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A COESÃO E A COERÊNCIA EM ENTREVISTAS DA COLUNA “O 
PRESIDENTE RESPONDE” DO JORNAL DE FATO 

 
 Adriana de Jesus Silva1; Verônica Palmira Salme de Aragão2 
 
 
RESUMO: O objetivo desta Pesquisa é contribuir para um trabalho crítico, com textos opinativos de 
jornais, e compreender as estratégias utilizadas na construção dos discursos de Lula e Dilma em 
entrevistas da coluna “O presidente responde”, publicada no Jornal de Fato. Com esse intuito, foram 
verificados os recursos linguísticos e discursivos que esses sujeitos utilizam para conquistar a simpatia do 
seu leitor, e com isso construir uma imagem positiva de si. Elementos de coesão e coerência contribuem 
para as análises, considerando os conectores argumentativos e as escolhas lexicais, de acordo com as 
fundamentações teóricas de Koch (2003) e Koch e Travaglia (2002), além dos conceitos de Contrato 
Comunicativo, de Charaudeau (2005 e 2006), segundo o qual a situação comunicativa entre sujeitos 
enunciativos é motivada por intenções, e constituída pelo mundo linguístico e discursivo. Em um 
primeiro momento da pesquisa, foram feitas leituras e fichamentos de Aragão (2007), Abreu (2002), 
Carneiro (2001), Charaudeau (2005 e 2006), Koch (2003), Koch e Travaglia (2001), Maingueneau (2008) 
e Setton (2010). Concomitante às leituras, selecionou-se um corpus de entrevistas publicadas em 02 de 
novembro e 20 de outubro de 2010, e 12 de abril de 2011. Os resultados desse estudo mostram as 
estruturas responsáveis pela coesão e coerência, que proporcionam certa proximidade entre enunciador e 
interlocutor, como o emprego de vocativo nas respostas do presidente Lula, aproximando-o de seu leitor, 
e as abreviações que são sempre explicitadas, contribuindo para a informatividade do texto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Coerência; Coesão; Sujeitos enunciadores  
 
INTRODUÇÃO 

 
A coluna semanal “O presidente responde” é publicada no Jornal de Fato, 

veículo de comunicação expressivo no Rio grande do Norte. Trata-se do gênero 
entrevista, na qual leitores internautas3 ocupam o lugar de entrevistadores e enviam 
perguntas ao presidente da república sobre temáticas relacionadas à sociedade em geral. 
Vale ressaltar que semanalmente são publicadas no máximo três perguntas, cada qual 
feita por leitores diferentes, normalmente, nomeados e com profissão. 

A análise comparativa do ethos de Dilma e Lula na coluna “O presidente 
responde” do Jornal de Fato objetiva apreender a imagem transmitida pelo discurso do 
presidente, por ser o sujeito político de maior projeção no Brasil. Verifica-se a 
necessidade de um trabalho em sala de aula que vise desenvolver as competências para 
uma leitura e escrita crítica de textos, uma vez que se tem observado nas escolas a 
valorização do programa conteudístico (voltado para a aprendizagem de regras 
gramaticais) em detrimento do desenvolvimento da reflexão e do senso crítico do aluno. 
Assim, o trabalho com o texto não tem contribuído suficientemente para o letramento.  

O estudo da coluna pretende analisar, com base no exame de itens lexicais, 
as estratégias enunciativas do discurso do presidente em exercício Dilma Roussef e 
comparar com o discurso do presidente anterior Luis Inácio da Silva. O exame visa, 
ainda, propor formas de se conduzir o trabalho com texto jornalístico em sala de aula, 
com base na abordagem linguístico-discursivo, que considera a enunciação como 
elemento imprescindível para a prática interativa da linguagem.   

                                                
1 Discente do curso de Letras da Faculdade de Letras, Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia, 
UERN. E-mail: Adriana_historialetras@hotmail.com 
 
2 Docente do departamento de Letras, Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia, UERN e 
doutoranda em Língua Portuguesa pela UFRJ. E-mail: venasalme@gmail.com 
 
3 As perguntas são enviadas por e-mail. 
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O Jornal de Fato é uma instância midiática que democratiza informações 
para as pessoas que o assinam ou para aquelas que tenham acesso à internet. O interesse 
específico pela coluna deu-se por seu caráter de texto informativo e opinativo, que 
responde de forma fiel à democracia brasileira ao permitir que os leitores4 questionem o 
governo. Os sujeitos do discurso (presidente e leitores) apresentam opiniões sobre o 
assunto abordado dentro dos contextos social, político, ou cultural, visando construir 
uma imagem positiva de si e conquistar a simpatia do seu leitor. 

Por fim, o trabalho reconhece a linguagem como representação de sujeitos 
intencionalmente determinados por fatores históricos e sociais, e tem como finalidade 
analisar a situação comunicativa da coluna, observando as intenções expressas no 
âmbito linguístico (espaço interno) e real (espaço externo) do discurso, por meio do 
estudo do léxico e dos conectores argumentativos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

  
Em um primeiro momento da pesquisa, foram feitas leituras e fichamentos 

de Aragão (2007), Abreu (2002), Carneiro (2001), Charaudeau (2005 e 2006), Koch 
(2003), Koch e Travaglia (2001), Maingueneau (2008) e Setton (2010). Concomitante, 
selecionou-se um corpus de entrevistas publicadas em 02 de novembro e 20 de outubro 
de 2010, e 12 de abril de 2011. 

No primeiro artigo, publicado no I SIMLEVA, foi apresentada comunicação 
oral sobre os aspectos coesivos, presentes na entrevista publicada no dia 02 de 
novembro de 2010. Nele, trabalhou-se, conforme Koch (2008, p.17), a noção de texto 
como um conjunto de palavras, de frases escritas, constituídas de recursos coesivos, 
através dos quais a continuidade se dá ao nível do sentido (coerência) e das relações 
entre os constituintes linguísticos (coesão).  

O segundo artigo enfatiza o conceito de Contrato Comunicativo, proposto 
por Charaudeau (2005), segundo o qual a ação comunicativa se realiza em uma situação 
específica e de forma sistematizada, motivada por uma intenção e constituído pelo 
mundo linguístico (espaço interno) e mundo real (espaço externo) do discurso. 
Pretendeu-se apreender nesse artigo, intitulado “O contrato comunicativo da coluna `O 
presidente responde’, as estratégias utilizadas pelo sujeito enunciador, o presidente da 
república Luís Inácio da Silva, na construção de um discurso didático-informativo e 
próximo do leitor.  

Atualmente, enfoca-se a análise comparativa dos textos de Lula e de Dilma, 
com base no conceito de ethos, desenvolvido por Charaudeau (2008, p.115), para quem 
o ethos “depende do que se é [ser empírico e social] e do que se diz [discurso]. O 
objetivo é analisar as estratégias enunciativas dos discursos de Dilma e Lula, em função 
do lugar ocupado por eles no gênero entrevista política. Desse modo, pretende-se 
depreender o ethos desses sujeitos do discurso por meio de uma comparação entre o 
discurso de ambos, com base no exame de itens lexicais e estratégias argumentativas. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A coluna “O presidente responde”, do Jornal de Fato, é constituída por 

perguntas, enviadas por leitores que são identificados e de respostas do Presidente, Lula 
nas edições de 2010 e Dilma nas edições publicadas em 2011. Esses sujeitos do discurso 
utilizam estratégias enunciativas e argumentativas para a construção de um discurso 

                                                
4 As perguntas são enviadas ao jornal por e-mail. 
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simpático, democrático e próximo de seu leitor. Durante a pesquisa, verificaram-se as 
seguintes, categorizadas em função de suas naturezas enunciativas, argumentativas e 
linguísticas. 

 
I) Estratégias enunciativas 

 
a) o uso do vocativo nas respostas do presidente 
Ex.: “Edmilson, nós estamos justamente...” (Entrevista publicada em 02/11/ 2010) 

 
b) o emprego da primeira pessoa do plural, que reforça a ideia de prática democrática e 
de trabalho em equipe. 
Ex.: “Nós temos plena consciência da importância das micro e pequenas empresas, que 
empregam, sozinhas, quase a metade da mão de obra no Brasil. Tanto que decidimos 
(...)” (Entrevistas publicada em 12 de abril de 2011) 

 
II) Estratégias argumentativas 

 
a) a concordância com o discurso do outro de modo a não confrontar totalmente com o 
discurso do entrevistador, por meio de uma pergunta retórica  
Ex.: “(...) Chegamos ao nível ideal? Concordo que ainda não, mas a taxa vem seguindo 
uma trajetória de queda ao longo dos anos. (...)” (Entrevista publicada em 02/11/2010) 

 
b) a utilização de ideias e palavras do entrevistador (leitor) para se aproximar do 
interlocutor e ao mesmo tempo valorizar o seu governo e o sucesso da sua 
administração   
Ex.: “(...) o sucesso nas demais áreas, como você mesmo reconhece”                            
(Entrevista publicada em 02/11/2010)  
 
III) Recursos linguísticos 
 
a) Em termos de léxico, o discurso de Lula caracteriza-se por palavras adjetivas que 
subjetiva o discurso 
Ex: Edmilson, nós estamos justamente comemorando o fato de a taxa média de juros 
para os consumidores ter caído (entrevista publicada em dois de novembro de 2010.) 
 
b) Emprego de sintagmas preposicionais que delimitam o público ao qual o discurso se 
refere de forma objetiva 
Ex.: taxa média de juros para os consumidores (...). (entrevista publicada em dois de 
novembro de 2010.) 

 
c) Retomada de expressões através de conectores 
Ex: (...) nós estamos justamente comemorando o fato de a taxa média de juros para os 
consumidores ter caído (...). Veja que em dezembro (...) essa taxa (...). Um dos 
componentes das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras é a taxa Selic, 
que era de mais (...). Se ainda é elevada em comparação com as praticadas em outras 
economias, esse instrumento tem sido fundamental para manter a inflação (...). 
(entrevista publicada em dois de novembro de 2010.) 
 

A investigação dos recursos discursivos da fala dos sujeitos enunciadores 
revela a construção de discursos didáticos e coerentes que argumentam e fundamentam 
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os argumentos com base em escolhas lexicais subjetivas e objetivas também. Após 
coleta do corpus para estudos, passou-se ao exame das entrevistas, atentando para o ato 
comunicativo, que é resultante de circunstâncias específicas (Jornal de fato, leitores 
entrevistadores, Presidente e público ouvinte), e para a observação dos sujeitos 
comunicantes que têm seus discursos legitimados pela posição que ocupam na 
sociedade: entrevistador (leitores internautas) pergunta sobre algo referente ao seu 
trabalho ou a área de seu conhecimento, entrevistado (presidente) responde sobre sua 
gestão. 

Assim, ao produzir seu discurso, o sujeito comunicante utiliza-se de 
estratégias para honrar o cargo que ocupa. Na coluna, o sujeito comunicante Lula 
responde a um leitor internauta5, e utiliza-se de estratégias e restrições ao escolher o que 
dizer, com a finalidade de valorizar o seu governo e ao mesmo tempo o ponto de vista 
do leitor. 

Por fim, a análise comparativa do ethos de Lula e Dilma revela que Lula 
apresenta um ethos popular, baseado na legitimidade, sem formalidade e próximo do 
sujeito destinador, reafirmando seu ethos popular.  

Quanto ao posicionamento da enunciadora Dilma, averigua-se um ethos baseado 
no sujeito-presidente-coletivo, pelo emprego do “nós”, que tem como alvo um sujeito 
destinador que confie no governo, e não se limite a responsabilizar apenas a pessoa 
Dilma. Como se pode observar no fragmento abaixo:  
 
 
Presidenta Dilma  

“Nós temos plena consciência da importância das micro e pequenas empresas, 
que empregam, sozinhas, quase a metade da mão de obra no Brasil. Tanto que 
decidimos criar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que terá status de 
ministério e será vinculada diretamente à Presidência. O órgão vai facilitar em muito a 
formulação de políticas de apoio - que, aliás, já existem.(...)” (entrevista publicada em 
12 de abril de 2011) 
 
 

Neste fragmento o sujeito enunciador se mostra “sério”, informa acima de tudo e 
responsabiliza órgãos competentes, no caso a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 
para a realização do trabalho.  

  
CONCLUSÃO 

 
A pesquisa objetiva contribuir de maneira significativa para um ensino 

crítico de Língua portuguesa com base nos recursos linguísticos dos dados coletados. 
Ela possibilitou, ainda, a participação constante em congressos na forma de 
comunicação oral, publicação de resumos e artigos, propiciando um intercâmbio com 
pesquisas diversas.  

Pretende-se, em um momento posterior, desenvolver o estudo do ethos, de 
charaudeau, na coluna “O presidente responde”, visando ao trabalho monográfico de 
conclusão de curso, que verificará indícios de subjetividade em advérbios, substantivos, 
adjetivos afetivos e avaliativos, e sua influência para a identificação do ethos. Além 
disso, a análise desses itens lexicais, utilizados para retomar um referente anterior, 

                                                
5  Pergunta enviada por e-mail. 
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contribuirão, junto ao exame das estratégias de convencimentos dos sujeitos 
enunciadores por meio da argumentação integrarão o estudo da Coluna.  

A “Coesão e a coerência em gêneros jornlaisticos do RN” é o embrião do 
trabalho monográfico que pretendo construir na área de Análise Semiolinguística do 
discurso com o jornal. Este veículo de informação é um instrumento didático que 
possibilita trabalhos em sala de aula com recortes e análises de fragmentos de textos. 
Sendo o jornal um recurso didático, esse estudo poderá contribuir para o ensino de 
leitura e escrita de forma crítica e reflexiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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A FIGURAÇÃO DO NARRADOR EM TERRA SONÂMBULA
1
 

 
Daysa Rêgo de Lima

2
 

Sebastião Marques Cardoso
3
 

 

 
RESUMO: Neste trabalho, iremos analisar a configuração do narrador no romance de Mia Couto (2007), Terra 
Sonâmbula. Para tanto, iremos estudá-lo à luz de Walter Benjamin. Nesse sentido, percorremos as veredas da narrativa 
de Mia Couto na hipótese de que existe tanto um narrador que traz uma experiência de mundos distantes (mítico ou 
alhures) quanto uma voz narrativa “outra”, que procura recompor a experiência do mundo local. Em seguida, 
tentaremos desdobrar a análise do romance. Utilizando-se como aparato teórico os textos de BENJAMIN (1994) e 
LEITE (1998), acreditamos que o livro é muito importante àqueles interessados em literaturas pós-coloniais no contexto 
das produções culturais de língua portuguesa.  
 
PALAVRAS -CHAVE: Literatura pós-colonial de Moçambique; Mia Couto; Teoria literária.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objeto de análise o romance Terra Sonâmbula, de Mia Couto, 
publicado originalmente em 1992 em Moçambique. O viés escolhido foi mostrar como ele, através 
do literário, diz a realidade sócio-cultural moçambicana. Para isso, ele trará para a literatura toda a 
experiência de um verdadeiro narrador bem aos moldes de Walter Benjamin. Temos visto, em 
várias passagens do romance, que o narrador de Mia Couto traz as marcas benjaminianas do 
narrador tradicional, daquele que vive na terra, mas com um operar dialético na medida em que essa 
terra também viaja. Dessa forma Mia Couto consegue, pelo romance, trazer para a teia do romance 
a figuração de dois narradores, tanto aquele que viaja quanto aquele que se fixa na terra. 

Terra Sonâmbula é um livro que contribui para a projeção perceptiva do leitor, 
mostrando a realidade de um país assolado pela guerra. Nisso, o escritor Mia Couto usa a própria 
sensibilidade artística para informar ao leitor toda a situação de desmantelamento social e político 
de Moçambique, bem como as agruras do povo, após o fim das lutas pela independência. É de 
grande importância, principalmente, para aqueles que realizam trabalhos acadêmicos na área de 
Letras, tendo como subárea do conhecimento a teoria literária e literatura comparada, as discussões 
que o livro provoca nos leitores.   

Nesse sentido, a pesquisa teve como orientação metodológica a leitura do livro Terra 
Sonâmbula, de Mia Couto, tendo por base textos teóricos acerca das relações entre a tradição de 
contar/narrar e o trabalho da escrita. Nesse caso, pautou-se por pesquisas bibliográficas no âmbito 
da teoria literária. 

Essa pesquisa foi desenvolvida, em grande parte, através de discussões promovidas no 
Grupo de Pesquisa de Literaturas de Língua Portuguesa GPORT (UERN/CAMEAM), coordenado 
pelo Prof. Dr. Sebastião Marques Cardoso. 

De caráter analítico-interpretativo, podemos dizer, ainda, que a pesquisa vincula-se aos 
estudos literários, mais especificamente no domínio dos estudos pós-coloniais. É de caráter 
estritamente acadêmico, interessando mais as áreas de Letras, Sociologia e História. A pesquisa 
beneficiou-se, como instrumentos de coleta de dados, de revistas e arquivos eletrônicos, de 
bibliotecas, de anotações avulsas em reuniões com o GPORT e em eventos científicos. 
                                                        
1 Artigo Científico como atividade final do projeto Fronteiras do literário e do vivido: a narrativa romanesca de Mia Couto numa 
perspectiva intercultural, sob a orientação do professor Dr. Sebastião Marques Cardoso.    
2 Discente do curso de Letras Língua Portuguesa do Campus Avançado Maria Eliza de Albuquerque Maia, CAMEAM – UERN. E-
mail: daysarego@hotmail.com 
3 Doutor em Literatura, docente do Departamento de Letras do Campus Avançado Maria Eliza de Albuquerque Maia, CAMEAM – 
UERN. E-mail: sebastiaomarques@uol.com.br 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O trabalho será apresentado com o seguinte roteiro: primeiro faremos um resgate teórico 
sobre o que disseram os autores acerca do problema por nós perseguido, ou seja, sobre a figuração 
do narrador em Terra sonâmbula; em seguida, faremos uma análise mais detida sobre o romance. 
Por fim, concluiremos com as nossas considerações finais, destacando nosso entendimento acerca 
da análise produzida.  
 

1.1. A Figuração do narrador em Terra Sonâmbula
 

 
“Narrar é talvez o estado humano mais parecido com a levitação.” 
(Gabriel García Marquez) 

 
É através do literário que o autor Mia Couto vem mostrar a realidade moçambicana, 

trazendo a experiência de um verdadeiro narrador, do narrador tradicional que vive na terra.  De 
acordo com Walter Benjamin, há os dois narradores: “(...) os camponeses e os marujos foram os 
primeiros mestres na arte de narrar (...)”. O camponês, aquele que vive na terra e fixa-se nela, e o 
navegador, aquele que é viajante. Observamos uma particularidade em Terra Sonâmbula, que 
mesmo existindo o narrador tradicional, o que vive na terra, extraordinariamente é essa terra que 
viaja.  

Se o narrador é aquele que através da própria experiência conta a história, em Terra 
Sonâmbula, observamos muitas passagens marcantes, em que, devido à guerra, os mais velhos já 
não contavam mais histórias. O garoto Muidinga era quem contava as histórias ao velho Thuair, só 
que de uma forma diferente, através da leitura. Assim, todas as noites, o miúdo lia para ele as 
histórias de Kindzu, que eram escritas no diário. Desse modo, rompe com a tradição, já que era o 
garoto que contava a história, pois se tratava da leitura, domínio esse que não pertencia às gerações 
mais velhas, e sim às mais novas, herança do colonizador, como mostra Ana Mafalda Leite: 
 
 

Cada literatura nacional africana tem as suas características próprias e desenvolve-
se segundo moldes estáticos e lingüísticos, cuja distintividade resulta não só das 
diferenças culturais étnicas de base, mas também das diferenças lingüístico-
culturais que a colonização lhes acrescentou. (LEITE, 1998, p. 27) 

 
 

Desse modo, podemos observar a presença da narração, em Terra Sonâmbula, em 
muitos momentos; seja ela lida, herança da colonização, seja ela contada, experiência do próprio 
narrador, vincada mais na tradição oral. É no momento em que o garoto Muidinga lê para o velho 
Tuahir os cadernos de Kindzu que as histórias passam a ser narradas de forma paralela; 
 

O miúdo lê em voz alta. Seus olhos se abrem mais que a voz que, lenta e 
cuidadosa, vai decifrando as letras. Ler era coisa que ele apenas agora se recordava 
saber. O velho Tuhair, ignorante das letras, não lhe despertara a faculdade da 
leitura. 
A lua parece ter sido chamada pela voz de Muidinga. A noite toda se vai 
enluarando. Pratinhada, a estrada escuta a estória que desponta dos cadernos: 
Quero pôr os tempos. (COUTO, 2007, p. 13-14) 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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O personagem Kindzu, mesmo depois de morto, narra sua história e conta sua trajetória 
de viajem, em busca do filho de Farida em seu diário: “Acendo a estória, me apago a mim. No fim 
destes escritos, serei de novo uma sombra sem voz.” (COUTO, 2007, p. 15). O indiano da loja, 
Surendra, que conta histórias a respeito do outro lado do mar: “– vês, Kindzu? Do outro lado fica a 
minha terra.” (COUTO, 2007, p. 13-14). O velho Siqueleto que canta histórias ao velho Tuahir e ao 
menino Muidinga;  
 

– Meu nome é siqueleto!  
Depois ele se apresenta com sua estória. Enquanto fala vai sacudindo a lata como 
se acompanhasse uma canção. Daquele lugar todos se tinham indo embora, por 
motivo do terror. Os bandos assaltaram, mataram, queimaram. A aldeia foi ficando 
deserta, todos partiram, um após nenhum. (COUTO, 2007, p. 66) 
 

 
Taímo, o pai de Kindzu também narrava histórias quando bebia, mostrando outra 

personalidade: 
 

Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos. 
As estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. 
Nenhuma narração tinha fim, o sono lhe apagava a boca antes do desfecho. 
(COUTO, 2007, p. 15) 
 

  
Assim, constatamos a presença da narração no romance, e também a existência não só 

de um, mas de dois narradores no romance. Vemos que a história é dividida entre a trajetória de 
Tuahir e Muidinga, narrada por Mia Couto, e entre os cadernos de Kindzu, narrada pelo próprio 
personagem. Observamos a narração dos cinco personagens que contavam suas histórias, as 
histórias de seu povo, seja por meio da experiência, seja por meio da leitura, e acabavam 
informando, distraindo, entretendo, através dessa manifestação oral, aquele público que tanto 
precisava entreter seus dias, suas lutas solitárias. Como afirma a autora:  
 

A predominância da oralidade em África é resultante de condições materiais e 
históricas e não uma resultante da “natureza” africana; mas muitas vezes este fato é 
confusamente analisado, e muitos críticos partem do princípio de que há algo de 
ontologicamente oral em África, e que a escrita é um acontecimento disjuntivo e 
alienígeno para os africanos. (LEITE, 1998, p.17) 

                                               
                                                                                                                                                                                                                             

O processo da colonização foi semelhante em muitos países, e proporcionou a 
“mestiçagem”, a união e a interpenetração das culturas e dos povos. O que influenciou na 
diversidade, na mistura de línguas e culturas resultando no hibridismo. Podemos ver que a oralidade 
em África parte das condições históricas e materiais, como bem mostra a autora, pois essa oralidade 
não foi inata e sim adquirida pelos povos que colonizaram esse continente. Por meio disso, vemos 
que há muitos vestígios do colonizador, seja na língua, seja na cultura, mas que, de certa forma, 
contribuíram para ampliar ainda mais a cultura africana, por isso, vê-se a interculturalidade cada vez 
mais presente nessas culturas. Cada povo carrega dentro de si muitos povos.  

Mas o que vemos nos dias de hoje é que essa prática, que foi inserida na cultura 
moçambicana, hoje se encontra em vias de extinção, como diz Benjamin (1887, p. 200): “a arte de 
narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade está em extinção. (...)”. Esta 
que contribuiu para o surgimento das civilizações, pois o que havia antes era uma tradição oral. A 
poesia trovadoresca, por exemplo, foi a primeira grande manifestação da língua portuguesa, pois se 
viu a necessidade de usar a escrita para registrar, materializar as cantigas dos cancioneiros. O que 
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aconteceu também com os primeiros textos daquele período, em que eles eram lidos e os diferentes 
tabeliães e escribas escreviam e materializavam aqueles escritos. Narrar é de certa forma uma 
viagem imaginária, em que o que ouvimos nos possibilita enxergar com olhos da imaginação. Mas, 
nas sociedades ditas modernas, essa prática caiu em desuso, bem como o hábito pela leitura, como 
descreve Benjamin (1887, p. 197): “Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da 
experiência estão em baixa, e todo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de 
todo (...)”  

O romance no período moderno vem traçar o fim da narrativa, através da burguesia que 
propiciou o êxito do romance e em contrapartida a queda da narrativa que aos poucos foi sendo 
esquecida. O que mais distanciava o romance da narrativa é que no romance não há marca da 
oralidade e ele é vinculado ao livro. Enquanto que a narrativa parte da tradição oral, como afirma 
Benjamin (1987, p. 201): “narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou 
a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência de seus ouvintes.”  

O verdadeiro narrador é aquele que vive e conta da sua própria experiência seja o 
camponês que sempre viveu naquele lugar, seja o navegador que viajou em busca de aventuras. 
Ambos, através da oralidade, transmitem as próprias experiências. Se o romance contribuiu para o 
declínio da narrativa, a difusão da informação também não foi diferente, ambas ameaçam o pequeno 
fio de vida da narrativa, pois o romance não aconselha nem tampouco recebe conselho. Já a 
informação mostra uma verificação imediata com prioridade ao novo. Desse modo, todos os fatos 
são seguidos de explicações, enquanto que na narrativa as explicações são evitadas. E isso, na 
verdade, é o que é fascinante na narração, pois cabe àquele que ouve ou lê interpretar a sua maneira, 
permitindo que pensemos, assim, não sermos seres alienados, mas pensantes, capacitados a 
estabelecer uma conexão com a ponte da fantasia à sabedoria, como descreve Couto (2007, p. 16): 
“A razão deste mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre 
esses dois mundos.”  

 
 
1.2. A sensibilidade do literário para a realidade moçambicana 

"A fantasia não é exatamente uma fuga da realidade. É um modo de a 
entender." (Lloyd Alexander) 

 

O menino Muidinga e velho Tuahir são dois personagens da história. Eles vão em busca 
da identidade do garoto, que não se recorda de sua infância, muito menos de sua família. Tuahir o 
encontrou em um campo de refugiados e cuidou dele até que se curasse, além de ter o ensinado a 
pensar, andar e falar. 

