de produção, isto é, ela é 
condição mesma da existência de textos, já que há sempre o já-dito, 
prévio a todo dizer. Segundo J. Kristeva, criadora do termo, todo texto 
é um mosaico de citações de outros dizeres que o antecederam e lhe 
deram origem.‖ 

No tocante à questão da importância da intertextualidade no processo de 

leitura e produção de sentido, pode-se dizer que percebemos facilmente a 

intertextualidade, quando o autor do texto recorre a outros textos, com 
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explicitação da fonte do intertexto (citações, referências, menções, resumos, 

resenhas, traduções). Este é o tipo de intertextualidade explícita.  

Porém, nem sempre a intertextualidade se constitui de forma desvelada, 

ou seja, quando o fenômeno se manifesta de modo implícito, a produção 

escrita tem como origem outro texto sem a fonte explicitada, principalmente 

pelo fato de o autor pressupor que o texto original seja do conhecimento do 

leitor. Este caso consiste no tipo de intertextualidade implícita. Ocorre sem 

citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la na memória 

para constituir o sentido do texto, como nas alusões, na paródia, em certos 

tipos de paráfrases e ironias. 

 

6. Metodologia da pesquisa 

A) Metodologia de sala de aula 

O trabalho de leitura e interpretação de diversas fábulas sob a 

perspectiva intertextual, realizado por meio de sequências didáticas 

intertextuais em que foram apresentados aos alunos textos dos gêneros 

fábulas e provérbios, a fim de se verificar a percepção do uso ou aplicação do 

recurso intertextualidade e dos seus tipos mais recorrentes, bem como 

investigar a presença do interdiscurso nas produções escritas dos alunos. 

Buscou-se com esse trabalho de leitura de fábulas e provérbios sob a 

perspectiva intertextual, analisar a capacidade de inferência e compreensão 

global desses textos por parte dos alunos – sujeitos deste estudo.  

A organização das aulas incluiu atividades de leitura de diferentes 

fábulas sob a perspectiva intertextual, interpretação e produção de texto. Esse 

trabalho propiciou aos alunos o contato continuado com uma variedade de 

textos (fábulas) o que permitiu a abordagem de uma diversidade de conteúdos 

e enfoques indispensáveis para a formação de leitores críticos, favorecendo o 

desenvolvimento da argumentatividade, expressão de ideias e opiniões dos 

alunos acerca de temas existenciais relacionados à ética e a valores humanos. 

Assim sendo, houve o ―adentramento‖ crítico dos temas propostos pelos textos. 
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Entende-se por sequências didáticas o ―conjunto de atividades escolares 

organizadas de uma maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito.‖ (DOLZ & SCHNEUWLY, 2013, p. 97). As sequências didáticas 

intertextuais incluíram as seguintes etapas: sensibilização, apresentação do 

texto-base, sistematização, complementação e proposta de redação.  

Os procedimentos metodológicos adotados para a realização das 

sequências didáticas intertextuais, são: apresentação da proposta de trabalho 

de leitura de fábulas e provérbios sob a perspectiva intertextual. Apresentação, 

planejamento e organização das atividades junto com os alunos e combinação 

das regras – ―Contrato Didático ‖envolvendo, inclusive, a realização da “roda de 

leitura”, do trabalho de leitura com o livro “Fábulas” - Monteiro Lobato – São 

Paulo: Globo 2010 (p. 96). A edição deste livro teve como base a publicação 

das Obras Completas de Monteiro Lobato da Editora Brasiliense de 1964. 

Sistematização do conhecimento sobre o gênero Fábula por meio do estudo 

detalhado de seus elementos, de sua situação de produção e da forma como 

esse gênero circula (no livro, no jornal, por exemplo).Realização da produção 

escrita individual final para verificar se, por meio do desenvolvimento das 

sequências didáticas intertextuais, os alunos alcançaram progressos 

significativos na escrita.  

 

B) Metodologia para tratamento do corpus 

Primeiramente, foi realizada a análise inicial dos dados, demonstrando o 

modo como foi analisado o corpus por meio das categorias de análise 

adotadas, ou seja, os tipos de intertextualidade encontrados nas produções 

escritas dos alunos. Para fins da análise dos dados estebeleceram-se as 

seguintes categorias, a saber: intertextualidade explícita, intertextualidade 

implícita, intertextualidade tipológica, intertextualidade intergenérica e índices 

de polifonia. A etapa de análise dos resultados tem por objetivo a realização do 

levantamento qualitativo e quantitativo do corpus a fim de verificar se as 

hipóteses formuladas foram comprovadas.  
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Posteriormente, estabeleceu-se uma análise comparativa entre as 

redações ―diagnósticas,‖ que constituem a 1ª proposta de produção escrita a 

partir da leitura do texto-base “Segredo de Mulher”, as redações intermediárias, 

cujos textos-base foram ―Festa no céu‖ e provérbios e as redações finais do 

corpus analisado, resultantes da última proposta do trabalho de leitura de 

fábulas sob o enfoque intertextual, em que o texto-base utilizado foi a fábula “A 

Cigarra e a Formiga”, de Esopo e La Fontaine, recontada por Monteiro Lobato 

nas versões da Formiga Boa e da Formiga Má. Dessa forma, acredita-se que, 

por meio da análise comparativa entre as redações iniciais, intermediárias e 

finais, resultantes das propostas de trabalho com as sequências didáticas 

intertextuais, possamos obter uma visão global do corpus e realizar uma 

análise dos resultados de forma mais eficiente, a fim de verificarmos o 

progresso dos alunos quanto à escrita.  

 

Considerações finais 

A análise comparativa entre as redações do corpus que o trabalho de 

leitura sob a perspectiva intertextual com fábulas e provérbios resulta em um 

aprimoramento em relação à escrita, principalmente no que se refere à 

argumentação. Os resultados constataram a importância de se realizar um 

trabalho norteado pela inclusão de diversos gêneros textuais nas aulas de 

língua materna e, especificamente, fábulas e provérbios, a fim de desenvolver 

nos alunos a competência de saber mobilizá-los, nas diferentes situações 

discursivas, em forma de intertextos, entendendo-se esse fator de textualidade 

como elemento fundador de todos os textos. Sem dúvida, o ensino de gêneros 

exerce uma influência fundamental nas escolhas intertextuais dos alunos. As 

produções escritas dos alunos do 6º ano, na sua maioria, estabelecem 

relações com os gêneros textuais priorizados no âmbito escolar.  

As relações intertextuais construídas entre os textos (intertextualidade) 

evidenciam o conhecimento sobre o que os alunos têm sobre os gêneros e que 

é inegável a indissociabilidade das atividades de leitura e escrita. 

Dessa forma, de acordo com Roland Barthes (2013): 
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―O texto redistribui a língua. Uma das vias desta desconstrução é 
permutar textos, farrapos de textos que existiram ou existem em volta 
do texto considerado e finalmente dentro dele; todo o texto é um 
intertexto; outros textos estão presentes nele, em diversos níveis, sob 
formas mais ou menos reconhecíveis.‖ 
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O ENSINO DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA EM ESCOLAS PÚBLICAS: 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DAS ABORDAGENS MULTIMODAIS 

Vanessa Tiburtino 
Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 
Resumo: Este trabalho busca, à luz dos estudos dos multiletramentos e Novos 
Letramentos, investigar o ensino da leitura de língua inglesa como língua adicional em 
escolas públicas de ensino médio a partir das análises dos textos dispostos nos livros 
didáticos (LD). É possível notar que, nos últimos anos, as possibilidades de modificar o 
ensino de língua inglesa nas escolas em práticas mais significativas aos alunos 
aumentaram bastante, este fato ocorre devido a alguns elementos, entre eles, à 
implantação do Livro Didático (LD) de Línguas Estrangeiras nas escolas públicas de 
ensino. Considerando que a multimodalidade está presente em todos os textos que 
circulam socialmente, torna-se elementar observar como os potenciais de significação 
podem ser trabalhados no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, 
recorremos às contribuições de Kress (2010) e Cope & Kalatanzis (2000, 2006) para 
observar a paisagem semiótica dos textos, mais especificamente os textos 
materializados nos livros didáticos. A partir do aporte teórico-metodológico da 
pedagogia dos multiletramentos (New London Group) na apreciação do LD, os 
resultados apontam, a priori, para uma concepção de ensino de linguagem como 
prática social, muito embora ainda haja dificuldade de transposição didática destas 
perspectivas para o contexto de ensino. 
Palavras-chave: Multiletramentos. Leitura. Ensino. Língua Inglesa. 
 
Abstract: This work aims, based on the studies of Multiliteracies and New Literacies, 
to investigate the teaching of English language reading as an additional language in 
public high schools from the analysis of texts available in textbooks. It is possible to 
notice that, in recent years, the possibilities of modifying English language teaching at 
schools in more meaningful practices to students have increased considerably, due to 
some elements, such as the implementation of textbooks of foreign language in public 
schools. Considering that multimodality is present in all texts that circulate socially, it 
becomes elementary to observe how the potentials of meaning can be worked in the 
process of teaching and learning. To do so, we use the contributions of Kress (2010) 
and Cope & Kalatanzis (2000, 2006) to observe the semiotic landscape of texts, more 
specifically texts materialized in textbooks. Based on the theoretical and 
methodological contribution of the pedagogy of Multiliteracies (New London Group) in 
the appreciation of textbooks, the results point, at first, to a conception of language 
teaching as social practice, although there is still difficulty in didactic transposition of 
these perspectives to the teaching context. 
Keywords: Multiliteracies. Reading. Teaching. English language. 

 
 

Introdução 

O ensino-aprendizagem de línguas perpassa atualmente por mudanças 

substanciais. Quando se aprende outra língua, os espaços e conhecimento de 
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sua própria língua se aprofundam e intensificam então o processo de 

(trans)formação identitária e cultural do sujeito. Analisar suas práticas sociais, 

interpretar as vozes e sujeitos, expressões e particuliaridades da linguagem, 

posicionar-se, compreender que o silêncio é forma de posicionamento, tudo 

isso está imbricado no aprendizado linguístico, afinal, ―falar uma língua é 

apropriar-se dela‖ (LEFFA, 2001, p.346). 

Neste trabalho, adentramos os caminhos que o ensino de leitura de 

língua inglesa nas escolas públicas tem percorrido, em especial com a 

implantação do Livro Didático, doravante LD. É notório que as aulas de línguas 

adicionais1 caracterizaram-se, por muito tempo, pela ênfase na memorização 

de regras e vocabulário, constituindo-se como uma prática ―mais preocupada 

em ensinar os usos formalizados da língua e a sujeitar o oral às convenções da 

escrita‖ (STREET, 2014, p. 133). Nos últimos anos, entretanto, percebemos 

que as possibilidades de modificar o ensino de língua inglesa nas escolas em 

práticas mais significativas aos alunos aumentaram bastante, principalmente 

devido à apropriação de recursos tecnológicos em larga escala por parte da 

população, o que também se refletiu nos textos e em sua forma de distribuição 

e layout, cores, imagens estática e em movimento, sons, tipografias, 

emolduramentos, gestos, enfim, variados modos semióticos que foram 

incorporados aos textos, fazendo com que sua apreciação, leitura e 

interpretação se tornassem mais dinâmicas e não lineares. 

Analisaremos, portanto, a partir da perspectiva dos Multiletramentos 

(New London Group), como o ensino de leitura de Língua Inglesa, com base 

                                                           
1
 No presente trabalho, adotaremos o termo língua adicional e não língua estrangeira ou 

segunda língua. O uso do termo ―adicional‖ será embasado em Leffa e Irala (2014) pois estes 
entendem que o ensino de língua adicional tende a ―valorizar o contexto do aluno, desde suas 
práticas sociais, os valores de sua comunidade e uma visão crítica da aprendizagem da língua‖ 
(LEFFA; IRALA, 2014, p.22). Os autores definem língua estrangeira como a língua estudada, 
mas não falada na comunidade em que o aluno reside e segunda língua como a falada no 
local em que o aluno mora, mas não é a língua materna deste aluno. Por fim, os autores frisam 
que ―todos já possuímos pelo menos uma língua, seja o português, uma língua indígena, de 
pais imigrantes, ou a de sinais, mas alguns alunos possuem mais de uma língua. Desse modo, 
a língua que ele vai estudar na escola pode não ser uma segunda língua ou uma língua 
estrangeira, mas será, mais adequadamente, uma língua que podemos chamar de adicional. O 
uso do termo ‗adicional traz vantagens porque não há necessidade de se discriminar o contexto 
geográfico (língua do país vizinho, língua franca ou internacional) ou mesmo as características 
individuais do aluno (segunda ou terceira língua).‖ E resumem, por fim: ― A proposta então é 
que se adote um conceito maior, mais abrangente e, possivelmente, o mais adequado: o de 
língua adicional‖ (Ibid., p.32,33). 
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nos textos dispostos nos livros didáticos, tem se modificado e tornado mais 

acessível e próximo a esta realidade pluricultural em que vivemos atualmente. 

 

1. A perspectiva dos multiletramentos no ensino de leitura 

O que significa ser letrado na realidade multicultural e plural em que 

vivemos atualmente? Há muito o conceito de decodificação de código da 

escrita e fala não atende mais as necessidades do sujeito em suas diversas 

práticas sociais. Para Soares (1998, p.72), o letramento ―é o conjunto de 

práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem 

em seu contexto social‖. Sendo assim, não é mais cabível conceber a leitura e 

escrita como processos mecânicos e repetitivos no entendimento da palavra. 

Buscando compreender as novas necessidades e demandas do sujeito 

social, em 1996, sob a ótica do multiculturalismo, multilinguismo e da 

multimodalidade, um grupo de pesquisadores renomados, entre eles Bill Cope, 

Mary Kalatnzis e Gunther Kress, conhecido por New London Group, introduz o 

termo Multiletramentos. Em face à pluralidade das práticas sociais, 

multiplicidade cultural e semiótica, ampliam os estudos dos textos para além 

dos termos puramente linguísticos. Desta forma, Cope&Kalantzis (2000,2006, 

p.171) definem Multiletramentos: 

O conceito de Multiletramentos foca dois constructos chave nas 
sociedades contemporâneas: primeiro, o hibridismo cultural 
aumentado pela interação das fronteiras culturais e lingüísticas nas e 
entre as sociedades, e, segundo, a multimodalidade: a crescente 
saliência de múltiplos modos de significado – linguístico, visual, 
auditivo, e assim por diante, e a crescente tendência dos textos em 
ser multimodais

2
 

Frente a esta realidade pluri, em que os modos de se comunicar se 

transformam continuamente e rapidamente, em que não há mais linearidade no 

ato de ler e entender um texto, faz-se necessário que os aprendizes se tornem 

participantes efetivos e, para isso, precisam compreender os recursos retóricos 

                                                           
2
 Minha tradução de: The concept of Multiliteracies focuses two key developments in 

contemporary societies: first, cultural hybridity increasing interaction across cultural and 
linguistic boundaries within and between societies, and, second, multimodality: the increasing 
salience of multiple modes of meaning – linguistic, visual, auditory, and so on, and the 
increasing tendency for texts to be multimodal.(COPE&KALANTZIS, 2000,2006, p.171) 
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da linguagem, imagem e artefatos digitais que são empregados no processo de 

significação dos diversos gêneros textuais, e mais, precisam ―entender como 

estas diferentes modalidades separadamente e de forma integrada constroem 

diferentes dimensões do significado‖3. (UNSWORTH, 2001,2004, p.10) 

Abordamos então a perspectiva de leitura pelo viés dos 

Multiletramentos, analisando como os textos multimodais contidos nos LD 

podem aprimorar as habilidades leitoras do aprendiz de forma que o sujeito 

tenha condições de se colocar no texto, negociando, refutando e refratando 

(BAKHTIN, 2014) os significados possíveis ali originados, entendendo que uma 

pessoa letrada na atualidade ―deve ser alguém capaz de atribuir sentidos a 

mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de 

produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem‖ (DIONÍSIO 

in KARWORSKI, GAYDECKA&BRITO et al; 2011, p.138); é pela compreensão 

dos diversos modos e de como seus fios semióticos foram tecidos daquela 

determinada forma que o aluno se torna um sujeito responsivo-ativo, com 

possibilidades infinitas de réplicas e argumentações, gerando emaranhados de 

novos discursos/textos, pois ―sujeitos e significados estão imersos em relações 

de poder, travando constantes batalhas pela legitimidade‖ (JORDÃO & 

FOGAÇA, 2007, p.88). Explica-se, então, a necessidade de se entender os 

diversos modos e recursos da paisagem semiótica, pois, compreender os 

significados hoje é entender os sistemas de produção de significado linguístico, 

visual e digital; a abordagem dos Multiletramentos se baseia neste 

entendimento, requisitando do usuário constante recriação dos processos 

dinâmicos e representacionais da língua. 

 

1.1 Orquestração dos múltiplos modos textuais do livro didático sob a ótica dos 
Multiletramentos 

Conforme já afirmado, faz-se mister entender as mudanças na paisagem 

semiótica dos textos atuais, transformações que envolvem o uso de imagens, 

cores, tipografias, layouts e designs diversificados (KRESS, 2010), 

                                                           
3
 Minha tradução de: …we need to understand how these different modalities separetly and 

interactively construct differentdimension of meaning. (UNSWORTH, 2001/2004, p.10) 
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ultrapassando a imponência do recurso verbal predominante nas formas de 

circulação das informações até o século XX. Logo, é preciso levar em conta 

que,  

se os textos da contemporaneidade mudaram, as 
competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidas 
para participar das práticas de letramento atuais não podem ser as 
mesmas. Hoje é preciso tratar das relações das diversas linguagens 
que compõem um texto. (ROJO, 2013, p.8) 

As maneiras de ler e escrever hoje são imbricadas de novas formas de 

entender e se engajar no mundo, nas novas práticas de letramento; estas, por 

sua vez, possibilitam formas diversas de se constituir identitariamente pela 

linguagem, diversos modos que se entrelaçam a fim de construir o significado. 

Por isso, é importante frisar que ―todos os textos são multimodais. Nenhum 

texto pode existir num único modo, embora uma modalidade possa 

predominar‖. (COPE & KALANTZIS, 2000, 2006, p.187) 

Sendo assim foram objetos de análise deste trabalho textos contidos em 

duas coleções de LD (escolhidas para o triênio 2018 – 2020) utilizadas em 

cinco das seis escolas públicas de Ensino Médio do município de Nova 

Venécia/ES. Buscamos compreender os diversos fios semióticos tecidos nos 

textos deste tipo de livro entendendo que  

O livro didático (LD) continua sendo a alternativa viável em muitas 
das nossas escolas públicas de Educação Básica no contexto 
brasileiro. Para uma grande maioria de alunos e professores, o LD é o 
material essencial (e, muitas vezes, único) através do qual se 
estabelecem as interações professor/aluno e o conteúdo a ser 
ensinado e aprendido. (DIAS, 2006, p.238) 

Logo, se o LD é um dos principais instrumentos das aulas de língua 

adicional no contexto brasileiro atual, compreender como se faz a transposição 

didática do professor no momento de exploração e negociação de sentido dos 

textos lá contidos é crucial para o bom entendimento do andamento das aulas 

de leitura.  

Levando em conta a perspectiva dos Multiletramentos com base na 

multimodalidade constatada nos textos, detemo-nos à analise somente de duas 

atividades de leitura, uma de cada coleção de LD mais adotada, devido à 

delimitação da natureza deste trabalho. Enfatizamos que esta é somente uma 
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análise parcial, tendo em vista se constituir parte do trabalho final de Mestrado 

da pesquisadora. 

A primeira atividade (Figura 1) consta na coleção Way to go 

(TAVARES&FRANCO, 2016), adotada por duas escolas de Ensino Médio de 

Nova Venécia/ES, e tem por base o texto abaixo constante na seção 

introdutória do volume 1. 

Figura 1: Coleção Way to go 

 

Fonte: Franco & Tavares, 2016, p. 13, unidade 1, livro 1. 