 
Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se 
caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma 
parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa 
guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um 
refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. 
(COUTO, 2007. p. 9) 

 
 

Devido à caminhada longa, ficaram cansados, e encontraram um “machimbombo” 
(ônibus) incendiado, que passou a servir de abrigo para os dois, este cheio de corpos carbonizados, 
eles enterraram todos os corpos e em seguida encontram uma pessoa morta recentemente a tiro, e 
junto a ela uma mala com os cadernos que pertenciam a Kindzu, o corpo em questão. Todas as 
noites, o menino Muidinga passou a ler para Tuahir os diários de Kindzu, que falavam de sua 
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viagem em busca pelos naparamas (guerreiros da paz), e também por Gaspar, filho de Farida, uma 
mulher por quem ele se apaixonou e prometeu trazer o filho dela de volta. O destino de Kindzu 
muda ao conhecê-la, e sua ambição de vida passa a ser encontrar Gaspar, para que Farida pudesse 
amá-lo. 

O menino e o velho, todas as noites, ficavam ansiosos para lerem os cadernos de 
Kindzu, pois, ao fazerem aquilo, eles se sentiam “vivos”, fantasiavam e conheciam novamente 
aquele mundo que passou a ser tão desconhecido para eles. Imaginavam, sonhavam, conheciam 
novos lugares, aquele mundo fazia deles outras pessoas, eles sentiam-se vivos de verdade, enquanto 
que na realidade, presos naquele “machimbombo”, eles não podiam cantar, dançar ou fazer 
qualquer tipo de coisa que chamasse a atenção, para não serem mortos pelos bandos (bandidos 
armados).  Todos os dias, eles percebiam que a paisagem ficava diferente. Após alguns dias, eles 
foram percebendo que a estrada estava se movimentando, e ela só fazia isso na noite em que os 
cadernos eram lidos. 

A partir disso, as histórias são narradas entre: a trajetória de Tuahir e Muindinga pela 
identidade do garoto, narrada em onze capítulos; e a busca de Kindzu pelos naparamas e por 
Gaspar, filho de Farida, narrada em onze cadernos. De fato, todos eram sobreviventes daquela terra 
viva, repleta de neblina e cinzas e estavam em busca da esperança de uma nova vida, para que 
conseguissem reconstruir sua cultura e sua humanidade. Dessa forma, os personagens buscam 
sempre fatos do passado para compreenderem o que acontecia no presente. 

Por fim, a história termina com o sonho de Kindzu com a paz resgatada, e com a chance 
de reconstrução das vidas daquelas pessoas. O sonho é muito confuso, pois, pelas características e 
fatos postos na história, observamos a semelhança de Muindinga com Gaspar, que na verdade era a 
mesma pessoa. E já nas últimas linhas, o autor para fazer o desfecho da narrativa utiliza-se do 
realismo mágico:  
 

De sua mão tombam os cadernos. Movidos por um vento que nascia não do ar, mas 
do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma, 
se vão convertendo em grãos de areia e, aos poucos, todos meus escritos se vão 
transformando em páginas da terra. (COUTO, 2007. p. 204) 
 
 

Terra Sonâmbula mostra a destruição de um país, a degradação das vidas, da cultura e 
dos sonhos de um povo, bem como toda essa devassidão que proporcionou a alienação de muitas 
dessas pessoas. Como descreve Couto (2007, p. 17): “De dia já não saímos, de noite não 
sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos”. O medo da morte as transformaram 
em refugiados da sua própria nação, elas sentiam-se não invadidas, mas sim invasoras, e deveriam 
ficar quietas para não serem atacadas e mortas. A sabedoria já não tinha mais espaço, o medo já 
havia consumido tudo. Os mais velhos, que por tradição representariam a experiência não passavam 
de crianças assustadas, até eles já tinham perdido a sabedoria, não esperando nada mais dos mais 
jovens. É um livro complexo, que revela sonhos e esperanças castigadas, mas ainda vivas, num 
cenário de destruição e de guerra; 
 

Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se 
arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas 
nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que 
tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. 
Aqui, o céu se tornara impossível. E os viventes se acostumaram ao chão, em 
resignada aprendizagem da morte. (COUTO, 2007. p. 9) 

 
 

Anais do VII SIC 1099

ISBN: 978-85-7621-031-3



Absorvendo o realismo mágico, o escritor Mia Couto usa sua sensibilidade para mostrar 
a destruição e a sobrevivência cultural (e física também) de um povo, no fim das lutas da 
independência do seu país. Ele realiza como descreve Leite (1998, p. 32): “modelação da língua, 
instrumento privilegiado da contaminação, mestiçagem e entrosamento das culturas, orais e 
escritas” Enfim, o escritor, na atualidade, conta a história de Moçambique nos anos das lutas pela 
independência. O autor, através da narrativa, cria personagens que viajam ao circular entre as ruínas 
causadas pelo desastre da guerra.  
 
CONCLUSÃO  
  

Como vimos, Terra Sonâmbula, de Mia Couto, recupera a arte de contar na concepção 
benjaminiana. Para tanto, inscreveu ao corpo da narrativa dois narradores, sendo estes solidários 
entre si. Tanto a oralidade se faz presente através do registro (escrita) quanto o registro se faz 
presente por meio da oralidade. Com Mia Couto, temos, assim, uma literatura que desvela parcelas 
das mitologias orais por meio de uma forma romanesca complexa e acabada. Esse cruzamento 
permitiu-nos vislumbrar as contradições entre o legado da guerra e a força de suas vítimas na 
reimaginação da própria cultura e identidade. Moçambique, mesmo sendo até hoje marcado pelas 
cicatrizes de guerras advindas do processo de colonização, não impediu que sua cultura fosse 
soterrada para sempre. Ao contrário, a cultura moçambicana brotou do solo de guerra como 
expressão rica e diversa nas crenças religiosas, na culinária, no hibridismo e principalmente na 
coragem de afirmação perante o mundo. Assim, devido à dimensão e diversidade de aspectos na 
narrativa, analisamos apenas alguns deles (sobretudo a questão do narrador), já que por sua riqueza 
histórica, social e mística, teríamos mais outras possibilidades de análise.   
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A IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA POTIGUAR: UM ESTUDO NAS OBRAS 
DE NÍSIA FLORESTA E ZILA MAMEDE 
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RESUMO: Com este trabalho objetivamos fazer um mapeamento da construção da identidade feminina nas obras: 
“Direito das mulheres e injustiça dos homens”, de Nísia Floresta e “Navegos”, de Zila Mamede, bem como 
compreender o universo imaginário de suas autoras. Para tanto, revisamos a literatura sobre a representação do 
feminino, sobre identidade e de obras que tratam da contextualização histórica e literária do Rio Grande do Norte. 
Posteriormente passamos para a análise dos recursos temáticos e estilísticos utilizados pelas autoras na construção da 
identidade das personagens. Em “Direito das mulheres e injustiça dos homens”, Nísia Floresta trata dos direitos das 
mulheres, relacionando os principais preconceitos existentes no país contra a mulher. Em “Navegos”, que é a junção de 
cinco livros: “Rosa de Pedra”, “Salinas”, “O arado”, “Exercício da palavra” e “Corpo a corpo”, Zila Mamede aborda 
vários temas: infância, memorialismo, família, o sertão e alguns retratos da figura feminina. Tomamos como pontos 
norteadores de nossa análise os estudos de Bauman (2005), Costa (2005), Hall (2005), Lucena (2003), dentre outros. O 
ponto de partida da nossa pesquisa reside na análise da construção da identidade feminina nas obras citadas, bem como 
compreender os universos imaginários que delas resultaram. Por fim, os resultados mostram que há diferenças no estilo 
de cada obra, pois estamos diante de autoras que têm como ponto de expressão modelos de beleza e de comportamentos 
diferentes. Assim, a grandeza dessas obras compõe uma teia simbólica que terá como resultado a exaltação da beleza, 
da fortaleza, da paixão e do aniquilamento.  
 
Palavras-chave: Análise literária; Literatura comparada; Literatura Potiguar; Personagem feminino. 
 
  
INTRODUÇÃO  
 

Conhecer nossas raízes, nossa história e nossos valores é um dos princípios fundantes 
para o reconhecimento e a identificação do indivíduo como membro integrante do processo de luta 
e construção da sua própria história. Isto aplicado às nossas orientações acadêmicas, enquanto 
alunos de Letras e/ou como pesquisadores de iniciação científica, representa uma cobrança um 
pouco maior, ou mesmo uma obrigação de conhecermos um pouco melhor nossa língua como um 
todo e também a produção literária de nosso estado, a qual se mostra tão plural em suas formas e 
manifestações. Porém, durante o tempo em que trabalhamos em outros projetos de pesquisa com a 
personagem feminina na literatura brasileira, e durante a vida acadêmica, nos deparamos com 
questionamentos de alunos que mostram um total desconhecimento da literatura potiguar, o que 
sinaliza para nós enquanto pesquisadores, a necessidade de investir em discussões mais consistentes 
que minimizem as lacunas deixadas nas disciplinas. Desse modo, essa pesquisa busca responder às 
indagações dos nossos alunos, como também mostrar a riqueza da literatura potiguar.  

Por isso, acreditamos que é necessário um esforço conjunto a fim de aproximar o aluno 
da graduação com as discussões e investigações sobre o contexto sócio-histórico e a produção 
literária de nosso estado: o Rio Grande do Norte. Assim, a tarefa de estudar a literatura potiguar 
apresenta-se como uma atividade necessária para nós norteriograndenses e demais estudantes de 
Letras, porém torna-se um grande desafio, um trabalho complexo e difícil e sua realização, por se 
tratar de um universo ainda pouco explorado e consequentemente ainda insipiente quanto à 
produção e divulgação de resultados nesta área (a representação do feminino), fato que dificulta o 
acesso a materiais de pesquisa que tratem do tema em estudo.  

Justamente essa carência de materiais e informações surge como um ponto que também 
justifica de imediato a nossa pesquisa, como também o fato de ainda não ter nenhum estudo das 
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autoras com essa temática, a construção do feminino. Assim, a importância do tema e a falta de 
pesquisa com essa temática, na literatura potiguar, justificam também o nosso estudo. Esses são 
alguns dos aspectos que justificam a nossa pesquisa, para tanto se agrupou as escritoras, Nísia 
Floresta e Zila Mamede, representantes significativas na incursão do feminino na literatura 
norteriograndense. 

Então, a nossa pesquisa tem como tema: “A identidade feminina na literatura potiguar: 
um estudo nas obras de Nísia Floresta e Zila Mamede”, e tem como ponto de partida fazer um 
mapeamento da construção do feminino que aparecem nas obras “Direito das mulheres e injustiça 
dos homens” (1832) de Nísia Floresta e “Navegos” (1978) de Zila Mamede, tendo em vista que 
todas elas foram criadas em períodos diferentes, bem como fazer uma análise dos universos 
imaginários que delas resultaram, visto que há diferenças no estilo de cada uma das obras. Assim, 
nos propomos a estudar as obras citadas buscando encontrar uma representação do feminino, pois o 
tema proposto é um desafio na descoberta de caminhos, ainda não percorridos pelas pesquisas 
literárias. Outro ponto que impulsiona o nosso estudo é a sua vastidão, levando-nos a acreditar que 
só através da investigação científica podemos encontrar respostas para as nossas inquietações. 

Essas inquietações nos encaminham a propor a importância de um estudo sistemático, a 
ser desenvolvido por meio de análise direta dos personagens, fundamentando-nos nas teorias 
comparativistas, para a explicação dessas questões, que com certeza, são relevantes para a 
Literatura Potiguar. Portanto, analisar os perfis femininos criados pelas autoras, nas obras 
supracitadas, é o nosso propósito, pois sabemos que essas construções femininas se imortalizaram e 
tornaram-se tipos supremos que regem a Literatura Potiguar. E por isso a necessidade de 
desenvolver este estudo e formular caminhos para a compreensão de determinados fenômenos que 
serão responsáveis pela representatividade da nossa literatura. Isto também justifica o nosso estudo, 
o qual tem os seguintes objetivos: 

 Realizar um estudo comparativo entre as construções femininas adotadas por: Nísia 
Floresta em “Direito das mulheres e injustiça dos homens” e Zila Mamede em “Navegos”, 
observando o processo estético da construção da identidade das personagens, as similitudes 
temáticas e estilísticas, bem como divergências de escrituras e os universos imaginários que delas 
resultaram. 

 Fazer um mapeamento da construção da identidade feminina nas obras: “Direitos das 
mulheres e injustiça dos homens” (1832), de Nísia Floresta e “Navegos” (1978), de Zila Mamede, 
bem como compreender o universo imaginário de suas autoras. 

 Compreender o universo imaginário das autoras com base na identidade construída 
para as suas personagens femininas, nas obras analisadas. 

 Investigar as categorias descritivas na construção da identidade das personagens nas 
citadas obras, levando em consideração o estilo e outras características específicas de cada escritora. 

 Caracterizar os personagens considerando que elas foram construídas em mundos 
imaginários diferentes. 

 Identificar e descrever as diferenças e semelhanças entre a construção da identidade 
das personagens e o estilo de cada autora. 

 Identificar a conotação simbólica revelada pelas imagens recorrentes na 
caracterização da figura feminina. 

 Discutir a construção de identidades femininas no texto literário, no intuito de 
fornecer mais subsídios teóricos e analíticos sobre as personagens femininas na Literatura Potiguar. 

 Contribuir para os estudos e pesquisas acerca do feminino na literatura, das 
identidades das personagens ao imaginário das autoras. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Nosso trabalho foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a agosto de 2011, e ao 
longo deste tempo apresentamos os resultados parciais obtidos até a metade do tempo previsto para 
a execução do projeto, um ano. E agora apresentaremos o relatório final como um trabalho 
conclusivo da pesquisa, sem contanto dar a entender que se esgotaram as questões de pesquisa, ou 
que se definiu o encerramento da discussão da temática do feminino na literatura potiguar. 

Assim, para o desenvolvimento da nossa pesquisa como um estudo da construção da 
identidade das personagens femininas nas obras: “Direito das mulheres e injustiça dos homens” 
(1832), de Nísia Floresta e “Navegos” (1978), de Zila Mamede tomamos como ângulo analítico 
privilegiado a comparação dos aspectos temáticos e estilísticos das autoras no processo de criação 
de seus personagens.  

Com este intuito iniciamos um trabalho de consulta, triagem, identificação e análise 
bibliográfica de obras que tratam da contextualização histórica e literária do Rio Grande do Norte, 
com a finalidade de entender o mundo de cada personagem, como também consultamos obras que 
tratam da representação do feminino, da identidade, da personagem e da literatura comparada, para 
fundamentar e embasar nossos questionamentos. 

No período inicial de desenvolvimento do nosso estudo concentramos nossos esforços 
na leitura do referencial teórico, para apropriação de suas ideias, e no estudo e análise das obras em 
questão para elaboração e desenvolvimento das atividades pré-estabelecidas no cronograma de 
execução. De forma que, para assimilação das idéias sobre a construção da identidade buscamos, 
principalmente, os estudos de Hall (2005) e Bauman (2005). Estes autores tratam a identidade como 
um elemento não fixo, fluído e inconstante, e por isso a dificuldade em mantê-la por muito tempo. 
Pois, ela, a identidade, está sempre evoluindo e se transformando de acordo com as alternâncias e 
valores que se aplicam na sociedade.  

Assim, Hall (2005) justifica e defende a utilização de termos não fixos para a 
caracterização da identidade como um todo acabado: 

 
Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 
identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da 
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2005, p. 39). 

 
Corroborando com a ideia de Hall e acrescentando outros pontos Bauman (2005) 

destaca a fugacidade e rapidez com que as coisas mudam na sociedade moderna, e aponta sua 
dinamicidade como uma das causas que motivam a fragilidade das construções identitárias. E por 
isso, ele defende que o sujeito exibe em determinados momentos uma identificação e não uma 
identidade como um todo acabada. Assim, ele acrescenta: “Resumindo, „identificar-se com...‟ 
significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode influenciar, muito menos controlar. 
Assim, talvez seja mais prudente portar identidades [...] como um manto leve pronto a ser despido a 
qualquer momento.” (BAUMAN, 2005, p. 36-37). Com isso, Bauman reafirma a instabilidade 
apresentada pela identidade. 

Já nosso embasamento sobre a representação do feminino ficou por conta de Lucena 
(2003), Costa (2005), Falci (2008) dentre outros. Através dessas autoras, principalmente nas obras 
“O mito feminino: de Marília a Capitu” (COSTA, 2005), “Representações do feminino” (LUCENA, 
2003) e do capítulo “Mulheres do sertão nordestino” (FALCI, 2008) tomamos conhecimento do 
trajeto marcante percorrido pela mulher ao longo do tempo e encontramos significativas 
contribuições para nosso aprofundamento sobre a condição da mulher na sociedade, sua 
participação e representação social desde os tempos mitológicos. Que, aliás, foi quando a mulher 
começou a ganhar participação no imaginário masculino, a aparecer e se sobressair da condição 
submissa em que vivia. E com estes trabalhos pudemos conhecer as transformações e evoluções 
alcançadas pela mulher ao longo da história da humanidade.  
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Estas primeiras leituras exploratórias serviram para reconhecimento e contextualização 
das condições sócio-históricas e do universo literário do Rio Grande do Norte. A partir destas 
leituras elaboramos fichamentos e realizamos discussões das obras lidas. Em seguida nos voltarmos 
para uma leitura crítica/analítica das obras: “Direito das mulheres e injustiça dos homens” e 
“Navegos”, procurando detectar como as personagens foram construídas. Terminado a leitura 
crítica e analítica das obras, passamos para a análise dos recursos utilizados pelas autoras na 
construção das personagens e a análise das semelhanças e diferenças entre elas. E, como último 
passo, temos a elaboração deste trabalho em forma de relatório/resumo expandido divulgando os 
resultados alcançados com nosso estudo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Das autoras que nos propomos a estudar podemos dizer que Nísia Floresta foi uma das 

precursoras do pensamento emancipador feminino no Brasil durante o século XIX. Pois, nos anos 
60 e 70 o movimento feminista reaparece e se amplia no Brasil, trazendo a tona temas variados 
como a emancipação feminina e a organização política. E é neste importante momento da história 
feminina brasileira que as idéias emancipadoras de Nísia Floresta ressurgem na obra “Direito das 
mulheres e injustiça dos homens”, atualizando a luta da mulher por seu espaço. 

Neste sentido, o livro “Direito das mulheres e injustiça dos homens” apresenta-se como 
um grito de reivindicação, de desabafo, revolta e indignação das mulheres diante das injustiças 
cometidas pelos homens, ao negarem a elas o direito de liberdade e as privarem do acesso a 
qualquer forma de independência e/ou emancipação intelectual. Dessa forma, em um tom 
questionador, Nísia Floresta vai mostrando as privações dos direitos e as injustiças que são 
cometidas às mulheres. E, segundo ela, uma das maiores injustiças cometida às mulheres é a 
privação do acesso a educação, fato que implica diretamente na posição de inferioridade a que a 
mulher foi, durante muito tempo, submetida. Pois o não acesso a educação lhes impede de alcançar 
qualquer forma de desenvolvimento e as leva a insubordinação. Assim, ao mesmo tempo em que as 
mulheres estavam privadas da educação, estavam também privadas da vida pública, pois não eram 
instruídas para desenvolverem tais atividades. 

Então, logo no primeiro capítulo Nísia Floresta tece seu argumento sobre a posição 
estereotipado a que a mulher se encontra, e para isso ela mostra de várias formas, senão a 
superioridade feminina, mas uma equiparação para com as habilidades e potencialidades 
apresentadas pelo sexo masculino, e por isso ambos, homens e mulheres, deveriam ter uma porção 
igual de reconhecimento. Por isso, no início do livro ela deixa bem claro seu objetivo com a obra. 
No caso examinar se existe alguma diferença entre o sexo masculino e feminino, que possa 
justificar a relação de dominação exercida pelos homens sobre as mulheres. 

Entretanto, em sua observação ela não reconhece nenhum tipo de diferença entre os 
sexos senão o óbvio, no caso a diferença biológica. De forma que as únicas diferenças destacadas 
por Nísia Floresta, que se observa, além das orgânicas, são provenientes do tratamento de elementos 
externos, como no caso a instrução, a educação a que são submetidas às mulheres, fator que 
influencia os desdobramentos nas relações sociais. 

Por isso, ela defende e habilita a inserção da mulher em todos os setores da vida 
pública. Assim, Nísia Floresta vai, ao longo do livro, com sua eximia argumentação, 
desmistificando o estereótipo de inferioridade da figura feminina e “[...] construindo a defesa de seu 
sexo ao mesmo tempo em que denuncia e desmascara os artifícios masculinos de dominação.” 
(DUARTE, 2005, p. 21). E ao final de sua argumentação, com a intenção de ratificar suas ideias, ela 
faz os seguintes esclarecimentos: 

 
Julgo, pois, ter provado de uma maneira evidente, que não há ciência, empregos e 
dignidades, a que as mulheres não tenham tanto direito de preencher como os 
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homens; pois que eles não podem alegar outra superioridade que a força do corpo, 
para justificar o cuidado que têm de arrogar a si toda autoridade e prerrogativas e 
que não provam outra incapacidade nas mulheres, que possa privá-las de seu 
direito, senão a que resulta da injusta opressão dos homens, que é fácil refutar. 
(FLORESTA, 1989, p. 86).  

 
Dessa forma, Nísia Floresta segue em todos os capítulos questionando a posição social 

ocupada pela mulher, sua condição estereotipada e inferiorizada em relação aos homens e a 
dificuldade/privação das mulheres de terem acesso às ciências, fato que as deixa fora do mercado de 
trabalho. 

Nossa segunda autora, Zila Mamede, além de pertencer a uma época diferente da vivida 
por Nísia Floresta, apresenta também uma forma de escrita distinta, e temas variados são abordados 
em seus versos e poemas. Os quais têm quase sempre a paisagem do sertão nordestino como 
moldura das cenas resgatadas em sua memória e vividas em suas lembranças.   

Zila Mamede lançou seus primeiros livros na década de 50. O primeiro deles foi: “Rosa 
de pedra”, em 1953, “Salinas”, em 1958, “O arado”, em 1959, a que se seguem outros dois: 
“Exercício da palavra”, em 1975 e “Corpo a corpo”, em 1978. Neste mesmo ano estes cinco livros 
foram reunidos em um único volume intitulado de “Navegos”, que é a junção em uma única edição 
dos livros citados. Nos quais Zila Mamede aborda variados temas, desde: infância, memorialismo, a 
família e o sertão. Nestas obras também encontramos com saliência alguns retratos da figura 
feminina. E quando ela aborda a questão do feminino em seus poemas apresenta uma mulher 
vivendo um dilema. Por um lado estagnada, encerrada em um estado de contenção, ocultação, mas 
que por outro revela uma mulher com vontade de doação e de entrega, todas elas emolduradas na 
paisagem do sertão nordestino.  

O livro “Navegos” é uma reunião homogênea de partes heterogêneas. Como as obras 
individuais foram produzidas em épocas diferentes elas apresentam diferença desde sua forma 
estrutural como em relação aos conteúdos temáticos. E o primeiro livro deste conjunto é “Rosa de 
Pedra”, o qual é composto quase que todo ele por sonetos, revelando uma tendência estrutural e 
uma estética fechada. Mas, ao longo do livro Zila Mamede oscila em sua escrita formal, revelando 
forte lirismo em seus poemas e apresentado novas propostas para a poesia como uma construção 
formal.  

No livro “Rosa de pedra” o mar aparece constantemente, o qual Zila Mamede recorre 
frequentemente como um elemento de fuga e libertação, tenebroso, mas que ao mesmo tempo 
alimenta os sonhos e as ilusões dos que ficam na praia a observar o que ele vem lhes trazer. O mar 
é, pois, elemento simbólico dos seus poemas, é como a moldura de um retrato do seu tempo de 
criança. Criança ingênua e sonhadora, a qual em alguns poemas parece alimentar um amor 
platônico típico de adolescente. Assim, se constrói uma imagem idealizada, frágil e sonhadora da 
mulher, colocando-a como musa, mas incerta, incompleta e que alimenta um amor platônico, 
sobretudo pelo fascínio que a grandiosidade e mistérios que a imensidão do mar produz nas pessoas. 

Assim, Zila Mamede pinta sua infância com areia da praia e a colore com a água salobra 
do mar. E mostra às vezes uma infância triste sofrida: “[...] nessa infância de medos tatuada, / 
querendo-me em beber de inacabada / procura que, em meu ser, superaria / a minha triste infância 
renegada.” (MAMEDE, 1978, p. 186). Assim, ela revela uma infância cheia de tristezas, angustias e 
incertezas. 

O livro seguinte, “Salinas” de 1958, dá seqüência ao canto lírico ensaiado em “Rosa de 
pedra” para posteriormente desabrochar com toda força em “O arado”. Assim, “Salinas” é visto 
como “um livro de transição”. De modo que os elementos presentes que são temáticos em seus 
poemas como o mar, o rio, a rua e a natureza apresentam-se bem mais objetivos e concretos.  

Contudo, “Salinas” mostra uma mulher assustada diante dos problemas, mas que luta, 
sobretudo para sobreviver. Sem contato eliminar as incertezas e questionamentos que pairam a 
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mulher enquanto ser sensível, instável, tal como uma lua em noite nublada, a qual luta para rasgar o 
ventre denso das nuvens, mas que não está segura diante do seu futuro incerto. 

Já no livro “O arado” de 1959 Zila Mamede faz uma viagem ao passado revivendo as 
lembranças e as vivências de sua infância. Assim, tal como o arado, instrumento agrícola que 
perfura o solo, revirando, renovando e fertilizando um solo fértil que permanecia em dormência, o 
livro “O arado”, tem função similar, pois em cada poema, em cada estrofe e em cada verso as 
palavras surgem como lâminas afiadas, revirando as entranhas, abrindo profundos sulcos no terreno 
da memória e resgatando antigas lembranças e vivências do tempo de infância de sua autora. 

De forma que os poemas desta obra se encontram muito ligados a terra como se fossem 
sementes germinando, que “[...] nasceram no chão sagrado, com chuva do céu e suor dos rostos 
vigilantes, surgidos na inspiração provocadora de uma inegável vivência emocional.” (MAMEDE, 
2005, p. 18), destaca Cascudo em nota para o livro “O arado”. 

Em seus poemas Zila Mamede valoriza as pequenas coisas, simples e sinceras 
produzidas pelo homem do campo e pela natureza. Assim, os poemas revelam um pouco da alma de 
Zila Mamede e suas heranças da vivência no sertão, como se pode observar no quarto poema 
intitulado de “O alto (A avó)”, no qual Zila Mamede apresenta traços de uma autobiografia, na qual 
ela se mostra intimamente ligada à família e aos valores da vida simples do campo, herdando os 
costumes e as tradições de seus antepassados. “Herdei a deslembrança de seus olhos / e dessa flauta 
que tocara à noite / vertendo paz e sono a meu avô” (MAMEDE, 1978, p. 94) 

Assim, ao longo do livro Zila Mamede vai construindo uma imagem de mulher que se 
apresenta intimamente ligada aos costumes centrados na valorização da terra e do trabalho agrícola, 
uma mulher conhecedora das particularidades e dos encalços que envolvem a atividade agropastoril 
e que participa ativamente das tarefas desenvolvidas para garantir a subsistência, como é possível 
observar no poema “Banho (rural)”, no qual uma moça sai ao final do dia em busca de um pouco de 
água:  

 
De cabaça na mão, céu nos cabelos. 
à tarde era que a moça desertava 
[...] onde em cacimba e lodo se assentava 
[...] A moça ali perdia-se, afundava-se  
enchendo o vasilhame, aventurava [...].(MAMEDE, 1978, p. 97)  
 
Assim, “O arado”, além de um livro de memórias, no qual as marcas de um passado 

distante revivem as lembranças dos tempos de glória e resgatam as dificuldades de sobrevivência, 
revela também uma mulher integrada e ativamente participativa em auxilio as tarefas domésticas, e, 
às vezes, é a própria mulher que se apresenta na condição de chefe e provedora do lar. 

Passando para o livro “Exercício da palavra” de 1975, se comparado com os anteriores 
uma das maiores diferenças percebidas é a questão temática. Pois, diferentemente dos volumes 
antecedentes este enfoca um espaço urbano, mais geométrico e por isso há um cuidado maior com 
as questões visuais em seus poemas, apresentando alguns poemas concretos, sem, contanto, 
abandonar o lirismo interior presente em Zila Mamede.  

A segunda parte do livro revela um amadurecimento interior de Zila Mamede, ao tentar 
desvendar os mistérios, seus limites e buscar o autoconhecimento. No poema “Mãe” revela a 
mulher em um papel típico da sociedade patriarcal, procriar e cuidar dos afazeres domésticos que 
essa função exige, mas que neste caso a leveza e magia do ato de ser mãe encobrem a submissão e 
torna-se um ato grandioso:  

 
A mulher fia filho 
[...] em crescimento lento  
no seu sangue.  
[...] De se própria se esquece:  
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Já o poema “Manicure” apresenta uma mulher do cotidiano, desenvolvendo tarefas 

simples, mecanizadas, as quais se confundem com o próprio ato de viver. Seguindo o mesmo liame 
de tarefas simples, nada mais corriqueiro que olhar o horizonte através de uma janela, como no 
poema “Moça na janela” 

 
“Deste giro de olho 
precisão recolho:  
Indefeso é o gesto a que 
(olho-flor) me presto 
na janela (sem olho) [...]  
(MAMEDE, 1978, p. 46). 
 
Mas este simples gesto de abstrair e buscar no horizonte o concreto, ou mesmo a 

manifestação do criador, em um simples olhar, pode revelar uma divagação de pensamentos que 
pode esconder muita dor ao mesmo um sonho de liberdade. 

Se comparamos o livro “Corpo a corpo” com o anterior “Exercício da palavra” 
observamos mudanças mais na parte estrutural que na unidade temática, embora apresente traços 
urbanos e provincianos ao mesmo tempo. Digamos que “Corpo a corpo” é um trabalho que reúne as 
experiências adquiridas ao longo da vida de sua autora, o qual apresenta maturidade e renovação, 
sem abandonar os temas clássicos como o sertão. E em uma visão mais apurada da vida revela as 
amarguras e angustias inerente a condição humana. 

Contanto, apesar das transformações e evoluções alcançadas pelas mulheres, a questão 
do feminino ainda permanece retratada como nas obras anteriores, ou seja, mostra a mulher presa 
aos trabalhos domésticos, realizando tarefas que culturalmente se atribuiu as mulheres, sem se 
descuidar do cuidado com os filhos, como podemos observar no poema “Retrato de minha mãe 
costurando”: 

 
[...] A máquina e 
o berço: 
filho vai nascer 
perna pedalando 
filha a adormecer [...]. (MAMEDE, 1978, p. 10)  
 
Assim, os poemas revelam e resgatam as memórias do tempo de infância de sua autora. 

De forma que os poemas e versos funcionam como fotografias, imagens simbólicas do nordeste que 
são capturadas e cristalizadas em um lance de olhar. 

      
CONCLUSÃO 
 

Ao estudar a literatura potiguar nos deparamos com uma atividade de escrita marcante 
em suas formas, forte e de posição bem definida, revelando as vivências de um povo e as 
experiências adquiridas em uma realidade a qual se apresenta de forma estereotipada, ainda mais 
quando se trata da representação da figura feminina. E quando se trata da posição e representação 
da mulher nordestina as posições de gênero são bem definidas, pois desde cedo são estabelecidos os 
lugares a serem ocupados por homens e mulheres, em uma relação histórico-cultural. 

Portanto, ao longo do nosso estudo pudemos comprovar que na obra “Direito das 
mulheres e injustiça dos homes” Nísia Floresta, com idéias avançadas e questionadoras, apresenta-
se como uma mulher preocupada em alertar a sociedade sobre as injustiças que vinham sendo 
cometidas as mulheres, ela se porta como uma verdadeira defensora dos direitos femininos, uma 
mulher que não se enquadra dentro dos padrões estabelecidos e socialmente aceitos pela sociedade 
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da época. Por isso, contrariando a ordem pública, ela provocou, com seus escritos, um misto de 
espanto e admiração, um exemplo de coragem, inteligência e ousadia. Então, ao denunciar todas as 
injustiças que as mulheres sofriam e exaltando suas potencialidades, Nísia Floresta levanta uma 
bandeira de luta pelo reconhecimento da mulher como cidadã, pela preservação de seus direitos, 
pelo livre acesso a educação e pela igualdade de tratamento entre homes e mulheres.  

Em contrapartida, como vimos no livro “Navegos” de Zila Mamede suas poesias não se 
dedicam exclusivamente ao universo feminino, sobretudo desenvolvem antes, e com muita ênfase, 
uma linhagem regional de cunho muito pessoal, na qual predominam motivos da vida rural e 
provinciana da dura realidade nordestina. 

Assim, quando Zila Mamede aborda a questão do feminino em seus poemas, ela 
apresenta de forma sutil uma mulher vivendo um dilema, por um lado estagnada, encerrada em um 
estado de contenção, ocultação, mas que por outro revela uma mulher com vontade de doação e de 
entrega, todas elas emolduradas na paisagem do sertão nordestino.  

Contudo, ambas as autoras, tanto Nísia Floresta como Zila Mamede apresentam 
aspectos em comum em suas obras, como no caso da temática do feminino, porém, cada qual com 
seu estilo, com seu enfoque, mas de forma que a mulher e a questão do feminino atravessam com 
muita clareza o universo imaginário dessas autoras. 

Porém, pelo pouco que conhecemos e os poucos registros que encontramos sobre a 
literatura Potiguar e mais especificamente sobre Nísia Floresta e Zila Mamede e o perfil singular de 
suas histórias, percebemos que elas se apresentam a nós ainda envoltas em um manto de mistério 
que só será desvendado, ou não, através da pesquisa e da busca constante por respostas as nossas 
inquietações.  

Por fim este trabalho serviu para nos colocar em contato e conhecer um pouco mais da 
produção literária Potiguar, sem desprezar ou esquecer os desafios da pesquisa, como em nosso 
caso a escassez de materiais e informações, que motiva ainda mais o desafio de desenvolvermos 
novos trabalhos com esta temática, os quais serviram de apoio para trabalhos futuros.  
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RESUMO: Neste trabalho objetivamos investigar como pesquisadores especialistas (doutores) de áreas diferentes do 
conhecimento (Engenharia e Letras) mobilizam os modos de referência ao discurso do outro em artigos científicos 
publicados em periódicos especializados. Nosso corpus foi constituído por vinte artigos científicos, sendo dez 
produzidos por pesquisadores da área de Letras e publicados no periódico Documentação de Estudos em Lingüística 
Teórica e Aplicada (DELTA) e dez produzidos por pesquisadores da área de Engenharia e publicados no periódico 
Teoria e Prática na Engenharia Civil. Como base teórica, nossa investigação adotou os postulados teóricos de Bakhtin 
(1990, 2006) sobre dialogismo e discurso do outro, e de Maingueneau (1996, 2002) e Authier-Revuz (1990, 2004) sobre 
o discurso citado, entre outros. Constatamos que os pesquisadores especialistas mobilizam vários modos de discurso 
citado na tessitura dos artigos científicos, sendo a evocação o modo mais recorrente nas duas áreas. Os demais modos 
foram mobilizados – em maior ou menor recorrência – nas duas áreas, com exceção do discurso citado direto com 
“que”, mobilizado apenas na área de Letras. No que diz respeito às formas de introdução de discurso citado, as mais 
recorrentes nas duas áreas foram os grupos preposicionais e os recursos tipográficos. Por fim, em relação às formas de 
retomada de discurso citado, verificamos que as formas mais empregadas pelos autores foram expõe comentário ou 
ponto de vista e insere um discurso citado para reforçar de um outro discurso citado, sendo a primeira mais 
recorrente em Engenharia e a segunda mais recorrente em Letras.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico; Discurso citado; Pesquisadores especialistas.       
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A referência ao dizer de outrem é um fenômeno peculiar a todos os discursos das 
diversas esferas de atividade humana, de modo que não existe nenhum discurso essencialmente 
monológico. Isso porque, conforme propôs Bakhtin e seu Círculo, “a orientação dialógica é 
naturalmente um fenômeno próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer 
discurso vivo” (BAKHTIN, 2006, p. 88). Nesse sentido, quando produzimos um discurso, 
dialogamos com uma série de outros dizeres já produzidos anteriormente ou que ainda serão 
produzidos depois do nosso. Na verdade, todo discurso está engendrado em uma teia discursiva, 
constituída por todos os discursos produzidos em determinados contextos históricos e sociais.  

Em consonância com esse princípio, vários autores, estudiosos e pesquisadores têm 
intensificado o debate sobre o discurso do outro (ou discurso citado), procurando, em alguns casos, 
como o faz, por exemplo, Maingueneau (1996, 2002) e Authier-Revuz (1990, 2004), construir um 
referencial teórico-metodológico que dê conta dos vários modos de referência ao discurso do outro. 
Outros pesquisadores, de maneira mais específica, têm procurado investigar, sob perspectivas 
diversas, os modos como o discurso do outro é mobilizado em diversas materialidades discursivas. 
É o caso, por exemplo, de Boch e Grossmann (2002), Matêncio (1997), Bessa (2007), Pereira 
(2007) e Bernardino (2011), que estudam questões relacionadas à mobilização do discurso citado 
em textos produzidos na academia, seja por autores iniciantes ou especialistas.  

Procurando contribuir com os estudos desenvolvidos nesta tendência, e fundamentando-
nos justamente nos resultados apresentados por esses autores citados acima, nosso objetivo, neste 
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trabalho, é investigar como pesquisadores especialistas – doutores – de áreas diferentes do 
conhecimento – Engenharia e Letras – mobilizam o recurso ao discurso do outro na escritura de 
artigos científicos publicados em periódicos especializados.  

Portanto, de modo mais específico, interessa-nos observar, descrever e analisar quais os 
modos de referência ao discurso do outro, as formas de introdução do discurso do outro e as formas 
de retomada do discurso do outro que os pesquisadores especialistas mobilizam na tessitura de seus 
artigos científicos, bem como refletir sobre o processo textual-discursivo de construção de sentidos 
nesses textos, considerando as especificidades de cada área do conhecimento analisada. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A presente investigação pode ser caracterizada como uma pesquisa bibliográfica, de 
natureza descritiva e interpretativa, que se orienta, principalmente, por uma abordagem qualitativa, 
mas também quantitativa. Para constituição do corpus desta investigação, selecionamos vinte 
artigos científicos publicados em periódicos especializados, conforme classificação estabelecida 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo dez da área 
de Engenharia (Teoria e Prática na Engenharia Civil) e dez da área de Letras (DELTA – 
Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada), disponíveis on-line em sítios 
eletrônicos para consulta. Além disso, os artigos selecionados foram produzidos por especialistas – 
doutores – de cada área e publicados nos periódicos no período de 2008 a 2010.  

Após a seleção do corpus, codificamos os artigos da seguinte maneira: ACE01 (A: Artigo; 
C: Científico; E: Engenharia; 01: Número de identificação do artigo) para os artigos da área de 
Engenharia e ACL01 (A: Artigo; C: Científico; L: Letras; 01: Número de identificação do artigo) 
para os artigos da área de Letras. Em seguida, realizamos um levantamento das ocorrências dos 
modos de referência ao discurso do outro mobilizados pelos autores dos artigos, bem como das 
formas de introdução e das formas de retomada na tessitura dos textos.  Por fim, os dados 
encontrados no levantamento foram tabulados em gráficos com vistas a uma demonstração 
quantitativa e, posteriormente, passamos à análise e interpretação qualitativa dos resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Os modos de discurso citado na tessitura do gênero Artigo Científico 
 

Ao analisarmos os artigos científicos das áreas de Engenharia e de Letras, percebemos 
que os autores mobilizam seis modos de referência ao discurso citado na tessitura dos textos por 
eles produzidos, conforme ilustram os dados do gráfico que se segue: 

  

 
               Gráfico 01: Modos do discurso citado em artigos científicos 
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Esses dados demonstram que a maioria dos pesquisadores especialistas das duas áreas 
do conhecimento aqui investigadas recorre com mais frequência à evocação para referir-se ao 
discurso do outro na tessitura dos artigos científicos. O fato de esses pesquisadores preferirem a 
evocação como modo de referência ao discurso alheio evidencia o grau de maturidade desses 
autores: professores especialistas de uma determinada área do conhecimento, que, ao menos 
teoricamente, possuem autoridade e conhecimento científico suficientes para proporem conceitos e 
definições, ou mesmo realizar interpretações sobre determinados dados, sem a necessidade de 
transcrever ou reproduzir literalmente o discurso do outro. O recurso ao discurso do outro por meio 
da modalização em discurso segundo também apresentou uma significativa recorrência, sendo o 
segundo modo mais usado pelos pesquisadores, com 18% em Letras e 24% em Engenharia. Além 
disso, constatamos que na área de Engenharia, por exemplo, os pesquisadores não mobilizaram o 
discurso citado direto com “que”, sendo que, por outro lado, este modo foi mobilizado, mesmo com 
baixa recorrência (3%), na área de Letras. Vejamos alguns exemplos desses modos de referência ao 
discurso do outro nos artigos científicos analisados:  

 
Intertextualidade e interdiscursividade são categorias que dão corpo ao processo de hibridização – mistura 
de textos, gêneros discursivos e discursos (cf. Fairclough, 1999) – na produção dos eventos discursivos. 
(ACL04, p. 28). 

 
Como podemos perceber, no fragmento acima há uma ocorrência de discurso citado por 

evocação. Ao tentar conceituar os fenômenos da intertextualidade e da interdiscursividade como 
categorias que permitem a hibridização de textos, gêneros e discursos, a autora faz referência a 
Fairclough, citando apenas o nome do autor e o ano em que sua obra foi publicada. Nesse sentido, 
não interessa a autora reproduzir, comentar ou parafrasear o conteúdo do discurso citado, mas 
apenas fazer alusão a trabalhos escritos ou pesquisas realizadas por outros pesquisadores de sua área 
de conhecimento, com a finalidade de inserir sua “pesquisa em um espaço epistêmico identificável” 
(BOCH & GROSSMANN, 2002, p. 100). Vejamos agora um outro fragmento, no qual o autor do 
artigo científico mobiliza o discurso do outro por meio de uma modalização em discurso segundo:  

 
Para Bakhtin (1997:180), o homem nunca encontrará sua plenitude apenas em si mesmo, sendo por meio 
da troca linguageira que começa a vida: a criança recebe da boca da mãe e dos próximos num processo 
contínuo e ininterrupto de interação tudo que a determina inicialmente, ela e seu próprio corpo.  (ACL06, 
p. 111). 

 
Neste fragmento, temos uma modalização em discurso segundo, na qual o autor faz 

referência a Bakhtin (1997) para afirmar que a plenitude do homem não será encontrada em si 
mesmo, mas na interação com o meio e com os outros. Identificamos facilmente este modo por 
causa da expressão introdutora Para Bakhtin, que corresponde à categoria de introdutores dos 
grupos preposicionais, próprios de modalizações em discurso segundo. Além disso, ao mobilizar 
este modo de discurso citado introduzido por um grupo preposicional, o autor indica que ele não é o 
responsável pelo conteúdo do enunciado, pois neste modo ele apenas indica que está se apoiando 
em outro discurso, se isentando da responsabilidade pelo que é citado.   
 
As formas de introdução do discurso citado 

 
Existem algumas formas reconhecidas de introduzir o discurso do outro na tessitura de 

um discurso, demarcando duas situações enunciativas: a do discurso citante e a do discurso citado. 
Os pesquisadores especialistas autores dos artigos analisados mobilizaram quatro formas para 
introduzirem o discurso citado na tessitura dos textos por eles produzidos, que podem ser vistas no 
gráfico abaixo:  
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          Gráfico 02: Formas de introdução de discurso citado em artigos científicos 

 
Conforme o gráfico acima apresentado, podemos verificar que os pesquisadores 

especialistas mobilizaram quatro formas de introdução de discurso citado nos artigos científicos, 
quais sejam: (i) verbos introdutores; (ii) grupos preposicionais (segundo, para, conforme); (iii) 
recursos tipográficos (aspas, itálico, recuo e diminuição da fonte) e; (iv) verbos dicendis mais 
“que”. Todas essas formas são mobilizadas, em maior ou menor frequência, nos artigos da área de 
Letras e de Engenharia, sendo que nos artigos de Engenharia é mais recorrente o emprego dos 
grupos preposicionais (38%) e dos recursos tipográficos (32%), enquanto nos artigos de Letras 
essas mesmas formas apresentam maior recorrência, só que em uma ordem inversa: os recursos 
tipográficos (39%) são mais recorrentes do que os grupos preposicionais (24%). Os fragmentos 
abaixo exemplificam o emprego dessas formas nos artigos científicos analisados:  

      
“Conforme recomendações da ABCP [1], este solo é adequado para fabricação de elementos construtivos 
de solo-cimento.” (ACE01, p. 25).  

 

No fragmento acima, o autor utiliza um grupo preposicional – Conforme 
recomendações da ABCP – para introduzir um discurso citado – modalização em discurso segundo 
– que não é assumido pelo autor do texto, já que a responsabilidade pelo dito é atribuída, por meio 
do emprego do grupo preposicional, à instituição ABCP. Possivelmente, isto se deve ao fato dos 
grupos preposicionais não serem introdutores neutros (MAINGUENEAU, 2002), já que trazem 
consigo um enfoque subjetivo, que permite ao produtor do discurso citante realizar juízo de valor 
sobre o discurso citado. Conforme Marcuschi (2007, p. 148), “estas formas deixam as opiniões por 
conta de quem as emite. Assumem a posição de devolver a responsabilidade do dito ao próprio 
autor da opinião”. Além disso, quando utiliza o grupo preposicional, o autor especialista parece 
também avaliar o conteúdo do discurso citado. Em relação aos recursos tipográficos, vejamos o 
exemplo abaixo:  

 
“Ao tratar desse fenômeno, quero entender a ideologia lingüística (Kroskrity, 2004) que rege a relação 
entre inglês e globalização em um mundo no qual “… os grupos [de pessoas] não estão mais 
territorializados, limitados pelo espaço, inconscientes do processo histórico, nem são mais homogêneos do 
ponto de vista cultural” (Appadurai, 1991: 191) (...).” (ACL08, p. 313).   

 

Neste fragmento, o autor mobiliza o discurso citado direto sem o emprego de 
introdutores explícitos, como os verbos dicendi, por exemplo, que comumente são utilizados para 
introduzir discursos diretos. Mesmo assim, existem recursos tipográficos que delineiam a fronteira 
entre o discurso citante e o discurso citado, como é o caso, no fragmento acima, das aspas e da 
indicação do autor ao final da citação. Sem esses recursos seria praticamente impossível conseguir 
distinguir o discurso citado do discurso citante, já que não há uma quebra semântica nem sintática 
na frase e sim uma sequenciação contínua e linear. Portanto, no discurso citado direto presente no 
fragmento acima, por exemplo, os recursos tipográficos podem ser considerados como elementos 
obrigatórios para delimitação das duas situações de enunciação: a do discurso citante e a do 
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discurso citado. Além disso, apesar dos recursos tipográficos transferirem a responsabilidade pelo 
dito para o autor do discurso citado, algumas vezes, os recursos tipográficos podem causar um 
efeito de aproximação entre o discurso citante e o discurso citado, uma vez que há apenas uma 
sequência frasal. É o que ocorre no exemplo acima.  

Em alguns casos, e com certa frequência, constatamos ainda o emprego simultâneo 
dessas duas formas de introdução – grupos preposicionais e recursos tipográficos – para um mesmo 
discurso citado. Vejamos o exemplo abaixo:  

 
Para Locke (2005: 9), “o conceito de intertextualidade se relaciona aos modos como textos recorrem a 
outros textos em virtude das histórias (ou discursos) neles embutidos (...).” (ACL10, p. 45).  

 
Neste caso, como salientamos, o autor do artigo utiliza um grupo preposicional – Para 

Locke – e um recurso tipográfico – aspas – para introduzir um discurso citado direto. A 
preocupação maior do autor, neste caso, parece realmente ser isentar-se da responsabilidade pelo 
dito e transferi-la para o produtor do discurso citado, Locke, valendo-se de vários recursos para isso. 
Assim, a indicação de que esta parte do texto não é assumida pelo locutor fica bastante evidente.    
 
As formas de retomada do discurso citado 

 
Em relação às formas de retomada do discurso citado, compreendidas aqui como formas 

de se estabelecer relações dialógicas entre o discurso citado e o discurso citante, os pesquisadores 
especialistas recorreram, em seus artigos científicos, a cinco formas de retomada, quais sejam: i) 
realiza paráfrase do conteúdo do discurso citado; (ii) relaciona o conteúdo do discurso citado com 
experiência prática; (iii) insere um discurso citado para reforçar o conteúdo de um outro discurso 
citado; (iv) expõe comentário ou ponto de vista; e, (v) contesta conteúdo do discurso citado 
amparado em outro discurso. Essas formas estão apresentadas no gráfico abaixo, com a quantidade 
de suas recorrências: 

 
47%

35%
31% 30%

6% 4%

11%

19%

5%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ACE ACL

Expõe comentário ou ponto de vista

Insere um discurso citado para reforçar
o conteúdo de um outro discurso
citado

Relaciona o conteúdo do discurso
citado com experiência prática

Realiza paráfrase do conteúdo do
discurso citado

 
         Gráfico 03: Formas de retomada do discurso citado em artigos científicos 

 
Conforme o gráfico acima exposto, podemos perceber que as formas de retomada do 

discurso citado mais recorrentes nas áreas de Letras e Geografia são as mesmas: expõe comentário 
ou ponto de vista (40% em Engenharia e 30% em Letras) e insere um discurso citado para reforçar o 
conteúdo de um outro discurso citado (27% em Engenharia e 28% em Letras). As demais formas 
foram mobilizadas pelos autores destas duas áreas, só que com menor recorrência. Esses dados 
revelam que não há uma diferença significativa no modo como esses autores retomam o discurso 
citado. Na verdade, há sim semelhança no uso das formas de retomada nos artigos dessas duas 
áreas. Vejamos os fragmentos abaixo que exemplificam o uso dessas formas:  

 
No entanto, pouco se conhece a respeito da relação entre as decisões de projeto e o custo total do edifício. 
Diferentes estudos como de Otero et al [15] mostram que não há uma proporcionalidade direta entre área 
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construída e custo. Ou seja, reduções na área da edificação não necessariamente acarretam redução 
proporcional nos custos. (ACE07, p. 71-72).  

 
Neste fragmento, o autor inicia uma discussão sobre redução de custos na construção de 

edifícios, citando Otero para mostrar que não há proporcionalidade direta entre o custo e a área 
construída. Em seguida, o autor retoma o discurso de Otero apresentando um comentário – no caso, 
uma explicação – sobre o conteúdo do discurso citado. O uso da expressão Ou seja já nos remete à 
uma ideia de algo que foi dito anteriormente e de que se vai comentar esse dito. Logo após, o autor 
do texto faz um comentário que é constituído por uma afirmação genérica, que procura esclarecer o 
conteúdo do discurso citado. Assim, o discurso do outro não é citado no texto de modo aleatório, 
mas tem uma funcionalidade e faz parte da trama textual do artigo científico em análise, já que ao 
retomar o discurso citado, o autor do texto tenta manter o diálogo e construir sentidos para o 
discurso que ele cita. No próximo fragmento, apresentamos um exemplo de retomada por meio da 
inserção de um discurso citado para reforçar um outro discurso citado:  

 
Como explicita Fairclough (2001: 136), o termo intertextualidade foi criado por J. Kristeva retomando o 
pensamento de Mikhail Bakhtin e se refere à configuração de textos e a proferimentos anteriores. Nas 
palavras do autor, “a intertextualidade do texto pode ser considerada como incorporando as relações 
potencialmente complexas, que tem com as convenções (gêneros, discursos, estilos, tipos de atividades) que estão 
estruturadas juntas e constituem uma ordem do discurso.” 
Por isso, “a intertextualidade manifesta é o caso em que se recorre explicitamente a outros textos específicos em um 
texto, enquanto a interdiscursividade é uma questão de como um tipo de discurso é constituído por meio de uma 
combinação de elementos de ordens do discurso” (Fairclough, 2001: 152). (ACE05, p. 27).  

 
Neste fragmento, procurando apresentar a origem do termo intertextualidade, o autor 

cita uma afirmação de Fairclough em modalização em discurso segundo: o termo intertextualidade 
foi criado por J. Kristeva retomando o pensamento de Mikhail Bakhtin e se refere à configuração 
de textos e a proferimentos anteriores. Para retomar e reforçar o discurso citado, o autor cita um 
outro discurso de Fairclough, desta vez em discurso direto, introduzido pela expressão Nas palavras 
do autor. É interessante observar que o autor usa um discurso citado direto para reforçar o discurso 
citado indireto porque, neste primeiro modo, o locutor procura reproduzir fielmente (tal e qual) as 
palavras do outro, conservando a integridade e a autenticidade do discurso alheio, assegurando, 
portanto, a veracidade do que é dito. Além disso, ao final do fragmento, o autor utiliza, mais uma 
vez, um outro discurso citado direto, desta feita para retomar e reforçar o conteúdo do discurso 
citado direto anterior. Portanto, ao retomar o discurso citado por meio de outro discurso citado que 
reforça seu conteúdo, o autor consegue estabelecer um diálogo em seu texto com vários outros 
discursos, construindo uma rede de sentidos entre esses vários discursos.  