 

Podemos perceber pelo texto disposto que, a princípio, os autores da 

coleção buscam situar o aluno no assunto principal do anúncio, perguntando 

sobre objetivos, temática e recursos empregados para que o texto atingisse 

suas finalidades. Esta abordagem faz com que o aprendiz se atente nos 
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diversos recursos empregados: a cor amarela denotando atenção e as cores 

diferentes usadas nos elementos verbais situados ao centro do texto. A 

atividade aborda um tema atual que afeta a sociedade: o assédio no local de 

trabalho. Percebemos que todos os modos utilizados levam à conexão entre 

elementos verbais e não verbais. Notamos, então, que a orquestração dos 

variados modos semióticos concebe uma perspectiva multimodal coerente com 

a paisagem multiletrada que nos cerca atualmente. 

Outro aspecto interessante na condução da atividade é que os autores 

da coleção buscaram esclarecer os alunos sobre a melhor forma de exploração 

dos múltiplos significados deste texto, conforme podemos observar no 

enunciado da questão 2. Sobre a importância do layout das disposições das 

informações, Kress (2010,p. 92) assevera que 

A disposição de elementos em um espaço delimitado – uma página, 
uma tela – não ―nomeia‖ como palavras fazem e não ―retrata‖ como 
(os elementos nas) imagens fazem. Ela entretanto dispõe a 
informação em um espaço semiótico; ela posiciona os elementos 
semióticos e suas relações; ela ―orienta‖ os espectadores/leitores 
para classificações do conhecimento, para categorias como 
―centralidade‖ ou ―marginalidade‖, ―dado‖ ou ―novo‖, ―prévio‖ e 
―posterior‖, ―real‖ e ―ideal‖

4
. 

Logo, se as mudanças nos LD são tão claras e vicejadas atualmente, 

faz-se necessário uma nova abordagem para que o aluno perceba que todos 

os recursos e detalhes contidos no texto devem ser explorados, pois tecem 

conjuntamente o significado daquela mensagem. 

A partir desta consideração, notamos a importância de, no processo 

ensino-aprendizagem, atentar nos alunos a disposição das informações, não só 

as verbais, mas de todos os recursos que o autor lança mão ao elaborar seu 

texto, afinal os livros didáticos, conforme aponta Kress (2010, p.141) ―passaram 

por profundas mudanças no último século. A sociedade mudou, o currículo e a 

pedagogia mudaram em consonância com as mudanças sociais, 

                                                           
4
 Tradução minha de: ―The disposition of elements in a framed space – a page, a screen – does 

not “name” as words do and it does not „depict‟ as (elements in) images do. It does however 
dispose information in semiotic space; it positions semiotic elements and their relations; it 
„orients‟ viewers/readers to classifications of knowledge, to categories such as „centrality‟ or 
„marginality‟, „given‟ or „new‟, „prior‟ and „later‟, „real‟ and „ideal‘‖  
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consequentemente, os livros didáticos mudaram, tanto no visual quanto no 

conteúdo‖5.  

A segunda atividade (Figura 2) que analisamos faz parte de outra 

coleção de LD (MENEZES et al, 2016), adotada por três escolas de Ensino 

Médio do município veneciano no triênio 2018-2020. 

Figura 2: Coleção Alive High 

 

Fonte: Menezes et al. (2016, p. 14), unidade 1, livro 1. 

 

                                                           
5
 Tradução minha de: “Textbooks….have undergone deep changes over the last century. 

Society has changed, curriculum and pedagogy have changed in line with social changes; 
consequently, textbooks have changed, both in „look‟ and in „content‟. (KRESS. 2010b, p. 141) 
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Notamos que o texto da atividade 1 (Figura 2) acarreta uma série de 

interpretações e concatena os diversos modos semióticos através da 

orquestração das cores, dos elementos verbais e imagem disponíveis. Refere-

se ao riso como forma de tratamento de crianças internadas em hospitais, 

terapia promovida pelos doutores palhaços, ou seja, voluntários que se vestem 

de palhaços e buscam levar brincadeiras e entretenimento ao público infantil 

que se encontra doente. Logo, o jogo com as cores, nas vestimentas da 

participante representada (Lucy) e no emolduramento do texto, e com os 

elementos verbais orquestram a promoção do entendimento completo da 

mensagem. 

É válido apontar ainda que as perguntas introdutórias do texto (seção 

Before Reading acima do enunciado de número 1) engendram esforços no 

destrinçamento do texto, buscando estabelecer um elo entre o texto 1 e o texto 

2 que vem em seguida, bem como foca a interpretação dos elementos não 

verbais e reflexão sobre como o aluno pode ajudar pessoas que se encontram 

em condições desfavoráveis de saúde.  

Destarte, verificamos que ressaltar a união destes diversos modos de 

abordagem textual é imprescindível ao professor de língua inglesa atual, visto 

que, ao mesmo tempo em que ampliam o acesso ao entendimento do texto, 

encorajam a inclusão e apoiam o desenvolvimento do aprendiz; por isso, o 

embasamento nos textos disponíveis no livro didático é substancial para a 

conexão com o texto impresso, que atualmente também vem recheado de 

informações, cores, imagens, sentidos e sons, além de se imbricar em outras 

formas disponíveis de distribuição dos textos (recursos digitais, fôlderes, 

panfletos, entre outros). 

 

Considerações finais 

O processo de leitura atualmente está para além da visão de 

decodificação mecânica das letras e palavras. As novas paisagens semióticas 

que exigem a orquestração dos diversos modos e sentidos que o texto pode 

acarretar atualmente levam em conta a necessidade de considerar a formação 

de um sujeito-leitor que compreenda que nenhum texto é neutro, nada está 
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acabado, mas sim em processo de (trans)formação; daí, a necessidade de se 

trabalhar a partir do texto e seus variados gêneros, pois ―nenhum texto traz 

explícitas todas as informações que transmite. Nenhum texto é absolutamente 

completo. Muito do que é dito está implícito, apenas pressuposto ou 

subentendido‖ (ANTUNES, 2007, p. 56).  

Trabalhar tal incompletude é dar acesso aos alunos às diversas formas 

de poder impregnadas nas mensagens, no oculto, nas entrelinhas. Esta 

também é a perspectiva assumida de leitura no presente trabalho, acreditando 

que ―é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim 

como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto‖ 

(MARCUSCHI, 2008, p.154). 

O Livro Didático de Língua Inglesa distribuído atualmente está repleto de 

textos de diferentes gêneros que contemplam os múltiplos aspectos culturais, 

sociais e políticos que se imbricam na nossa realidade atual. Cabe ao 

professor, no momento da transposição didática, enfatizar e explorar os 

diversos recursos e modos representados, a fim de colaborar no processo de 

formação de um sujeito engajado, crítico e preparado para as demandas 

sociais que hoje nos abrangem. 
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O CONHECIMENTO DE MUNDO E A FOCALIZAÇÃO PELA 

(RE)CATEGORIZAÇÃO NA FALA DOS IDOSOS: UM PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

Yasmin Cibelle Soares da Silva Alves  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
 
Resumo: Este trabalho busca tornar a estruturação da coerência um fenômeno 
sociocognitivo observável, assim, lança-se mão de uma questão da qual a linguagem 
não foge para se estabelecer, a referenciação, visto que falamos sempre de alguma 
coisa em um conjunto de referência (BENVENISTE, 1995). Desse modo, o objeto 
analisado é a (re)categorização lexical na fala de idosos que compõem o corpus oral 
proveniente de entrevistas semidirigidas do projeto Varia-Idade no Rio de Janeiro 
Comunicação e geração: Estratégias linguísticas e discursivas na idade maior. Com 
isso, objetiva-se descrever a construção de sentido, especificamente pelos fatores 
conhecimento de mundo e pela focalização (KOCH; TRAVAGLIA, 2015), que podem 
orientar a recategorização. Este recorte permite perceber acionamentos de espaços 
mentais (FAUCONNIER, 1994) contornados por Modelos Cognitivos Idealizados 
(doravante MCIs) (LAKOFF, 1987), de modo que reconstroem os referentes, 
proporcionando um ponto de partida para a produção do discurso e para sua 
compreensão.  
Palavras-chave: Coerência. Recategorização. Discurso dos idosos. Cognição. 
 
Abstract: In this work, try to make the structuring of coherence an observable 
sociocognitive phenomenon, so we turn to a question of which language does not 
escape to establish itself, the reference, because we always speak of something in a 
set of reference (BENVENISTE , 1995). Thus, the object analyzed is the lexical (re) 
categorization in the speech of the elderly that compose the oral corpus of the semi-
directed interviews of the Varia-Age project in Rio de Janeiro. Communication and 
generation: Linguistic and discursive strategies in the older age. Therefore, it aims to 
describe the construction of meaning, specifically by the factors of world knowledge 
and by focusing (KOCH; TRAVAGLIA, 2015). This cut allows us to perceive drives of 
mental spaces (FAUCONNIER, 1994) circumvented by Idealized Cognitive Models 
(hereinafter MCIs) (LAKOFF, 1987), which reconstruct the referents, providing a 
starting point for the production of the speech and its comprehension. 
Keywords: Coherence. Recategorization. Discourse of the elderly. Cognition. 
 

 

Introdução 

A construção de sentido na fala dos idosos, vista a partir da 

recategorização no discurso, pode auxiliar no estudo de como essa estratégia 

de base linguística emana fatores de coerência de diferentes níveis, por 

exemplo, os que não se fixam apenas ao cotexto para o encaminhamento da 

significação. Dentre esses fatores, o conhecimento de mundo e a focalização 



1170 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

ganham destaque para o desenvolvimento da recategorização na dinâmica do 

discurso, uma vez que ambos se inter-relacionam a processos discursivo-

cognitivos bem como interacionais, o que acaba por envolver outros elementos 

de coerência, que serão tratados mais adiante. 

Por essas características, a recategorização apresenta-se como uma 

das grandes âncoras tanto para a produção, a progressão e a organização do 

discurso quanto para a compreensão dele na interação, tornando-se, por esse 

motivo, um dos cernes das pistas linguísticas para se entender a configuração 

do sentido. Indo ao encontro disso, o fazer sentido também se relaciona ao 

modo coerente de como nos referimos às coisas, visto que sempre falamos de 

alguma coisa, em um conjunto de referência (BENVENISTE, 1995). Nesta 

configuração, tornam-se pontos importantes os fatores mencionados, visto que 

os interlocutores têm de ter conhecimento e foco para (re)formular seus 

referentes, de modo que o assunto do qual tratam tenha coerência e, portanto, 

tenham sucesso no processo de interação ligado a determinados eventos da 

situação comunicativa. A partir dessa perspectiva sociocognitivista, o 

direcionamento da coerência é orientado pelas palavras, que não contém uma 

significação em si, mas dão impulso para o processo mental da construção de 

sentido entre os interlocutores. 

 Esse enfoque foi motivado pela minha participação no projeto 

denominado Estratégias linguístico-discursivas na idade-maior: a construção do 

tópico discursivo e a progressão temática, cujo estudo, por sua vez, está 

associado à pesquisa binacional Varia-Idade no Rio de Janeiro – Comunicação 

e geração: Estratégias linguísticas e discursivas na idade-maior. Esta última, de 

corpus oral e ainda em formação, é composta a partir de entrevistas e 

transcrições, enfoca a investigação do comportamento comunicativo da 

geração de idosos, por meio da percepção desses falantes sobre as 

modificações no espaço urbano. No roteiro das entrevistas, procuram-se 

abarcar questões concernentes às vivências e às experiências sociais de 

diversas fases da vida do participante.  

Com isso em vista, torna-se relevante dar destaque à estratégia de 

referenciar pela recategorização em que tais conhecimentos são impulsionados 
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por um foco discursivo. Tal foco discursivo selecionado nesta pesquisa em 

meio aos tópicos que integram o guia das entrevistas acerca a percepção dos 

idosos em torno da palavra ―carioca‖ com intuito de observar as relações entre 

léxico e cultura. Logo, para chegar a esse entendimento, torna-se necessário 

nos voltar para os processos cognitivos, feitos a partir da estratégia referencial 

que salientamos anteriormente no discurso dos idosos, podem ser vistos não 

como uma perda de tópicos ou de focos, mas, ao invés disso, como a 

possibilidade de articulação e de propagação desses elementos de modo 

coerente. 

Com a problematização supracitada, é possível compreender que a 

motivação nessa futura pesquisa se deve à tentativa de perceber o 

desempenho da processualidade na construção de sentido por meio da 

recategorização na fala dos idosos. Portanto, acredito que o ato de referenciar 

no discurso desses sujeitos, permite, de maneira proveitosa, mostrar que essa 

capacidade de construção de sentido ainda se mantém uma atividade 

complexa de reconstruir o mundo, o real na linguagem.              

 

1. Fundamentação Teórica e Metodológica 

O percurso das leituras empreendidas para desenvolver este projeto, 

cuja temática está relacionada à construção de sentido, teve seu início na obra 

A Coerência Textual (1993), de Ingedore Koch e Luiz Carlos Travaglia. A partir 

dessa obra, instaurou-se a proposta de trabalhar tal construção sob a ótica dos 

fatores de coerência o conhecimento de mundo e a focalização na interação 

face a face mediante entrevistas semi-dirigidas com idosos, conforme foi já 

explanado. Ambos os fatores mencionados advêm da obra supracitada, dentre 

os dez fatores elencados pelos autores. Tais fatores são os elementos 

linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as 

inferências, os fatores de contextualização, a situacionalidade, a 

informatividade, a focalização, a intertextualidade, a intencionalidade e 

aceitabilidade e a consistência e relevância. Cabendo frisar, como se pode 

perceber mais adiante, que neste estudo não são contemplados apenas os 

dois fatores destacados no título do trabalho, no entanto, eles são o ponto de 
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partida no desenvolvimento desta exposição, de modo que é perceptível a 

associação de outros fatores, de base linguística ou não.  

Tendo isso em mente, é válido dizer que, neste trabalho, a construção 

da coerência se desvela, inicialmente, pela abordagem da Linguística Textual, 

área em que a autora referida neste tópico é figura emblemática. Feito isso, 

justifica-se também o porquê dos dois elementos, o conhecimento de mundo e 

a focalização, que servem não apenas ao título, como também para toda a 

posição sociocognitiva que pretendo assumir no trabalho. Por um lado, 

considera-se que esses dois elementos se relacionam como em um crescente 

na interação para que ela exista e haja compreensão, o que, por fim, evoca e 

desencadeia os mais diversos fatores de coerência que dependem do cotexto e 

do contexto. Por outro lado, encaminham para a percepção da construção de 

sentido não só como uma produção autônoma do indivíduo que emite o texto, 

mas também como demonstração da dependência de um foco, uma orientação 

dos conhecimentos que ocorrem na interação. Portanto, com isso tem-se o 

intuito de evidenciar o caráter interacional, pragmático, discursivo, textual e, 

sobretudo sociocognitivo da língua na conversação, calcando-se em 

perspectivas linguísticas que buscam a integração dessas características que 

possam emergir a partir do recorte proposto da recategorização por itens 

lexicais.  

Sendo assim, vale expor sucintamente o que seriam os dois fatores de 

coerência em destaque. Primeiramente, o conhecimento de mundo vai sendo 

formado enquanto vivemos, abarca nossas experiências e vivências, ficando 

toda essa bagagem armazenada em nossa memória, por exemplo: frames, 

scripts, esquemas, planos e superestruturas, o que são considerados ―os 

conhecimentos em blocos, que se denominam modelos cognitivos‖ (KOCH; 

TRAVAGLIA, p. 60). São conhecimentos adquiridos no cotidiano ou mesmo por 

conhecimentos apreendidos por meio de uma sistematização, como os 

científicos. É a partir desse conhecimento que se constrói um mundo 

representável. Essa representação, introduz-se no âmago desta investigação, 

por isso, volta-se para a questão do potencial da referenciação para a 

formação da unidade de significação.  
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Esse potencial não se limita a envolver um espelhamento do mundo no 

discurso, sendo ele terminantemente marcado pelo ato, do qual a linguagem 

não foge, de designar as entidades, os objetos do discurso, ou seja, os 

referentes que vão sendo retomados e (re)construídos a fim de permitir a 

manutenção, a progressão e a construção de sentido no discurso. Diante disso, 

a (re)construção dos referentes, na dinâmica do discurso, deve ser feita de 

forma que se estabeleça o entendimento entre os participantes na interação 

por haver a necessidade de se (com)partilhar, ainda que em certa medida, 

seus conhecimentos de mundo. Observa-se isso no fato de um texto repleto de 

informações novas, de alta informatividade, não gerar referentes para encadear 

as ideias  

Por sua vez, a focalização, relaciona-se com a seleção, a concentração 

dos que interagem em um determinado conhecimento, linguístico ou 

extralinguístico, o que implica atar os conhecimentos de mundo aos 

conhecimentos compartilhados para haver uma interação bem-sucedida. Um 

dos interlocutores determina e impulsiona o foco, permeado de 

intencionalidade, assim, o outro interlocutor, a partir do conhecimento que 

compartilha, dá continuidade à interação. Há uma cooperação, um princípio 

cooperativo, segundo postula Grice (1975 apud KOCH; TRAVAGLIA, 1993). 

Isso, na estratégia de referenciação, fica claro quando se (re)constrói o 

referente por uma seleção de características pelas quais se busca defini-lo. As 

entidades têm de ser conhecidas ou se tornar conhecidas para serem passíveis 

de recuperação. Estas, dessa forma, também podem ser inferidas pelo nosso 

conhecimento de mundo na situação comunicativa.  

Como se pode verificar, a elaboração do referente no discurso se 

introduz em uma atividade complexa, ainda mais na conversação, na qual os 

referentes podem se ancorar em fatores paralinguísticos e ter sua construção 

―negociada‖. Essa atividade, ou melhor, estratégia, é denominada 

referenciação, um estudo notório da Linguística Textual. Esse viés teórico, 

como diria Marcuschi (2008, p. 61), nos proporciona ―uma postura textual 

discursiva em uma perspectiva sociodiscursiva‖ por aclarar coerentemente 

como a língua não é uma simples forma de fazer referência ao mundo.  
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Para o entendimento da referenciação, cabe, aqui, expor os dois 

estratégias dela que não se tratam perspectiva representacional: a 

categorização e recategorização. Segundo as palavras de Mondada e Dubois 

(2003, p. 22), no primeiro fenômeno se entende que  

as categorias utilizadas para descrever o mundo mudam, por sua 
vez, sincrônica e diacronicamente: quer seja em discursos comuns ou 
em discursos científicos, elas são múltiplas e inconscientes; são 
controversas antes de serem fixadas normativa ou 
historicamente. (grifos da autora) 

De maneira complementar, a recategorização seria a transformação da 

representação pela qual o referente passa ao longo da atividade discursiva, a 

menor ou maior desestabilização da categoria em mudança é o próprio traço, 

explícito ou implícito, que define a recategorização de um referente, quer tenha 

ele sido já introduzido no discurso para ser transformado, quer não tenha sido e 

se recategorize apenas mentalmente, no próprio momento em que o anafórico 

remete indiretamente à sua âncora (CAVALCANTE, 2005). Essa é a estratégia 

que interessa nesta pesquisa, uma vez que, na recategorização, fica mais 

evidente uma relação intersubjetiva perante o referente por ser apresentado e 

reconstruído sob um ponto de vista que emerge de atividades tanto cognitivas 

quanto sociais.  

Com isso, percebe-se que esse fenômeno contribui para a construção 

da significação feita e ativada pelas escolhas do material linguístico do texto, o 

cotexto, que vão encadeando uma orientação intencional ao discurso, em que 

se recria o texto através da mediação de nossas perspectivas e visões de 

mundo (KOCH; TRAVAGLIA, p. 98). Esse fenômeno registra o projeto de dizer 

e orienta a aceitação, isto é, a compreensão do texto, levando em conta que a 

recategorização não é linear, pois pode ser introduzida apenas na mente, e não 

no texto, dando-lhe a capacidade de se reconfigurar textual e/ou 

cognitivamente. Sendo assim, no texto, essa estratégia de reconstrução do 

referente desencadeia uma processualidade que pode gerar movimentos tanto 

para fora quanto para dentro do texto pelas pistas linguísticas que acionam 

processos mentais que dizem respeito a esse recurso. Portanto, o texto é 
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entendido como um processo que deflagra atividades de natureza inconsciente 

tal como Mondada e Dubois se referiram.  

 Nesse ponto, para ir além do entendimento dessa estratégia dinâmica 

pelas marcas textuais e discursivas localizáveis no texto, apenas como 

estratégias cuidadosamente classificadas por sua capacidade de mencionar, os 

estudos sobre cognição que envolvem a nossa episteme linguística deve se 

aliar à Linguística Textual nos estudos da referenciação. Isso pode nos 

proporcionar a descrição do teor processual, do desenvolvimento em rede do 

trajeto sociocognitivo das (re)categorizações por expressões lexicais no e pelo 

discurso. Articular os aportes da Linguística Textual aos da Linguística 

Cognitiva, oportuna o embasamento teórico-metodológico necessário para o 

estudo proposto. Ademais, tal articulação pode ser muito fértil para 

alcançarmos o entendimento e a relação da referenciação como um dos cernes 

que propulsam a coerência, sobretudo na recategorização.  

 Por esse motivo, lança-se mão da Teoria dos Espaços Mentais, de 

Fauconnier, (1994) e do Modelo Cognitivo Idealizado, de Lakoff (1982)1 os 

quais permitem uma explicação da ativação e do processamento do discurso 

nos bastidores da mente, como diria Faucounnier (1994). Ambas as teorias 

entram de maneira complementar para validar a investigação de como se dá o 

acionamento dos processos das estratégias referenciais de recategorização 

feitas por expressões lexicais e nominais. Por intermédio delas, observar os 

domínios cognitivos locais que refletem a divisão da informação à medida que 

o discurso se desenvolve (VELOZO, 2016). Assim sendo, o interesse da 

primeira teoria se volta para a forma como se estabelece a propagação dos 

espaços mentais conforme a dinamicidade do discurso. Em consequência 

disso, tal abordagem muito tem a agregar no encaminhamento que a 

recategorização dá à significação. Desse modo, Salomão (1997, p. 75) declara 

que  

[...] nestes domínios, por natureza temporários, e que constituem 
ferramentas do processamento discursivo: os ―espaços mentais‖. 

                                                           
1
 As referidas teorias, Teoria dos Espaços Mentais e do Modelo Cognitivo Idealizado, são 

mencionadas e trabalhadas em Alvaro, Patricia Teles; Ferrari, Lilian (2016).  
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Diferentemente de noções comparáveis (como, por exemplo, a de 
―universos possíveis‖), os espaços mentais são internamente 
especificados por herança, seja de bases de conhecimento 
estabilizado (modelos culturais, scripts, esquemas conceptuais), seja 
de outros espaços mentais previamente originados. Sendo assim, sua 
especificação é sempre parcial, atendendo exclusivamente às 
necessidades comunicativas de enquadramento ou de especificação. 
Tais condições fazem da teoria dos espaços mentais um instrumento 
adequadamente poderoso para explicar a dinâmica da interpretação 
em tempo real.  

Por sua vez, a concepção dos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) 

que associa as noções de categorização e frames, formas armazenamento de 

conhecimento, como proposta para lidar com a construção de significado pode 

suplementar a teoria anterior, uma vez que auxilia a entender como são 

acionados os conhecimentos de que falam Koch e Travaglia (1993), indo além 

dos frames, classificação dos enquadramentos de conhecimentos na 

mente.Tais modelos que levam a cada um de nós a organizar nossos 

conhecimentos e são nesses conhecimentos que reside uma ―coginição social‖ 

(DIJK, 2012) que se firma em cada indivíduo por suas próprias vivências e 

experiências. Para tanto, observar os contornos que os MCIs propiciam à 

configuração da trajetória dos espaços mentais, baseada na junção entre o 

material linguístico e a mente por conta das experiências e convicções dos 

sujeitos na interação.  

                           

2. Proposta de Análise 

Conforme foi exposto na introdução, a pesquisa deste trabalho se 

encontra em andamento, contudo, podemos observar uma análise de um 

excerto que tem como ponto de partida a questão inicial do ser ―carioca‖. 
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Observa-se, primeiramente, uma recategorização definida de ―carioca da 

gema‖, ―carioca emprestado‖. Essa estratégia feita a partir do foco dado pelo 

entrevistador que sabe que o item lexical que introduz subjaz em um 

conhecimento mundo e compartilhado, configura uma categoria. Isso faz com 

que o entrevistado se reconheça como um ―carioca da gema‖, mas por suas 

vivências não é completamente um. Podemos observar que o entrevistador 

leva seu ouvinte a um espaço mental que ele deseja para que o material 

linguístico situe seu interlocutor em uma direção, um foco que evoca 

informações, conhecimentos instaurados no discurso. Nisso, reside a 

intencionalidade que leva o interlocutor a organizar seus conhecimentos a partir 

do foco proposto, o que leva a evidente ―cognição social‖ por se compartilhar 

conhecimentos.  

 Todavia, os sentidos não são apenas prototípicos, construídos 

socialmente, o que pode ser observado na resposta do falante, por ter 

conhecimento da conceptualização do que seja um ―carioca da gema‖, mas 

não se desconsidera como um carioca da gema, apesar de não ter nascido na 

cidade do Rio de Janeiro, apresenta-se de forma radial nesse protótipo. Isso 

permite perceber que entram estruturas cognitivas no tratamento da 

significação, pois são abertos Modelos Cognitivos idealizados para 

naturalidade pessoas nascidas na cidade do Rio de Janeiro e para pessoas 

que moram há muito tempo na cidade podem toma-la como lugar de 

naturalidade ou mesmo são tomadas pela cidade. 

 

Considerações Finais 

Portanto, ao passo que observamos a processualidade da linguagem, 

compreendemos como se dá a construção da coerência, vista além das 

relações linguísticas, textuais e discursivas, como um processo cognitivo que 

abrange diferentes fatores de coerência envolvidos na situação comunicativa. 

Com tais aportes e pelo recorte do objeto de estudo proposto e do foco e tópico 

que o envolve, pode-se refletir sobre a construção da coerência como um 

processo mental e interacional, o que proporciona ver o discurso como uma 

constante (re)categorização da percepção do mundo, moldada por uma 
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cognição social, na fala dos idosos. Isso coaduna para uma compreensão do 

texto como um processo integralmente sociocognitivo, englobando fatores de 

diversos níveis, do textual ao pragmático, que são imanentes não apenas à 

recategorização, mas também a toda linguagem em uso.  
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SOBRE EL PROCESAMIENTO COGNITIVO DEL CONDICIONAL 

CONTRAFÁCTICO EN EL LENGUAJE JURÍDICO 

Edgardo Gustavo Rojas 
Universidad Nacional de La Plata 

 
Resumen: Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación ―Lenguaje jurídico 
y rutinas cognitivas: de la escritura de sentencias judiciales a la reflexión 
metalingüística sobre textos jurisdiccionales‖ que dirige la Dra. Mariana Cucatto (CEIL-
IDIHCS-FAHCE-UNLP). Nuestros objetivos consisten en identificar, explorar y 
describir las manifestaciones discursivas del razonamiento contrafáctico en el lenguaje 
judicial, a partir de las operaciones mentales que estas manifiestan. Para llevar a cabo 
el estudio, construimos nuestro marco teórico con herramientas que aporta la 
lingüística cognitiva, y nuestras unidades de análisis serán los enunciados 
condicionales contrafácticos identificamos en este lenguaje profesional. Adoptamos 
una estrategia cualitativa de análisis lingüístico en un corpus de sentencias dictadas 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina durante el año 2012. Ya que 
nuestro trabajo correlaciona habilidades cognitivas específicas con estrategias 
discursivas particulares, entendemos que puede significar un aporte al campo de 
estudios sobre la argumentación jurídica. 
Palabras clave: Sentencias. Contrafácticos. Cognición. Estrategias. 
 
Abstract: This work is part of the Research Project " Lenguaje jurídico y rutinas 
cognitivas: de la escritura de sentencias judiciales a la reflexión metalingüística sobre 
textos jurisdiccionales" directed by Dr. Mariana Cucatto (CEIL-IDIHCS-FAHCE-UNLP). 
Our objectives are to identify, explore and describe the discursive manifestations of 
counterfactual reasoning in legal language, from the mental operations these 
materialize. To carry out the study, we construct our theoretical framework with tools 
provided by Cognitive Linguistics, and our analysis units are the counterfactual 
conditional statements identified in that professional language. We adopted a 
qualitative strategy of linguistic analysis in a corpus of judgments issued by the 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina in 2012 year. Since our work 
correlates specific cognitive operations with particular discourse strategies, we 
understand that it may be a contribution to the field of studies on legal argumentation. 
Keywords: Judgments. Counterfactuals. Cognition. Strategies. 
 
 

Introducción 

El estudio de los enunciados contrafácticos involucra diversas 

disciplinas, como la lógica, la filosofía del lenguaje, la gramática, la semántica, 

la retórica y la lingüística cognitiva (Fauconnier & Turner 1998; Montolío 1999; 

Coulson 2006; RAE 2010). Se trata de estructuras bimembres conformadas por 

una prótasis (antecedente), generalmente encabezada por la forma ―si 

hubiera/se + participio‖, y una apódosis (consecuente), que habitualmente 

sigue la pauta ―habría + participio‖, entre las cuales se infiere una relación de 
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implicación. Esta correlación verbal cancela el valor hipotético típico de los 

enunciados condicionales y plantea un problema ontológico, ya que refiere 

sucesos que no han tenido lugar en la realidad fáctica. 

La teoría lingüística sobre este tipo de enunciados enfatiza que la 

complejidad de los significados que comunican supera el alcance explicativo de 

la semántica veritativa y la gramática formal, por lo cual se suele sugerir la 

necesidad de adoptar una perspectiva pragmática y cognitiva para profundizar 

en el análisis de sus manifestaciones concretas (Montolío 1999: 3647-3649; 

RAE 2010: 898-912). Ello no resulta menor para nuestros fines, dado que la 

intención de favorecer la claridad y comunicabilidad de las dediciones judiciales 

implica abordar dicha complejidad y proponer modelos analíticos que den 

cuenta del costo que su procesamiento cognitivo representa. 

La lingüística cognitiva no solo se ha ocupado de la metáfora en tanto 

objeto de estudio; también utiliza expresiones metafóricas en el estudio del 

lenguaje. Siguiendo esta tradición que no es privativa de la lingüística, 

sugerimos una metáfora que facilitará nuestro análisis: proponemos tratar los 

condicionales contrafácticos como dispositivos análogos a los artefactos 

tecnológicos que empleamos para registrar, guardar y procesar imágenes, 

como las cámaras fotográficas y los teléfonos móviles. Creemos que esta 

metáfora puede resultar efectiva para enfrentar el problema ontológico antes 

referido: ya que la función representativa del lenguaje entra en tensión cuando 

se trata de enunciados que remiten a una realidad contrafáctica, y si logramos 

identificar las habilidades cognitivas que subyacen a su interpretación, tal vez 

podamos comprender por qué resultan recurrentes en el lenguaje judicial. 

Además, podemos sugerir algunas estrategias argumentativas que tales 

operaciones permiten desplegar en el discurso jurídico. 

De la naturaleza fractal del lenguaje que propone la lingüística cognitiva, 

es decir, la recurrencia estructural y funcional de los mismos mecanismos en 

sus distintos niveles de organización (Dirven & Verspoor 2004: 1, 14-18; 

Delbecque 2008: 20 y 33; Evans & Green 2004: 363-364), se desprende que 

en todos los niveles analíticos se ponen en juego las mismas operaciones 

cognitivas. Sin embargo, a fin de simplificar la exposición, nos concentraremos 
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en algunas instancias particulares del procesamiento mental del lenguaje. 

Teniendo presente esta hipótesis nodal de la lingüística cognitiva –su 

naturaleza fractal y recursiva–, consideraremos una operación cognitiva en 

cada en cada función del discurso que ocupe nuestra atención. 

En cuanto a la metáfora que guiará nuestro análisis, conviene realizar 

algunas precisiones para clarificar de antemano cómo trataremos de organizar 

la presentación de los resultados. En primer lugar, que la representación de la 

realidad extralingüística (en nuestro caso, contrafáctica) será desglosada en 

tres funciones discursivas afines a variables que consideramos en el uso de 

dispositivos que utilizamos en el tratamiento de imágenes: la resolución, el 

enfoque y la perspectiva. En segundo lugar, que vincularemos cada una de 

estas funciones con una habilidad cognitiva específica, entre las que propone 

nuestro marco teórico. Finalmente, que indicaremos algunos usos estragégicos 

de estas relaciones (entre funciones y habilidades cognitivas) en la 

argumentación jurídica, como sintetizamos en el siguiente cuadro: 

 

Función Operación cognitiva Uso estratégico en la 
argumentación judicial 

1.Resolución Jerarquización de marcos y 
espacios mentales 

Evocación y reelaboración del 
discurso previo 

2.Enfoque Organización del contenido 
conceptual (perfil/base) 

Montaje de estados y eventos 
sobre escenarios virtuales 

3.Perspectiva Rastreo mental sumario y 
secuencial 

Distanciamiento y cierre del tema 
tratado 

 

Con respecto a los ejemplos que analizaremos a lo largo de la 

presentación, cabe señalar que fueron seleccionados en función de dos 

criterios: la extensión de los fragmentos y su posibilidad de ser tratados de 

forma relativamente autónoma respecto del texto fuente. Ello obedece a la 

intención operativa de poder concentrarnos en los fenómenos de nuestro 

interés y evitar la necesidad de explayarnos ampliamente en la explicación de 

los casos. Para destacar los condicionales contrafácticos, además, utilizaremos 
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negrita y subrayado, permitiéndonos, a tal fin, intervenir los textos que 

conforman el corpus. 

 

1. Resolución: jerarquización de marcos cognitivos y espacios 
mentales 

La resolución es la función discursiva que engloba aquellas habilidades 

cognitivas que permiten dotar a las expresiones de distintos niveles de 

precisión, entre lo particular y lo general, entendiendo que las expresiones 

específicas son instancias de esquemas generales inmanentes (Langacker 

2000; 24; 2008: 55-56). En el fragmento (1), por ejemplo, se distinguen 

referencias temporales que remiten a distintos grados de una escala temática 

al respecto: años y meses, plazos, prórroga, Ley 25.430, Art. 3, el caso 

particular, y la actuación de la defensa. Cada una de ellas refiere una 

especificación o instancia particular de la presentada previamente en este 

listado: 

(1) La complejidad del caso y la cantidad de hechos atribuidos era la 
única posible justificación de la prórroga, que estaba limitada en el 
tiempo, según el texto legal, por plazos determinados en años y 
meses. La actividad dilatoria de la defensa, si hubiese existido, 
permitía descontar de ese tiempo las demoras imputables a esas 
dilaciones. Expresó que la reforma por ley 25.430 había modificado 
sustancialmente la situación, por cuanto ahora no podía predicarse 
que existiera un límite tan estricto a la duración de la prisión 
preventiva pues el art. 3° introdujo nuevas causales de oposición en 
las que podía ampararse el Ministerio Publico, más allá de la 
existencia de articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa 
(A. 93. XLV. AJE y otros s/ Recurso de Casación). 

Para la lingüística cognitiva, las expresiones verbales no evocan 

conceptos aislados, sino contenidos conceptuales en estructuras denominadas 

dominios cognitivos. A su vez, en la matriz de dominios evocados por el 

discurso, algunos contenidos acaparan el primer plano de atención y otros 

quedan relegados a un segundo plano, en una escala continua de posibilidades 

(Langacker 2008: 58-63). La selección de contenidos conceptuales que se 

expresan verbalmente, por lo tanto, se realiza sobre el fondo de una red 

categorizadora que involucra el conocimiento enciclopédico de los hablantes, 

en distintos planos que son puestos más o menos en foco. Así, (1) expresa 
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referencias temporales generales (años, meses, prórrogas), intermedias 

(evocadas por la legislación aludida) y particulares (dadas por las alusiones al 

caso específico y la defensa). 

El discurso invoca, jerarquiza y guarda en la memoria de trabajo 

referencias  que pueden ser recuperados en cualquier momento del 

intercambio verbal (Dirven & Ruiz de Mendoza Ibáñez 2010: 53-55). Esto se 

debe a que los enunciados aportan pistas sobre los dominios cognitivos que 

tratan de activar y organizar mentalmente. Ciertas expresiones, de hecho, 

operan como inductoras y constructoras de dominios cognitivos (Croft & Cruse 

2004: 57; Langacker 2009: 330; Evans & Green 2004: 370). En (1) ―si hubiese 

existido‖ y ―permitía‖ funcionan como marcadores de contrafactualidad, dado 

que activan y sitúan dominios cognitivos en un plano contrafáctico. 

Es de hacer notar que ―permitía‖ en (1) no cuadra con las pautas 

gramaticales indicadas en nuestra introducción, es decir, con el patrón ―habría 

+ participio‖ prototípico de la apódosis. El uso de esta forma verbal pareciera, a 

simple vista, eludir la impronta contrafactual que propone nuestro análisis, ya 

que sugiere la realización concreta de lo permitido por ‖la actividad dilatoria de 

la defensa‖. Sin embargo, la posibilidad de evocar y reelaborar contenidos 

previamente expresados que aludimos en el cuadro en la introducción, 

ejemplifica su uso estratégico de los enunciados contrafácticos en el lenguaje 

jurídico. 

La estrategia aludida atañe a la frase final de (1): ―más allá de la 

existencia de articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa‖. Si bien el 

contrafáctico del fragmento parece parcialmente irreal, la evocación y 

reelaboración de las ideas que comunica, a través de esta frase final, resuelve 

toda duda al respecto, ya que describe la actuación de la defensa, de forma 

manifiesta, como dilatoria. En otros términos, se evoca y reelabora, enfática y 

estratégicamente, una idea previamente sugerida en el mismo párrafo (1). 

 

2. Enfoque: organización del contenido conceptual (perfil/base) 

En la función de enfoque, se circunscriben diferentes habilidades 

cognitivas que permiten evocar dicotomías presentes en el lenguaje tales como 
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concreto-abstracto, real-imaginario, explicito-implícito, entre otras, que suponen 

focos específicos de atención sobre una base o punto de referencia (Langacker 

2000: 25; 2008: 66-70). En estas circunstancias, el foco de atención principal 

pone de relieve una entidad perfilada, mientras que un foco de atención 

secundario viene dado por un trasfondo de entidades, en segundo plano, que 

mentalmente representa un punto de referencia (Langacker 2008: 70-72). 

Esta función discursiva propicia la localización de los objetos 

destacados, móviles o de aparición más reciente, en contraste con aquellos 

que configuran un telón de fondo, son fijos, estables, y por lo general aparecen 

previamente en el discurso (Delbecque 2008: 39). La metáfora del dispositivo 

visual-discursivo que guía nuestro análisis es afín a dicha tendencia de la 

comunicación verbal, ya que, en los condicionales contrafácticos, la relación 

entre prótasis y apódosis es una clase de prominencia focal que ubica 

determinados eventos enunciados en la apódosis, en función de referencias 

expresadas en la prótasis, como podemos apreciar en (2): 

(2) Ello es así, porque más allá del grado de conocimiento que 
FAICSA S.A. e HIDROCONST S.A. hayan tenido sobre el origen del 
aplastamiento y deformación de los tubos de acero instalados, ello 
resulta irrelevante a los fines de analizar la validez de la renuncia de 
las partes a imputarse responsabilidades por los inconvenientes 
detectados en la obra. En efecto, las actoras no acreditaron que, de 
haber sabido que los caños habían colapsado por culpa de SIAM 
S.A., no habrían renunciado del modo que lo hicieron (F. 102. 
XLVI. R.O. FAICSA S.A. y otro c/ SIAM). 