Diante dos dados acima apresentados e das considerações realizadas sobre eles, 
percebemos que a referência ao discurso do outro em artigos produzidos por pesquisadores 
especialistas se dá através de vários modos de discurso citado, o que revela uma certa semelhança 
entre as áreas de Letras e Engenharia no que diz respeito a mobilização desses modos. O mesmo 
parece ocorrer com as formas de introdução e as formas de retomada do discurso citado nos artigos 
analisados, já que as mesmas formas foram mobilizadas – com maior ou menor recorrência – nas 
duas áreas. Entretanto, apesar das semelhanças, essas áreas apresentam algumas especificidades na 
mobilização do discurso do outro nos artigos científicos analisados, que são ressaltadas na 
conclusão deste trabalho.  

 
CONCLUSÃO  
 

Esta pesquisa buscou investigar como pesquisadores especialistas (doutores) de áreas 
diferentes do conhecimento (Letras e Engenharia) mobilizam o recurso ao discurso do outro na 
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tessitura de artigos científicos publicados em periódicos qualis especializados. Os resultados de 
nossas análises apontaram que os pesquisadores mobilizam vários modos de discurso citado nos 
artigos analisados, sendo que o modo mais recorrente foi a evocação, o que pode ser justificado 
pelo fato desses pesquisadores serem especialistas e, portanto, possuírem conhecimento suficiente 
para realizarem proposições e afirmações sem a necessidade de reproduzirem fielmente os discursos 
de outros, mas apenas evocando esses discursos como forma de sustentar e inserir sua pesquisa em 
uma área do conhecimento. Mesmo que o modo mais mobilizado nas duas áreas tenha sido a 
evocação, há algumas discrepâncias em relação ao emprego de outros modos, como o discurso 
citado direto com “que”, por exemplo, que não foi mobilizado em Engenharia, enquanto em Letras 
foi possível constatar a recorrência a esse modo.      

Em relação às formas de introdução, os pesquisadores da área de Engenharia 
mobilizaram com mais recorrência os grupos preposicionais (segundo, para, conforme), enquanto 
na área de Letras, os pesquisadores mobilizaram os recursos tipográficos com mais frequência. Ao 
mobilizarem essas formas, os pesquisadores se isentam da responsabilidade pelo dito e atribuem-na 
aos produtores do discurso citado. Desse modo, ao empregarem essas formas de introdução – 
grupos preposicionais e recursos tipográficos –, os pesquisadores deixam mais nítidas as fronteiras 
entre o discurso citado e o discurso citante.  

No que diz respeito às formas de retomada, Expõe comentário ou ponto de vista e 
Insere um discurso citado para reforçar de um outro discurso citado foram as formas mais 
recorrentes nas duas áreas. O emprego dessas formas indica que os pesquisadores especialistas não 
introduzem o outro em seu discurso de modo fortuito ou aleatório, mas conseguem estabelecer um 
elo entre seu discurso e o discurso citado, de modo que há uma linearidade e continuidade 
semântica na tessitura dos artigos analisados, o que é essencial para construção e negociação de 
sentidos nesses – e em qualquer outro – gênero acadêmico.  

Por fim, os resultados aqui apresentados nos permitiram compreender como 
pesquisadores especialistas de áreas diferentes do conhecimento dialogam com os autores a que se 
reportam na tessitura dos artigos científicos que produzem. Mas, além disso, as conclusões a que 
aqui chegamos podem ser bastante úteis para subsidiarem o trabalho de professores de produção 
textual acadêmica no que diz respeito ao ensino dos modos de referência, das formas de introdução 
e das formas de retomada do discurso do outro, o que é uma exigência na produção de qualquer 
texto acadêmico, pensando possibilidades de ensino que vão além dos aspectos meramente técnicos 
dos manuais de redação científica.  
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ASPECTOS DA MALANDRAGEM NO CONTO MENINÃO DO CAIXOTE  

                                                                                                                             

Auriclécia de Souza Ferreira1; Manoel Freire Rodrigues2 

 

RESUMO Esta pesquisa tem por objeto de investigação a obra do escritor João Antônio, especificamente o livro 
de contos Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado pela primeira vez em 1963. A investigação consistiu na 
leitura dos contos, seguida da análise dos personagens nas diversas situações narrativas em que se configura o 
drama vivido por indivíduos que habitam o universo degradado das periferias da capital paulistana, em que 
prevalece a “ética da malandragem”, feita da malícia e da astúcia de indivíduos marginalizados que buscam na 
transgressão as estratégias de sobrevivência. Neste artigo discutimos o tema da malandragem especificamente no 
conto Meninão do caixote. O estudo nos fez perceber que no universo da ficção de João Antônio a ética perversa 
da exploração reproduz no mundo dos excluídos os valores da sociedade capitalista, em que alguns poucos que 
possuem os meios ditam e dominam as “regras do jogo”. Como na sociedade burguesa, no espaço marginal em 
que circulam as personagens de João Antônio a vida é regida e vencida pelos que possuem o capital, que neste 
caso consiste na esperteza e na astúcia de quem precisa reinventar a vida a cada dia, ou seja, dos que possuem as 
artes da malandragem e delas se utilizam como estratégias de sobrevivência. 

Palavras-chave: João Antônio, literatura brasileira, malandragem. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Ao longo de sua história, a literatura brasileira teve poucos escritores que se 
arriscassem a escrever sobre o que circula nos espaços marginalizados da sociedade, e 
consequentemente sobre os personagens que vivem nesses ambientes, como o boêmio, o 
jogador de sinuca, os viciados, a prostituta, entre outros indivíduos que em geral habitam o 
submundo da malandragem. Embora a presença do pobre marginalizado no romance 
brasileiro não seja tão recente, como demonstra o estudo de José Paulo Paes (1990), é só a 
partir de certo momento que o oprimido entra nas páginas da ficção brasileira na condição de 
protagonista, como já se fizera na obra de Lima Barreto no início do século XX, e na de 
Marques Rebelo, um pouco depois. Mas, é sobretudo nos contos do escritor João Antônio, 
entre as décadas de 1960 e 1980, que os indivíduos marginalizados, particularmente aqueles 
que habitam as periferias das grandes cidades, entram nas páginas da ficção não só como 
protagonistas, mas como narradores do seu próprio drama, apresentando assim uma visão do 
mundo dos excluídos muito mais autêntica, pois contada de dentro, pelo próprio sujeito que 
vive a experiência da exclusão social, como sugere Candido (1999).  

Este trabalho está vinculado ao projeto intitulado As figurações malandragem na 
obra de João Antônio, pesquisa de iniciação científica realizada entre 08/2010 e 07/2011, cujo 
objeto de investigação é a obra do escritor João Antônio, especificamente o livro de contos 
Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado pela primeira vez em 1963. A investigação consistiu 
na leitura exaustiva dos contos, seguida da análise dos personagens nas diversas situações 
narrativas em que se configura o drama vivido por indivíduos que habitam o universo 
degradado das periferias da capital paulistana, em que prevalece a “ética da malandragem”, 
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feita da malicia e da astúcia de indivíduos marginalizados que buscam na transgressão as 
estratégias de sobrevivência. Neste artigo discutimos o tema da malandragem especificamente 
no conto Meninão do caixote, uma das principais narrativas do livro, cujo narrador 
protagonista é um adolescente pobre que ingressa no submundo da malandragem e torna-se 
um exímio jogador de sinuca, atraído e ensinado pelo malandro Vitorino, que passa a explorar 
o garoto como mão-de-obra barata nas rodas de sinuca. O estudo nos permite constatar que no 
universo da ficção de João Antônio a ética perversa da exploração reproduz os valores da 
sociedade capitalista, em que alguns poucos que possuem os meios ditam e dominam as 
“regras do jogo”. Como na sociedade burguesa, no espaço marginal em que circulam as 
personagens de João Antônio a vida é regida e vencida pelos que possuem o capital, que neste 
caso consiste na esperteza e na astúcia de quem precisa (ou prefere) transgredir as normas 
para sobreviver, ou seja, os que possuem o domínio dos artifícios da malandragem. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
A pesquisa foi desenvolvida de setembro de 2010 a julho de 2011, e o material 

analisado foi constituído pelos contos que integram o livro Malagueta, Perus, e Bacanaço, do 
escritor João Antônio. O estudo seguiu os métodos de abordagem da teoria literária, em 
particular da teoria da narrativa, em que se procedeu à análise dos elementos estruturais da 
narrativa, ressaltando a relação dialética entre os seus componentes internos e a realidade 
social representada na obra, ou seja, considerando relação entre o texto e o contexto ao qual se 
refere a obra se refere, levando em conta o postulado de Antonio Candido (2000),de que os 
elementos da realidade externa entram na configuração do texto e tornam-se constituintes 
internos à obra.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Malagueta, Perus e Bacanaço, obra das mais importantes da literatura brasileira 
contemporânea, publicada no ano 1963, constitui uma representação literária das mais 
autênticas do mundo dos marginalizados. O universo habitado pela massa dos excluídos 
urbanos, desprestigiada e presa aos sonhos de consumo que não pode realizar é o espaço que 
o escritor escolhe para situar o seu mundo ficcional e construir uma das obras mais originais 
da nossa literatura. Embora habitado por indivíduos de procedências diversas, o universo de 
João Antônio tem no malandro sua figura chave, aquele que, pelos meios mais diversos, 
sobretudo pela transgressão das normas oficiais, consegue driblar as adversidades e 
sobreviver na selva urbana dos marginalizados. Podemos dizer que João Antônio percebeu 
como poucos as transformações sociais por que passava no Brasil dos anos 1960-1970, em 
que surgiam novos personagens vivendo novos dramas. Nesse sentido, um estudioso da 
cultura brasileira nos ajuda a compreender os dramas encenados pelos personagens de João 
Antônio, considerando que “se aceitarmos o fato de que as sociedades são diferentes porque 
em cada formação social um certo número de dramas é levado regularmente a efeito, podemos 
argumentar que, se temos dramatizações regulares, também deveremos ter personagens 
recorrentes” (DA MATTA, 1979. p.205-206). 

As narrativas de João Antônio se estruturam confirmando a fusão entre forma e 
conteúdo, na medida em que o sentido é dado não apenas pelo modo como agem as 
personagens e a configuração do espaço em que circulam, descritos de fora, mas sobretudo 
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pelas modulações que o narrador confere à linguagem (Candido, 1999), imprimindo na 
própria melodia e na concisão da frase o ritmo da vida sustentada pela ginga e pela picardia da 
malandragem (LUCAS, 1999). O livro Malagueta, Perus e Bacanaço organiza-se em três 
partes:  a primeira denomina-se “contos gerais” e abrange narrativas com temas diversos; a 
segunda chama-se “caserna”, e nela os protagonistas, vivendo no ambiente opressor dos 
quartéis, confinados num mundo de ilusão da ordem, representado pelos militares, procuram 
alguma forma de liberdade (cf. CANDIDO, 1999). A terceira parte é chamada sinuca e 
contém as páginas mais intensas do livro, trazendo a marginalização social no que ela tem de 
mais cruel, em situações vividas por personagens que apresentam ao mesmo tempo o que há 
de negativo e positivo no ser humano, criaturas que habitam as regiões marginalizados e 
sobrevivem das trapaças que imperam no mundo da sinuca. São os verdadeiros malandros e 
viradores que atravessam noites no jogo “triste da vida”, para usar a expressão do narrador.  

Para dar vivacidade a seus personagens, as narrativas de João Antônio exigem o 
conhecimento e a aproximação do narrador com os costumes e as angústias, as paixões e os 
temores de uma classe social que se expressa pela linguagem mais simples, porém recheada 
de gírias, adequada para representar o drama e a voz dos marginalizados. Na ficção de João 
Antônio a perspectiva do narrador é a do meio social em que cada personagem está inserido, o 
que dá autenticidade à voz narrativa, pois, “ao contrario de muitos narradores que falam de 
pobreza às vezes do alto da torre, seu narrador assume e, com isso dá voz ao objeto 
representado” (DURIGAN, 1983, p.218).   

 O conto Meninão do Caixote apresenta de modo vivo e intenso o universo da 
sinuca, em que circulam personagens que transitam entre a ordem do mundo oficial e a 
“desordem” o mundo marginal, e cuja sobrevivência depende de expedientes que extrapolam 
as convenções da ordem social. Na vida desses personagens os valores são relativizados, e 
para eles o fio da existência compõe uma teia de imprevistos que encontra uma síntese na 
errância do jogo, cuja imprevisibilidade segue paralelamente e serve como analogia aos 
infortúnios da vida. Narrado em primeira pessoa, o conto tem como personagem principal o 
Meninão do Caixote, que é o próprio narrador, garoto que não por acaso é atraído pela magia 
da sinuca e torna-se exímio jogador, afamado nas “bocas do inferno” (como o autor chama os 
ambientes do jogo). A fama lhe rendeu o apelido de Meninão do Caixote, pois precisava usar 
um caixão como apoio para alcançar a posição adequada em jogadas decisivas. É pelas mãos 
de Vitorino, velho malandro decadente, que o menino ingressa no mundo da sinuca e aprende 
a “ética” da malandragem.  

No universo de João Antônio a sabedoria resulta da experiência vivida e se mostra 
na convivência dos grupos sociais opostos, bem como entre os próprios elementos 
marginalizados. Sua literatura revela que para a população excluída do processo produtivo, 
portanto marginalizada, sobreviver é uma arte e a vida um desafio que nasce a cada dia. O 
universo da malandragem na obra de João Antônio é algo como o mundo das personagens que 
figuram nas letras do samba: “classes baixas que habitam os morros e alguns bairros da 
cidade, e mais restritamente, do grupo especifico de semi-marginais de toda ordem sem 
trabalho constante, sem lugar bem definido no sistema social, a que se chamaram malandros.” 
(MATOS, 1982, p.48).  

A sinuca é o tema dos dois contos principais do livro Malagueta, Perus e 
Bacanaço. Flávio Aguiar (1999, p. 115), ao referir-se ao conto Meninão do Caixote, afirma 
que a narração em primeira pessoa “se despersonaliza em terceira”, ou seja, o narrador fala do 
universo que ocupa, mas não se restringe a falar de si mesmo, parecendo muitas vezes uma 
voz narrativa que observa os acontecimentos de fora. O trecho o abaixo mostra o narrador 
falando do seu nome e dos trajetos que a sua fama de exímio jogador percorreu, identificando-
se como sujeito de sua própria fala, porém num registro que a despersonaliza:  
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Meninão do caixote... Este nome corre as sinucas da baixa malandragem, 
corre Lapa, Vila Leopoldina, chega a Pinheiros, vai ao Tucuruvi, chegou até Osasco. 
Ia indo, ia indo. Por onde eu passava, meu nome ficava. Um galinho de briga, no 
qual muitos apostavam, porque eu jogava, ia lá ao fogo do jogo e trazia o dinheiro. 
Lá ia eu, Meninão do Caixote, um galinho de briga. Um menino, não tinha quinze 
anos. (ANTÔNIO, 2004, p.134)  

 
                                                    

Meninão do Caixote, narrador-protagonista do conto, tem grande admiração por 
Vitorino, responsável por sua entrada no mundo da malandragem e nas rodas de sinuca. 
Meninão do Caixote é um adolescente que, inicialmente ingênuo, logo aprende as manhas e as 
malícias da malandragem, e suas incursões pelo mundo da sinuca são entremeadas por 
períodos de recolhimento no universo doméstico, momento em que o garoto reflete sobre sua 
condição marginal e não esconde as saudades da infância perdida, deixada em Vila Mariana, 
onde viveu os primeiros anos brincando com primo Duda. Muda-se para a Lapa, onde ali não 
mais tinha a companhia de amigos nem de seu primo. É quando conhece Vitorino, veterano 
da baixa malandragem, o qual uma atração sobre o garoto que, se ainda não conhece as 
trapaças e malícias da malandragem, sente fascínio pelos malabarismos da sinuca nas jogadas 
cheias de arte e magia das tacadas certeiras de Vitorino e outros mestres do taco. O trecho 
abaixo revela a admiração do garoto por Vitorino, a atração que a sinuca exercia sobre ele, 
bem como o espaço degradado do jogo:  

 
Partidas baratas e partidas caras. Funcionavam supetões, palpitações, e suor 

frio. Sorrisos quietos, homens, secos, amarelos, pescoços de galinha, olhos fundos 
nas caras magras. Aqueles não dormiam, nem comiam. E o dinheiro na capa parecia 
vibrar também, como o taco, como o giz, como os homens que ali vibravam. 
Picardia, safadeza, marmeladas também. O jogo enganando torcidas para coleta das 
apostas. 

Vitorino era o dono da bola. Um cobra. O jeito camarada ou abespinhado de 
Vitorino, chapéu, voz, bossa, mãos, seus olhos frios medidores. O máximo, 
Vitorino, no taco e na picardia (ANTÔNIO, 2004, p. 132).  

 
Mais adiante o narrador ainda destaca a força de Vitorino como exímio jogador e 

sugere a admiração do garoto pelo velho jogador: “Porque Vitorino era um bárbaro, o maior 
taco da Lapa e uma das maiores bossas de São Paulo. Quando nos topamos Vitorino era um 
taco. Um cobra.” Admiração que paga com os ensinamentos dos segredos do jogo, pois o 
velho malandro via no garoto braço direito, a quem confiaria as partidas mais caras: “E para 
mim, um menino que jogava sem medo, porque era um em menino e não tinha medo, o que 
tinha era muito jeito, Vitorino ensinava tudo, não escondia nada”. (ANTÔNIO, 2004, p. 133) 

O narrador descreve Vitorino como uma figura suja, mal vestida, de olhos 
sombreados, corpo muito magro, “pele amarelada quase chegando a ser branca”, com roupas 
muito sujas e surradas, compondo a figura do sujeito que sofre as mais severas privações. 
Sem ocupação digna, resta-lhe o mundo da malandragem, cenário que não exige do sujeito 
boa aparência, porém muita habilidade e muita malícia para lidar com as adversidades. Apesar 
da aparência degradada, Vitorino se diferenciava dos outros jogadores pela sua astúcia e 
habilidade em lidar com o taco, o que aguçava a curiosidade de Meninão do Caixote, que a 
partir daí deixa para trás a escola e fecha os olhos aos apelos da mãe, ainda que vez por outra 
a consciência o acuse. Curiosamente, a admiração do garoto pelo velho malandro cresce na 
mesma medida da degradação deste: 

 
Um homem feio, muito branco, mas amarelado ou esbranquiçado, eu não 

discernia, um homem de chapéu e de olhos sombreados, os olhos lá no fundo da 
cara, braços finos [...].  
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O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio! 
No seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça ensebada, a barba raspada, o 
chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. Magreza no rosto cavado, na 
pele amarela, nos braços tão finos. Tão finos que pareciam os meus, que eram de 
menino. A magreza até no contorno do joelho que meus olhos adivinhavam debaixo 
da calça surrada. (ANTÔNIO, 2004, p.129-130) 

 
A mãe do Meninão é apresentada pelo narrador como uma senhora batalhadora, 

cujo marido se mantém longe de casa por longos períodos, já que é caminhoneiro e isso faz 
com que as responsabilidades pela condução da casa e a educação do filho recaiam sobre ela. 
Quando percebe mudança no comportamento do menino, que começa a criar problemas na 
escola, sente algo como o “peso do fracasso”, que alimenta uma revolta silenciosa que faz 
sofrer a ela e ao filho, pois este também percebe que a mãe sofre com a mudança de sua vida. 
A soberania de uma mãe que tinha autoridade cede lugar a um sentimento de impotência, a 
uma sensação de perda do filho, levado para o mundo da malandragem pelas mãos de 
Vitorino. A ausência do pai apresenta-se como fator decisivo para os rumos que toma a vida 
do garoto:  

  
E papai estando fora eu já fazia madrugada, resvalando, sorrateiro. Eu evoluí 

um truque para a janela do meu quarto em noite alta eu chegando. Meter o ferro 
enviesado, por fora; destravar o fecho vertical... 

Mamãe me via chegar, e às vezes, fingia não ver. Depois, de mansinho, eu 
me deitava. E depois vinha ela e eu fingia dormir. Ela sabia que eu não estava 
dormindo. Mas mamãe me ajeitava às cobertas e aquilo bulia comigo. Porque ia para 
o seu canto, chorosa.  

Mamãe, coitadinha. (ANTÔNIO, 2004, p. 137-138) 
 
Depois de ser conhecido como um dos maiores jogadores de sinuca da Lapa, 

reconhecimento devido ao malandro Vitorino, que lhe ensinara todos os truques do bilhar, 
Meninão do Caixote, mesmo com toda a fama não se sente feliz, e tenta várias por vezes 
deixar a sinuca e a vida desumana que estava vivendo desde que mergulhara no universo da 
malandragem. A insatisfação com a vida que passa a viver produz no adolescente o desejo de 
largar o mundo da sinuca ao perceber que, no mundo dos malandros, a exploração do pequeno 
pelo grande não é diferente do que acontece na ordem burguesa. Isto significa que a ordem 
opressora e injusta se reproduz na periferia do sistema. De bajulado Meninão do Caixote 
passa a ser explorado por seus companheiros, o que ele percebe quando tem que dividir o 
dinheiro ganho nas partidas, regra implícita nas rodas de jogo: 

 
 

Também não era bom ser Meninão do Caixote, dias largado nas mesas da 
boca do inferno, considerado, bajulado, mandão, cobra. Mas abastecendo meio 
mundo e comendo sanduíche, que sinuca é ambiente da maior exploração. Dava 
dinheiro a muito vadio, era a estia, gratificação que o ganhador dá. Dá por dar, 
depois do jogo. Acontece que quem não dá, acaba mal. Não custa à curriola atracar a 
gente lá fora. (ANTÔNIO, 2004, p. 136). 

 
  
Explorado pelas rodas da malandragem e pelo “patrão”, cresce a insatisfação do 

garoto: 
 
 
Vitorino era meu patrão. Patroou partidas caríssimas, partidas de quinhentos 

mil réis. Naquele tempo, quinhentos mil réis. [...] Vitorino era o patrão, eu ganhava, 
dividíamos a grana. Aquilo. Aquilo me desgostava. Ô divisão cheia de sócios, de 
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nomes, de mãos a pegarem no meu dinheiro! Estava era sustentando uma cambada, 
sustentando Vitorino, seus camaradas, suas minas, seus (Antônio, 2009, p. 136). 

 
 
A amizade com Vitorino rende a Meninão do Caixote o reconhecimento nas rodas 

de sinuca, mas este não se entrega totalmente ao mundo da malandragem, tenta em várias 
ocasiões vida deixar vida errante do jogo. Após dois anos de grandes perdas e vitórias na 
sinuca decide deixar aquele mundo e voltar ao sossego do lar, puxado pelos laços afetivos de 
sua mãe. É um dos momentos mais intensos do conto e uma das páginas mais belas da 
literatura brasileira a cena em que a mãe, corroída pela culpa e carregando o peso do fracasso 
vai até a sala do jogo levar o almoço do filho, o que abala profundamente o rapaz e o leva a 
abandonar definitivamente a vida errante de malandro jogador de sinuca.  

 
 
Vinha chorosa de fazer dó. Mamãe surgindo na cortina verde, vinha 

miudinha, encolhida, trazendo uma marmita, não disse uma palavra, me pôs uma 
marmita na mão. 

Seu almoço.  
Um frio nas pernas, uma necessidade enorme de me sentar. E uma coisa me 

crescendo na garganta, crescendo, a boca não agüentava mais, sentir que não 
agüentava. Ninguém no meu lugar agüentaria mais. Ia chorar, não tinha jeito. 

[...] 
Larguei as coisas e fui saindo. Passei a cortina, num passo arrastado. Depois 

a rua. Mamãe ia lá em cima. Ninguém precisava dizer que aquilo era um domingo... 
Havia namoros, havia vozes e havia brinquedos na rua, mas eu não olhava. Apertei 
meu passo, apertei, apertando, chispei. Ia quase chegando. 

Nossas mãos se acharam. Nós nos olhamos, não dissemos nada. E fomos 
subindo a rua. (ANTÔNIO, 2004, p.145, 146). 

    
 
 

CONCLUSÃO  
 
Meninão do Caixote, ao deixar de lado a sinuca, volta para o meio social de que 

durante dois anos se manteve afastado. O retorno significou para Vitorino a decadência, que 
ficou perdido sem o operário que rendia nas partidas caras, e o velho se ver perdido, caindo 
definitivamente nos abismos da marginalidade, revelando que todo malandro é um fracassado 
em potencial. Enquanto para Meninão do Caixote os bares e a sinuca agora se apresentam 
apenas como um refúgio que alivia as agruras da vida doméstica, ou seja, ainda fazem parte 
de sua vida, ainda que por momentos breves.  
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RESUMO: O objetivo da pesquisa que realizamos foi descrever e analisar os aspectos formais e semântico-
pragmáticos de construções mediais na língua falada e escrita em Natal. Especificamente, nossa visão 
apontou para o estabelecimento dos traços que diferenciam e caracterizam o SE reflexivo e medial, na qual 
captamos as generalizações translinguísticas contrastantes à sua utilização na língua falada e escrita na cidade 
do Natal. Em nossas observações, iniciamos a identificação das ocorrências das construções de forma a 
definir os papeis temáticos e o grau de transitividade ocorrente nos usos das categorias, a partir da coleta de 
dados no corpus D&G: a língua falada e escrita da cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998) e sob a 
ótica da lingüística funcional norte-americana. Nossas observações comprovaram que há de fato algumas 
lacunas que aponta para um tratamento desmerecido quanto a classificação das categorias de vozes verbais na 
língua materna.  Assim,  pretendemos, a partir de nossas investigações, trazer contribuições para um ensino 
mais produtivo da língua. 

PALAVRAS-CHAVE: Construção medial;  Transitividade; Linguística Cognitivo-funcional 

 

INTRODUÇÃO 

A linguagem humana é apresentada de forma muito complexa, que de tão vasta 
transcende os limites dos pensamentos humanos individuais, ela não pode ser esgotada, 
sempre está se renovando e criando outras possibilidades de significado através dos 
tempos. Esta variabilidade é ocasionada, especialmente, a partir de fatores socioculturais, 
originados do meio e de indivíduos nativos de determinada língua. Nessa perspectiva, 
línguas e culturas estão sempre se encontrando, mudando, criando e recriando. 