En efecto, el estado (cognitivo) de los agentes (litigantes) mencionados 

en la prótasis del contrafáctico destacado en (2), es decir, su hipotético 

conocimiento sobre la culpa en el hecho referido, enmarca la acción expresada 

por la forma verbal de la apódosis: ese saber antecede, acompaña y subsiste a 

su renuncia. Esta renuncia, a su vez, es un evento que, en contraste con la 

base y permanencia (anterior y posterior) de dicho conocimiento, figura en el 

fragmento como un hecho puntual sobre el fondo de lo que ambas empresas 

(eventualmente) podrían haber sabido. 

La alineación entre puntos de referencia (base) y entidades destacadas 

(perfiles) constituye una forma de prominencia basada en distintos grados de 

focalización. El punto de referencia se presenta en el discurso de modo 
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abstracto y/o permanente, que habilita en forma dinámica el acceso a un 

dominio cognitivo de sucesos puntuales (Langacker 2001: 17-21; 2008: 70 y 

83-85). En (2) la prótasis del contrafáctico (―…de haber sabido…‖) es un 

escenario que habilita el acceso al dominio cognitivo de eventos contrafácticos 

(―…no habrían renunciado…‖). Entre los distintos caminos de acceso mental 

posibles, dado el escenario referido en la prótasis, la apódosis asigna 

prominencia focal a determinados eventos (la ―renuncia‖, en este caso). 

También (3) lo ejemplifica: 

Por ende, el a quo considera que tales directivas debían ser 
respetadas priorizando la voluntad del paciente fundada en su 
derecho a la autodeterminación, sus creencias religiosas y su 
dignidad, y que las manifestaciones realizadas por su padre no 
llevaban a considerar que pudiese haber mediado algún cambio en la 
idea religiosa de Pablo, pues de haber existido intención de 
modificar el testamento vital, lo lógico era que hubiese revocado 
la voluntad expresada en el instrumento analizado (A. 523. XLVIII. 
AN, JW s/ medidas precautorias) 

En (3) la intención referida en la prótasis del condicional es un estado 

cognitivo que abarca (comprende, y también implica) la revocación que expresa 

la apódosis del mismo enunciado. En tal sentido, representa un telón de fondo, 

escenario o base de conocimientos sobre las cuales debe ser montada la 

revocación de voluntad allí expresada. Al igual que (2), (3) demuestra que la 

postulación de un escenario hipotético en el pasado, independientemente de su 

nula concreción empírica, puede resultar estratégica en la argumentación 

judicial 

La concepción abstracta que representa el punto de referencia en la 

gramática cognitiva puede materializarse en un escenario sobre el cual actúan 

determinados participantes (Langacker 2000: 62). De acuerdo con la metáfora 

del dispositivo visual-discursivo que adoptamos en esta análisis, esta noción 

teórico-metodológica resulta operativa en la exploración de los contrafácticos 

identificados en el corpus. En (3), por ejemplo, la ―intención de modificar el 

testamento vital‖ es un escenario contrafactual que, estratégicamente, desde el 

punto de vista discursivo, permite referir (en la apódosis del enunciado) 

acontecimientos, como la revocación de ―…la voluntad expresada…‖, de clara 

relevancia jurídica, si efectivamente se hubiesen producido. 
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3. Perspectiva: rastreo mental sumario y secuencial 

Desde el punto de vista cognitivo, las estructuras gramaticales, como los 

condicionales contrafácticos, son modelos de construcción verbal 

convencionales que se establecen por un proceso de recurrencia y 

sedimentación progresiva (Langacker 1986: 29; 2000: 20-36; 2003: 256-257; 

Evans & Green 2004: 501-502), dando como resultado rutinas cognitivas 

dinámicas que se adaptan a las necesidades comunicativas (Langacker 1986: 

16; 2003: 259; Delbecque 2008: 19). Las estructuras gramaticales, por lo tanto, 

son pistas que guían tanto el contenido conceptual comunicado como la forma 

de interpretarlo, de acuerdo con dichas rutinas o patrones de procesamiento 

mental del discurso. 

Retomando nuestra metáfora y herramienta de análisis, la 

representación mental de la realidad contrafáctica que comunican los textos 

jurídicos supone la manipulación de variables como la resolución y el enfoque 

del dispositivo (el condicional contrafáctico) empleado, como tratamos de 

demostrar previamente. Para finalizar nuestro análisis, resta considerar la 

perspectiva que toma dinámicamente cada instancia del discurso, lo cual 

implica considerar las posiciones y los movimientos que adoptan los sujetos en 

la construcción de significados, presentando nuestro último ejemplo. 

(4) Que si el imputado se había liberado de su compinche y con él de 
la prueba del anterior delito, pues el dinero no ha aparecido, se 
hubiese quedado con un arma en el vehículo, que sería prueba del 
primer delito, sin la cual no hubiese tenido necesidad alguna de 
emprender una huida en cuyo curso es clara que complicaba su 
situación en extremo y ponía en peligro su propia vida, al punto que 
pareciera que sobrevivió casi milagrosamente (C. 927. XLIV. CFA s/ 
Causa N° 8398). 

En (4) apreciamos referencias a distintos estados de mundo y sucesos 

que pueden ser ordenados en una secuencia temporal: la liberación del 

―compinche‖ y ―la prueba‖, la ―huida‖ y el ―peligro‖ de vida posterior, la 

supervivencia milagrosa, la permanencia del ―arma en el vehículo‖ y la 

desaparición del dinero. Si bien este repaso de las acciones referidas en (4) 

están ordenadas de forma diferente a lo que este fragmento expresa, ambos 
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coinciden en una particularidad: indican situaciones y hechos específicos de 

modo secuencial y analítico. Para ponderar los efectos cognitivos de esta 

particularidad, es de hacer notar que las mismas circunstancias (incluso, todas 

ellas) podrían haber sido referidas de forma sumaria o sintética, y que la 

elección del modo en que se presentan responde a una estrategia discursiva. 

Al respecto, Interesa a la lingüística cognitiva explicar cómo es posible 

comunicar, a través de pequeñas pistas gramaticales, significados tan sutiles y 

diversos (Fauconnier & Turner 1998: 24; Dirven & Ruiz de Mendoza Ibáñez 

2010: 19-23) como los que tratamos a lo largo de este análisis. En el 

tratamiento particular de la perspectiva que toman y comunican los textos, 

interesa explicar la conceptualización del tiempo en términos de procesos 

(Langacker 2000; 24; 2008: 73-75), dimensión que es evocada principalmente 

por las formas del verbo. En tal sentido, (4) comparte con (1) una característica: 

la prótasis de ambos fragmentos está encabezada por un verbo conjugado, 

siguiendo la pauta ―si hubiera/se + participio‖. Difieren en este aspecto (2) y (3), 

ya que la prótasis, en estos casos, está encabezada por formas no conjugadas 

del verbo, siguiendo el patrón ―de haber + subjuntivo‖. 

Las pistas gramaticales no aportan contenido conceptual significativo, 

sino estructuras esquemáticas que contribuyen a moldear circunstancialmente 

dicho contenido (Langacker 2003: 259-260). Las formas del verbo, en 

particular, tienden a evocar modos de procesar el tiempo de dos maneras 

diferentes: por un lado, del modo que actualizan las formas finitas o conjugadas 

del verbo, que suponen una suerte de escaneo mental secuencial o discreto y, 

por otro, del modo que actualizan las formas no conjugadas, que suponen una 

exploración mental sumaria o continua (Langacker 1986: 25-26; 2008: 79-84). 

Para concluir, retomando los ejemplos tratados en esta presentación: (1) 

y (4) incluyen contrafácticos cuya prótasis está encabezada por formas 

verbales conjugadas; (2) y (3), en cambio, por formas no finitas. Dado que, de 

acuerdo con el análisis cognitivista del discurso, las formas no conjugadas del 

verbo comunican situaciones y eventos de forma sucinta, sumaria o sintética, 

es de esperar que resulten seleccionadas para concluir un tema tratado en los 

textos jurídicos, de modo estratégico; por ejemplo, resultarían más funcionales 
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a los fines de concluir los párrafos de las sentencias, como podemos apreciar 

en los fragmentos (2) y (3) previamente analizados. 

 

Consideraciones finales 

En torno a una metáfora ―visual‖ (en función de la resolución, el enfoque 

y la perspectiva que cognitivamente sugieren los textos jurídicos) tratamos de 

demostrar que los condicionales contrafácticos materializan distintas 

operaciones mentales para representar un pasado inexistente. A los fines 

expositivos, identificamos tres funciones particulares (en analogía con el 

procesamiento visual) con determinadas habilidades cognitivas y estrategias 

discursivas de la argumentación jurídica: (1) resolución, mediante la activación 

y jerarquización de marcos cognitivos, que permiten reelaborar el discurso 

previo; (2) enfoque, mediante la organización de dichos contenidos 

conceptuales en distintos focos de atención, a fin de montar eventos hipotéticos 

en escenarios virtuales; y (3) perspectiva, mediante distintas formas de 

exploración mental que permiten distanciarse de/y/o cerrar temas previamente 

tratados. 
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Resumo: Este trabalho, de modo geral, tem por objetivo discutir a argumentação 
multimodal que acontece durante o brincar de crianças na Educação Infantil. A 
discussão está ancorada nas teorias sobre a argumentação e nos estudos sobre o 
brincar, na perspectiva vigotskiana. O trabalho tem como materialidade algumas 
imagens produzidas em uma pesquisa de doutorado, em andamento, realizada no 
Brasil, numa escola da Educação Infantil da rede pública. Os resultados da leitura 
multimodal de como crianças estão gesticulando nas imagens analisadas indicam 
cenários em que a argumentação parece está girando em torno de questões 
referentes ao tipo de brincadeira, regras do jogo ou escolha dos participantes da 
brincadeira, essencial no movimento e organização do brincar infantil. A dinâmica 
argumentativa implicada nas negociações infantis, revela que as crianças em atividade 
de brincadeira, sentem-se livres para criar suas próprias regras, enredos, opinião e 
justificativas, aspecto central no desenvolvimento da argumentação.  
Palavras-chave: Argumentação. Multimodalidade. Brincar. Educação infantil. 
 
Abstract: This work, in general, aims to discuss the multimodal argumentation that 
happens during the play of children in Early Childhood Education. The discussion is 
anchored in the theories of argumentation and in the studies on play, in the Vygotskian 
perspective. The work has as materiality some images produced in a doctoral 
research, in progress, carried out in Brazil, in a School of Early Childhood education of 
the public network. The results of the multimodal reading of how children are 
gesticulating in the analyzed images indicate scenarios in which the argument seems 
to be revolving around questions related to the type of play, rules of the game or choice 
of participants in the game, essential in the movement and organization of children's 
play. The argumentative dynamics implicated in children's negotiations reveal that 
children in play activity feel free to create their own rules, entanglements, opinions and 
justifications, a central aspect in the development of argumentation. 
Keywords: Argumentation. Multimodality. Play. Child education. 
 
 

Introdução 

Este texto tem por finalidade oferecer aos professores e professoras, 

bem como aos demais profissionais da educação, algumas pontuações que 

possibilitam reflexões consideradas importantes para a aprendizagem e o 

desenvolvimento da argumentação entrelaçada ao brincar na Educação Infantil. 
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Consideramos a discussão central para a promoção de uma educação de 

qualidade, relevante do ponto de vista das relações multimodalmente 

produzidas no âmbito do brincar na escola.  

No bojo da discussão, é salutar afirmar que na atualidade são 

crescentes os estudos que concebem a comunicação e os processos de 

significação pelo viés multimodal da linguagem. Constata-se, por exemplo, nas 

redes sociais, nos telejornais, nas revistas e nas propagandas, o uso frequente 

de diferentes recursos, como: imagens, gestos, emojis, memes, layout, cores e 

formas, para a transmissão de uma mensagem ao interlocutor. 

No âmbito da comunicação, a dimensão não verbal tem potencial função 

na produção de significados (KRESS e VAN LEEUWEN, 2000). Nas interações 

discursivas, pontos de vista e ideias são revelados na proximidade física, nos 

olhares, na movimentação espacial e na postura corporal dos sujeitos (NORIS, 

2004). No olhar científico, a linguagem não verbal possibilita, ainda, a análise, 

descrição e compreensão de signos estáticos e em movimento (NOVELLINO, 

2011) que atuam para conduzir a uma argumentação que visa 

convencer/persuadir ou compartilhar significados nas diferentes relações 

sociais (LIBERALI, 2016). 

Nesse enquadre, a argumentação é caracterizada como comunicação 

verbal e não verbal, que emerge em contextos de concordância ou 

discordância de opinião, sendo, consequentemente, marcada por discursos 

justificados, sintetizados e direcionados para uma conclusão única, fixa ou para 

uma conclusão compartilhada e aberta para novas possibilidades de ação. 

Diante disso, fazemos o seguinte questionamento: é possível identificar e 

compreender a argumentação multimodal materializada nas interações em 

práticas frequentes do brincar na Educação Infantil? 

Este trabalho, de modo geral, tem por objetivo discutir a argumentação 

multimodal que acontece durante o brincar de crianças na Educação Infantil. A 

discussão está ancorada nas teorias sobre a argumentação clássica, 

argumentação na nova retórica e argumentação colaborativa discutida por 

Liberali (2013; 2016) e nos estudos sobre o brincar, na perspectiva vigotskiana, 

como proposta prático-teórico que favorece o sujeito imitar, imaginar, criar, 
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argumentar e viver experiências singulares da vida social, significando e 

resignificando seu modo de pensar, sentir e agir. Tal situação, como Stetsenko 

e Ho (2015) discutem, reforça os estudos de como as crianças nas brincadeiras 

exercitam suas vozes, justificam e tomam pontos de vista de um interlocutor, 

ajustando seus próprios argumentos por meio do confronto de ideias.  

Para tecer essa discussão, organizamos o texto em seções. A primeira 

trata da teoria da argumentação e da multimodalidade na comunicação não 

verbal; na segunda seção, o foco é o brincar para o entendimento sobre o 

desenvolvimento da argumentação infantil; na terceira seção, dentre a 

variedade de modos de significação, apresentamos as fotografias do brincar 

infantil como possibilidade de interpretação do desenvolvimento da linguagem 

argumentativa; por fim, nas considerações finais, recuperamos a discussão 

sobre a argumentação multimodal na Educação Infantil e sua importância para 

o agir em contextos escolares.  

 

1. Os estudos da argumentação: possibilidades e preocupações 

Questões voltadas para argumentação são frequentes nas 

preocupações de professores, gestores, linguistas, filósofos e outros 

interessados. Uma razão nítida e relevante é quanto ao papel que a 

argumentação desempenha para organizar as interações discursivas entre 

interlocutores no contexto escolar.  

Nessa direção, é importante situar que a argumentação é discutida, 

segundo Liberali (2016), em duas possibilidades quanto ao aspecto finalidade: 

a primeira, argumentar para persuadir e convencer os sujeitos, tão frequente 

em nossas conversas cotidianas na escola, em palestras, textos acadêmicos, 

notícias de revistas e jornais, discursos de autoridades e em documentos 

oficiais curriculares. A segunda, diz respeito a um tipo de argumentação 

voltado para colaboração, viés contraditório e desafiador na construção de 

significados compartilhados e abertos à reconstrução em coletividade. 

A perspectiva da argumentação, denominada de Retórica Clássica, 

busca, intencionalmente, convencer pela palavra bem organizada, utilizando 

para isso técnicas persuasivas que direcionam o sujeito a pensar e realizar 
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uma ideia ou chegar a um saber. Contudo, o convencimento, conforme pensa e 

quer o emissor do discurso, é independente da verdade ou não de seu 

conteúdo, pois o foco não é no que se diz e, sim, na objetivação do 

pensamento (LIBERALI, 2013). 

A ampliação de modos argumentativos, situada no século XX, 

disseminados pela Nova Retórica, encontrou na forma e nas estratégias 

(linguagem, preocupação com o contexto e apresentação de argumentos a 

favor ou contra uma tese) um aprimoramento para convencer e sensibilizar a 

adesão das pessoas às ideias. Porém, a finalidade da argumentação, ainda, se 

manteve voltada para a persuasão, convencimento e comoção.  

A finalidade de persuadir, convencer e comover como argumentação 

que marca a Retórica Clássica e a Nova Retórica consolidou uma prática que 

se constituiu hegemônica em que a linguagem tem potencial para garantir 

adesão a uma ideia ou tese. Desse modo, a convicção sem abertura para 

novas formas de pensar e agir se instaura como prática absoluta de verdade 

estabelecida, reproduzindo-se de forma convincente e persuasiva, 

consequentemente, produzindo silenciamentos. 

Nessa direção, Liberali (2013) reflete sobre a argumentação Clássica e 

da Nova Retórica, apontando-a como central no campo da linguagem. Ela 

propõe pensarmos a argumentação como forma de produção de significados 

compartilhados. Para a autora, a argumentação nessa perspectiva contribui 

para fazermos a distinção entre demonstrar uma verdade e discutir sobre 

possibilidades de produzir contextos socioculturais colaborativos e críticos. Isso 

implica em dizer que as verdades postas pela linguagem verbal e não verbal 

promovem a consolidação de hábitos, mas é no campo das possibilidades que 

há abertura para desejar e produzir outras formas de existência sociocultural.  

A argumentação colaborativa, como defende Liberali (2013; 2016), visa 

contribuir na produção intencional de um contexto propício à democratização 

das relações humanas na escola. Em cenários de brincadeiras é possível 

propiciar esse tipo de argumentação em que mais crianças possam aprender a 

interagir, contra argumentar, questionar e agir justificando posições e, 

especialmente, negociando formas de organizar as brincadeiras. 
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 Nesse cenário, a linguagem multimodal é importante para movimentar a 

argumentação colaborativa e (re)organizar contextos de entrelaçamento entre a 

cultura experiencial dos alunos e da escola no âmbito do brincar.  O potencial 

multimodal na argumentação sinaliza para a importância dos signos e das 

palavras que, segundo Liberali (2016), se constituem como um meio 

instrumental pelo qual os sujeitos expressam o pensamento e revelam suas 

identidades em construção. Para a autora, na comunicação não verbal há uma 

intensa e importante argumentação para uma finalidade que os sujeitos querem 

apontar e criar, conforme as suas necessidades e intenções. 

Nesse contexto, a multimodalidade tem função de estratégica política na 

argumentação para direcionar para um caminho a ser seguido e compartilhado 

por todos os sujeitos inseridos nas interlocuções. Para isso, conforme aponta 

Liberali (2016), os interagentes mobilizam signos e instrumentos existentes 

historicamente compreendidos e utilizados pelas gerações antecessoras. 

A constituição multimodal se materializa por modos diversos e 

formatações inerentes às condições e configurações sócio-histórico-culturais, 

realizada por meio de, segundo Liberali (2016, p. 75), ―[...], imagem, escrita, 

layout, altura, cumprimento, tom de voz, gestos, posturas, expressões faciais, 

movimentos, [...], ambiente material, e suas diferentes combinações possíveis‖. 

Essas formas de representação multimodal demandam, sobretudo, o 

entendimento do que eles significam no contexto analisado. Nessa 

compreensão, nas brincadeiras vividas na escola buscamos compreender o 

modo como às crianças argumentam e produzem condições de entrelaces 

entre suas experiências, pontos de vista e as regras da brincadeira.  

 

2. O brincar e suas interconexões com a argumentação 

Ao longo da história, os estudos sobre o brincar, grosso modo, trataram 

o assunto restrito, ou a ideia de recreação, futilidade e espontaneidade, ou, 

focado na ideia do desenvolvimento cognitivo infantil. 

Diferentemente de como os estudos nesse campo, tradicionalmente, 

foram tratados, discutimos o brincar vinculando-o à relação de desenvolvimento 

infantil de forma potencial e integrada, na dimensão de totalidade, defendido 
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por Vigotski e seus seguidores. Por esse viés é central, também, compreender 

as questões do desenvolvimento da argumentação desde a infância. 

Entendemos que pelo brincar as crianças vão revendo modos de 

compreender o mundo que lhe cerca, dão novos sentidos às relações 

estabelecidas com os outros. Para Vigotski (1933/2007), brincar envolve as 

questões que favorecem a dimensão de significar objetos e ações. Nesse 

entender, leva a criança a dirigir suas ações tendo consciência delas, logo, 

abrange a dimensão do pensamento abstrato. Por isso, ao brincar a criança 

está subordinadas as significações de suas ações. 

As proposições vigotskianas defendem que, pela brincadeira, a criança 

pode obter a estrutura básica das mudanças de suas necessidades e de sua 

consciência. Imitar, criar situações imaginárias no brincar, praticar ações, 

planejar comportamentos, organizar o pensamento e falar são capacidades 

psíquicas de alto nível que a brincadeira proporciona de maneira lúdica. 

Stetsenko e Ho (2015), avançando a teoria, afirmam que ao brincar, as 

crianças exploram e descobrem dimensões de si mesmas, como atores sociais 

capazes de se engajar e assumir posições ativas em vez de apenas refletir 

sobre o mundo ou passivamente se adaptar a ele.  

Na mesma linha de Vigotski e Leontiev, Elkonin (1978/2009) ampliou a 

teoria do brincar, compreendendo que a brincadeira da criança pré-escolar tem, 

como objeto de sua ação, o adulto e todas suas relações. São as relações 

assumidas que determinam o agir da criança na brincadeira, impulsionando a 

situação imaginária. Nesse enquadre, brincar é viver o agir adulto, não ser o 

adulto, mas imitar criativamente as relações no meio social. Nesse entender, a 

brincadeira não significa a manifestação de desejos, impulsos, repetições 

compulsivas ou sonhos impossíveis de satisfazer, como são apontadas nas 

teorias de desenvolvimento humano defendidas por Freud e Piaget. 

Os estudos de Stetsenko e Ho (2015) enfatizam a brincadeira como 

atividade relacional e subjetiva. Nessa enquadre, o brincar é uma atividade de 

desenvolvimento infantil essencial e alegre (às vezes nem tanto) capaz de 

promover cenários profícuos ao desenvolvimento de uma argumentação em 

múltiplos modos, representando e significando o viver.  
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3. O brincar na Educação Infantil: foco na argumentação multimodal 

Nesta seção, apresentamos algumas discussões de imagens amparadas 

pela linguagem multimodal. O material visual faz parte de um recorte da 

pesquisa de doutorado em desenvolvimento no Brasil, por um dos autores 

deste trabalho. O foco é o brincar na Educação Infantil em uma escola da rede 

pública, localizada na cidade de Parnaíba - Piauí.  

Para efeito de análise, selecionamos diferentes imagens que mostram 

momentos do brincar infantil durante o recreio e durante a realização de 

ações/brincadeiras do projeto de ensino-aprendizagem ―Ir a lanchonete‖ 

realizadas pela escola focal.  A seguir, apontamos a imagem 1. 

 

Imagem 1 - Brincadeira no recreio da escola investigada. 

 

Fonte: Dados produzidos na pesquisa. 

 

A foto acima, em uma posição quase central no enquadre da imagem 

(NOVELLINO, 2011), mostra cinco crianças em destaque com postura corporal 

ereta, em formato aproximado de círculo, indicando uma organização grupal de 

roda de conversa.  Vemos duas meninas na roda, possivelmente, vivendo um 

conflito na defesa de suas escolhas e opinião. O recurso da linguagem não 

verbal, braços de ambas levantados, demonstra sinais de disputa de fala ou 

ação, típicos de negociação infantil em contexto de brincadeira (LEITÃO; 

LEITE, 2010). A negociação pode ser o foco da discussão em roda que 

interessa a outras crianças, a exemplo: outra menina, fixamente observa a 
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negociação. Com uma das mãos apoiada na boca e a cabeça levemente 

inclinada para baixo, controla a fala pronunciada mentalmente que parece 

concordar com a posição defendida por uma de suas colegas ao lado. Um 

menino, à esquerda da foto, move-se olhando fixamente na direção dos 

interlocutores, sinalizando atenção e interesse pela discussão e participação no 

grupo. 

A leitura multimodal de como o grupo de crianças está posicionado 

indica um cenário em que a argumentação pode estar girando em torno de 

questões referentes ao tipo de brincadeira, regras do jogo ou escolha dos 

participantes da brincadeira, essencial no movimento e organização do brincar.  

Na próxima imagem, aparecem crianças do infantil IV (16.05.2016) em 

uma aula voltada para conhecimentos matemáticos (noções de adição, 

subtração e sistema monetário). 

 

Imagem 2 - Brincadeira pagamento da conta em lanchonete - Projeto “Ir à 

lanchonete”. 

 

Fonte: Dados produzidos na pesquisa. 

 

As duas crianças e um adulto se destacam na imagem. É provável que o 

adulto esteja sentado em frente a uma máquina registradora e as crianças em 

fila na frente do caixa, com dinheiro de brinquedo, estão brincando de ―Ir à 

lanchonete‖. O garoto a frente do adulto, com indicador apontando, tem sua 

ação legitimada pelo interlocutor adulto que com a cabeça delicadamente 

levantada e com os lábios cerrados, demonstra escutá-lo atentamente. 

Os traços multimodais do garoto na imagem, ao assumir a posição de 

cliente na lanchonete, reforça a relevância do brincar com base em Atividades 
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Sociais (LIBERALI, SANTIAGO, 2016), garantindo um agir ativo das crianças 

no brincar e, inclusive, valorizando o desenvolvimento da argumentação e a 

produção de situações dialógicas na vivências de papéis sociais na escola 

(STETSENKO; HO, 2015). Com isso, o modo de brincar possibilitou a 

desconstrução de um modelo curricular na Educação Infantil centrado no 

professor, destacando-se o modo como às crianças se posicionam na 

atividade.  

Nesse processo de brincadeira, a imaginação vivida possibilitou que as 

crianças desenvolvesse a argumentação, mas também o autocontrole e 

ultrapassasse as próprias limitações e desconhecimentos, orientada pelas 

regras que a própria atividade de brincar viabilizou nas trocas de papéis 

(LIBERALI; SANTIAGO, 2016). Desse modo, essa discussão mostra que 

brincar na escola é integrar a vida social das crianças. 

Sendo assim, em situações de brincadeiras as crianças imitaram os 

adultos e toda suas formas de argumentação, percepções sobre o mundo e 

ainda construíram outros significados e sentidos sobre a vida  

 

Considerações Finais 

O texto discutiu a importância da argumentação multimodal em cenários 

de brincadeira na Educação Infantil. A discussão apontou para centralidade da 

atenção dos professores e professoras e demais profissionais da educação 

para o quanto é necessário aprender a argumentar em situações de 

brincadeiras para a produção de novas possibilidades de agir no mundo. 

Para constituir formas mais críticas e intencionais de argumentação 

colaborativa, é, pois, relevante pensar em como dinamizar argumentatividade 

na infância para alcançar maneiras diferentes de se aprender a viver em uma 

sociedade marcada por mudanças constantes. Nesse enquadre, é importante 

conceber a argumentação na perspectiva da construção de significados 

compartilhados e abertos iniciados na Educação Infantil. Essa perspectiva 

implicada nas negociações infantis revela que as crianças em atividade de 

brincadeira, sentem-se livres para externar seus sentidos sobre o mundo, 
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ressignificando-o, criando suas próprias regras, pontos de vistas e justificativas, 

aspecto central no desenvolvimento da argumentação colaborativa. 

Nesse entender, a criança ao brincar, tanto descobre como ser agente 

participativo com papel insubstituível na co-autoria de relações sociais, pois 

criam, em colaboração (co-criação) sua identidade. A capacidade de expressar 

ponto de vista, ter voz, apresentar posição individual e defender posições 

coletivas, são favorecidas e oportunizadas quando, na brincadeira, a criança 

descobre como se posicionar e reivindicar uma autoria, esforçando-se para 

tornar-se pessoa autodeterminada e livre na comunidade. 

Estamos defendendo, em resumo, que o currículo escolar na Educação 

Infantil, crie cenários de formação para um agir na infância, voltado para a 

aprendizagem de um tipo de argumentação marcado pela construção coletiva 

de significações necessárias a uma vida cidadã a partir situações reais de 

brincadeira sobre a realidade sociocultural. Assim, acreditamos ser possível 

identificar e compreender a argumentação multimodal materializada nas 

interações discursivas em práticas frequentes do brincar na Educação Infantil 

que apontem para um viver com qualidade para todos e todas. 
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COMPARACIÓN DE EXORDIOS MELANCÓLICOS EN EL REPERTORIO DE 

FLAUTA: HACIA UNA PROSODIA INTERPRETATIVA DE LA FLAUTA 

TRAVESERA BARROCA 

Gabriel Pérsico 
Universidad Nacional de las Artes (UNA) 

 
Resumen: En el presente trabajo se pretende identificar la persistencia del afecto 
melancólico en la creación y práctica musical de las primeras décadas del siglo XVIII, 
en el repertorio de la flauta, particularmente en la tonalidad de mi menor. Constatar la 
utilización de la disciplina de la retórica musical para la configuración del discurso 
musical. Subrayar la importancia del análisis retórico-musical para la construcción de 
una prosodia interpretativa del instrumento. La retórica integraba la teoría musical del 
s. XVIII. Se justifica entonces la aplicación del análisis del discurso a la música. Se 
empleará el análisis retórico-musical a partir de los tratados barrocos sobre Musica 
poetica. Análisis de la dispositio. Individualización del exordio y sus virtutes. 
Identificación de la dialéctica entre discurso llano y con ornato. Análisis de la elocutio: 
las figuras retóricas y su significado.  
Palabras clave: Melancolía. Retórica. Música. Flauta 
 
Abstract: The aim of this paper is to identify the survival of the melancholic affect in 
musical composition and performance of the 18th century, related with the flute 
repertory in E minor; to confirm the Rhetoric of Music active use as a tool to shape 
musical speech. Besides, to underling the authority of musical rhetoric analisys for 
building a flute‘s performative prosody. Rhetoric was an influential part of the 18th 
century musical theory. Consequently, its application to speech analysis is justified. It 
will be use musical rhetoric analysis based on baroque treatises of Musica Poetica. 
Analysis of dispositio: exordio and its virtutes; dialectics between plain and decorated 
speech. Analysis of elocutio: figures of speech and meaning. 
Keywords: Melancholy. Rethoric. Music. Flute. 
 
 
 

Introducción 

Si bien para la ciencia dieciochesca, en especial la medicina, la vieja 

teoría de los humores resultaba ya obsoleta en su fundamentación analógica, 

mantenía aún una pervivencia operativa en las diferentes artes. La música, 

fuertemente ligada en la época a la expresión y estímulo de las pasiones, 

mantuvo durante mucho tiempo la antigua caracterización psicológica de las 

tipologías de los humores, como lo demuestra por ejemplo el planteo teórico-
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dramático de la sonata en trío en do menor, Sanguineus und Melancholicus, 

H.579, Wq.161/1, que Carl Philipp Emanuel Bach publicó en 17492. 

El estudio compara los exordios de las siguientes piezas, elegidas según 

un creciente grado de complejidad retórica: 

 Tres Préludes en mi menor para la flauta travesera, extraidos de ―L‟Art 

de Préluder sur la flûte traversière, sur la flûte à bec, sur le hautbois et 

autres instrumens de dessus‖, París 1719, de Jacques Martin 

Hotteterre. (HOTTETERRE, 1719: 14-15)  

 Primer movimiento Adagio de la Sonata III ―La Dhérouville‖, extraido 

de ―Sonates Melées de pieces, pour la Flûte Traversiere, avec la base 

[…], Oeuvre II‖, París 1732, de Michel Blavet. (BLAVET, 1732) 

 Largo de la Fantasía octava para flauta travesera, extraído de 

―Fantasie per il violino [sic]‖3 de Georg Philipp Telemann, (1727-28?) 

(TELEMANN, n.d.) 

 Grave de la Sonata metódica III para flauta travesera y bajo continuo, 

extraído del primer volumen de las ―SONATE METODICHE / á / 

Violino Solo / ò / Flauto traverso.... Opera XIII‖ (1728) de Georg 

Philipp Telemann (TELEMANN, 1728) 

 Adagio ma non troppo de la Sonata BWV 1034 para flauta y bajo 

continuo de Johann Sebastian Bach (KUIJKEN, 1997) en relación con 

el Aria Nº 4 - para contralto, flauta travesera y bajo continuo,(BUTT, 

2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 

2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 

2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 

2010)(BUTT, 2010)(BUTT, 2010) extraída de la Cantata BWV 94: 

Was frag'ich nach der Welt, Leipzig 1724, (BACH, 1875) 

                                                           
2
 En el prefacio a la edición, C. P. E. Bach dice: ―En el primer trío se ha intentado expresar con 

instrumentos lo mejor posible algo para lo cual se utilizan con mayor comodidad voces y 
palabras. En cierto modo, se supone que representa una conversación entre un sanguíneo y un 
melancólico, que se pelean durante todo el primer movimiento y casi hasta el final del segundo, 
esforzándose por poner al otro de su lado, hasta que, al final del segundo movimiento, ambos 
llegan a un acuerdo, cediendo finalmente el melancólico en favor del otro, que asume el motivo 
principal.‖ De la edición facsimilar (traducción del alemán GIRON, Sandra) 
3
 La página del título parece estar agregada posteriormente. Por la tesitura de las Fantasías y 

por referencias que Telemann hace en su biografía se deduce que la atribución a la flauta es 
inequívoca. Ver estudio crítico de la edición  
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Solo abordaremos aquí, por razones de espacio, el análisis de los tres 

Préludes de Hotteterre, que podrían considerarse como un exordio a toda la 

investigación.  

 

1. La música como mímesis de los afectos 

Desde la antigüedad se reconoce el valor afectivo de la música y su 

capacidad de ―movilizar las pasiones‖, junto con su matriz matemática y 

pitagórica. Cuando su pertenencia al quadrivium (como ars numeris) se debilita, 

se tiende a pensarla como una disciplina de la comunicación (ars dicendi). 

Entonces el problema de la mímesis de la música se torna más conflictivo. En 

el barroco, la seconda prattica de Monteverdi supone a la música ―sirvienta del 

discurso‖4, asignando la razón a la palabra y limitando el papel de la música a 

un refuerzo, si bien poderoso, de las pasiones delineadas por el texto. La 

música ha dejado de ser un espejo matemático del cosmos; de hecho el propio 

cosmos se ha disgregado con la nueva visión heliocéntrica. Comienza 

entonces a ser pensada con las herramientas categoriales de la retórica, por lo 

tanto se enfatizan sus comportamientos comunicativos, sus similitudes con la 

lengua. La música ya no refleja el universo pre-copernicano, sino algo mucho 

más humano y cercano: las pasiones del alma. La mímesis musical considerará 

a los afectos como su fuente natural. La inventio musical entonces abordará 

este complejo campo psicológico, a través de recursos que fueron 

desarrollándose con el correr del tiempo en relación con la retórica 

Johann Mattheson, en Der vollkommene Capellmeister (1739), describe 

once loci topici, al referirse a la invención musical. Citaremos aquí el más 

pertinente para nuestro análisis y uno de los que más se adecuan a la 

concepción barroca de la música como mimesis de los afectos del alma: 

"El segundo locus de la invención, a saber, el locus descriptionis, es, 

luego del primero la fuente verdaderamente más rica, y en mi humilde opinión, 

la más segura y esencial guía para la invención. Pues, contiene el mar sin 

fondo de los sentimientos humanos, los cuales por medio de este locus, 

pueden ser representados y descriptos con notas. A causa de la gran cantidad 
                                                           
4
 ―L'orazione sia padrone dell'armonia e non serva‖ 
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y naturaleza de tan abundantes y diversas pasiones, sin embargo, no se 

pueden dar reglas tan claras y específicas para el locus descriptionis como 

para el precedente [locus notationis]"5 (MATTHESON & HARRIS, 1739: 290) 

Las pasiones del alma son las que, bajo un sistema codificado, 

constituyeron la meta de la mímesis musical. Si bien hoy día se duda de la 

existencia de una teoría de los afectos sistemática que se haya aplicado 

orgánicamente a la música, es evidente que el corpus de nociones que 

manejaban los teóricos tuvo importante influencia en la estética musical 

barroca. Mattheson, fundamentó sus ideas en la crítica racionalista que 

Descartes desarrolla en su tratado "Les passions de l'âme" (Amsterdam, 1649) 

 

2. El modelo cartesiano de los afectos 

Las pasiones para Descartes se generan por medio de procesos 

fisiológicos y psicológicos que responden a un tipo de pensamiento mecanicista 

y que se articulan en una relación de interdependencia mutua. Es decir que 

mientras estados psicológicos específicos son causados por procesos 

fisiológicos determinados, las modificaciones experimentadas en el plano de lo 

psicológico, generarán, invariablemente, efectos en el terreno de lo fisiológico. 

Toda pasión produce una sintomatología corporal específica que se rige por el 

principio de causa-efecto. Esta somatización constituye un eje fundamental de 

la teoría cartesiana de las pasiones y puede resumirse en el lema: ―Lo que es 

en el alma una pasión es en el cuerpo una acción‖, o bien, a cada afecto del 

alma, le corresponde un efecto en el cuerpo. De aquí la importancia de la 

gestualidad, no sólo en el ámbito de lo teatral, sino en las posturas sociales, la 

declamación y la construcción de las alegorías visuales. La música no 

escapará a estas manifestaciones de lo gestual. Dice Descartes: 

[...] parece, sin embargo, por lo que se ha dicho, que todas las 
mismas [las pasiones] pueden también ser motivadas por los objetos 
que mueven los sentidos, y que estos objetos son sus causas más 
generales y principales; de donde se sigue, para encontrarlas todas, 
basta considerar todos los efectos de estos objetos. (DESCARTES, 
1649: 39) 

                                                           
5
 La traducción de ésta y todas las citas, salvo indicación contraria, son mías. Por razones de 

espacio, no proporcionaremos las citas en el idioma original 
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Se observa que la música transmite sus proporciones numéricas al aire, 

el aire entonces participa analógicamente de las propiedades musicales; estas 

proporciones ingresan al organismo por vía del oído, allí entran en contacto con 

los "espíritus animales"6 que a su vez excitan el humor correspondiente. El 

movimiento de los espíritus animales provoca las reacciones corporales 

características que siempre acompañan a una pasión. Cada pasión o afecto es 

originado por un movimiento peculiar y específico de los "espíritus animales". A 

cada tipo de movimiento le corresponde una pasión.  

Johann Mattheson, en el ―Capellmeister”, sostiene que los intervalos 

empleados para la representación de los diferentes afectos, deberán ostentar 

similares características. Por medio de redes de asociación analógica, algún 

elemento musical imita los efectos corporales de un afecto del alma. Una 

pasión entonces se encuentra encarnada en una obra musical de manera 

indirecta, a través de la imitación de los síntomas y estragos corporales que 

ésta produce. 

Este mecanismo da lugar a un sistema generativo combinatorio de las 

pasiones. Descartes enumera seis pasiones básicas: admiración, deseo, amor, 

odio, alegría y tristeza; de las cuales derivan todas las demás por combinatoria. 

Mattheson (op. cit.) adopta este sistema. Veamos un ejemplo: 

 

Descartes Mattheson 

De la pasión básica admiración se derivan, 

según la "grandeza" o "pequeñez" del objeto 

admirado, la estimación o el desprecio; según 

la comparación que hagamos de nosotros 

mismos con el objeto que admiramos, el orgullo 

y la humildad; y según la capacidad de los 

objetos estimados o despreciados para hacer el 

bien o el mal, la veneración y el desdén. 