Certamente, por essa razão, na Grécia, a filosofia apresentava uma forte influência 
sobre a gramática. A relevância lógica e não-lógica, real e metafísica, foi o que levou 
alguns gramáticos gregos a considerarem a oposição entre agente e paciente. Esta oposição 
relativa era chamada de “média”. Assim, os gramáticos passaram a considerar tanto a 
ordem do mundo quanto a ordem da linguagem como sendo de suma importância para a 
explicação da medialidade (PIQUÉ, 2005). 

 A questão investigada neste trabalho aponta para os papéis argumentais de agente e 
paciente em construções cuja descrição apresenta vagueza ou incoerências. É o que a 
literatura denomina de construções mediais. Nas línguas clássicas Indo-européias, 
identifica-se vestígio da existência plena deste tipo oracional. Um assunto que é descrito 
e/ou ignorada na gramática tradicional do português. Há uma indefinição ou confusão entre 
os estudiosos que ora a apresenta como passiva, ora ativa, ainda em outras situações é 
apresentada como um subtipo da voz passiva (médio-passiva) e outras terminologias 
(ROCHA LIMA, 1999).  

Essa descrição vaga tem sido questionada e investigada por alguns linguistas, no 
intuito de dar uma explicação coerente sobre as construções mediais em português. Trazer 
à tona mais clareza acerca das construções existentes na língua portuguesa falada e escrita 
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no Brasil, certamente trará  uma melhor compreensão acerca desse fenômeno, de modo, a 
produzir materiais didáticos mais  objetivos para o ensino dessa língua. De acordo com a 
visão de Sproviero (1997), a voz média é uma categoria verbal existente das línguas 
clássicas indo-européias. Constata-se que a construção era colocada como um meio termo 
entre dois focos, ativo e passivo, evidenciando, que este tipo de voz já era considerado 
como “uma flexão da linguagem” que, desde então, começara a perder sua existência. A 
partir do Latim, verificamos que passou a ser desconsiderada a sua terminologia e, 
especificamente, na língua materna atual, há um não reconhecimento quanto a sua 
classificação. Embora a maioria das gramáticas tradicionais não reconheça sua existência, 
nossos estudos revelaram a sua existência no português. Isso nos levou a investigar a 
estrutura desta construção denominada de construção medial. Kemmer (1993; 2003) fez 
um estudo bem aprofundado sobre o assunto. Nele, a autora afirma ser os verbos de ações 
corporais uma marca da medialidade. Entretanto, seus resultados são baseados em 
amostras do inglês, logo, não são confiáveis para estabelecer conclusões em  língua 
portuguesa. Foi, por isso, necessária uma investigação com dados reais nesse idioma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi desenvolvido de acordo com as etapas planejadas. Assim, inicialmente 
foram realizadas leituras de textos que abordassem os pressupostos teóricos  da  
Linguística Funcional contemporânea, representada, sobretudo, por Heine (1997), Givón 
(2001), Hopper e Thompson (1980) entre outros. Segundo a orientação teórica adotada, a 
língua é uma estrutura relativamente maleável, suscetível a variação e a mudança 
decorrentes das demandas semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas a que está sujeita 
(GIVÓN, 2001, p. 6).  Na etapa seguinte, empreendemos uma revisão bibliográfica da 
literatura disponível sobre a voz média. Nessa ocasião, aproveitamos para revisitar alguns 
autores, rever posições teóricas e buscar novas pesquisas que servissem de suporte 
epistemológico e lançassem maior claridade sobre esse tema. Em seguida, passamos à 
coleta de todos os dados relacionados ao uso da diátese medial, procedendo uma varredura 
no corpus. Posteriormente, dedicamo-nos à investigação dos dados à luz do referencial 
adotado. 

No que se refere à voz média, alguns estudos têm sido levantados, com o intuito de 
traçar uma definição mais consistente para o seu tratamento. Porém esses conceitos tem 
sido insatisfatórios para seu entendimento, pois há visões bastante divergentes, às vezes até 
num mesmo autor. Em nossa pesquisa, fizemos a revisão bibliográfica de alguns autores 
que reconhecem a categoria medial, que não a reconhecem e aqueles que a definem de 
forma incompleta, como subordinada à outra categoria. 

Entre os autores que trataram da categoria medial em português, destacam-se 
gramáticos pré-NGB e pós-NGB, além de linguístas estruturalistas, gerativistas e 
funcionalistas. Em nossa pesquisa observamos a definição de voz média apontada por 
alguns autores da pós-NBG, a saber: Bechara (2003), que divide as vozes em ativa, passiva 
e média; já Cunha e Cintra (2001) apresentam a ativa, a passiva e a reflexiva, e igmora a 
categoria medial. Há ainda autores que classificam apenas dois tipos de vozes(ativa e 
medial), a exemplo de Rocha Lima (1999). Verificamos também a preocupação de alguns  
linguistas, como Camacho (2003), Lima (2003), Perini (2008) e Duarte (2005), acerca da 
questão, mas não apontam respostas que preencham essa lacuna na língua portuguesa. 

A noção de transitividade sinaliza um fenômeno contínuo, escalar, não categórico e 
gradual (HOPPER; THOMPSON, 1980) que se refere “à transferência de uma atividade de 
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um agente para um paciente” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). Nesse sentido, 
ela não está restrita apenas ao verbo, mas manifesta-se em toda a construção oracional.  

A pesquisa foi norteada pelo método de raciocínio dedutivo, sendo de natureza 
eminentemente qualitativo-interpretativista. Sinaliza que foram adotados os procedimentos 
de amostragem e verificação da validade dos construtos teóricos na análise e explicação 
dos dados acerca do Se como marcador da medialidade. 

Sendo assim, o material coletado  para verificação do fenômeno em estudo possui, por 
um lado, um caráter de amostragem, não se limitando, portanto, a exigências numérico-
quantitativas, uma vez que foi utilizado como indicador do fato específico sob apreciação. 
Por outro, recorremos também a quantificações e demonstrações percentuais de casos, com 
o fim de revelar tendências/regularidades quanto ao uso das construções mediais. 

Os dados que serviram de análise ao presente estudo foram extraídos do Corpus 
Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA 
CUNHA, 1998). Trata-se de um banco de dados formado por textos orais e escritos, 
produzidos por alunos da alfabetização, do 1º grau (subdividido em menor – 4ª série – e 
maior – 8ª série), do 2º grau e por universitários. Esses  textos encontram-se divididos 
conforme a seguinte tipologia: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, 
descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião (totalizando, cinco (5) 
categorias estruturais distintas), abrangendo, assim, um variado leque quanto aos modos de 
organização do discurso. Desse material, utilizamos os textos de quatro (04) informantes 
do 2º grau, distribuídos em dez (10) textos – cinco (05) orais e cinco (05) escritos – de da 
cada informante, perfazendo um total de quarenta (40) textos. 

Por fim traçamos as principais características das ocorrências com o Se reflexivo e o 
medial, a fim de diferenciar suas funções e atribuir os papéis que parecem para motivá-los 
nas construções oracionais. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados revelaram que construções reflexivas e mediais se diferenciam tanto nos 
aspectos formais quanto semântico-pragmáticos. As construções reflexivas constituem-se 
com verbos de ações/ processos antecedidos de sujeitos ativos e animados tanto na forma 
quanto no aspecto semântico-pragmático. Já nas construções mediais, o sujeito, apesar de 
se apresentar  formalmente ativo e animado, semântica e pragmaticamente não o é.   

Construções reflexivas
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Carlos Diva Glislaine Ítalo

Oral Escrita

 
Figura 1 – Dados coletados que correspondem às sentenças oracionais reflexivas 

Segundo a figura, o uso de construções reflexivas é predominante na fala de estudantes 
do ensino médio, enquanto que na escrita, apenas um dos informantes faz esse uso. Isto 
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parece indicar que o falante considera o uso de reflexivos mais apropriados para textos 
menos formais. 
 A seguir vejamos algumas amostras coletadas de ocorrências  de orações reflexivas e 
de mediais: 

(01) ... a esposa dele ... ficou tão feliz com a caça ... tão feliz ... porque 
agora tinha alimento que começou a cheirar o cachorro ... a beijar e 
lamber o sangue pra aproveitar do cachorro ... horrível a necessidade 
né? o que que num faz e:: depois pegaram a caça né ... (a esposa e o 
esposo) se alimentaram e pronto ... estavam feliz ... (Glislaine, 
Ensino Superior, Narrativa recontada, oral).  

A oração em (01) apresenta dois participantes, verbo de ação (alimentaram), aspecto 
perfectivo (porque a ação foi concluída), verbo pontual (ação não durativa), sujeito 
intencional (alimentaram...), oração afirmativa, modo realis (corresponde a um evento 

real), sujeito agente e paciente beneficiário. Temos então uma oração reflexiva prototípica, 
nos moldes de Kemmer (1993 e 2003). Para a autora os eventos reflexivos apresentam dois 
papéis semânticos (agente e paciente), e apenas uma entidade envolvida (geralmente o 
sujeito), que desempenha dois papéis numa determinada situação.  
 Diferentemente, eventos mediais  apresentam em sua estrutura argumental, apenas um 
participante que é afetado pela ação expressa pelo verbo, porém essa ação não parte mas  
recai sobre ele mesmo, ou seja, o sujeito sofre uma ação que semanticamente não é 
praticada por ele. Vejamos a figura 2: 

Construções mediais
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Oral
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Figura 2 – coleta de dados das construções mediais nas modalidades oral e escrita 

 Percebe-se, na figura 2, a distribuição de sentenças mediais na língua falada e escrita. 
Além disso, podemos observar que sua ocorrência se dá em maior número na modalidade 
oral, e, em menor grau na escrita, ratificando que as inovações na língua ocorrem primeiro 
na fala. Um fato curioso ocorre com os dados da informante Diva os quais se opõem ao 
que se era esperado. Assim, vê-se que o uso do evento medial é mais produtivo na escrita 
que na fala.  

Na amostra (2): 

(02)...Já bem quase nas imediações do Hotel Vila do Mar encontramos 
uma árvore imensa não só na copa mas também na raiz. O mais 
impressionante é que a árvore se mantinha de pé mesmo com 
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sessenta por cento da raiz descoberta. (Ítalo, ensino superior, descrição 
de local, escrita) 

Observamos que há apenas um participante nominal relacionado ao verbo (a árvore), 
um verbo de ação (mantinha), que recai sobre ele mesmo. O sujeito é inanimado, logo a 
ação não parte dele. É o que caracterizamos como construção medial, um evento 
formalmente reflexivo e semanticamente medial (a árvore se mantinha). 

Eventos mediais em português ocorrem, em sua maioria, com sujeitos (-)animados, (-) 
intencionais, porém há ocorrências em que o sujeito é humano, podendo ser considerado 
como medial, já que a ação praticada não é intencional, como no exemplo a seguir: 

(03)... no outro dia aconteceu um ... um ... tava havendo um jogo lá na 
... na universidade lá ... aí um menino se machucou ... se machucou 
gravemente né ... num me lembro com o que ele se machucou ... aí eu 
sei que ele tava muito ... muito (avaliado) né ... (Carlos, Ensino 
superior, narrativa recontada, oral). 

  Nesta amostra  verificamos que o sujeito “um menino” experienciou uma ação que 
não partiu intencionalmente dele, apresentando-se com o papel de paciente da ação que, 
sintaticamente se apresenta como sujeito agentivo, porém semanticamente este sujeito não 
é agente, apenas paciente da ação expressa pelo verbo.  

  

CONCLUSÃO 

 A pesquisa revelou que na língua portuguesa há evidências de construções mediais 
cuja estrutura argumental pode ser representada  por um SN + SV. O SN assume a posição 
de sujeito, porém não é agente da ação expressa pelo verbo. O SV trata-se de um verbo 
transitivo de ação ou de ação/ processo.  

Outro ponto, é que o Se não se configura como uma marca de medialidade no 
português.  Assim, construções embaladas com o pronome SE em português podem tratar-
se de construções reflexivas ou mediais.  De acordo com os parâmetros da transitividade 
(HOPPER; THOMPSON, 1991),  a construção medial caracteriza um evento cujo sujeito, 
em sua maioria,  (-)animado, (-)intencional,  não-agentivo e afetado, que desempenha o 
papel de experienciador/beneficiário ou paciente da ação expressa pelo verbo. 
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CRENÇAS PUBLICIZADAS: ANÁLISE CRÍTICA DA RECONTEXTUALIZAÇÃO 
DO DISCURSO RELIGIOSO 

 
Ivandilson Costa1; Weslley Mayron Cunha Pacheco2 

 
 
RESUMO: O presente trabalho analisou  o fenômeno da recontextualização, 
caracterizada como uma relação dialética que é simultaneamente uma relação de 
colonização e uma relação de apropriação. Para o nosso caso especificamente 
considerou-se a relação entre o discurso publicitário e o discurso religioso. O trabalho 
foi ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise Crítica do Discurso e 
tomou como objeto o evento social ‘pregação religiosa’. Para tal, foi tomado um 
conjunto de edições de programas  veiculados na televisão e arquivados e 
disponibilizados em produções videográficas.  Os dados foram transcritos, tratados e 
analisados, para o que concorreram ainda  teorias focais, como a análise de Gêneros 
Textuais, a Gramática do Design Visual e os níveis de análise telefílmicos, bem como 
programas de tratamento e codificação. O estudo buscou ser relevante acadêmica e 
socialmente, pelo exame de temas ainda emergentes, como mídia e discurso religioso, 
referente ao campo da leitura e produção de texto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Crítica do Discurso; Práticas Sociais; Discurso 
Religioso; Recontextualização. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

O Presente trabalho insere-se em uma proposta de investigação no contexto do 
projeto de iniciação cientifica (PIBIC/UERN/CNPq), ligando-se aos pressupostos 
teórico-metodológicos da Análise Crítica do Discurso (ACD). 

 A pesquisa encontra-se fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos 
da Análise Crítica do Discurso, que concebe ser o discurso marcado pelas estruturas 
sociais, sendo produzido por esta e ao mesmo tempo transformando-a (FAIRCLOUGH, 
2001). Há, portanto, que se considerar uma interdependência entre linguagem, eventos, 
práticas e estruturas sociais ideologicamente marcados, na tentativa de estabelecer e 
manter o poder, em que pessoas estabelecem diferentes relações por meio das práticas, 
ora dominadas pelo poder e a ideologia, ora utilizando-se de práticas sociais alternativas 
para transformar determinadas estruturas de dominação (FAIRCLOUGH, 2001; 
WODAK, 2004).  

No âmbito de tal discussão, a publicidade se demonstra como sendo, antes de 
tudo, um discurso, uma linguagem, um modo de representação para a sociedade 
sustentando uma argumentação icônico-linguística com fins de convencimento 
consciente ou inconsciente do público-alvo (CARVALHO, 1996; VESTERGAARD; 
SCHRODER, 1988). 

De certo modo, são as condições sociais que tornam a publicidade um 
construto possível e nas quais se efetua seu elemento motriz, o consumo, pois a 
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sociedade baseia-se em uma organização de consumo através do neo-capitalismo, 
acentuada pela globalização que permitiu que se passasse de um consumismo material 
para um consumismo ideológico das práticas não materiais (FAIRCLOUGH, 2006). 

Assim, são condições imprescindíveis à pratica publicitária primeiramente o 
supérfluo e em segundo lugar a existência de um mercado de massa. A esse respeito, 
Vestergaard e Schrøder (1988, p. 3-4) lembram que “a superprodução e subdemanda 
tornam necessário estimular o mercado, de modo que a técnica publicitária mudou da 
proclamação para a persuasão.” Sob essa perspectiva, o conjunto de necessidades 
sociais dá a tônica da relação informação/persuasão na publicidade: aquilo que 
consumimos deixa de ser meramente objetos e passa a se transformar em veículos de 
informação sobre o tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser. 

A publicidade desloca, portanto, o objeto de sua função de uso para uma 
função de signo, promovendo a acumulação e proliferação dos objetos, numa política do 
supérfluo, numa extinção planejada daqueles, através de sua reciclagem/perecibilidade, 
gerando necessidades e desejos que levam a um consumo recorrente e praticamente 
forçado (COSTA, 2008). 

Relevante nesse aspecto é o conceito de recontextualização, caracterizada 
como uma relação dialética que é simultaneamente uma relação de colonização e 
de apropriação. A recontextualização, a expansão do consumismo e a marquetização 
têm, nesse sentido, efeito dialético sobre os eventos sociais ocorrendo reestruturação das 
entidades internas pela expansão de práticas sociais externas como o é o caso do 
impacto do discurso da publicidade.  

A onipresença da publicidade na sociedade de consumo cria um ambiente 
cultural próprio, um novo sistema de valores, co-gerador do espírito de seu tempo 
(CARVALHO 1996; COSTA; PACHECO, 2011). Em nosso caso, parte-se do 
pressuposto de que é a prática social religiosa que vem passando por tal 
recontextualização, para o que tomamos, como objeto de análise o exame do processo 
de produção, distribuição e consumo do evento social produzido no gênero textual 
“pregação religiosa”, prática discursiva pautada na oralidade e conduzida por um orador 
com relativo apoio de recursos audiovisuais. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Em um primeiro momento da pesquisa, foi feito uma revisão da literatura, a 
fim de situá-la teoricamente, categorizando tal aparato em três campos, teoria de fundo, 
teoria focal e teoria dos dados. Foram chamados, para esse fim, pressupostos 
operacionais básicos da Análise Crítica do Discurso, vislumbrando temas como 
discurso, eventos sociais, práticas discursivas, práticas sociais, dominação, hegemonia, 
manipulação; da Teoria/análise de Gêneros Textuais, considerando gênero como ação 
social; da Gramática do Design Visual e dos níveis de análise telefílmica, quando do 
tratamento da multimodalidade discursiva (KRESS; van LEEUWEN, 2006); e de 
trabalhos dedicados ao exame específico do discurso religioso (PEDROSA, 2001). 

Para a concepção do universo da pesquisa, considerou-se um conjunto de 
edições do programa Vitória em Cristo, capitaneado pelo líder religioso Silas Malafaia, 
da congregação Assembleia de Deus, veiculado em diversas emissoras e em variadas 
grades de horário. A escolha por este material se deve basicamente ao grande espectro 
de alcance junto à audiência, bem como à acessibilidade do material para coleta, já que, 
além de sua ampla divulgação em televisão aberta, encontra-se disponível também em 
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edições videográficas. Do montante, foram tomados como representativos, para a 
constituição do corpus, 10 programas, que serviram para a análise.  

Em seguida, passou-se à transcrição dos dados, codificação e tratamento da  
amostra. Importou nesse ponto que na investigação fosse tratado o corpus, com base nas 
categórias da Gramática do Design Visual e dos nívies de análise telefílmicos, foram 
observados: cena, sequência, fotográfia, enquadramento, o cantato, o ângulo frontal e a 
estruturação. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O evento social configurado no gênero pregação religiosa é passível de análise 
uma vez que promove a observação da recontextualização de determinadas práticas 
sociais internalizadas em outras. É o que a ACD se propõe a observar tomando o 
discurso como um elemento nas práticas sociais, investigando determinadas categorias 
de análise como, ideologia, poder e hegemonia, diretamente ligadas a esses 
deslocamentos das práticas sociais. É o que se observa nos textos imagéticos extraídos 
do evento pregação religiosa.  Para tanto tomamos as categorias da gramática do design 
visual e dos níveis da análise telefílmica (IEDEMA, 2001). 
 

 
              

Figura 01: Cena e Sequência A                      Figura 02: Cena e Sequência B 
 
    

Figura 03: Cena e Sequência C                       Figura 04: Cena e Sequência D 
 
 Nesta sequência de imagens percebe-se o movimento corpóreo do expositor 
diante de seu público observando ao mesmo tempo nas imagens em movimento duas 
categorias de analise dos estudos telefílmicos. Cena, caracterizada como um movimento 
visual em que a estratégia para o uso da câmera deve focar por um longo período um 
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mesmo objeto, podendo haver mais de um recorte fotográfico devido à mudança do 
objeto, mas constituindo uma mesma relação do objeto. Uma outra categoria, a 
Sequência, ocorre quando a câmera movimenta-se com personagens específicos em 
momentos de tempo longos. 
 Tais categorias de análise apontam para estratégias de marketing publicitárias 
uma vez que produz todo um trabalho telefílmico na relação câmera, filmagem e 
personagem para uma maior concentração e atenção do público (fiéis) no intuito de uma 
maior adesão. 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
                                                  
                                                             Figura 05 
  

                                  
                                 
 
                                 Figura 05: Perspectiva e Contato 
 
Tomando como base certas categorias da gramática do design visual observa-se 

também que o orador mantém contato visual com seu público, estabelecendo uma 
relação de envolvimento com aqueles que lhe assistem, passando idéia de que todos 
estão juntos e reunidos por um único ideal e crenças. 
 Juntamente com o contato percebe-se nas estratégias do orador uma outra 
categoria estudada pela gramática do design visual, a perspectiva, que diz respeito aos 
vários ângulos que uma imagem pode apresentar dependendo da relação que se pretende 
estabelecer com o público alvo. Assim como o contato visual, ângulo frontal é o ângulo 
que mais promove a relação de envolvimento com o público no momento de 
compartilhar ideias que se pretendem comuns a todos. 
 No estudo feito sobre o gênero pregação religiosa observou-se o uso estratégico 
desses elementos abordados pela gramática visual em que o pregador sempre se mostra 
atento aos fiéis, produzindo uma pregação inflamada de provocações e estímulos, 
característicos do discurso publicitário, sendo o mais direto possível com a platéia e a 
câmera, por meio do contato e do ângulo frontal que estabelece com o público. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CONTATO 

PERSPECTIVA:  
ÂNGULO FRONTAL 
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                      Figura 06: Tomada de Câmera, Estruturação A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                     
 
               
 
                     Figura 07: Tomada de Câmera, Estruturação B. 
 
 

Nestas figuras retiradas da pregação religiosa em análise, observam-se mais 
uma vez características da publicidade, uma vez que esta evoca a adesão de pessoas a 
determinados produtos no intuito de demonstrar ao público o quanto é de qualidade 
determinado produto ou marca pela quantidade de pessoas que já consomem tal 
produto. Para a ACD as sociedades são cada vez mais mercadológicas e o consumo vai 
além de artigos de venda no sentido restrito de mercadorias materiais, passando outros 
elementos a serem mercadorias ideológicas. 
 O discurso religioso em análise promove uma venda de suas crenças e ideologias 
por meio da cena já apontada anteriormente que consiste na permanência da câmera em 
dados objetos espaciais, como também da estruturação, categoria que, segundo a 
gramática do design visual, conecta várias partes de uma imagem para passar um certo 
ponto de vista para o observador participante visual e interativo com a imagem. 
 Por meio dessas duas categorias percebe-se a venda de ideologias e crenças do 
discurso religioso por meio de suas pregações telefilmicas, em que além da oratória 
outros elementos são utilizados como a adesão de muitos fiéis, produzindo para os 
telespectadores o implícito de que o produto oferecido (crenças religiosas) é de ótima 
qualidade e por fim deve ser adquirido. 
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                  Fragmento de Transcrição da Pregação “Vencendo Obstáculos  
                  e conquistando vitórias”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 08: Cena e Sequência A Figura 09: Cena e Sequência B 
 
 
 
  

                                                                       
 
 
 
 
 
 
                             
                              Figura 10: Cena e Sequência C 
 
 

Ainda passível de análise é uma nova tendência que se observa nas pregações 
religiosas caracterizada pela presença de certos movimentos cinéstesicos-corporais. São 
expressões faciais, gesticulações expressivas, jogos cênicos, domínio e performance de 
palco, modulações de voz entre outras. 

 Uma consideração importante a se fazer a respeito da publicidade é que ela 
passou de seu caráter de informação para um caráter de persuasão usando diversos 
mecanismos da produção cultural humana para convencer seu público à adesão. 
Observa-se o mesmo na pregação quando o orador utiliza-se de vários modos de 
apresentação para, em primeiro, lugar chamar a atenção do espectador e, em segundo, 
obter a adesão de mais pessoas. 

 
“Todos nós temos fraqueza, as nossas 
fraquezas são obstáculos da nossa 
vida, não tem super-man não meu 
filho. Ai super-man evangélico, 
tchan, tcharan, tchan-tchan-tchan-
tchan, eu sou o super-man” ((voz 
cantada)). 
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 O fragmento acima mostra um orador que usa uma voz melodiosa em sua 
pregação, unindo-se a este tipo de modulação os movimentos cinéstesicos-corporais 
vistos nas figuras 08, 09 e 10, trabalhando claramente no seu público o humor 
característico de outros discursos e gêneros e fortemente usado pela publicidade para 
envolvimento de seu público.  

O estudo dos níveis de análise tele-fílmica mostrando cena e sequência, 
juntamente com o estudo da gramática do design visual, em que se observa a postura do 
orador em relação ao público, possibilita a compreensão de que estes recursos 
publicitários e humorísticos envolvendo posturas da voz e movimento do corpo estão 
presentes no discurso religioso. 
 Para se compreender os motivos que levam o discurso religioso a abrigar 
mecanismos da publicidade, recorre-se ao conceito de recontextualização elaborado pela 
ACD, aqui compreendido como um processo que pode ser visto como uma relação 
dialética entre os vários estilos presentes na sociedade, entendendo que, de um lado uma 
entidade externa (em nosso caso, o discurso publicitário) se expande em um novo 
espaço e por outro lado, espaços já pré-estabelecidos (como é o caso do discurso 
religioso), com suas próprias características são apropriados por outras práticas sociais. 
 Este processo vai além da colonização das ordens de discursos por apresentar a 
relação dialética que se estabelece entre as práticas sociais envolvendo o discurso. 
Observa-se aqui um movimento oposto ao da colonização evidenciando que é o 
discurso religioso que se apropria de certas práticas sociais da publicidade, podendo 
expandir-se e, para muito além de sua manutenção, cria condições de adquirir novos 
adeptos em grande escala. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 

A análise dos dados revelou que ocorre a recontextualização do discurso 
religioso por meio de práticas da publicidade no evento “pregação religiosa” em uma 
relação dialética: uma prática constitui a outra sem, no entanto, reduzir-se a esta.  

Entende-se assim que a publicidade ganhou proporções onipresentes, pela 
necessidade que as instâncias sociais apresentam de produzir mercadorias para o 
consumo tal atividade consumidora, passa, portanto, da consideração dos objetos em 
seu valor-de-uso determinado pelas propriedades materialmente inerentes à mercadoria 
à agregação de um valor-de-troca simbólico. Se o primeiro se pode definir em termos 
individuais, este último é estritamente social, por promover o relacionamento entre 
diversos produtores.  

Fica claro por tanto que a prática do discurso religioso desenvolve determinados 
mecanismos tecnológicos e midiáticos para produzir aquilo que ficou conhecido como 
proposta única de venda da publicidade, em que o discurso religioso agora se propõe. 
 Dentre os mecanismos constatou-se a primordialmente a presença, já usada pela 
publicidade, do discurso lúdico no evento social “pregação religiosa”, o que se pôde 
depreender pelo emprego de movimentos sinestésicos-corporais, próprios de domínios 
de outras práticas e eventos sociais, como as práticas teatrais. Dando ênfase a tais 
movimentos tem-se o uso de recurso tecnológicos, a exemplo dos jogos de ângulos de 
câmera próprios de um evento telefílmicono.  
Estas novas tendências do discurso religioso vêm confirmar o que se postula sobre 
publicidade, quando esta, por meio da globalização de caráter capitalista e neo-liberal, 
tem se tornado cada vez mais não só presente nas práticas sociodiscursivas como 
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necessária para à produção, distribuição e consumo de práticas ideológicas que se 
pretendem fixas e hegemônicas. 
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Resumo: O racismo é uma prática presente em nossa sociedade. Cunha Junior (2007, p.1) afirma que em âmbito 
educacional o falar sobre os negros se dá de “forma inadequada e preenchida de preconceitos e racismo que 
inferiorizam a população negra”. Com base nisso, e motivado pelos nos estudos de doutorado Ramos Lopes (2010), esta 
pesquisa tem por objetivo investigar o posicionamento de estudantes do ensino médio, de pertencimentos étnicos 
variados, em relação às práticas discursivas circundantes na escola que versam sobre as relações interraciais, a fim de 
identificar discursos sinalizadores por práticas inferiorizadoras da imagem do sujeito negro. Para tal, este trabalho conta 
com o embasamento das ciências da linguagem: Análise do discurso (ORLANDI, 2007) e a lingüística Aplicada 
moderna (MOITA LOPES, 2006; SIGNORINI, 1998). Esta última permite a flexibilidade de transcender a outras áreas 
do conhecimento para compreensão do objeto de estudo em questão. Assim, adentrou-se pelos estudos culturais o que 
possibilitou a compreensão de conceitos essenciais para este trabalho como a “Identidade” (BAUMAN, 2003; 2005) e 
também a discussão sobre teorias relacionadas a negritude (MUNANGA, 2006). Metodologicamente foi percorrido um 
caminho que possibilitou o registro dos discursos presentes na Escola (campo de pesquisa) pela utilização de 
instrumentos de pesquisa como: conversas informais, notas de campo, entrevistas semiestruturadas (DUTRA 2002; 
CHIZZOTI, 2005; ROLLEMBERG, 2003). O corpus está construído por meio de 61 discursos referentes ao tratamento 
dado aos negros nas práticas escolar. Os resultados revelam discursos discriminatórios que se perpetuam por décadas e 
que muitas vezes são silenciados. Compreendemos que a linguagem tem um papel alicerçal na praticas discriminatórias 
escolares por se constituir no principal processo de interação entre os sujeitos sociais que freqüentam a escola.  
 
PALAVRAS-CHAVE: práticas discursivas; práticas discriminatórias; identidade etnicorracial. 

 

 

INTRODUCÃO 

A temática etnicorracial tem ganhado relevância na contemporaneidade. Sua discussão 
reflete questões das quais se construíram historicamente no Brasil por meio do regime de escravidão 
e que desde esse período continua presente em nosso cotidiano seja de maneira explicita ou 
“silenciada” (ORLANDI,2007). Essa realidade adentra o âmbito escolar interferindo na formação 
social dos sujeitos, tanto discentes quanto docentes, que se encontram despreparados para lhe dar 
com as práticas sociais discriminatórias que circulam na esfera escolar.   

Na perspectiva exposta, o projeto “A ESCOLA E OS AMIGOS: espaços para a 
construção e (des)construção de práticas discursivas relacionadas à discriminação racial” idealizado 
no âmbito institucional da UERN, é motivado pela necessidade de se discutir as questões referentes 
às relações raciais no âmbito escolar a fim de observar quais os sentidos que circulam sobre o 
preconceito racial nas práticas escolares. 

Como referência destaca-se a Tese de doutorado de Ramos Lopes (2010) cuja 
singularidade reflete diretrizes para esta pesquisa no tocante ao trabalho com as identidades de 
sujeitos negros mediante o seu processo de construção. Na pesquisa desenvolvida por Ramos Lopes 
(2010) a escola é apontada como uma das principais instâncias sociais pelas quais os sujeitos negros 
se valem para construírem sua identidade.  
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Esta pesquisa questiona: qual o posicionamento de estudantes de pertencimentos raciais 
variados acerca da abordagem na escola em relação às práticas discriminatórias raciais? Com foco 
nesse questionamento se propõem a problematizar discursos circulantes nas práticas escolares 
relacionados à imagens de sujeitos negros e negras. 

 Especificamente procura (a) identificar possíveis discursos dos estudantes investigados, 
que ao circularem na escola se reverberam em práticas discriminatórias e preconceituosas 
inferiorizadoras da imagem do sujeito negro. (b) descrever as posições de estudantes do Ensino 
Médio de duas escolas públicas da cidade de Assú, RN a respeito do trabalho desenvolvido nas 
práticas escolares em relação à discussão etnicorracial.  

  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os sujeitos da pesquisa 

Alunos de pertencimentos raciais variados de duas escolas públicas da cidade do Assú. 
Foram entrevistados alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino médio justificado pelo fato de que estes 
alunos tenham um maior tempo de vivências escolares, pois já estão mais próximos a concluírem o 
ensino básico. 

Pressupostos teórico-metodológicos 

Estabelecida no âmbito das ciências sociais esta pesquisa é pautada na Análise do 
Discurso Francesa tendo como matriz a lingüística aplicada (LA) para que, “partindo de um 
problema que os indivíduos vivenciam no seu cotidiano ao usar a linguagem na sua função social” 
(MOITA LOPES, 2006; SIGNORINI, 1998), seja possível trabalhar com a linguagem na sua 
vivacidade e produção de sentidos. Por este motivo “essa pesquisa observará a linguagem por meio 
de um discurso situado” (RAMOS-LOPES, 2010).  

A abordagem teórica perpassa pelas teorias advindas da LA (lingüística aplicada) 
focando a vertente contemporânea da LA crítica, hibrida mestiça, indisciplinar e transgressiva 
(MOITA LOPES, 2006); a Análise do Discurso Francesa com destaque para os variados efeitos de 
sentidos, a política do silenciamento e construtos sobre língua, linguagem, discurso, interdiscurso e 
sujeito (ORLANDI, 1999, 2005 e 2007). Também recorre aos Estudos Culturais focando o conceito 
de identidade (BAUMAN, 2003, 2005) e discussões sobre negritude (CUNHA JR., 2007, 
MUNANGA, 2006 E RAMOS-LOPES, 2010). 

No tocante ao aspecto hermenêutico desta pesquisa é importante lembrar que: 
 

No paradigma interpretativista do pressuposto da reflexibilidade, isto é a pesquisa 
qualitativa aceita o fato de que o pesquisador é parte do mundo que ele pesquisa. 
Seguindo o paradigma interpretativista, o cientista social é membro de uma 
sociedade e de uma cultura, o que certamente afeta a forma como ele vê o mundo. 
Portanto de acordo com esse paradigma não existe uma análise de fatos culturais 
absolutamente objetiva, pois essa não pode ser dissociada completamente das 
crenças e da visão de mundo do pesquisador. (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 58) 

Tal afirmação é tomada como referência no sentido de que a inserção dos pesquisadores 
no campo de pesquisa possibilitou a interação com os sujeitos pesquisados. Em relação à análise 
dos dados construídos é necessário saber que não são análises objetivas que teçam ou formulem 
uma teoria absoluta, mas uma análise subjetiva com base no que se observa na superfície do corpus 
adentrando pelas teorias adotadas juntamente com as impressões dos pesquisadores durante o 
processo de pesquisa, uma vez que estes também possuem suas subjetividades e interagiram com 
sujeitos que se configuram com identidades singulares (BAUMAN, 2005). 
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A construção dos dados e instrumentos da pesquisa. 

Os dados foram coletados no período de fevereiro 2011 a maio de 2011. Para essa 
efetivação foi realizada uma roda de conversa em duas escolas públicas da cidade de Assú, RN. A 
diversidade dos lugares de fala possibilitou uma melhor interpretação dos dados coletados e 
contribuiu para que estes não se constituíssem em contexto unilateral 

Na roda de conversa foram problematizadas algumas histórias envolvidas pela temática 
etnicorracial. As provocações foram feitas pela professora Francisca Ramos-Lopes, coordenadora do 
projeto PIBIC (A escola e os amigos) auxiliadas pelo graduando/bolsista Francisco Allyson Rocha. Essa 
"provocação” se deu de a partir da leitura e reflexão de histórias de vida da Tese de Doutorado de 
Ramos-Lopes (2010) e de um clássico da literatura brasileira intitulado: Menina bonita do laço de fita 

da escritora Ana Maria Machado (2000). O interesse foi que, por meio dos textos expostos, os alunos 
pudessem construir e (re) construir suas impressões sobre a temática etnicorracial e resgatarem 
momentos de suas vidas em que o assunto abordado se fez presente. 

Nas rodas de conversas realizaram-se entrevistas semiestruturadas, as quais foram 
consideradas nessa pesquisa como narrativas escritas, tendo em vista que o diálogo estabelecido 
possibilitou aos sujeitos contarem oralmente e registrarem por escrito fatos vivenciados ou 
presenciados em suas vidas em relação ao tema exposto.  A esse respeito, Dutra (2002, p. 374) 
afirma: 

Através da narrativa, podemos nos aproximar da experiência, tal como ela é vivida 
pelo narrador. A modalidade da narrativa mantém os valores e percepções 
presentes na experiência narrada, contidos na história do sujeito e transmitida 
naquele momento para o pesquisador. O narrador não “informa” sobre sua 
experiência, mas conta sobre ela, dando oportunidade para que o outro a escute e a 
transforme de acordo com a sua interpretação, levando a experiência a uma maior 
amplitude [...]. A narrativa tem capacidade de suscitar, nos seus ouvintes, os mais 
diversos conteúdos e estados emocionais, uma vez que, diferentemente da 
informação, ela não nos fornece respostas. Pelo contrário, a experiência vivida e 
transmitida pelo narrador nos sensibiliza, alcança-nos nos significados que 
atribuímos à experiência, assimilando-a de acordo com a nossa.   

Nesse sentido, Moita Lopes (2002) descreve a narrativa como instrumento que permite 
a realização de jogos de significado da história narrada. No entanto, essas narrativas podem variar 
entre orais e escritas (CHIZZOTI, 2005; ROLLEMBERG, 2003). Nesta produção se determinou que 
fossem analisadas as narrativas escritas pelos sujeitos colaboradores (alunos), as quais, posteriormente, 
foram organizadas em uma versão digital e impressas pelo bolsista da pesquisa. As questões que 
nortearam a discussão (entrevistas semiestruturadas), consideradas como narrativas escritas foram: 

a) Na sua opinião, como em sua escola e na sociedade são tratados as 
pessoas negras, homossexuais, deficientes físicos,os pobres etc.? Cite algum 
exemplo. 

b) Na sua escola é comum os docentes trabalharem temáticas que falem 
sobre preconceito, negritude, discriminação, igualdade social, respeito à 
diversidade? Comente. 

A utilização desses instrumentos possibilitou a construção do corpus desta pesquisa, ou 
seja, 61 depoimentos a serem analisados parcialmente neste trabalho e disponibilizados ao Banco de 
dados do Grupo de pesquisa PRADILE (Práticas discursivas linguagens e ensino- UERN, CAWSL, 
Depto de Letras, Assu, RN) para trabalhos futuros que venham a ser desenvolvidos com a temática.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mediante as discussões que circulam em nossa sociedade sobre Negritude é possível 
observar que muitos aspectos advindos de uma colonização escravocrata se configuram em práticas 
discriminatórias difundidas pelas práticas discursivas. Em se tratando do contexto escolar e 
afrodescendência afirma o pesquisador Cunha Junior (2007, p. 01): 

Devido ao racismo os alunos negros são motivos de chacotas e insultos pelos 
colegas. As piadinhas com os negros não são simples brincadeiras. Elas são 
responsáveis pela desqualificação social da população negra. Com estas piadas se 
aprende a desfazer da imagem do negro. 

Nesta pesquisa pode-se confirmar a afirmação de Cunha Junior (2007) como também 
apontar que as práticas discriminatórias no âmbito escolar tem se edificado por meio da linguagem. 
Observe-se o discurso de um dos sujeitos investigados ao ser questionado sobre o tratamento que 
recebe os negros e os demais grupos inferiorizados: 

No colégio muitos apelidos bestas como: filho de chocadeira, negro nojento, 
orelha de abano, cara de pára-choque. Apelidos ofensivos já disseram comigo, 
mas eu não liguei, se der bola para eles vão continuar apelidando na cidade são 
mais amigáveis como, por exemplo: Fan fan, negrinho, priquitim, Zé rolinha. 
Mas as pessoas não se conscientizam não que ser apelidado é preconceito, porque 
você amigo preto ou branco não apelide. As pessoas têm preconceito só porque 
uma mulher ou um homem gosta do mesmo sexo eles não estão ofendendo a 
ninguém todo mundo é livre para escolher. (ALUNO 44) 

     Com base nos estudos de Santos (1980), a autora Ramos-Lopes (2007) destaca que no 
Brasil, é quase consensual tratar às pessoas como animais. Para isso reporta-se há alguns fatos 
sociais, tais como, o tratamento da polícia, que muitas vezes dá ordem de prisão porque alguém 
pode se encontrar em atitude suspeita. Esta é considerada por Santos (1980), como uma invenção 
“diabólica” da polícia brasileira. Acresce o argumento de que em uma democracia verdadeira as 
pessoas não são tratadas amistosamente, ou seja, como bichos. Para ele, isso é uma prova de que 
não existe nenhuma forma de democracia, principalmente a racial, pois, no Brasil, não há muita 
diferença. No geral, “maltratar os pobres é maltratar as pessoas de cor” (SANTOS, 1908, p. 65).  

 
Como todo negro, magro, pouco popular eu também passei por situações de 
preconceito, como: olha lá o neguinho, quando sumia algo alguém por 
brincadeira dizia foi ele (comigo), enfim eu não tenho ressentimentos nem fico 
com raiva por que se não eu vou ficar louco, então eu levo numa boa, e sempre na 
esportiva (ALUNO 21) 

As “piadinhas” se configuram em enunciados de sentido pejorativos que se banalizam 
por meio de expressões linguísticas. Essa linguagem justifica e evidencia o posicionamento social 
de quem difunde o discurso discriminatório tendo como referência a história do sujeito negro, 
produzindo efeitos de sentido negativos que circulam socialmente. Observou-se ainda que na escola 
esses apelidos adquiram um tom mais agressivo em relação aos demais ambientes sociais 
justificados pelo aluno 44 que na “rua” os apelidos são mais “amigáveis”. Ainda em relação ao 
tratamento afirmou: 

Pessoas negras na escola e na sociedade são tratadas, com piadas ou apelidos 
como o negrinho, o moreno e etc. homossexuais são tratados como aberrações 
como apelidos ai ex: a bicha louca e etc. deficientes físicos são tratados como 
doentes aleijadinho e com piadas... pobres é mais com piadas, divisão social que as 
vezes humilha os pobres... de algo! (ALUNO 23) 
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 O tratamento amistoso dirigido a qualquer pessoa, independente da raça, cor ou 
religião, tanto pode ser físico como verbalizado. Há determinadas agressões oralizadas que ferem 
tanto as pessoas, quanto uma agressão física (RAMOS-LOPES, 2007).  

            Nos discursos apresentados, percebe-se a visão intrínseca de uma idéia negativa das 
pessoas de cor. Nessa linha de pensamento, De Paula (2005, p. 91), ao se posicionar sobre a questão 
do racismo no Brasil, comenta que mesmo “na escola o olhar sobre muitas crianças negras é de 
menosprezo ou resignação. Ela é vista como uma possibilidade iminente de fracasso. Vivemos sob a 
égide de que todos os negros são agressivos e violentos, preguiçosos e manemolentes”.  

     O ponto de partida para as discussões deste trabalho é de que a prática 
discriminatória é verbalizada por meio de uma linguagem que proporcionam jogos de sentido 
pejorativo que denigrem a imagem do sujeito negro. 

 
Ser negro é ser diferente?  

Nessa seção atende-se ao primeiro objetivo da pesquisa quando se identifica possíveis 
discursos dos estudantes investigados, que ao circularem na escola se reverberam em práticas 
discriminatórias e preconceituosas inferiorizadoras da imagem do sujeito negro.  

Compreender a diferença por meio da linguagem se constitui em uma tarefa um tanto 
desafiadora, uma vez que nesta pesquisa qualitativa, de caráter interpretativista, os efeitos de 
sentido formulam jogos de compreensão que influencia diretamente na tarefa do pesquisador.   

Recorrendo aos estudos do Sociólogo polonês Bauman (2003, p. 21) observa-se que: 
 

“Identidade” significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular — e 
assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar. E no entanto a 
vulnerabilidade das identidades individuais e a  precariedade da solitária 
construção da identidade levam os construtores  da identidade a procurar cabides 
em que possam, em conjunto, pendurar  seus medos e ansiedades individualmente 
experimentados e, depois disso, realizar os ritos de exorcismo em companhia de 
outros indivíduos também  assustados e ansiosos.  

Bauman (2003) nos diz que a construção das identidades é marcada pelas buscas e 
divisões, isso significa dizer que o processo pelo qual o sujeito passa é complexo e tem como 
produto final a construção de uma identidade que o configure como ser singular, no entanto 
vulnerável a identificar-se com um determinado grupo ou comunidade.  

Ainda relacionado à diferença trazemos a esta discussão a questão etnicorracial. 
Sabemos que desde o surgimento do conceito de Raça nas ciências modernas no sec. XX provocou 
a difusão de idéias racistas ao categorizar a raça humana por características biológicas. Esse fato 
provocou desdobramentos que levou a homem a pensar durante muito tempo que a diferença física 
pode vir a ser sinônimo de “Status” entre os homens e passou a dar uma roupagem estigmatizada às 
características psicológicas do individuo interferindo diretamente no seu processo de formação da 
identidade mediante ao contexto social (RAMOS-LOPES, 2010). Assim, a cor passou a ser um 
divisor da humanidade atrelado a outros conflitos sociais. Como reflexo destas afirmações observe-
se os discursos a seguir da Aluna 06 ao ser questionada se já havia sofrido ou presenciado algum ato 
de discriminação: 

Sim, já fui discriminada muitas vezes, sou casada tenho 18 anos meu esposo é 
bem mais moreno que eu, eu sou clara e cabelos loiros lisos ele tem o cabelo bem 
enroladinho. Um dia eu e ele estávamos em uma festa e uma amiga minha me viu 
com ele. No outro dia, ela me perguntou: “aquele preto que é seu marido?” eu 
disse que sim e que ele era preto, mas é como qualquer outro. Mas sempre quando 
eu e ele chegamos às festas ou em uma lanchonete sempre as pessoas ficam 
olhando. E as pessoas olham para mim e falam: o que você viu nesse nego? Eu 
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não gosto fico triste. E não é por causa e por causa da cor que interfere no que a 
pessoa é. (ALUNA 06) 

O discurso da aluna 06 revela natureza de um dos conflitos que muitos Negros 
enfrentam na sociedade: o relacionamento afetivo interracial. A prática preconceituosa estende-se 
pelas vivências da aluna e esta que se posiciona como “branca”, sente o preconceito por causa do 
relacionamento que mantêm com um Negro. Fica evidente que na visão dos indivíduos que fazem 
parte do grupo social da aluna ser branca e manter um relacionamento afetivo com um negro são 
pontos questionáveis, dessa forma os enunciados “aquele preto que é seu marido?” e “o que você 
viu nesse nego?” induz para o sentido de que esta união afetiva não constitui uma relação natural 
entre a espécie humana. Notam-se também as marcas do preconceito que circunda a formação da 
Identidade individual (BAUMAM, 2005) desta aluna ao afirmar que se sente “triste” por não gostar 
das insinuações com o marido negro, uma vez que o discurso agressor se faz presente de maneira 
critica e “verbalizada” (RAMOS-LOPES, 2007) na escolha da mesma.   

A Escola e a discussão etnicorracial 

Nesse tópico, concernente ao segundo objetivo da pesquisa, apresenta-se um recorte das 
posições de estudantes do Ensino Médio de duas escolas públicas da cidade de Assú, RN a respeito 
do trabalho desenvolvido nas práticas escolares em relação à discussão etnicorracial. Nessa 
perspectiva foram indagados se na sua escola é comum os docentes trabalharem temáticas que 
falem sobre preconceito, negritude, discriminação, igualdade social, respeito à diversidade. Alguns 
destacam: 

Não. Mas sempre os professores nos falam dos preconceitos do mundo e dizem 
que a gente não pode ter preconceitos. (ALUNO 36) 

Falam mais não muito. Alguns fazem palestras, debates e trabalhos, sobre o 
assunto mais acredito que poderia haver mais não por parte deles mais pelos 
alunos. (ALUNO 43) 

Os alunos negros são motivo de deboche para outros alunos e até mesmo 
eles são como se fossem excluídos porque eles fazem sentir diferente por sua cor e 
eles colocam apelidos (que são BULLIYNG) certamente errados porque todos nos 
somos iguais não importa se sejamos negros, pobres, deficientes, todos nos um dia 
entrará no reino dos céus. Os professores não trabalham esse tipo de assunto, o 
porquê não sabemos, mas com certeza se trabalhassem ia ser interessante e o 
objetivo do assunto é diminuir a descriminação que é tão comum nos colégios. 
(ALUNO 40) 

Alguns tocam no assunto que a gente deve respeitar o defeito do outro [...]. 
(ALUNO 53) 

 Por meio destes discursos fica evidente que o trabalho da escola em relação às práticas 
discriminatórias racistas é relativamente omisso. Veja-se que o aluno 36 afirma “os professores nos 
falam dos preconceitos do mundo”, com isso percebe-se que a discussão é generalizada provocando 
efeitos de sentido contraditórios as formas de combate ao preconceito que se manifesta de varias 
formas com pessoas, grupos e vivencias diferenciadas. Também é perceptível o silenciamento da 
escola quando o aluno 40 destaca que “Os professores não trabalham esse tipo de assunto, o porquê 
não sabemos, mas com certeza se trabalhassem ia ser interessante”, e completa afirmando ser 
comum a discriminação na escola. Ou seja, nas práticas discursivas escolares há uma banalização 
das questões etnicorraciais já que estas não recebem um tratamento adequado. 

Considera-se que o trabalho da escola deve ser pautado na compreensão da natureza dos 
conflitos dos quais os alunos vivenciam. Principalmente se tratando das questões relacionadas às 
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diferenças, sejam elas etnicorraciais, sexuais, financeiras etc. Para que discursos como o do aluno 
53 não ganhe dimensões das quais a escola não dê conta de redimensioná-los, já que a “diferença” é 
“brutalmente” confundida com “defeito”.  

 
 

CONCLUSÃO 

Conclui-se nesta pesquisa que nas práticas discursivas escolares a linguagem, em muitas 
ocasiões, é o espaço no qual as práticas discriminatórias se efetivam e ganham dimensões das quais 
a escola ainda não consegue eliminar. Desse modo, compreende-se que as “piadinhas” (CUNHA 
JUNIOR 2007) se constituem em acontecimentos agravantes para os atos de preconceito e 
discriminação, estes embasadas por fatores históricos advindos da época da colonização do povo 
brasileiro. 

Observou-se ainda que as relações etnicorraciais entre os sujeitos desta pesquisa são 
marcadas por discursos que banalizam a questão da diferença fazendo com que o processo de 
formação de suas identidades seja interferido por discursos confusos como “a gente deve respeitar o 
defeito do outro”, uma vez que as características dos indivíduos pertencentes a um determinado 
grupo ou comunidade são interpretadas como “defeito”. (BAUMAN, 2003) 

Quanto a Escola nota-se uma acentuada necessidade para abertura de espaços de 
diálogos nos quais a discussão etnicorracial se dimensione e adentre pelo universo escolar como um 
agente eficaz no combate ao preconceito.   
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RESUMO: É sabido que a gramática tradicional trata as conjunções como uma classe fechada cujos 
elementos servem apenas para relacionar termos ou duas orações, sem preocupação com os fenômenos de 
mudança   variação e com as funções desempenhadas. Esta investigação tem como objetivo analisar as 
manifestações de gramaticalização das conjunções resultantes dos estudos difundidos na literatura 
linguística brasileira. Foram realizadas coletas e análises de estudos empíricos, apresentados em 
publicações eletrônicas de teses, dissertações, monografias, livros, anais de eventos, artigos em 
periódicos, entre outros. Focaliza as trajetórias de regularização caracterizando quanto a: direção e 
esquemas formais   semânticos; categoria fonte e as funções (gramatical/pragmática/discursiva) derivadas;  
processos/mecanismos de mudança envolvidos; dimensão cronológica (sincrônica, diacrônica e 
pancrônica). O cruzamento das variáveis envolvidas foi feito por meio do programa SPSS para o cálculo 
de freqüência e correlação dos fatores. Os resultados empíricos revelam a tendência unidirecional de 
gramaticalização advérbio > conjunção, seguindo a escala de abstratização ESPAÇO > TEMPO > 
TEXTO.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Gramaticalização. Trajetória. Conjunção. Unidirecionalidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 Assumindo a língua, portanto a gramática, como dinâmica, emergente, um sistema cujas 
estruturas linguísticas, por influências decorrentes de situações interativas reais, vão variando, 
mudando e regularizando-se, sabemos que as formas linguísticas tendem a ajustar-se às 
necessidades informacionais dos falantes, gerando variações ou mudanças de itens ou 
construções lexicais.  
 Diferentemente da gramática tradicional, esses fenômenos, cada vez mais, são estudados 
à luz do Funcionalismo Linguístico, no intuito de dar conta desse dinamismo, verificando como 
a língua é usada nos processos comunicativos, as circunstâncias discursivas e as condições de 
produção. 

Sabemos que há divergências em relação ao conceito de conjunção e discordâncias entre 
linguistas e gramáticos na interpretação do sentido assumido pelas conjunções nos diferentes 
contextos em que são usadas.  