(DESCARTES, 1649) 

Los celos son la combinación de siete 

afectos distintos: sospecha, deseo, 

venganza, tristeza, miedo y vergüenza, 

aunadas a la pasión principal: amor 

apasionado y que los celos, a su vez, 

generan afectos como el desasosiego, 

vejación, ira y aflicción. La compasión está 

compuesta por amor y  tristeza. 

(MATTHESON & HARRIS, 1739) 

                                                           
6
  Esprits animaux. Son las partes más ligeras de la sangre: una especie de partícula muy sutil 

que se desplaza por todo el cuerpo vía el torrente sanguíneo. Cuando estos espíritus reciben el 
estímulo apropiado, circulan rápidamente por el cuerpo en dirección al cerebro en el cual se 
internan hasta sus partes más profundas 
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Es así como Mattheson puede realizar una clasificación de las danzas, 

según la pasión o combinatoria de pasiones que las caracteriza. En efecto, las 

danzas barrocas pueden conformar un locus dentro de la Tópica musical. 

Veamos algunos ejemplos extraídos de su tratado: 

 ALLEMANDE: ―representa un espíritu satisfecho o feliz que se deleita 

en la calma y el orden.‖ 

 COURANTE: ―dulce esperanza‖, afecto formado por la suma de otros 

tres: valentía + anhelo + felicidad. 

Resulta así una taxonomía compleja, por la dificultad en clarificar los 

principios de combinatoria pasional y la consiguiente dificultad de elección de 

combinatorias musicales que las expresen: sería muy fácil confundir la 

representación musical de algunas pasiones que son distintas y hasta 

contradictorias en su esencia, pero similares en sus efectos. Se trata de una 

situación de semiosis que actúa simultáneamente desde varios planos. Para su 

aplicación a la música, los tratadistas se apoyaron en los postulados de la 

retórica textual. Dice López Cano:  

La discusión sobre la representación de pasiones y afectos en la 
música se dio en el marco de una teorización musical que adoptó la 
terminología, modelos taxonómicos y aparatos categoriales de la 
retórica clásica. (LÓPEZ CANO, 1996) 

 

3. El afecto melancólico 

La doctrina de los cuatro temperamentos y humores tiene su origen en el 

pensamiento médico griego7. Cuatro son los elementos básicos de la creación: 

tierra, aire, fuego y agua que se relacionan con los cuatro temperamentos 

básicos del ser humano: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. A partir 

de este esquema y de una epistemología basada en la analogía, surgen 

diversas taxonomías que relacionan aspectos de distintos órdenes. Veamos un 

cuadro en donde hemos destacado las correspondencias del humor 

melancólico: 

 

                                                           
7
 Empédocles, Hipócrates y Galeno fundamentalmente 
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ELEMENTO aire fuego tierra agua 

temperamento sanguíneo colérico melancólico flemático 

humor sangre bilis amarilla bilis negra flema 

atributos caliente+humedo caliente+seco frío+seco frío+humedo 

planeta Mercurio Marte Saturno Neptuno 

estación primavera verano otoño invierno 

parte del día mañana mediodía tarde noche 

edad juventud adulto jóven adulto viejo anciano 

cuerpo bien proporcionado gallardo flaco obeso 

complexión rubicunda  
(rubeique coloris) 

amarilla 
(citrinitas coloris) 

oscura  
(facies nigra) 

pálida  
(pinguis facies) 

afecto amor, alegría rabia, furia tristeza, dolor paz 

 

Los griegos sostenían la salud dependía de que los humores se 

mantuvieran en equilibrio. Mas, como el ser humano es imperfecto, podían 

reconocerse las cuatro tipologías psico-fisiológicas, de acuerdo al fluido 

predominante en cada individuo. Excesiva acumulación de un determinado 

humor producía la enfermedad. La melancolía se caracterizaba en especial por 

síntomas mentales, desde el miedo y la depresión hasta la locura. 

Platón (en el Fedro) y Aristóteles (o el pseudo Aristóteles del 
problema XXX, que el s XVII y XVIII tenían por auténtico) sentaron las 
bases para la relación del humor melancólico con la creatividad y el 
genio. El primero sostenía que el exceso de bilis negra llevaba al 
ánimo a un estado cercano al delirio que permitía alcanzar la 
inspiración divina que denomina furor (entusiasmo, posesión del dios) 
en música y poesía. El autor del problema XXX razonaba que, ya que 
las personas destacadas en filosofía, arte o política eran en su 
mayoría melancólicos, esto se debía a que la bilis negra era en su 
constitución variable, a veces muy caliente y a veces muy fría, por lo 
tanto los melancólicos eran personas fuera de lo común,  no debido a 
un estado morboso sino a su propia constitución. (KLIBANSKY et al., 
1991) 

Ya sea por "entusiasmo" o por constitución, el melancólico será 

ciclotímico, alternando estados de depresión con estados de delirio. Éstos se 

relacionan con la creación y con el pensamiento, incluso en su aspecto 

matemático. La doble influencia de la Tierra y Saturno lo condicionan: este es 

el planeta más alejado de la tierra, el más lento, más pesado y oscuro del 

concierto celeste. Saturno/Cronos, que reinaba entre los aborígenes italianos, 

antes de la llegada de los teucros, enseñó a los hombres la agricultura y los 

trabajos de la tierra. Divinidad tutelar de la melancolía, del genio y de la 

desdicha, es hostil a la existencia normal (equilibrada). Saturno, numen de la 

extremitas, rompe con el equilibrio armonioso de los humores. La melancolía 



1208 

 
 

Anais do IV Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumentação 
 

 

 

hace alternar, inclusive coexistir, estados de angustia y de ardor entusiasta; 

depresión y delirio maníaco. El humanismo, con el neo-platonismo y el 

hermetismo, refuerza esta relación entre melancolía y creación. Leemos en 

Marsilio Ficino (1433-1499):  

El humor [la bilis negra], encendiéndose y ardiendo, en efecto suele 
volver a los hombres agitados y furiosos, en un estado que los 
Griegos llaman "manía" y nosotros verdadero furor [follia, locura]; 
luego, cuando se extingue, disueltas las partes más claras y sutiles y 
sólo restando un hollín gris, deja a los hombres atontados y aturdidos, 
en un estado que llaman melancolía en sentido estricto, o demencia o 
vergüenza. FICINO, Marsilio (1489), De Melancolia en 
(BOCCADORO, 1999: 6) 

 

4. El afecto melancólico en la música, la tonalidad de mi menor 

En música, la definición clásica de la disonancia es justamente la 

oposición de contrarios irreconciliables (concordia discordans), como parece 

encarnarse en la personalidad del melancólico. 

El pensamiento analógico propende a encontrar relaciones especulares 

entre aspectos de la teoría de los temperamentos y elementos musicales 

específicos como los intervalos o los modos y tonalidades. Podemos encontrar 

estas correspondencias en teóricos tan diversos e influyentes como Hermann 

Fink (Pratica Musica, 1556), Gioseffo Zarlino (Institutione Harmoniche, 1558), 

Marc-Antoine Charpentier (Règles de composition, ca 1692) Fr. Pablo Nassarre 

(Escuela Música, según la práctica moderna, 1723/24) entre otros. Entre los 

más cercanos al repertorio analizado leemos8:  

                                                           
8
 (RAMEAU, 1722), (STEBLIN, 1981), (CLERC, 2000: 21), (QUANTZ, J. 1752: 98 y ss.), 

(CIRILLO, 2016: 901-902) 
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Johann Mattheson 

Das Neu-eröffnete 

Orchestre, Hamburgo 1713 

mi menor: Pensamiento profundo. Turbación y tristeza, pero de 

tal manera que se espera el consuelo: algo vivo pero no alegre. 

si menor: extraño, hosco y melancólico[...] 

Jean Philippe Rameau 

Traité de l‟harmonie, París, 

1722 

Dulzura y ternura. 

Johann Joaquim Quantz  

Versuch einer Anweisung 

die Flöte traversiere zu 

spielen, Berlin: 1752 

¶ 6 Hay varios tipos de piezas lentas. Algunas son muy lentas y 

melancólicas, y otras son  más vivaces, y, por consiguiente, más 

agradables y placenteras. En ambos casos el estilo de la 

ejecución depende mucho de su tonalidad. La menor, Do 

menor, Re sostenido mayor y Fa menor expresan, más que 

otras tonalidades menores, un sentimiento melancólico, que es 

el fin para el suelen emplearlas los compositores. Por el 

contrario, las otras tonalidades mayores y menores, se usan 

para piezas agradables, cantábiles o ariosas.
9
  

Ch. Fr. D. Schubart  

Ideen zu einer Ästhetik der 

Tonkust, Viena 1806  

 

mi menor: declaración de amor de una mujer ingenua e 

inocente. Lamento sin murmullos acompañado de pocas 

lágrimas 

si menor: paciencia, espera tranquila de su suerte y de la 

resignación a la voluntad de Dios. Su plañir es tan suave que no 

estalla jamás en chillidos ultrajantes. 

 

Cuando el sistema modal comienza a adaptarse a los mecanismos de la 

tonalidad, las identificaciones afectivas de los modos no siempre se rigen por la 

equiparación de la nota final del modo a la tónica respectiva. Es interesante 

señalar que la tonalidad de mi menor recibe a veces los atributos antiguamente 

atribuidos al modo de mi auténtico y otras veces al plagal. Otras veces, las 

características del modo plagal de mi parecen "migrar" a las tonalidades de la 

menor o si menor (en cuyo caso se otorgó más importancia al ambitus que a la 

finalis). Mattheson y Quantz se hallan más influidos por la teoría cartesiana de 

                                                           
9
  Quantz se hace eco de las críticas que comenzaban a aparecer sobre esta teoría. 

Específicamente, en una nota a pie de página polemiza con Heinichen, quien sostenía que 
cualquier tonalidad era adecuada para expresar todas las pasiones, si el compositor era 
competente. Quantz propone a lector experimentar transponiendo piezas a distintas 
tonalidades y comprobar los resultados. Sin embargo Quantz adhiere a la teoría antigua. 
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las pasiones, estarán más propensos entonces a utilizar diversos recursos 

sistemáticos para excitarlas, siendo la tonalidad uno de los más básicos. 

Procuraremos encontrar a través del análisis retórico elementos 

musicales que se relacionen con el pathos depresivo terreno, la exaltación 

saturnina y la antítesis entre ambos rasgos propios de la melancolía 

 

5. Jacques Martin Hotteterre: Tres Préludes en mi menor para la flauta 
travesera.

10
 

Jacques-Martin Hotteterre propone para la flauta travesera tres preludios 

en mi menor en su ―Art de préluder‖. El objetivo del autor es enseñar a 

improvisar los llamados ―prélude de caprice‖, a los que considera los 

―verdaderos‖ preludios. La función del preludio es identificable con el exordio de 

la obra a la que precede, entendiendo la totalidad de la misma como un 

discurso. Debe preparar al oyente a lo que se va a escuchar posteriormente, 

llamar la atención y atrapar afectivamente; es decir, cumplir con todas las 

virtudes del exordio (attentum, docile et benevolum parare).11 En el Ars de 

préluder también se relaciona con la retórica la noción de ―canevas‖: una 

melodía esencial que resume las notas principales del acorde o escala de la 

tonalidad, o un esquema sencillo basado en ella. A partir del mismo, el 

intérprete encontrará maneras de elaborar este esbozo esencial: ―En efecto, 

será suficiente saber colocar entre estas notas fragmentos melodiosos y 

variados y se formarán así muchos preludios.‖ (HOTTETERRE, 1719: 3) Este 

método nos remite a la oposición retórica de texto llano y texto con ornato.12 

Hotteterre presenta entre dos y cuatro preludios para cada una de las 

tonalidades representadas en el tratado. Podemos encontrar una relación entre 

                                                           
10

 De ―L‘Art de Préluder sur la flûte traversière, sur la flûte à bec, sur le hautbois et autres 
instrumens de dessus‖, París 1719 
11

 ―Si estructuralmente prélude de caprice y prélude composé son absolutamente diferentes, su 
función introductoria a una pieza singular, a una suite de piéces completa o a una sonata, es 
sin embargo muy similar.‖ (CASTELLANI, 1999: s/n) 
12

 Cf. con el método que utiliza Quantz para enseñar a improvisar ornamentaciones italianas en 
el Versuch, en donde plantea un canevas congruente con un bajo continuo y además indica al 
intérprete la necesidad de conocer las notas del acorde por debajo y por arriba de la nota a 
ornamentar en el registro de la flauta a fin de sustentar su improvisación (QUANTZ, 1752) 
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los caracteres representados por cada uno de los preludios y los que 

tradicionalmente se asignaban a cada tonalidad.  

Primer preludio13: este pequeño exordio no sólo presenta de manera 

esquemática la tonalidad, el metro, el movimiento y sus rasgos más generales 

(moderado, tierno, etc.) sino que, a través del ornato aplicado destaca los dos 

aspectos prototípicos del afecto melancólico: el lamento y lo plañidero a través 

de la resolución de las disonancias, el double port de voix y la chûte y por otro 

lado el aspecto enérgico o exaltado a través de la colocación de las 

disonancias siempre en lugares en donde corresponde esperamos escuchar el 

mi‟ tónica. De todos modos, consideramos que en todo el preludio tiende a 

prevalecer el rasgo patético y de lamento. Esta manera de evitar lo 

esquemático del canevas, de rodear lo evidente, podemos relacionarla con el 

recurso retórico de la insinuatio, que veremos aparecer constantemente en las 

piezas de carácter melancólico. 

 

Figuras retóricas y rasgos principales en orden de aparición 14 

commisura directa 

transitus irregularis 

Vorschlag 

trémblement 

6ta. menor asc. 

exclamatio 

double port de 

voix 

plainte 

anticipatio/praesumptio 

chûte 

antistaechon 

port de voix 

6ta. menor 

desc. 

"abatida" 

saltus 

duriusculus 

 

 

Segundo preludio: Sintetizando los rasgos del exordio, podemos decir 

que el mismo hace referencia al género de Allemande15. Se inicia con un 

ascenso progresivo e insistente que nos remite al aspecto maniático y 

saturnino del afecto melancólico. Desemboca en una estructuración melódica 

de fa super la y en una exclamatio que se relacionan con ―la pena, el dolor y el 

anhelo‖ por lo cual nos remiten al polo terrenal y depresivo de la melancolía. 

Concluye con un rápido y enfático descenso, mucho más corto que el ascenso 

                                                           
13

 Ver dispositio y canevas en apéndice  
14

 Walther y Mattheson en (BARTEL, 1997: 425-427/381-382), (MONTECLAIR, 1756: 79-80), 
Kirnberger en (CLERC, P. 2000) 
15

 Ver J. Rousseau, Dictionaire de Musique, 1767; J. G. Walther, Musikalisches lexikon oder 
muiskalische Bibliothek, 1732, en (BANG MATHER & SADILEK, 2004: 22); F. W. Marpurg, 
Clavierstücke mit einem practischen Unterricht für Anfänger und Geübtere, 1762, ibidem. 
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del inicio. La exaltación melancólica, luego de alcanzar su punto culminante se 

desvanece rápidamente. En este prélude, a diferencia del anterior, vemos que 

prima el polo exaltado por sobre el depresivo de la melancollía 

 

Figuras retóricas y rasgos principales en orden de aparición 16 

Allemande 

anabasis/ascensus 

climax/gradatio 

exaltación 

fa super la 

6ta. menor asc. 

exclamatio/ecphonesis 

catabasis rápida 

depresión 

 

Tercer preludio: el exordio plantea la antítesis constitutiva del afecto  

melancólico de la cual se tratará en el resto del preludio. El furor, follia o 

exaltación melancólica está rápidamente esbozado en un compás y medio, 

mientras que la pena y el lamento melancólicos ocupan  dos compases y 

medio. Comienza elevado y desciende lentamente hasta concluir en 

interrogatio, Resulta una síntesis de los anteriores. 

 

Figuras retóricas y rasgos principales en orden de aparición 17 

subsumtio 

praepositiva/ 

quaesitio notae 

ambigüedad tonal 

saltus duriusculus 

coulade 

final femenino 

exaltación saturnina 

  anthitesis   

insinuatio/catabasis 

exclamatio/ecphonesis (6ta 

menor asc.) 

catabasis 

bajo: tetracordio melancólico 

cadencia frigia 

interrogatio 

 

Los tres preludios en mi menor representan entonces diferentes 

maneras de plantear la antítesis propia del humor melancólico. Aún sin analizar 

detalladamente la totalidad de sus respectivos discursos podemos afirmar que 

en el primer preludio se enfatiza el aspecto terreno, patético o depresivo de la 

melancolía, mientras que en el segundo el furor saturnino y la exaltación 

                                                           
16

 Kircher, Walther, Sheibe, Forkerl, Mattheson en (BARTEL, 1997: 179-180/220 y ss./224/268), 
Kirnberger op.cit. 
17

 Bernhard y Walther en BARTEL, 1997: 385 y ss.); (LÓPEZ CANO, 2011: 203/140) 
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melancólica tienen primacía. El tercer preludio, más complejo, presenta la 

antítesis en pleno, a lo largo de todo su desarrollo. Los tres preludios en su 

conjunto parecieran configurar entonces una pequeña tesis sobre la 

melancolía. 

 

Consideraciones finales 

Luego de haber analizado cada uno de los exordios en mi menor, 

confirmamos la existencia de rasgos similares que ratifican la pervivencia del 

topos retórico de la melancolía. El elemento terreno y depresivo planteado a 

través de las diversas estrategias de insinuatio o dubitatio se halla presente en 

todos los fragmentos. El aspecto saturnino, el furor o follia prevalece en 

algunos de ellos pero siempre se encuentra señalando un punto de exaltación 

que marca el retorno a la depresión. La antítesis entre estos dos aspectos 

también se haya presente en distinto grado. En las restantes obras no 

analizadas aquí, el proceso se complica considerablemente, pero los rasgos 

principales de la melancolía se hallan siempre presentes. 
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Anexo: 

Primer preludio: dispositio y canevas 

 

 

Segundo preludio: dispositio y canevas 

 

 

Tercer preludio: dispositio y canevas 
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LETRAMENTO ACADÊMICO E GÊNEROS DISCURSIVOS: PERSPECTIVAS 

PARA O ENSINO 

Záira Bomfante dos Santos  
Universidade Federal do Espírito Santo 

 
Resumo: Neste trabalho procuraremos traçar uma contextualização da importância 
epistemológica da concepção sociossemiótica a partir das contribuições de Halliday e 
Hasan (1989), da escrita acadêmica de Bathia (1997) e da concepção de letramento 
acadêmico e suas implicações para vida universitária. Vincularemos a discussão a 
partir de nossa experiência de ensino, pesquisa e extensão desenvolvida em 
programa institucional de apoio acadêmico à alunos de graduação, na Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES, nos cursos de licenciatura em Pedagogia e 
Educação do Campo. Nessa direção, indicamos os projetos de letramento como 
alternativa para o desenvolvimento de um trabalho contextualizado com os gêneros 
discursivos. 
Palavras-chave: letramento acadêmico; escrita, gêneros discursivos; ensino 
 
Abstract: In this work, we try to trace a contextualization of the epistemological 
importance of the Social Semiotic conception, from Halliday e Hasan (1989), and the 
extended conception of academic literacy from Bathia perspectives and its implications 
for university life. We will link the discussion from our teaching, research and extension 
experience developed in an institutional program of academic support to 
undergraduate students at Espírito Santo University. In this direction, we indicate the 
literacy projects as an alternative for the development of a work contextualized with the 
discursive genres. 
Keywords: academic literacy; writing, discursive genres, teaching 

 

 

Considerações iniciais 

O percurso deste trabalho tem sua origem em uma reflexão atenta ao 

movimento dialético entre a linguagem e o seu uso social, partir perspectiva 

sociossemiótica da linguagem de Bakthin (1929/1997; Halliday1885; Halliday e 

Hasan, 1989), e aliado ao interesse em voltar um olhar para a constituição 

discursiva da escrita acadêmica. Logo, ele é o desdobramento de um projeto 

intitulado ‗Práticas de Letramento Acadêmico‘ desenvolvido na Universidade 

Federal do Espírito Santo – UFES/CEUNES no ano de 2016.  