De forma geral, as conjunções, é uma classe que a gramática tradicional trata como 
elementos que servem apenas para relacionar dois termos ou duas orações, ou seja, são 
apresentados como elementos meramente relacionais sem outras funções. Tomemos, pois, como 
exemplo, a posição de Bechara (1999, p.319-20) quando afirma:  
    

A língua possui unidades que têm por missão reunir orações num mesmo 
enunciado. Estas unidades são tradicionalmente chamadas conjunções, que se 

                                                             
1 Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela concessão de bolsa no 
período de 2009 a 2010.   
2 Bolsista PIBIC CNPq/UERN e aluna do 7º período do curso de Licenciatura em Letras do Câmpus Avançado 
Prefeito Walter de Sá Leitão/UERN, em Açu/RN.   
3 Professor Adjunto de Linguística do curso de Licenciatura em Letras do Câmpus Avançado Prefeito Walter de Sá 
Leitão/UERN, em Açu/RN. 
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repartem em dois tipos: coordenadas (chamadas conectores) e subordinadas 
(chamadas transpositores).  

 
Mas, segundo Meillet (1912), as conjunções pertencem a uma classe de palavras que 

sempre esteve sujeita a mudança e têm apresentado um domínio extremamente fértil nos estudos 
sobre fenômenos de gramaticalização. Trabalhos funcionalistas contemporâneos, como o de 
Traugott (1982) e de Traugott e König (1991),  contribuíram para o estudo da gramaticalização 
de conjunções, principalmente no que se referem à reconstrução da mudança semântica desses 
itens. 

Esta investigação teve como objetivo analisar as manifestações de gramaticalização das 
conjunções resultantes dos estudos difundidos na literatura linguística brasileira e, com base nos 
resultados de estudos empíricos, reuni-las em um glossário com as respectivas trajetórias.    

Para tanto, foi feito um levantamento, em publicações eletrônicas de trabalhos 
acadêmicos, das manifestações de gramaticalização das conjunções, que, depois, foram reunidas 
em um glossário, para a observação das características de suas trajetórias de regularização. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma linha essencialmente funcionalista, principalmente 
naquilo em que o funcionalismo estuda os processos de variação e mudança linguística a partir 
da língua em uso. Baseamo-nos no funcionalismo linguístico, praticado atualmente, entre outros, 
por Givón (1979, 1995), Du Bois (1985), Hopper (1987, 1991), Heine et alii (1991), Traugott e 
König (1991), Hopper e Traugott (1993, 2003), Heine e Kuteva (2002), Briton e Traugott (2005) 
e Bybee (2010) e, no Brasil, por Martelotta et alii (1996), Furtado da Cunha (2000), Furtado da 
Cunha et alii (2003), Votre et alii (2004), Gonçalves et alii (2007),   . 
 Du Bois (1985) considera a gramática como um sistema adaptativo em que forças 
motivadoras dos fenômenos externos penetram no domínio da língua e passam a interagir com 
forças organizadoras internas, competindo e conciliando-se sistematicamente com elas. Deriva 
daí o fenômeno da gramaticalização, que pode ser visto como a evolução de construções 
relativamente livres no discurso, motivadas por necessidades comunicativas, para construções 
relativamente fixas na gramática.   

Segundo Bybee (2010), a gramaticalização é comumente definida como “o processo pelo 
qual item lexical ou uma sequência de itens tornam-se um morfema gramatical, mudando sua 
distribuição e função no processo (MEILLET, 1912; LEHMANN, 1982; HEINE; REH, 1984; 
HEINE; CLAUDI; HUNNEMEYER, 1991; HOPPER; TRAUGOTT, 2003).” E ressalva que, 
mais recentemente, tem sido observado que a gramaticalização de itens lexicais está ocorrendo 
dentro de construções particulares, criando, assim, novas construções. (BYBEE, 2003; 
TRAUGOTT, 2003). 
 Com base nessa conceituação, podemos afirmar que a unidirecionalidade constitui uma 
propriedade que permite a identificação e a descrição dos fenômenos de gramaticalização dentro 
do quadro mais amplo dos demais fenômenos de mudança linguística.  
 O processo de gramaticalização tem como princípio cognitivo a exploração de velhas 
formas para novas funções, o que faz com que conceitos concretos sejam movimentados para o 
entendimento de um elemento menos concreto.  
 Assim, os falantes e ouvintes, devido às assimetrias de suas experiências, negociam e 
adaptam funções e formas para o sucesso da troca comunicativa, permitindo que a língua altere 
os seus padrões discursivos e a sua contraparte mental. Essas negociações e adaptações geram, 
pois, mudanças que, por sua vez, são guiadas por mecanismos que regularizam e fixam seus 
usos, dentre os quais merecem destaque: metáfora e metonímia; e, por extensão, analogia e 
reanálise. 
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 De acordo com Gonçalves et al. (2007), a metáfora está ligada ao processo de 
abstratização dos significados, que podem ser lexicais ou  menos gramaticais, e passando 
metaforicamente, tornam-se gramaticais ou mais gramaticais. Assim, a gramaticalização pode ser 
motivada pela metáfora.  
 A metonímia tem sido apontada como responsável pela gramaticalização, uma vez que 
suas motivações estão no contexto linguístico e pragmático de uso de uma dada forma: há uma 
associação conceitual entre entidades de algum modo contíguas, de forma que o item linguístico 
que é usado em referência a uma delas passa a ser usado também para outra. 
 A reanálise pode ser definida como uma mudança na estrutura de uma expressão que não 
envolve qualquer modificação imediata ou intrínseca de sua manifestação aparente, ela não é 
diretamente observável.  Para Hopper e Traugott (2003), no mecanismo de reanálise, as 
propriedades gramaticais, sendo elas, sintáticas, morfológicas e semânticas das formas são 
modificadas, quanto a sua interpretação, mas não a sua forma. 

Já o mecanismo da analogia “se refere à atração de formas preexistentes por outras 
construções também já existentes no sistema e envolve inovações ao longo do eixo 
paradigmático” (GONÇALVES, 2007, p.49). Ou seja, não promove mudança na regra apenas 
permite um desenvolvimento das mudanças trazidas pela reanálise. 
 Os estudos sobre a gramaticalização de itens e construções linguísticas geralmente 
lançam mão de uma abordagem sincrônica, por meio da qual compreende a gramaticalização 
como um fenômeno sintático, discurso e pragmático, a partir dos contextos que ocorrem. 
Também utilizam a perspectiva diacrônica para averiguar a origem e o desenvolvimento das 
mudanças por que passam os fenômenos linguísticos. Ou ainda se valem de uma abordagem 
pancrônica que, com base em dados da história da língua, corrobora as evidências sincrônicas 
flagradas no continuum da gramaticalização da expressão em análise. 

Tomando por base esses conceitos, o trabalho consistiu em fazer uma pesquisa descritiva, 
por meio de registro e de análise e interpretação dos processos de gramaticalização de 
conjunções linguísticos resultantes de estudos empíricos do português do Brasil. Para tanto, foi 
feito um levantamento em publicações eletrônicas de: teses, dissertações, monografias, livros, 
anais de eventos, artigos em periódicos em teses, dissertações, monografias, livros, anais de 
eventos, artigos em periódicos, publicações eletrônicas, entre outros gêneros acadêmicos. 
 Com a coleta, obtivemos um total de 76 documentos, referentes a estudos sobre a 
gramaticalização das conjunções do português do Brasil, que resultaram em um glossário de 34 
verbetes. Dele, foram extraídas as trajetórias de regularização das conjunções, observando a 
direção e esquemas formais   semânticos; categoria fonte e as funções (gramatical/ pragmática/ 
discursiva) derivadas; processos/mecanismos de mudança envolvidos; dimensão cronológica 
(sincrônica, diacrônica e pancrônica).  Depois, foi feito o cruzamentos dessas variáveis, 
utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (NIE et al. [1968] 
2007), para uma análise quantitativa, com cálculo de frequência e cruzamento de dados e, a 
partir desses dados, fizemos uma análise qualitativa, visando explicar o fenômeno de mudança 
e/ou variação das conjuções no português do Brasil.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na investigação das publicações eletrônicas relativas à gramaticalização das conjunções, 
foi computado o total de 76 estudos que permitiram a produção de um glossário com 34 verbetes, 
cujo índice remissivo dos itens   construções conjuntivas é apresentado, a seguir, com o total dos 
respectivos estudos:  
 
A – afinal, agora (que) (07), aí (04), assim (que) (05), até que (03).  
C – contudo (03). 
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D – dado que, no dia em que, depois (03), desde. 

E – e (02), então (08), no entanto (03), entretanto (02), na época em que. 
F – feito, de forma que. 
H – na hora em que. 
I – por isso. 
J – já (03) 
L – logo. 

M – mas (02), medida (à medida que, na medida em que), modo (de modo a, de modo a que, de 

modo que).  
O – onde (05). 
P – porém (03). 
Q – que. 
S – se, se bem que, sem que, sendo que, só que (02). 
T – tempo em que, todavia (02). 
 
  A título de ilustração da constituição do glossário da gramaticalização das conjunções, 
apresentamos, a seguir, o verbete logo:  
 
 

L 
LOGO (advérbio > conjunção)    
 
 Martelotta (1993) faz estudo diacrônico sobre o elemento logo. Segundo Machado 
(1977), o elemento logo, é apresentado como um substantivo, que vem do latim locu  e 
significa lugar, local, sítio, entre outros significados e também é apresentado como advérbio, 
que vem do latim loco, ablativo locu, que pode significar no lugar, no sítio, no momento.   Para 
Martelotta (1993), isto demonstra que já no latim havia ocorrido o processo de 
gramaticalização ESPAÇO > TEMPO> TEXTO com elemento logo, que apresentava os 
valores espaciais, temporais e discursivos .  
 Martelotta (1993) afirma que, no português moderno,  meados do século XVI até os 
dias atuais, o uso espacial do elemento logo desapareceu, predominando o uso temporal, em 
que ocorrem os usos do logo temporal, como a amostra (1), e do logo conclusivo, como 
amostra (2).  
 
(1) Logo temporal 
Olha, antigamente, não sei não, sabe? Os meus foram amamentados de inicio assim, mas como eu não 
tinha muito leite, não dava pra nada, eles choravam muito mesmo, que era pouco,  quer dizer que tinha 
que fazer era mamadeira mesmo. Quer dizer que então teve que passar logo para mamadeira... 
  
(2) Logo conclusivo 
...como aliás aqui não, engraçado... e aqui se explica por um motivo, não é? Porque você, não sei se 
reparou a divisa no fundo dessa vila com a amendoeira:essa...essa o... oficina de automóveis enorme que 
tem aí. Então os muros são muitos altos, logo não tem saída pelo fundo da vila. E o ladrão que entrar 
aqui ele... tem... ele corre o risco de, de, de ser encurralado, não é? De modo que não temos tido 
problema de ladrão não. 
 
 Para Martelotta (1993), o elemento logo é originado de um processo de 
gramaticalização, via metáfora ESPAÇO > TEMPO > TEXTO (HEINE, 1991, p. 182) uma vez 
que o logo temporal vem do uso espacial que já desapareceu, e gerou a conjunção conclusiva 
logo. 
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Diante dos dados mais salientes relativos à mudança semântica e morfossintática na fala e 
na escrita da comunidade linguística brasileira, observamos uma tendência de gramaticalização 
das conjunções, que segue uma trajetória do CONCRETO > ABSTRATO.  

Quanto à direção, a unidirecionalidade foi unânime, com destaque para o esquema 
semântico ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO, com 41% das ocorrências, confirmando para o 
português do Brasil a escala de abstratização crescente do esquema direcional semântico 
proposto por Heine et al.(1991) : PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > 
QUALIDADE .  
  Quanto aos esquemas formais, 61,8% dos estudos tiveram como resultado a trajetória  
advérbio > conjunção, tendo o advérbio como categoria fonte. Dentre as conjunções que 
resultaram desse percurso, podemos citar: Afinal, agora, agora que, aí, assim, até, contudo, já, 

logo, mas, no entanto, onde, por isso, porém e todavia.  A segunda maior frequência foi do 
esquema nome > conjunção, com 14% dos estudos referentes às construções: no dia em que, na 

época em que, de forma que, na hora em que, à medida que, na medida em que, de modo a, de 

modo a que, no modo em que e tempo em que. Registramos também a ocorrência do 
desenvolvimento da conjunção para marcador discursivo, com o percentual de 14,4% das 
trajetórias.   

O total de 60,5 % dos estudos mostrou a metáfora como o processo exclusivo envolvido 
na gramaticalização das conjunções, e apenas 7,9% dos processos metáfora e a metonímia 
juntos, embora 11,8% dos estudos acusem a reanálise (por transformação metonímica)   como 
mecanismo da mudança.  

Em relação à dimensão cronológica, a maioria dos estudos sobre a gramaticalização das 
conjunções foram realizados numa perspectiva diacrônica, com o total de 42,8%, seguido de 
40,8% de trabalhos sincrônicos,  9,2% pancrônicos e  7,9% estudos numa perspectiva sincrônica 
e diacrônica juntas.   
 

CONCLUSÃO 

  

Conforme o corpus estudado, as trajetórias de mudança das conjunções tendem a revelar 
a unidirecionalidade como uma propriedade da gramaticalização em fenômenos do português do 
Brasil, principalmente por meio da escala de abstratização crescente em um movimento FONTE 
> ALVO, resultando no esquema direcional semântico ESPAÇO > TEMPO > TEXTO.  

Tanto os estudos diacrônicos como os sincrônicos revelaram a tendência de 
gramaticalização por meio do esquema direcional formal advérbio > conjunção.   

Acreditamos que essa análise possa gerar novas discussões e esclarecimentos acerca 
desse tipo especial de mudança – a gramaticalização, bem como apresentar dados que mostrem 
as tendências de unidirecionalidade do processo de gramaticalização no português do Brasil. 
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RESUMO: Este trabalho nasce das reflexões produzidas dentro do projeto de pesquisa intitulado Cartografias mito-

póeticas do continente americano: a geografia dos sentimentos e o devir-Nação na obra da escritora contemporânea 

Nélida Piñon, o qual tem por objetivo realizar leituras das narrativas produzidas por Piñon, observando como a Nação 
americana é representada em suas obras. Nesse caso, investigamos a relação entre nação e narração, que se apresenta 
como uma recorrente no contexto literário brasileiro. Assim, o presente texto tem por objetivo discuti-la a partir da 
representação de dois personagens presentes no decorrer da história da nossa literatura: o sujeito nativo e o estrangeiro. 
Essa representação geralmente se articula sob duas perspectivas em que se pode denotar uma sacralização e uma 
dessacralização da literatura. Essa última tendência será abordada em nossa análise pela leitura da obra da autora Nélida 
Piñon, renomada escritora contemporânea investigada pelo nosso projeto de pesquisa.  

PALAVRAS-CHAVE: Dessacralização; Identidade; Literatura; Sacralização;  

 

INTRODUÇÃO: NÉLIDA PIÑON: de criança sonhadora a autora renomada na 

Literatura Contemporânea 

 

A década de 1930 foi sem dúvida inesquecível para os amantes da literatura nacional, uma 

vez que foi também nessa época que o Modernismo se difundia no Brasil, sucedendo o seu marco 

inicial que foi a semana da arte moderna (1922), acontecimento esse que teve primordial 

importância no que se refere às mudanças ocorridas nesse período. E foi nessa mesma década, no 

apogeu da primeira fase do Modernismo no Brasil que nasceu, no dia 03 de maio de 1937, em Vila 

Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Nélida Cuiñas Piñon, filha do casal Carmem Cuiñas Piñon e 

Lino Piñon Muiños, ambos de origem galega, descendentes de famílias que partiram para o Brasil 

em busca de melhores condições de vida. 

Sendo filha única, desde criança Nélida era muito querida por todos na família, 

especialmente por seu pai, o qual nutria grande orgulho pela filha, que desde muito cedo tinha um 

enorme gosto pelo fantástico mundo da leitura, especialmente pela Literatura de aventura: as 

narrativas como a do marinheiro Simbab eram com as que a menina mais se identificava, uma vez 

que desvendava mistérios por meio de aventuras vividas. 

                                                             
1 Discente do Curso de Letras/Português na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), no CampusAvançado Profª 
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Email: enayan_03@hotmail.com 
2Professor Doutor em Literatura Comparada do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM. Email: 
rodrigopinon@ig.com.br 
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Nélida sempre viajava no mundos das histórias, desvendava mistérios, conhecia novos 

lugares através da sua própria imaginação, sempre foi apaixonada pela leitura, o que mais tarde 

viria a auxiliá-la na elaboração de suas obras. Aos dez anos de idade, a menina Nélida vive um 

acontecimento que mais tarde viria a servir como enredo de algumas de suas futuras obras, viaja do 

Brasil para Borela, uma pequena ilha localizada na Galícia, onde fica durante um período de dois 

anos. Lá a menina urbana tem pela primeira vez o contato com uma cultura rudimentar e passa a 

conviver com velhos contadores de histórias daquela região, o que lhe despertava grande interesse e 

admiração, já que tem a oportunidade de entrar em contato com histórias que lhe chegam pela via 

oral. 

O interesse pelo conhecimento de novas historias, fossem elas narradas pelos contadores da 

região ou lidas nos livros que Nélida ganhava de presente de seu pai, foi sem dúvida um primeiro 

passo para futuramente a fértil imaginação da garota complementar esses enredos em algumas de 

suas próprias obras, as quais, segundo afirma a própria Nélida, “uma vez iniciadas, não merecem 

parágrafo.” E esse gosto pela leitura, apreendido por nossa autora ainda mesmo enquanto criança, 

sempre foi muito estimulado por seu pai, figura relevante em sua vida, nem sabia ele que anos mais 

tarde a sua querida Nélida viria a ser consagrada como autora renomada não só aqui no Brasil, mas 

internacionalmente. 

Um fato peculiar em relação aos enredos assinalados por Nélida foi a trajetória vivida por 

sua família: em 1910, seu avô materno Daniel migra de Carballedo (Cotobade) para o Brasil, em 

busca de melhores condições de vida. Dessa maneira, trazendo na sua própria trajetória familiar a 

experiência de migrante, Piñon dará determinada ênfase a esse tipo de personagem em suas 

narrativas, dentre elas podemos citar, Fundador e a República dos Sonhos. 

Enquanto menina, ela sempre se mostrou deslumbrada com a trajetória do avô, sempre que 

podia presenciava cada momento em que o avô se pautava a contar suas aventuras. Avô esse que 

mais tarde viria a ser consagrado como personagem inspirador da neta. “Sou uma mulher a quem 

meu avô galego emprestou sua memória. Portanto, meu avô é a minha narrativa”. 

Sempre muito carinhosa e atenciosa para com a família, mostrava-se como uma fiel 

admiradora das histórias vivenciadas pela família, especialmente a parte em que descreviam o 

momento da migração para o Brasil. Essas aventuras contadas a Nélida, foram sem dúvida um 

marco inicial para seu pensamento enquanto autora, uma vez que suas obras têm um caráter 

psicológico, social e cultural. 
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Tendo mantido desde criança o gosto e interesse pelo mundo das letras, na adolescência não 

foi diferente, já que sua carreira como autora foi um tanto precoce: aos 24 anos de idade, lança seu 

primeiro livro: Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. 

Apesar de já ter proclamado seu gosto pela Literatura e de sua formação literária precoce, 

Nélida ingressa no curso de jornalismo pela PUC no Rio de Janeiro, e em 1957 gradua-se como 

jornalista, mais especificamente como repórter. Assim buscava conciliar a Literatura e a vida 

cotidiana das pessoas, uma vez que o convívio social sempre foi muito importante para ela. Por essa 

e por outras razões era sempre o motivo de maior orgulho do pai Lino, o qual faleceu antes mesmo 

da publicação do primeiro livro da filha. 

O fato de ser mulher nunca a impediu de fazer nada, sempre mostrando grande empenho em 

tudo que fazia, especialmente no que diz respeito à arte de narrar. Nélida sempre deixou claro para 

seu público que sua maior paixão era o poder da palavra, com a qual ela sempre soube lidar 

perfeitamente, mesmo quando foi acusada no início da carreira de ser considerada uma “autora de 

elite”. Essa definição é dada a autora devido ao fato de em suas escritas adotar uma postura rígida 

no que diz respeito ao uso da sintaxe: uma sintaxe bem trabalhada, marca registrada de nossa 

autora. Nélida adota em suas obras uma linguagem peculiar, que julga ser sua marca pessoal. 

Em 1989, depois de vários prêmios recebidos como marca de prestigio literário, foi eleita a 

quinta ocupante da cadeira de número trinta na Academia Brasileira de Letras (ABL), na sucessão 

de Aurélio Buarque de Holanda. Tendo desde o inicio de sua vida uma trajetória marcada por 

inúmeras conquistas, e sempre se mostrando como uma mulher de garra, que conviveu com diversas 

culturas, já que fez algumas viagens a Europa. Em 1996, Piñon chegou ao topo da Academia, sendo 

nomeada a primeira mulher, durante um período de cem anos, a presidir a Academia Brasileira de 

Letras, mesmo ano do centenário da ABL. 

Esse acontecimento foi sem duvida o grande marco de sua carreira profissional, uma vez que 

naquela época e ainda hoje, mulheres do Brasil e do mundo inteiro são vitimas de preconceito, por 

parte de pessoas que ainda tem uma visão machista. 
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DISCUSSÃO: LITERATURA E IDENTIDADE NACIONAL: DA SACRALIZAÇÃO À 
DESSACRALIZAÇÃO 

 

Geralmente, quando nos referimos à Identidade Nacional, estamos associando-a a um 
conjunto de características atribuídas a uma nação, a um povo que desfrute de uma mesma cultura, a 
uma mesma religião, a um conjunto de traços estáveis. Essa compreensão parte de uma perspectiva 
hegemônica. Todavia, os estudos sobre a questão da Identidade apontam para a complexidade do 
termo, o qual não pode mais ser interpretado como algo acabado e fechado. Atualmente, muitos 
estudiosos das Ciências Humanas e Sociais têm optado pelo uso do termo Identificação, o qual 
revelaria a idéia de processo. Nessa perspectiva, quando se fala em identidade, deve-se 
compreendê-la como um conceito bem amplo, e na literatura não é diferente. Sendo o Brasil um 
país de população heterogênea, e isso se deve ao fato de termos sido originados de diversas raças, 
portugueses, africanos, indígenas, espanhóis, dentre outros, fica então difícil delimitar uma 
identidade como sendo propriamente brasileira, conforme esclarece a crítica a respeito: “Do nosso 
ponto de vista, esta busca de identidade não deve coincidir com a “conquista de um caráter 
nacional” pelo simples motivo de que não existe “um” caráter nacional, nem uma essência 
brasileira. ”(BERND, 2003,p.12). 

Para a compreensão da noção de Identidade representada em nossas Letras, é importante 
assinalar dois processos que foram muito utilizados na formulação da identificação nacional a partir 
da literatura brasileira: o processo de sacralização e o processo de dessacralização, como discutidos 
pela crítica literária Zilá Bernd. A fim de demonstrarmos cada um dos processos, faremos alusão à 
chegada do povo português em terras brasileiras. 

Quando aqui chegaram as grandes navegações há mais de cinco séculos, os colonizadores 
vinham com algumas pretensões, dentre elas estava o desejo de difundir uma religião, a do 
cristianismo, e assim impor um novo código linguístico aos habitantes que aqui já estavam. Esses 
homens que viajaram por muito tempo a procura de riquezas e especiarias se achavam donos das 
terras que “descobriram”. E impondo uma religião e uma nova língua aos povos autóctones, 
impunham também uma nova cultura, com novos costumes e crenças. A partir daí o estrangeiro que 
migrou para nosso continente já começou a formular a nossa identidade literária, como descrita pela 
famosa Carta de Caminha ao rei de Portugal D. Manuel, mas a seu ponto de vista. No escrito 
encaminhado ao soberano de Portugal, o Brasil era visto como o Novo Mundo, “a terra em que se 
plantando tudo dá”. Uma utopia assinalada pela visão do europeu. Essa visão utópica de perfeição 
faz parte da vertente sacralizadora da literatura, como afirma Bernd: 

 

A literatura atua em determinados momentos históricos no sentido da união da 
comunidade em torno de seus mitos fundadores, de seu imaginário ou de sua 
ideologia, tendendo a uma homogeneização discursiva, à fabricação de uma palavra 

exclusiva, ou seja aquela que pratica uma ocultação sistemática do outro, uma 
representação inventada do outro.(BERND, 2003: 33) 

Presente no momento inaugural de nossas Letras, a visão sacralizadora da literatura 
brasileira se firma no Romantismo, onde o país e o sujeito que nele habita são descritos de forma 
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idealizada, na perspectiva do pensamento europeu, que tinha uma visão paradisíaca do nosso país. 
Nessa época, o Brasil era tido como o jardim do Éden, dotado de perfeição, e a figura central era o 
personagem indígena, que por aqui já estava quando os colonizadores chegaram. Na maioria dos 
escritos românticos, o índio é representado como ser puro e bravo guerreiro, com visível 
semelhança a um típico cavaleiro medieval. Eleito o indígena como representante da nossa gente, a 
figura do negro não tinha valia alguma. Esse personagem foi, até então, ocultado da nossa literatura, 
já que os autores literários da época buscavam retratar somente a figura heroica do índio. 

Dessa forma, a produção literária no Brasil tinha um caráter sacralizante, uma vez que o 
maior objetivo dos escritores era o de exaltação da nacionalidade, como podemos perceber na 
Canção do Exílio de Gonçalves Dias e nos romances indianistas de José de Alencar. O Brasil dos 
escritores do século XVIII era tido como um lugar paradisíaco, dotado de perfeição, o que, por 
sinal, é cantado na letra do chamado Hino Nacional.  