Nesses propósitos, as perguntas que nortearão esse trabalho 

perpassam pelas seguintes questões: Como se dá a relação com a escrita dos 

egressos do ensino médio que chegam na universidade? Qual a noção de texto 

que trazem? Como o trabalho com gêneros discursivos pode possibilitar a 
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compreensão do modo como as situações de interação social institucionalizada 

acontecem? 

Orientado por essas perguntas, esse artigo busca discutir as 

contribuições dos gêneros discursivos contextualizado à temática; a relação 

das práticas de linguagem, mais precisamente a escrita, no contexto 

acadêmico e, por fim, as perspectivas de ensino dos gêneros acadêmicos. 

 

1. Situando a questão 

Inúmeros os trabalhos discutem o ensino-aprendizado da leitura e da 

escrita no ensino fundamental e médio no Brasil. Ao contrário, segundo 

Marinho (2010, p.365) a escrita acadêmica não tem recebido a merecida 

atenção na universidade. Nesse cenário, aos professores universitários, 

costuma causar estranhamento o fato de encontrar alunos pouco familiarizados 

com a leitura e a produção de gêneros que sustentam as suas aulas. 

 No entanto, é ponto pacífico a compreensão de que os gêneros 

acadêmicos não constituem conteúdo e nem práticas preferenciais nas escolas 

de ensino fundamental e médio. A leitura e escrita de gêneros de referência na 

academia são realizados, de preferência, na universidade, porque é nessa 

instituição que são produzidos, por necessidade própria, esses gêneros. 

Trazendo as contribuições de Bakthin (1997), o autor nos situa um 

argumento para se repensar uma certa maneira como se lida com as 

dificuldades de leitura e escrita dos alunos na universidade: o domínio de um 

gênero é um comportamento social.  

Diante desse cenário, a partir da perspectiva elucidada, esse artigo 

propõe a reflexão sobre as condições específicas de produção de enunciados 

na esfera acadêmica, considerando o contexto que os organizam, e a 

universidade como uma esfera de atividade humana, embora segundo Bhatia  

[...] a análise de gêneros tem se tornando extremamente popular nos 
últimos anos. O interesse pela teoria dos gêneros e suas aplicações 
não se restringe mais a um grupo específico de pesquisadores de 
uma área particular ou de um setor qualquer do globo terrestre, mas 
cresceu a ponto de assumir uma relevância muito mais ampla do que 
jamais foi imaginado. (Bhatia 1997, p. 629) 
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Nessa perspectiva, na seção seguinte são trazidas algumas 

considerações sobre a perspectiva sociossemiótica da linguagem bem como 

concepções sobre gêneros discursivos que têm orientado o trabalho com a 

linguagem como prática social. 

 

1.1 A perspectiva sociossemiótica da linguagem: algumas 
considerações 

Na perspectiva sociossemiótica, a partir das considerações de (Halliday 

1985; Halliday e Hasan, 1989), uma cultura é concebida como um conjunto de 

sistemas semióticos, assim, o termo social é usado no sentido de sistema 

social, sinônimo de cultura e, numa interpretação mais específica, a palavra 

social indica uma estreita relação entre língua e estrutura social, considerando 

a estrutura social como um aspecto do sistema social. 

Nesses moldes, a língua é uma rede de sistemas interligados de que o 

falante faz uso (base funcional) para produzir significados (base semântica) em 

situações de comunicação. Dessa maneira, estabelece-se uma intrínseca 

relação entre sistema e as formas como se relaciona com os textos.  

Os gêneros do discurso parte da interpretação do contexto sociocultural 

e situacional que um texto é produzido. Logo, três perguntas são essenciais 

para interpretarmos os referidos contextos: (a) o que está acontecendo? (b) 

quem participa desse evento? e (3) qual o papel da linguagem? 

O percurso de busca por respostas a essas perguntas perpassa pelas 

variáveis do contexto de situação propostas por Halliday e Hassan (1989): (a) o 

campo (o que acontece; a ação social e corresponde ao que é dito ou escrito 

sobre algo; inclui a questão de como os sujeitos representam suas 

experiências de mundo); (b) as relações (quem participa) diz respeito ao 

conjunto de relações sociais entre os participantes da comunicação; inclui 

níveis de formalidade como aspecto particular; (c) modo (papel da linguagem) é 

o canal de comunicação escolhido para transmitir a mensagem; inclui a 

linguagem falada, escrita, visual ou multimodal ‖. 

Nesses parâmetros, texto é qualquer instância de interação linguística 

que é dita ou escrita em um contexto de uso. Dada a relação dialética entre 
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linguagem e contexto, a perspectiva sociossemiótica concebe a interface entre 

texto e contexto estratificada em três níveis: o contexto de cultura, o contexto 

de situação e a linguagem. 

A noção de contexto de cultura é interpretada em relação à própria ideia 

de gênero. O contexto de cultura refere-se ao propósito e ao significado para o 

qual o texto foi produzido. Dessa forma, os gêneros são definidos 

funcionalmente em termos de seus propósitos sociais. Assim, qualquer escolha 

feita pelo usuário ocorre em detrimento do contexto em que esse atua, é 

determinada pelas variáveis de registro, ou seja, o campo, as relações e o 

modo do discurso, realizadas léxico-gramaticalmente. 

Nessa interrelação, o registro possibilita a instanciação do gênero. 

Segundo Vian Jr. (2011, p.70), o registro organizado de acordo com as 

escolhas no nível do campo, das relações e modo, reflete a no nível da 

linguagem materializada pela léxico-gramática, enquanto que no nível dos 

processos sociais é o gênero. Nesses parâmetros, de acordo com Martin 

(1992), o gênero pré-seleciona as variáveis de registro, ele é instanciado 

mediante escolhas das variáveis de registro, estabelecendo a interrelação 

gênero-registro-linguagem.   

 

1.2 Da noção de letramento à interface com o conjunto de gêneros  

De modo geral, a habilidade de um indivíduo ler e escrever é 

compreendida como letramento. Essa compreensão é útil e importante para 

efeito de avaliações institucionais e orientações nas políticas públicas para a 

educação.  Em uma perspectiva mais ampla e crítica, letramento é uma noção 

problematizada, compreendida em termos políticos e socioculturais. Para 

Street (1984, p.97), o letramento é um processo social, com tecnologias 

particulares socialmente construídas e que são utilizadas em contextos 

institucionais com objetivos particulares. Nessa perspectiva, letramento é mais 

bem compreendido nos contextos de práticas institucionais, seja na família, na 

escola, na universidade, nas comunidades, ou na sociedade de modo geral. 

Sobre este prisma, essa perspectiva de letramento reforça a 

necessidade de trabalhar com a linguagem na sua relação com as diversas 
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práticas sociais. É neste ponto que chegamos ao nosso debate propriamente 

dito, na medida em que essa relação explicita a importância da abordagem dos 

gêneros discursivos. De modo que, quanto maior for a oportunidade dos 

discentes em ler/escrever diversos gêneros que circulam na esfera acadêmica, 

maior será a possibilidade de fazê-los entender diversos contextos sócio 

comunicativos. Por isso, os gêneros que nessa esfera social circulam possuem 

características sociossemiótica estritamente relacionadas, a depender de dois 

motivos, seja porque há modalidades textuais com uma funcionalidade própria 

nesse âmbito (caso da resenha, do resumo, relatório, dentre outros), seja 

porque há gêneros que primordialmente pertencem a tal contexto 

De acordo com Motta Roth (2008, p.363) os sistema de gênero 

instanciam a participação de todas as partes no processo de conhecimento: 

pesquisadores, colegas, alunos, audiência-alvo. Eles evidenciam a importância 

da interação dos vários textos, como aulas, seminários, palestras, artigos, 

resenhas, livros, projetos, relatórios, para a constituição e funcionamento de 

comunidades específicas. 

O conceito de conjunto de gêneros é importante para os alunos inseridos 

no ambiente universitário, o papel que cada texto desempenha na instituição 

científica. Um aluno pode estabelecer uma melhor relação com a leitura e 

escrita ao compreender esse conjunto, conhecer a condição sócio-

comunicativa de cada gênero, estabelecer e produzir textos mais adequados 

ao se entender o sistema de interações sociais e a intertextualidade entre os 

gêneros que estruturam a comunidade em que se inscreve.  

 

2. A relação com a escrita na universidade 

No desenvolvimento do projeto com os alunos do curso de Pedagogia e 

Educação do Campo, foi possível perceber, por meio das interações, as 

representações que esses participantes trazem sobre a interação acadêmica e 

a relação que estabelecem com a leitura e escrita: 

Interessei-me pelo projeto porque foi uma dificuldade, a gente vem do 
ensino médio e não temos contato com artigo, com essas coisas tão 
complexas daqui. Eu me senti um pouco mais confortável quando um 
professor na graduação trabalhou a escrita, o estudo. Lembro que 
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quando a gente apresentava trabalho o mesmo pedia mais paixão 
pelo que a gente estava falando, com mais segurança. Aprendi mais 
por conta disso, pela preocupação dele com a gente de sentir esse 
despreparo ao chegar à universidade, que é muito novo pra gente. 
(Depoimento 1 de uma aluna do curso de Pedagogia, 2016, grifos 
nosso) 

Na escrita eu tenho dificuldade, é aquela coisa de não saber o que é 
uma resenha, uma apresentação, sem saber o que é diferenciar para 
não fazer bobagem. Saber o que é cada coisa: fazer capa, 
contracapa, já vai pensando nisso tudo. Uma professora da 
graduação queria que fizéssemos uma resenha, a gente mandava, 
ela mandava de volta, e foi muito bom, porque a gente se sentiu 
assistida, não foi: ah! é zero. Mas toda semana ela pedia pra gente 
consertar... (Depoimento 2 de uma aluna do curso de Pedagogia, 
2016, grifos nosso) 

Os excertos retratam a dificuldade que os alunos têm quando chegam 

no contexto universitário e o uso social da leitura e da escrita que precisam 

fazer nessa esfera de comunicação. Muitos se colocam, discursivamente, como 

despreparados pela formação que tiveram durante a vida escolar, inseguros 

sobre o que fazer, como fazer. Assumem que não tiveram contato com alguns 

tipos de produções, não possuem o domínio de determinados gêneros, 

pontuam que correm o risco de fazer ‗bobagem‘, e sentem mais assistidos 

quanto têm um feedback do professor, e possibilidade de reescrita. É 

perceptível que faltam-lhes o entendimento do propósito comunicativo do texto, 

o conteúdo textual, o registro, as convenções textuais; os valores culturais etc. 

No que se refere ao uso da linguagem, organização do texto, como irão 

proceder muitos alunos relatam: 

Tenho insegurança com a escrita, eu fico perdida em como começar, 
quando tem um resumo, por exemplo, como falar dos autores 
(depoimento de um aluno do curso de Educação do Campo, 2016). 

Preciso conhecer as normas usadas no meio acadêmico para 
escrever textos (depoimento de um aluno do curso de pedagogia, 
2016) 

Tenho muita dificuldade na questão de escrever, às vezes eu consigo 
expressar o que eu quero, mas quando é pra colocar no papel 
complica. (depoimento de um aluno do curso de Educação do 
Campo, 2016) 

Os excertos demonstram a relação complexa que os alunos têm ao fazer 

as escolhas no sistema linguístico para atender os propósitos comunicativos de 

cada produção de texto. Muitas dificuldades são relatadas no processo de 
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produção dos textos, tais como: (a) como organizar no texto - os 

conteúdo/temas apresentados; (b) como dialogar com o conhecimento de 

outros autores; (c) qual o nível de formalidade e convenções precisam ser 

seguidas, etc. 

A partir desses relatos, é necessário pontuar a necessidade de os 

alunos compreenderem os usos sociais da escrita nas esfera de produção 

(acadêmica) e circulação de conhecimento científico, compreender as 

condições de produção do discurso acadêmico. Nesses propósitos, Bakhtin 

(1997) pontua que toda esfera de atividade humana estão sempre relacionadas 

com a utilização da língua e nessa utilização sempre há um atitude responsiva 

ativa por parte do interlocutor. 

No desenvolvimento do projeto foi notório perceber as dificuldades que 

emergiam com a escrita, não se restringiam, como ponto principal, ao domínio 

da variedade padrão, mas a natureza da interação, os propósitos 

comunicativos da interação para realizar suas produções. Neste viés, Motta 

Roth (2008, p.373) afirma que talvez o problema não seja o conhecimento das 

regras da língua padrão, mas a falta de acesso às atividades de contextos 

sociais e gêneros hegemônicos. 

Nessa perspectiva, no que se refere ao uso da linguagem, é importante 

destacar que muitos alunos que ingressam nos cursos de graduação são 

iniciantes na vida acadêmica, começam a estabelecer os primeiros contatos 

com a comunidade discursiva acadêmica, assim sua escrita se distingue da 

escrita profissional, de membros experts, ou seja, uma escrita desenvolvida por 

alunos para cumprimento de trabalhos para as disciplinas da academia. Nessa 

perspectiva, Ivanic (1998) pontua que realizar um trabalho com o objetivo de 

ser avaliado por um professor posiciona o escritor como aluno, e não como 

contribuinte para sua área de estudo. Logo, essa é uma das diferenças 

marcantes entre o trabalho acadêmico (o trabalho de disciplinas) e a escrita 

profissional que é de contribuir para a área de conhecimento na qual o autor 

está inserido. 

Na seção abaixo é trazida uma descrição e análise do gênero 

resenha/resumo realizada no decorrer no curso, buscando discutir o processo 
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de escrita dentro da comunidade discursiva acadêmica, considerando as 

condições de produção, o contexto de situação que se desdobra na 

característica do registro. 

 

2.1 A produção escrita de resumo acadêmico como evento de 
letramento 

Diante dos depoimentos dos alunos no decorrer do curso, fica evidente 

que algumas das dificuldades que eles enfrentam é como organizar o texto, 

definir um ponto de partida e estabelecer uma relação com o texto base para 

atender as expectativas que os professorem esperam da tarefa demandada.  

Nesse horizonte, foi realizada a instrução explícita das características, 

dos propósitos comunicativos de resumo indicativo, resumo informativo, 

resumo indicativo/informativo, resumo crítico e resumo acadêmico, além de 

como se dão as relações, os conhecimentos linguísticos, as convenções e 

normas, o registro, buscando propiciar condições de produção de um resumo 

acadêmico.  

Assim, foi solicitado aos alunos a escrita de um resumo acadêmico do 

texto base ―O preconceito linguístico‖ de Maria Marta Pereira Scherre, para 

observarmos o processo de escrita, a relação que estabeleciam com a 

linguagem acadêmica e, se organizavam a produção de acordo com as 

exigências do gênero em questão. Vejamos uma primeira versão de um dos 

resumo acadêmicos elaborado por um autor aluno: 

 

O preconceito linguístico deveria ser crime. 

Scherre, Marta Maria Pereira: O preconceito linguístico deveria ser 
crime; Revista Galileu, Editora Globo, novembro de 2009, pag.94. 
Resenha acadêmica. 

Autora Marta Maria Pereira Scherre, é pesquisadora da Universidade 
de Brasília e membro do programa de estudos sobre o uso da língua 
(PEUL), na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O texto analisado refere-se a um tipo de preconceito sobre a fala ou, 
da forma como se fala. Já no início do texto a autora cita; ―Falar faz 
parte do nosso cotidiano, de nossa vida.‖, a fala é uma forma de nos 
comunicarmos uns com outros. Desde pequenos, quando ainda não 
sabemos falar, nos expressamos por gestos, por choro, pelas 
expressões faciais etc. Conforme crescemos, adquirimos a fala como 
meio de comunicarmos, a fala é uma dadiva e, nossa maneira de 
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falar, se diferencia conforme o meio que vivemos, é uma 
característica que nos diferencia dos outros animais. 

A autora ainda cita em outro momento que ―Não existe homem sem 
língua‖, ou seja, até mesmo as pessoas com necessidades especiais 
possuem sua própria linguagem, por exemplo, os surdos, que têm a 
língua de sinais como forma de comunicação. Existem maneiras, 
sotaques e culturas que diferenciam a maneira de falar de cada 
pessoa. Em nosso país, por exemplo, cada região tem seu sotaque, 
sua gíria, uma cultura local, uma maneira de falar daquele povo, por 
isso não devemos criticar ou julgar. Esse fato gera muito preconceito. 
Em relação à esse tipo de preconceito, a autora ainda sugere propor 
uma lei especifica contra o preconceito linguístico. Segundo ela, é um 
tratamento desumano e humilhante. Ninguém tem o direito de 
humilhar ou julgar uma pessoa pela forma de falar. 

Esse tipo de preconceito, assim como qualquer outro tipo de 
descriminação, deveria ser tratado como crime. 

 

Na movimento de escrita da produção acima, podemos observar que o 

autor(a) aciona algumas informações discutidas no decorrer do curso e tenta 

compreender o propósito comunicativo do seu texto, qual a função que ele tem 

no contexto que está situado, o diálogo que precisa estabelecer com o texto 

base, as escolhas a serem realizadas para construir relações com o seu 

potencial leitor bem como orquestrar a organização das informações 

relevantes. Para tanto, no início, o autor traz a referência bibliográfica da obra 

resenhada para o leitor e, logo em seguida, uma breve contextualização ou 

credenciais da autora. Na tessitura do texto, o aluno estabelece um diálogo 

com o texto base na terceira pessoa, buscando um distanciamento do autor e 

também do leitor.  

No que se refere ao diálogo com as informações do texto base, o autor 

traz a voz da autora do texto base para respaldar suas afirmações, faz escolhas 

em que podemos perceber uma tentativa de resumir, compactar informações. No 

desenvolvimento do fluxo de informações do texto, o autor busca correlacionar 

conexões entre os temas e subtemas representados: o preconceito linguístico e 

a relação homem e fala. Nesse processo de correlação, percebe-se uma 

progressão temática, construída com base na expansão e na correlação/ 

conexão das ideias principais. Nota-se que as escolhas lexico-gramaticais 

buscam, por meio da paráfrase, uma recriação sintética das ideias principais do 

texto, na tentativa de não trazer explicações extensas, trazendo exemplos para 

consubstanciar o argumento contra o preconceito.  
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Observando em nível macro a presente produção, nota-se um esforço 

do graduando em organizar o seu texto considerando os propósitos 

comunicativo e adequá-lo ao contexto que busca se situar. Contudo, é 

necessário compreender que essas produções não são produtos, mas 

resultado de um processo, sendo necessária a reescrita e o feedback. Nos 

depoimentos dos alunos é demarcado o desejo de se sentir assistido, a 

possibilidade de ‗consertar‘, entender o porquê sua produção não atendeu a 

atividade demanda pelo professor. 

No entanto, nem tudo é tão simples. Levar os graduandos que chegam 

na universidade a compreender aspectos do próprio conteúdo de temas que 

não são tão familiares a eles e articular com uma análise na tessitura do texto, 

considerando aspectos relacionados a coesão, o registro que possibilita a 

instanciação do gênero é uma tarefa complexa. Uma tarefa que só poderá 

atingir o resultado esperado, se for conduzida de forma processual, gradativa e 

compreendendo que o uso social da escrita e da leitura precisa ser tornar uma 

experiência nessa comunidade, um comportamento social.  

 

Considerações finais 

Este trabalhou levantou algumas questões de interesse para o ensino e 

pesquisa sobre as práticas de letramento acadêmico em cursos de licenciatura 

na universidade. Algumas situações observadas explicitam a relação tensa, 

conflituosa nas interações mediadas pela escrita no contexto universitário. 

Assim, é notório que os alunos de graduação não possuem o domínio do 

repertório de gêneros da esfera de comunicação acadêmica, trazem diversas 

experiências com a escrita, tendo o domínio de um conjunto de gêneros não 

comum a esfera da academia. No entanto, para se incluir e apropriar dessa 

esfera de atividade humana, precisam compreender os gêneros do discurso 

acadêmicos como mecanismo de intercomunicação.  

É necessário que se desenvolva um trabalho situado, com instrução 

explícita com os graduandos para que percebam como a linguagem circula 

nessa esfera comunicativa e reconheça a organização de determinados 

gêneros do discurso, bem como os propósitos desse gênero com o qual 
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constituirá um vínculo. Portanto, é preciso que tenha conhecimento de como 

um determinado gênero funciona, as convenções e normas que ditam suas 

características léxico-gramaticais e as relações que são intermediadas por 

esse gênero, possibilitando ensinar os usos da linguagem como práticas 

situadas e não como sistema de regras. 
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Resumo: Este estudo objetiva refletir sobre como as relações de sucessão contribuem 
para a condução argumentativa em textos do gênero anúncio publicitário de 
cosmético. Para isso, usamos como aporte teórico a argumentação segundo os 
pressupostos da Nova Retórica (PERELMAN; TYTECA, 2005). Nesta perspectiva, 
defendemos a argumentação como uma atividade que extrapola os limites do discurso 
político e atinge todos os níveis de comunicação, desenvolvendo-se a partir de quatro 
grupos de técnicas argumentativas: os argumentos quase-lógicos; os argumentos 
baseados na estrutura do real, os argumentos que fundamentam a estrutura do real e 
a dissociação das noções. Por questão de recorte, nosso olhar repousa sobre as 
relações de sucessão pertencentes ao grupo dos argumentos baseados na estrutura 
do real. Através da pesquisa qualitativa, a análise dos 10 anúncios de cosméticos 
selecionados constatou que estas relações podem direcionar-se para buscar causas e 
determinar efeitos, denominando um acontecimento a partir dos aspectos que o 
envolvem. (150 palavras) 
Palavras-chave: Argumentação. Nova Retórica. Ligações de sucessão. Anúncio 
publicitário de cosmético. 
 
Abstract: This study reflects upon how succession relations contribute to 
argumentative conduction in cosmetic advertising. For this purpose, we use as 
theoretical framework the argumentative assumptions from New Rhetoric studies 
(PERELMAN, TYTECA, 2005). Based in this perspective, we understand 
argumentation as an activity that goes beyond the limits of political discourse and 
reaches all levels of communication, developing from four groups of argumentative 
techniques: quasi-logical arguments; arguments based on the structure of the real, 
arguments that support the structure of the real, and dissociation of notions. In this 
paper, specifically, our view focuses on the relations of succession regarding the group 
of arguments based on the structure of the real. Through the qualitative research, the 
analysis of 10 cosmetic ads found that these relationships can be directed to look for 
causes and determine effects, denominating an event by the aspects that involve it. 
(142 words) 
Keywords: Argumentation. New Rhetoric. Relations of succession. Cosmetic 
advertising. 
 
 
 

Introdução 

Na busca por investigar, linguisticamente, como ocorre a condução da 

argumentação nos textos do gênero anúncio publicitário de cosmético, essa 

pesquisa assume como aporte teórico a Nova Retórica. Desta forma, este 
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trabalho representa um recorte de nossa tese de doutorado1 intitulada: 

―Argumentação e processo referencial anafórico no anúncio publicitário de 

cosmético‖. Diante disso, selecionamos para a análise, neste artigo, 10 

anúncios entre os 30 analisados em nossa tese. No caso deste artigo, nosso 

principal objetivo foi refletir acerca de como as relações de sucessão 

contribuem para a condução argumentativa em textos do gênero anúncio 

publicitário de cosmético. 

Para isso, concebemos a argumentação como uma atividade que 

extrapola os limites do discurso político e atinge todos os níveis de 

comunicação, desde o menos formal ao mais especializado, ressaltando que o 

ato de argumentar se ampara na defesa de uma tese pelo orador/enunciador 

que objetiva a adesão do auditório ao que é defendido, persuadindo este 

público-alvo e criando, neles, uma disposição para a ação.  

Outro aspecto importante a ser salientado é a concepção de anúncio 

com a qual trabalhamos.  É necessário destacar que, na busca em analisar o 

fenômeno em estudo, partimos das concepções de Bhatia (2004) e das 

contribuições de Sousa (2005) sobre os anúncios publicitários e ainda dos 

estudos de Palacios (2004) acerca dos cosméticos. Nesta perspectiva, o 

anúncio publicitário de cosmético como um tipo de anúncio publicitário do 

domínio discursivo pertencente à constelação dos gêneros promocionais de 

caráter persuasivo, com o propósito comunicativo de divulgar produtos 

indicados para a maquiagem e para os cuidados com a pele das mulheres.  

Na busca por analisar o fenômeno em questão, decidimos por utilizar a 

pesquisa qualitativa à luz do que defende Angrosino (2009) sobre a temática. 

Nossa decisão por este tipo de pesquisa explica-se por considerarmos esta 

orientação metodológica a que melhor dialoga com a análise que 

desenvolvemos no artigo. Desta forma, visando proporcionar ao leitor um 

percurso retórico de como o artigo organiza-se, podemos adiantar que ele está 

dividido em duas seções, excetuando-se o resumo/abstract, a introdução, as 

considerações finais e as referências. Na primeira parte, oferecemos ao leitor 

                                                           
1
 A tese intitulada: “Argumentação e processo referencial anafórico no anúncio publicitário de 

cosmético” foi defendida pela autora junto ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade Federal do Ceará/UFC em março de 2014.   
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um maior detalhamento acerca dos aspectos importantes que norteiam a Nova 

Retórica e ainda uma breve caracterização do tipo de argumento que optamos 

por discutir neste artigo. Já na segunda parte, iniciamos pelo delineamento 

metodológico da pesquisa para apresentarmos, logo em seguida, como o 

fenômeno estudado, neste caso, as relações de sucessão revelaram-se nos 

anúncios analisados. Assim, passamos a primeira seção deste artigo.  

 

1 A argumentação na Nova Retórica 

Na busca por proporcionar ao leitor a compreensão de como ocorre a 

argumentação através das relações de sucessão nos anúncios publicitários de 

cosméticos, apresentamos, brevemente nesta seção, como a argumentação é 

concebida pela Nova Retórica.  

Considerada como uma teoria que defende a argumentação como uma 

atividade que pode atingir diferentes níveis de comunicação exigindo, apenas, 

a existência de uma linguagem comum ou de uma técnica que possibilite a 

comunicação para a argumentação, a Nova Retórica possui como principais 

representantes Perelman e Tyteca e tem influenciado muitos estudiosos 

dedicados aos estudos da linguagem que a caracterizam como uma evolução 

natural acerca das teorias que discutem as estratégias retóricas na linguagem.  

Para a Nova Retórica, o ato de argumentar compreende tanto uma tese 

(logos) a ser defendida pelo orador/enunciador, como a imagem que este tem 

do auditório (pathos), assim como, a imagem (ethos) que o orador/enunciador 

objetiva construir perante os seus leitores. De acordo com seus principais 

representantes, é durante esse processo que o orador consegue a adesão do 

auditório às suas teses, atingindo o objetivo maior de uma argumentação eficaz 

que é, nesta perspectiva, conseguir aumentar essa intensidade de adesão, de 

forma que provoque, no público-alvo, a ação pretendida ou, pelo menos, crie 

neles uma disposição para a ação, que se manifestará no momento adequado. 

Conforme o que postula a proposta da Nova Retórica, o processo 

argumentativo apresenta-se, no discurso, através de técnicas utilizadas pelo 

enunciador para atingir e persuadir seu auditório. Essas técnicas organizam-se 

em quatro grupos de argumentos: a) os argumentos quase-lógicos; b) os 
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argumentos baseados na estrutura do real; c) os argumentos que 

fundamentam a estrutura do real; d) a dissociação das noções.  

Por uma questão de recorte, é importante destacar que nossa análise 

repousa, neste artigo, somente sobre a argumentação através das relações de 

sucessão no gênero analisado. Para isso, é necessário deixar claro que 

entenderemos a argumentação como uma atividade comunicativa humana e 

interativa, que compreende o ato de convencer o outro sobre a validade de 

uma opinião defendida e consequente persuasão. Característica esta que, na 

nossa concepção, é inerente ao gênero anúncio publicitário, pelo fato de este 

gênero lidar diretamente com um leitor que ―precisa‖ ser persuadido a adquirir 

um bem. Logo, é um gênero discursivo eminentemente argumentativo.  

 

1.1 Os argumentos baseados na estrutura do real e as ligações de sucessão 

Dentre os quatro grupos de argumentos que constituem as técnicas 

argumentativas já apontadas anteriormente, deteremo- nos por questão de 

recorte aos argumentos que suscitam as ligações de sucessão e como eles 

podem atuar nos anúncios. Os argumentos que compõem as ligações de 

sucessão são caracterizados por se basearem na estrutura do real e se 

ampararem nas validades presentes na própria sociedade para promover 

aproximações entre juízos e estabelecer novos valores (PERELMAN; TYTECA, 

2005, p. 297).  

A partir destas relações, surgem dois tipos de ligações. O primeiro tipo 

envolve as ligações de sucessão que são demonstradas através das seguintes 

estratégias: o vínculo causal, o argumento dos fins e dos meios, o argumento 

pragmático e os argumentos de desperdício, da direção e da superação. Já o 

segundo tipo de ligações, pertencente a este grupo de argumentos, que são 

denominadas por ligações de coexistência são representadas pelas seguintes 

estratégias: o argumento da pessoa e de seus atos, da autoridade, da 

essência, da ligação simbólica, das hierarquias e das diferenças de grau e de 

ordem. Ressaltamos, porém, que nos restringiremo à discussão dos aspectos 

importantes inerentes à identificação das ligações de sucessão. Passamos, 
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então, à discussão dos principais aspectos que caracterizam esta técnica 

argumentativa. 

 

1.2 As ligações de sucessão 

Na busca por unir um fenômeno às suas consequências, característica 

marcante das relações de sucessão, Perelman e Tyteca (2005) ressaltam que 

o vínculo com o causal representa papel muito importante. Desta forma, a 

argumentação pode direcionar-se para buscar causas e determinar efeitos, 

sugerindo, nestes casos, a apreciação de um acontecimento pelas suas 

consequências.  Podemos observar facilmente esta relação no exemplo (1), 

vejamos:  

(1) Oh! Santo Deus! Será possível que tais coisas se passem no 
mundo e que os feiticeiros e os feitiços tenham tanta força que 
possam ter mudado o bom senso de meu amo em tão extravagante 
loucura?    (CERVANTES, 1913  apud PERELMAN; TYTECA, 2005, 
p. 302) 

No exemplo acima, baseado nas aventuras de Dom Quixote e Sancho 

Pança, apontado pelos autores como um caso caricaturado, nesta perspectiva, 

temos um argumento baseado na argumentação pelo vínculo causal. Este tipo 

de argumento é Ilustrado, no exemplo, através do temor do criado que, diante 

da força do feitiço, teme uma mudança no bom senso de seu amo e 

consequente alteração no comportamento de Dom Quixote. 

Faz-se necessário salientar também que os argumentos amparados nas 

relações de sucessão possuem bases relacionadas ao cotidiano dos 

interlocutores, como o argumento pragmático que permite a elaboração do fato 

a partir de suas consequências, transferindo uma qualidade da consequência 

para a causa e permitindo concluir pela superioridade de uma conduta partindo 

da utilidade de suas consequências. Esse é o caso do exemplo (2): 

(2) Mas, a fim de que a verdade dessa questão nos seja mais 
facilmente esclarecida, teremos primeiramente de adotar um alvo, ao 
qual dirigimos toda a nossa discussão. Ora, o meio que nos 
defenderá de errar é o de considerar os perigos que estão em ambas 
as partes.  (CALVINO,1560 apud PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 
305) 
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Nele, o enunciador reforça toda a necessidade de ter um objetivo a ser 

alcançado e de prevermos os imprevistos, enfatizando que, o sucesso promete 

ser atingido pela preocupação e cuidado com os perigos possíveis 

provenientes da empreitada.  Já na diferenciação dos argumentos por 

finalidade, Perelman e Tyteca (2005) ressaltam a interação entre os objetivos e 

os meios empregados para utilizá-los, partindo da ideia que defende a 

constituição e adequação dos objetivos aos meios disponíveis, salientando 

que, em alguns casos, esses meios podem tornar-se os fins. É o que pode ser 

observado no exemplo (3) a seguir:  

(3) ... ele [Deus] não recusa nada aos pecadores do que lhes é 
necessário. Necessitam eles de três coisas: da misericórdia divina, da 
potência divina, da paciência divina...  (BOSSUET, 1936 apud 
PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 312) 

Segundo os autores, no discurso religioso ilustrado no exemplo (3), a 

argumentação do orador incentiva os pecadores à penitência como meio de 

conseguir as bênçãos divinas e a salvação de suas almas. Avancemos, na 

seção seguinte, para a discussão dos anúncios selecionados para a ilustração 

de nossa análise. 

 

2 As ligações de sucessão nos anúncios publicitários de cosmético 

Antes de iniciarmos a discussão dos casos selecionados para a 

ilustração de nossa análise, situaremos o leitor quanto às principais decisões 

metodológicas que foram importantes para o delineamento deste trabalho.  

Para estabelecer as discussões apresentadas aqui, tivemos como 

orientação uma pesquisa que se caracteriza como qualitativa, principalmente, 

por compreendermos a natureza social e dialética dos fenômenos analisados e, 

também, por entendermos, assim como Flick (2009), que este tipo de pesquisa 

oferece ao pesquisador a possibilidade de observar a construção do social 

como realidade de estudo suscetível ao diálogo com outros discursos, aspectos 

importantes na condução argumentativa dos anúncios publicitários de 

cosméticos. Neste sentido, seguimos três passos: a revisão da literatura sobre 

o tema, a seleção das anúncios coletados dos sites da Natura 
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(www.natura.com.br), Boticário (www.boticario.com.br) e Avon 

(www.avon.com.br) e, por fim, a análise dos anúncios selecionados, totalizando 

apenas 2 anúncios, mas que na nossa concepção são sufucientes para ilustrar 

nossas reflexões que possibilitaram a sistematização deste artigo. 

No que tange à essa ênfase nas consequências dos processos 

pertinentes aos argumentos provenientes das ligações de sucessão, Perelman 

e Tyteca (2005) ressaltam que esse recurso argumentativo é bastante 

explorado na publicidade moderna. Tal aspecto confirmou-se na nossa análise 

dos anúncios. Nele, a argumentação voltada para os resultados dos 

cosméticos é, frequentemente, utilizada nos anúncios de cosmético com o 

objetivo de persuadir as consumidoras a comprarem os cosméticos para 

atingirem as promessas de resultado do que é anunciado. Contudo, decidimos 

classificar esse tipo de argumento como pragmático, proveniente das ligações 

de sucessão, pelo fato de esse tipo de argumento permitir a apreciação de um 

ato ou acontecimento, mediante suas consequências boas ou ruins, consistindo 

em propor o sucesso como critério de objetividade como defende Souza 

(2013).  

Dessa forma, o argumento pragmático pode ser verificado nas 

passagens destacadas do exemplo (4), que apresentamos a seguir:  

Figura 1 – exemplo (4) 

 

Fonte: Boticário (2012) 

http://www.avon.com.br/
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No decorrer do anúncio apresentado no exemplo (4), verificamos a 

sugestão de uso do produto pelas promessas de sucesso dos anunciantes 

apresentadas no texto verbal do exemplo, vejamos: ―com textura especial, este 

gel-creme deixa uma sensação de frescor e maciez na pele mista (oleosidade 

excessiva na testa, nariz e queixo) a oleosa (brilho excessivo e poros abertos)‖ 

e, também na passagem, ―possui hidratação inteligente e prolongada: ação 

intensa e duradoura, mantendo a pele hidratada mesmo em diferentes 

condições de temperatura e umidade‖. Nesse sentido, nossa análise confirma 

os pressupostos de Perelman e Tyteca (2005, p. 312), que destacam a 

tendência de o discurso publicitário explorar a fundo a plasticidade da natureza 

humana, para fazer desaparecer ou transformar necessidades.  

Diante dos dados que se revelaram em nossa análise, acreditamos que 

essa atitude dos anunciantes, apresentada nos anúncios publicitários de 

cosmético, busca estabelecer padrões de beleza femininos que atendam as 

transformações sociais atuais. Isso pode ser observado, no exemplo (4) 

anteriormente apresentado. Nele, verificamos no texto verbal passagens em 

que o anunciante instiga a consumidora a apostar no que promete o produto. 

Uma das passagens na qual isso pode ser observado é a seguinte: ―Se a sua 

pele é assim, aposte neste produto e sinta-se ainda mais bonita‖. Vejamos 

outros aspectos importantes no que tange ao recorte realizado para nossa 

análise a partir do exemplo (5).  

Figura 2 - Exemplo (5)  

Natura Chronos: Tem um para a sua história. 

Natura Chronos traz uma linha de produtos específicos para que cada mulher possa eleger o tratamento 

que melhor atenda às necessidades da sua pele, levando em conta características e relação com o 

tempo. Cada produto apresenta a melhor combinação de ativos e tecnologias que erecem soluções 

completas de tratamento para o rosto e o corpo. 

 
Fonte: Natura (2012). 
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Outro caso da relação de sucessão com forte ênfase nos efeitos e 

sucesso a ser atingido através do uso do produto pode ser verificado no 

anúncio do ―Creme Antissinais 70+‖, no exemplo (6), através das passagens: 

―O novo Creme Antissinais 70+ FPS 30 traz cuidado especial para as mulheres 

a partir dos 70 anos. O produto recupera, fortalece, reduz a sensibilidade e 

aumenta a resistência da pele‖ e ―uma linha de produtos específicos para que 

cada mulher possa eleger o tratamento que melhor atenda às necessidades da 

sua pele, levando em conta características e relação com o tempo‖. Nelas, 

observamos em consonância com os pressupostos de Perelman e Tyteca 

(2005) e convergindo mais recentemente para o que destaca Souza (2013). 

Desta forma, as passagens identificadas acima permitem a leitora/consumidora 

apreciar os efeitos do ―Creme Antissinais 70+ FPS 30‖ através do uso do 

produto, ou seja, pelas suas consequências como destaca a teoria. 

Representando, neste caso, o sucesso do tratamento através, objetivamente, 

do consumo do creme anunciado. Diante do que foi exposto nesta análise, 

passamos às considerações finais do artigo. 

 

Considerações finais  

Como resultado do nosso estudo, observamos que na tessitura 

argumentativa do gênero analisado as ligações de sucessão revelaram-se 

bastante produtivas. Nossas constatações apontam para o fato de que, dentre 

os argumentos provenientes das relações de sucessão, o vínculo com o causal 

representa um papel muito importante.  

Na teia de sentidos dos anúncios publicitários, a argumentação por meio 

desta técnica pode direcionar-se para buscar causas e determinar efeitos, 

sugerindo, nesses casos, a denominação de um acontecimento a partir dos 

aspectos que o envolvem. Na amostra analisada, as relações de sucessão 

mostraram uma forte tendência dos anunciantes em enfatizar os efeitos do uso 

do cosmético.  

É importante salientar também que, a partir dessa relação, outros 

argumentos podem originar- se de acordo com o aspecto mais enfatizado da 
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relação em destaque. No que tange à constatação mencionada, podemos 

apontar o argumento pragmático como um dos argumentos originados com 

base neste processo. Isso nos permite acreditar que o seu surgimento é 

motivado pelo propósito comunicativo do gênero anúncio que tenciona 

persuadir a consumidora a adquirir o produto anunciado. 
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