No contexto de produção literária brasileira, podemos perceber essa relação entre Literatura 
e Identidade Nacional especialmente em dois momentos de nossa tradição: no Romantismo e no 
Modernismo. Tomando ainda a figura indígena, veremos a dupla caracterização desse personagem. 
As características presentes no índio do Romantismo não são as mesmas atribuídas a ele no 
Modernismo.  Para escritores como José de Alencar, em O Guarani, obra que representa 
nitidamente a função sacralizadora da literatura, o índio é visto como sujeito heroico, protetor, 
personagem exótico que assume a função de protagonista e mocinho das grandes obras literárias 
dessa época. Isso é comprovado no decorrer de todo o romance, no qual Peri é figurado como 
guerreiro, que enfrenta tudo e todos pelo bem de Ceci e de sua família, luta até o fim e termina com 
sua amada. A representação da nacionalidade nessa fase era pautada sob uma visão elitizada, a 
periferia e sua realidade não tinham espaço na produção literária daquela época. Era uma visão 
unilateral dos fatos, conforme aponta Santiago: 

 

A América transforma-se em cópia, simulacro que se quer mais e mais semelhante 
ao original, quando sua originalidade não se encontraria na cópia do modelo 
original, mas em sua origem, apagada completamente pelos conquistadores. Pelo 
extermínio constante dos traços originais, pelo esquecimento da origem, o 
fenômeno de duplicação se estabelece como a única regra válida de civilização. 
(SANTIAGO, 2000: 14) 

 

Sendo assim a construção da identidade nacional nesse contexto era vista sob o prisma de 
apenas um ângulo, “que circunscreve a realidade a um único quadro de referencias”. ( BERND, 
2003,p.19). Nesse caso, a referência única é o índio, mas não o original, e sim, como aponta o 
crítico, uma cópia, semelhante-simulado do cavaleiro medieval. Além da exaltação do indígena, a 
valoração exagerada do ambiente natural é também muito pertinente nas obras do Romantismo. 
Nesse contexto, não era permitido abordar os traços negativos do Novo Mundo. A visão que se 
tinha da nossa realidade era muito fechada e não admitia que se visse miséria, seca, desigualdade e 
injustiças, temas que no momento de dessacralização da literatura nacional foram muito abordados 
por escritores modernos como, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Euclides da Cunha, por 
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exemplo. Essa realidade também é trabalhada pela autora contemporânea Nélida Piñon, a qual 
busca enfocar a figura do migrante e as dificuldades que esse personagem enfrenta quando chega à 
terra nova. 

Como a figura do índio na nossa produção literária sempre teve um papel relevante, como já 
assinalamos pela sua repercussão no Romantismo, no Modernismo (séc. XX) não foi diferente, já 
que figura como personagem principal de algumas obras, todavia agora na condição de canibal, de 
antagonista. Sendo assim, há uma quebra dos paradigmas marcados pelo Romantismo, a ideologia 
de figura heroica foi rompida. Foi nessa fase também que a imagem de paraíso atribuída ao Brasil 
deixou de ser vista e idealizada, para passar a ser um processo baseado no personagem real que 
vivia na nação. Dessa maneira, a pretensão maior do Modernismo não era a de mistificar um 
personagem, como acontecia no Romantismo, mas refletir sobre a formação identitária do brasileiro 
como um todo, e as consequências vindas dessa formação.  

Essa representação vista no Modernismo pode ser explicita na obra de Mário de Andrade, 
Macunaína, o herói sem nenhum caráter. Aqui o índio é desmistificado da figuração de bom caráter, 
passando a ser representado pela imagem de esperto, sem escrúpulos e que tem como principal 
propósito se dar bem em todas as situações a ele apresentadas. 

A dupla caracterização do índio, ora no Romantismo outrora no Modernismo pode ser vista 
como uma tentativa de construção de um caráter identitário nacional. Vale ressaltar que, neste 
último, essa caracterização reverte os procedimentos instaurados no século XVIII e XIX. É uma 
nova visão que aqui se instaura: 

Vemos aí uma função dessacralizante da literatura, ou seja, aquela que corresponde 
a desmontagem do sistema que vinha se construindo.[...]A obra de Mário de 
Andrade constitui-se em uma tentativa de captar o discurso excluído, de escutar as 
vozes até aqui mantidas na periferia do sistema, marginalizadas pela fala 
hegemônica das elites culturais do País. (BERND, 2003: 63,64). 

 

Assim a trajetória do índio nessa perspectiva modernista nada mais é do que uma quebra de 
rupturas há uma desconstrução dos estereótipos fundados numa essência brasileira imutável e 
acabada. Macunaíma não está associado a um único quadro de referências, ele é um personagem 
oriundo de diversos povos, por isso é visto como uma contradição, já que o herói do Modernismo 
“não tem nenhum caráter”. Isso demonstra que os escritores modernos não elegem apenas o índio 
como único representante da nação, como haviam feito os escritores românticos. Para Euclides da 
Cunha, o personagem tido como representante da nação é o sertanejo, o qual acima de tudo é tido 
como um forte, por enfrentar as dificuldades de um país desigual e viver em condições miseráveis. 
É nesse sentido que se inicia um processo de dessacralização visto no Modernismo, já que há uma 
ruptura, uma quebra de padrão fixado anteriormente no Romantismo. 

O pensamento do Romantismo versus Modernismo marca uma oposição de uma visão tida 
de fora pra dentro e de dentro pra fora do país, marcando assim uma problemática no que se refere 
ao conflito vivido entre o colonialista e o colonizado. A formulação do pensamento cartográfico da 
nação é vista sob dois prismas: um que idealiza, fazendo do continente encontrado uma utopia, e 
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outro que opera por uma distopia, que desconstrói pensamentos antes mantidos como únicos, 
prontos e acabados. 

É com essa última perspectiva que a visão literária da autora contemporânea Nélida Piñon 
dialoga. A América cartografada nas obras da autora não é dotada de perfeição, não é um espaço 
que acolhe a figura estrangeira com tanta hospitalidade. Apesar de a autora sempre ter deixado claro 
em entrevistas, e em alguns outros veículos de informação, o seu amor pela pátria, ela procura 
através de seus livros representar a realidade vivenciada pela figura estrangeira em solo novo. 
Assim, busca ressaltar o processo de dessacralização da nossa literatura, deixando claro que preza 
mais pela geografia dos sentimentos do que pela geografia dos homens: 

 

Um país que não sei descrever senão com as tintas do amor. Terra esta conformada 
pelo confronto de fantasias europeias com aquelas que foram se forjando na nova 
geografia. De forma a que, através desse atrito civilizatório, marcado por uma 
sucessão de imprevistos, imprudências e desavisos, adviessem sentimentos e 
postulados inerentes ao modo de ser dos que lançaram, ao longo dos séculos, à 
construção de uma nação. (PIÑON, 2008: 31) 

 

Descendente de estrangeiros espanhóis, Piñon elege o personagem migrante como um dos 
mais recorrentes em suas obras. Eles aparecem em A República dos Sonhos, romance que escreve 
para homenagear a família e no qual narra a saga dos espanhóis em terras brasileiras, aparecem em 
Tebas do Meu Coração e em Fundador, onde o personagem Joseph Smith, juntamente com sua 
família, migra de sua terra natal involuntariamente para os Estados Unidos, lugar onde não encontra 
a sonhada hospitalidade, motivo pelo qual adquire certa rebeldia no decorrer da narrativa. Para esse 
personagem, a América não é uma utopia, desmanchando aquela visão construída anteriormente 
pelas obras românticas. Nélida através dos comportamentos e atitudes atribuídos a Joseph mostra 
perfeitamente como é se sentir estrangeiro em terra alheia. A América não era a idealização dos 
discursos que outrora convocavam o imigrante a partir em sua direção.  

Nesse espaço estrangeiro, desconhecido para o imigrante, se desenrola seu drama originado 
pelo sofrimento provocado pela decisão de abdicar de suas origens, de sua terra, de seus costumes. 
A geografia dos sentimentos passa a ser para ele mais importante do que a geografia dos homens. 
Há em Joseph um sentimento de perda de identidade, pelo fato de ter sido levado a conviver com 
novos costumes, uma cultura diferente daquela que pertencia a seu povo. Há na obra de Nélida a 
preocupação com a visão que o estrangeiro tem do novo. Uma espécie de denúncia da realidade tal 
como ela é. Diferentemente da época em que os colonizadores partiam com o proposito de difundir 
uma religião, um código linguístico e adquirir riqueza, e impor aos indígenas que aceitassem aquela 
colonização. No romance de Nélida, o protagonista Joseph não tem mais essa visão utópica, em que 
o imigrante é que detém poder sobre o nativo. A representação da América na obra de Nélida é tida 
numa perspectiva crítica, que engloba as dificuldades econômicas e sociais que o imigrante mais do 
que os próprios nativos tem de enfrentar.  
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A exuberância da América pioneira os esmagava, que lhe foi dada sem que pai e 
mãe lhe perguntassem: então, Joseph, é esta a terra que lhe convém, são esses os 
irmãos de seu orgulho, e proclamam eles a liberdade que sua alma unicamente 
conheceu com Camilo?(PIÑON,1997:219) 

 

Analisando a realidade vivenciada pelo personagem Joseph, migrante de família modesta e 
revoltado com a realidade social da América, continente para o qual involuntariamente foi levado, 
pode-se perceber a distopia americana. No decorrer da trama Joseph traça seu perfil enquanto 
individuo estrangeiro que se encontra em terra nova, a qual para ele está bem distante da imagem do 
paraíso almejado. Depois de sucessivas frustrações na sua estadia na América decorridas de 
desigualdade social dentre outros problemas econômicos instaurados naquela terra, Joseph já 
homem feito, decide abdicar do país almejado pelo seu pai e de seu único amigo Ptolomeu, 
regressando assim a sua terra natal, sozinho. 

 

Joe rejeitava a América sem sofrer. Não queria ingratidão no peito. Mas, a 
liberdade o que mais se acentuava agora nele. Permutando fartura em troca do 
esquecimento. E regressando àquela terra oriental, árida apesar das tâmaras e o 
atraso coagindo as criaturas – haveria de identificá-la com o coração. 
(PIÑON,1997:222) 
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MÍDIA E A FABRICAÇÃO DA IMAGEM POLÍTICA NAS ELEIÇÕES PARA 
PRESIDENTE EM 2010  

Clara Dulce Pereira Marques1; Francisco Paulo da Silva2  

 

RESUMO: Neste trabalho apresentamos os resultados da pesquisa PIBIC-CNPq (2009-2011) 
intitulado “A fabricação da imagem política: jogos discursivos na produção da imagem de 
presidenciáveis à eleição de 2010 em tempos de midiatização da política”, que desenvolveu uma análise 
dos mecanismos e estratégias de promoção da imagem política de atores e grupos políticos concorrentes 
na eleição presidencial de 2010 no Brasil. A pesquisa teve como objetivo central descrever/interpretar os 
mecanismos agenciados pela mídia para promoção da imagem política de candidatos nas eleições de 
2010. O trabalho que se insere na linha de pesquisa Discurso, Memória e Interpretação, vinculada ao 
GEDUERN - Grupo de Estudos do Discurso da UERN- tomou as estratégias discursivas de 
espetacularização do acontecimento e de promoção da imagem política em diferentes gêneros midiáticos, 
atentando para os candidatos que se destacaram na preferência popular de intenção de votos. Os 
resultados apontaram para um trabalho intensivo da mídia na promoção da imagem pública, por meio de 
diferentes recursos discursivos como a produção do ethos, a recorrência a memória e a história, 
mostrando novas formas de se fazer política na era da mídia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Eleições 2010; Imagem Política; Mídia. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 Nesta pesquisa que tratou do jogo discursivo na fabricação da imagem política 
centramo-nos nos fatos políticos que circularam na mídia, relativos aos candidatos à 
presidência da república nas eleições de 2010, com destaque para aqueles que 
apresentaram maior intenção de votos, conforme as pesquisas indicavam e conforme o 
resultado das eleições finalizadas em 31 de outubro daquele ano eleitoral.  Na primeira 
fase da pesquisa, o quadro de candidaturas só foi se definindo no final do tempo 
estipulado em nosso projeto e observamos a necessidade de dar continuidade à pesquisa, 
o que justificou sua segunda etapa, uma vez que a definição das candidaturas tornaria a 
campanha mais acirrada e colocaria maiores elementos ao debate por meio da 
apresentação de propostas, viabilizando a circulação de discursos e a heterogeneidade 
de posições discursivas dos sujeitos envolvidos no processo eleitoral e nos discursos da 
mídia que versassem sobre tal processo e candidaturas. Definidas as candidaturas,  
optamos por analisar aquelas que apresentaram maior intenção de votos, destacando-se 
as candidaturas de Plínio Arruda de Sampaio do PSol –  cuja candidatura não decolou 
em termos da preferência de votos, o que fez com que a campanha se acirrasse entre os 
candidatos do PT ( Partido dos Trabalhadores) - Dilma Rousseff,  do PSDB (Partido da 
Social Democracia Brasileira) - José Serra e do PV (Partido Verde) - Marina Silva.  
Concluída a eleição e tendo sido eleita a candidata do PT observamos a necessidade de 
acompanhar os primeiros meses de sua gestão e os desdobramentos das posições 

                                                             
1 Discente do curso de Letras da Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: 
clarinha_marques19@hotmail.com 
2 Doutor em Linguística e Língua Portuguesa, Docente do Departamento de Letras Vernáculas, da Faculdade de 
Letras e Artes e do PPGL/UERN. E-mail: f.paulinhos@uol.com.br 
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políticas entre situação e oposição e como isso aparecia nos discursos políticos e 
midiáticos, o que acrescentaria elementos à análise. 
 
 MATERIAL E MÉTODOS – Seleção, organização e modos de tratamento dos 
enunciados 
 
 A pesquisa insere-se no campo da Análise do Discurso de linha francesa e 
caracteriza-se pela abordagem interpretativista na análise dos efeitos de sentido 
produzidos por enunciados efetivamente produzidos por sujeitos em situação histórica 
dada. Desenvolvida em duas etapas, focou-se, em seu segundo momento (2010-2011), 
na análise da produção da imagem política dos candidatos que apresentaram maior 
intenção de voto no processo eleitoral. 

Para composição do corpus selecionamos enunciados verbais e não-verbais em 
diferentes meios midiáticos como mídia virtual, impressa e televisiva e em diferentes 
gêneros como blogs, matéria de revista, jornais impresso e on-line. Para análise dos 
mecanismos da produção da imagem dos candidatos, selecionamos discursos dos 
candidatos, divulgação de pesquisa de opinião, capas e matérias de revistas, no período 
de agosto de 2010 a janeiro de 2011. Os dados foram analisados considerando a 
produção do ethos, o trabalho dos marqueteiros, o trabalho da mídia, elementos que 
foram tomados para realizar a descrição e interpretação  dos modos de materialização 
linguístico-discursivas da imagem política no campo da mídia e da política e dos efeitos 
de sentidos produzidos nesse trabalho discursivo, no contexto contemporâneo de 
midiatização da política. Para análise, utilizamos os dispositivos teórico-analíticos da  
Análise do Discurso, tais como:  interdiscurso, memória discursiva formação  e  prática 
discursiva. 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A face dos candidatos – o que os movia na disputa  
 
  Na disputa à presidência nas eleições de 2010 os candidatos reportaram-se a 
vários expedientes para atrair o eleitor, destacando-se a construção do ethos como 
estratégia de construção da imagem política. A candidata do PT (Partido dos 
Trabalhadores) Dilma Rousseff apresentou-se como seguidora do que chama “a herança 
bendita de Lula”, imprimindo um ethos de fidelidade ao programa do Governo Lula e 
do PT como estratégia para ganhar a confiança dos eleitores e da militância partidária. 
Já José Serra, candidato do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) apostou na 
construção da imagem de político competente, mostrando-se gabaritado para suprir as 
deficiências do governo Lula, o que ficou evidente na produção de um discurso 
construído com foco nas insatisfações de alguns setores sociais em relação ao governo 
Lula. Já a candidata Marina Silva, do PV (Partido Verde) foi apresentada ao eleitor 
como mulher batalhadora em defesa do meio-ambiente e da ética na política.  
 Acompanhando o primeiro e segundo turnos da campanha eleitoral de 2010 
vimos que o primeiro turno, no qual participavam como candidatos Plínio Arruda 
(PSOL), Marina Silva (PV), Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) caracterizou-se 
inicialmente como um período de apresentação de propostas, mas nas últimas semanas 
que antecederam a eleição do primeiro turno, deu-se início aos ataques entre os 
candidatos. Assistimos no programas eleitorais e em outros suportes midiáticos a 
acusações comprometedoras entre os concorrentes que marcaram a campanha como um 
jogo de produção e desmanche de imagens.  
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 No segundo turno, no qual concorreram Dilma Rousseff (PT) e José Serra 
(PSDB), intensificaram-se os ataques que encheram o programa eleitoral e a mídia 
virtual de acusações que visavam a destruir a imagem um do outro. Como exemplo, 
vimos Serra acusar Dilma de defender o aborto e o casamento entre homossexuais, 
apostando na antipatia dos setores conservadores da sociedade para esses temas. O 
programa eleitoral dos candidatos girou por um bom tempo de campanha em torno 
desse expediente de ataque e defesa. Por orientação da assessoria que percebeu a 
insatisfação popular quanto à ausência de propostas e de debate político na campanha, 
Dilma passou a não responder as provocações de seu adversário, focando-se mais na 
apresentação de seu programa e na sua participação decisiva para o sucesso do governo 
Lula, argumento usado para apresentação, defesa e convencimento de sua candidatura. 
Assim o destaque de Dilma dado a sua participação no PAC, Bolsa-Família e outros 
projetos do Governo Lula eram tomados como carro-chefe na propaganda eleitoral, o 
que lhe imprimia um ethos de competente, gestora e fiel ao programa iniciado por Lula. 

Inserindo-se nesse novo tom da campanha, marcadamente no segundo turno, 
Serra recorreu à construção do ethos de competência, credibilidade, humanidade e de 
chefe/gestor e para se destacar explorou sua experiência política e administrativa.  

Marina Silva explora sua experiência no Ministério do Meio Ambiente para 
aparecer como defensora da natureza, do meio ambiente. Projeta-se um ethos de mulher 
serena, ética, religiosa, comprometida. 
 
Eleições 2010 e o trabalho da mídia 
 

Nessa eleição observamos o aprimoramento do trabalho de produção da imagem 
política que teve na figura do marqueteiro seu ponto alto e elemento novo no mundo da 
política que começou a ter espaço nas campanhas que elegeram Lula à presidente (2002 
e 2006) e teve grande destaque na produção da imagem dos presidenciáveis na 
campanha de 2010. Assim, cada um dos marqueteiros contratados pela assessoria dos 
candidatos definiu planos e imagens de apresentação de seus candidatos. Segundo a 
Revista Época edição 639 de 16 de agosto de 2010, o marqueteiro de Dilma apostou na 
apresentação de uma candidata comprometida em dar continuidade à política do 
governo Lula. A referência aos números positivos da economia neste governo foi 
fundamental e para amenizar a aridez dos números da economia, trabalhou com uma 
Dilma que transmitia alegria e bom humor. A associação às mulheres lutadoras foi 
fundamental. Assim, Dilma foi comparada a mulheres símbolos de vanguarda na 
história do país, com a aposta de que isso contribuiu para elegê-la a primeira mulher 
presidente do Brasil. O marqueteiro de Serra apostou na biografia do candidato, com 
especial atenção ao seu trabalho em prol da saúde, mas a educação e segurança não 
foram esquecidos. A propaganda de Marina Silva trabalhou também com a sua biografia 
que foi o ponto de maior aproximação da candidata com a população, em especial as 
mulheres mais pobres. Marina foi apresentada como uma mulher pobre que enfrentou 
dificuldades, preconceito e venceu na vida. Sua luta pelo meio-ambiente e contra a 
corrupção foi bastante enfatizada no programa eleitoral e nos discursos. Todo esse 
trabalho feito por profissionais da mídia mostra como vivemos uma época em que não 
se faz política sem a participação da mídia.  

Como pudemos acompanhar, a mídia lançou muitas imagens dos candidatos 
mostrando-os em fotos antes, durante e depois da campanha política de 2010. Nas 
imagens que seguem, podemos visualizar a apresentação da candidata Dilma Rousseff, 
em três fases marcantes de sua vida, a primeira imagem que foi capa da revista Época, 
apresenta a foto de Dilma na época da Ditadura Militar, rememorando seu passado na 
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história política do país, mais especificamente sua participação na luta armada contra o 
regime militar. A imagem é de uma Dilma jovem, com visual sem vaidade, 
característico dos jovens revolucionários da ditadura.   

 

 
Figura 1 - Imagem do DOPS  

 
O trabalho em torno da imagem de Dilma foi percebido na mudança de visual de 

uma Dilma austera, imponente, autoritária, imagem que a marcou no período em que 
exerceu os cargos de Ministra de Minas e Energia e Ministra Chefe da Casa Civil do 
governo Lula, para a construção da imagem de uma mulher sorridente, jovial e 
acessível, por meio da qual se produzia uma candidata mais dada ao gosto popular, 
como mostram as fotos abaixo: 

 

                               
  Figura 2 - Dilma Ministra                             Figura 3 - Dilma Candidata 

 
Esse trabalho de transformação da imagem também foi percebido nos candidatos 

José Serra e Mariana Silva. Serra se apresentou com um semblante mais sereno, 
imprimindo segurança, postura de homem público preparado e seguro de suas funções. 
Marina Silva assumiu um visual de uma senhora elegante e séria. 
 
A imagem de Dilma revolucionária e sua repercussão na campanha e na mídia – 
uso e abuso da memória 
 

A foto (Figura 1) retirada da documentação do DOPS – Departamento de Ordem 
Política e Social - é estrategicamente usada para produzir o efeito-perigo que Dilma 
poderia representar para o Brasil, dado seu passado como comunista, o que é 
evidenciado pela ambiguidade da reportagem ao recorrer à descrição de Dilma, 
conforme documentos do DOPS: “Militante da organização clandestina VAR-Palmares, 
um grupo com raízes no movimento estudantil e no Exército que pegava em armas para 
combater o regime militar, Dilma é descrita na documentação como “militante de 
esquema subversivo-terroristas (sic)”, “uma das molas-mestras e um dos cérebros dos 
esquemas revolucionários postos em prática pela esquerda radical” e “pessoa de dotação 
intelectual apreciável”. Mesmo se posicionando por meio do uso do “sic”, usado para 
descaracterizar o discurso do outro, seja para marcar sua falha lingüística, seja para 
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marcar uma crítica ao posicionamento ideológico do DOPS, a estratégia ambígua não é 
percebida pela massa e explorada em um dos seus sentidos pelo discurso da oposição. 
Vejamos matéria postada no blog historiazine sobre a participação de Dilma na ditadura 
e como a oposição se aproveitou disso, exemplificado pela postura do Senador José 
Agripino Maia do DEM (Democratas), partido político de oposição ao governo atual. 

 Conforme o blog historiazine no dia 7 de maio de 2008 a Ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff compareceu a uma convocação feita pelo Senado Federal para 
dar explicações acerca de um suposto “Dossiê FHC”, que colocava o nome do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso envolvido em falcatruas na época em que foi 
presidente. Numa tentativa de desequilibrar a ministra durante a sabatina no Senado, o 
senador Agripino Maia (DEM-RN) lembra de uma entrevista anterior dada pela ministra 
a um jornal em que ela afirmava “ter mentido muito” durante a Ditadura Militar. 
Agripino questiona se naquele momento estávamos novamente em um “regime de 
excessão e se ela, ministra, mentiria novamente”. Abaixo, apresentamos a resposta de 
Dilma divulgada pelo blog:  
 
[...] O processo de ditadura militar no país que começa em 64, se aprofunda em 68 e atinge o seu auge 
em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do 
processo de transição democrática. [...]Porque o direito à livre expressão estava enterrado. [...]! E 
qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida de seus iguais. 
Diante da tortura quem tem coragem e dignidade fala mentira. [...] Então eu me orgulho de ter 
mentido! Eu me orgulho imensamente de ter mentido! Porque eu salvei companheiros da mesma 
tortura e da morte.  
 

A recorrência ao passado nos discursos e debates que configuram uma disputa 
eleitoral mostra que o discurso político é um “operador de memória” (COURTINE. 
2006). O depoimento de Dilma rememora o passado da ditadura e inscreve a história do 
presente naquilo que seria marca de seu governo - a democracia. 

 
Mídia e decisão do voto - estratégia nas eleições 2010

Em relação às propostas lançadas por cada um dos três principais concorrentes à 
presidência da república, destacamos aqui suas propostas para os dez principais temas 
destas eleições. Segundo reportagem da revista “Veja”, edição 2185 de 06 de outubro 
de 2010, Dilma Rousseff, José Serra, e Marina Silva, elaboraram suas propostas com 
ênfase nos seguintes temas: 1- Economia; 2- Programas Sociais; 3- Saúde; 4- Educação; 
5- Segurança Pública; 6- Impostos; 7- Transportes; 8- Saneamento Básico; 9- Mundo e 
10- Liberdade de Imprensa.  

Embora a revista utilize a pesquisa justificando sua importância para representar 
os temas que correspondam aos anseios da população, a reportagem funciona como 
elemento influenciador no processo eleitoral, principalmente entre eleitores que tomam 
as informações da mídia como dados para decidirem seu voto, pois a forma como a 
revista dispõe os resultados, produz os efeitos de sentido que tentam influenciar os 
eleitores.  Essa avaliação se sustenta no que afirma Mundim (2010) sobre a relação 
entre mídia e comportamento eleitoral, ao analisar as teorias que se dedicaram ao estudo 
de tal relação. Destacamos a posição do autor sobre a teoria dos efeitos limitados, como 
uma das formas de explicar a estratégia da reportagem de “Veja”. 

 
 O poder de influência das informações políticas transmitidas via contatos 
pessoais [...] reforça a idéia de que o poder de influência da mídia também 
acontece de modo indireto e mediado, pois as discussões e conversas 
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políticas são, principalmente, abastecidas pelas informações disponibilizadas 
pelas mídias. (MUNDIM, 2010, p. 348). 

 
 

 Outra fonte de informação que pode influenciar na decisão do voto é a pesquisa 
eleitoral, constantemente anunciada durante o processo e recorrente nos debates e 
programas eleitorais dos candidatos. Do ponto de vista de seus efeitos, a pesquisa de 
intenção de voto funciona como argumento de autoridade, conferindo à prática 
jornalística o efeito de produção da verdade. Como se trata de um efeito, a interpretação 
fica por conta das posições dos sujeitos, das crenças e valores que circundam o processo 
de produção de sentidos numa cultura, numa sociedade. No caso da política, dos jogos 
de interesses dos grupos e partidos e do trabalho em torno do imaginário social. 
            A seguir, apresentamos os dados da pesquisa DATAFOLHA divulgados dias 
antes das eleições para o segundo turno que deixa entrever o desejo da mídia de que sua 
informação seja aceita como discurso de verdade. Os dados funcionam como argumento 
de autoridade e, portanto inquestionáveis, como efeito de real. Com base nesse real que 
é apenas um efeito, os candidatos problematizam os dados e discursivizam para 
influenciarem os eleitores usando a relação entre efeito de real e realidade. Nesse 
sentido, o trabalho de efeito de imparcialidade das mídias passa a ser desfeito no jogo de 
interesses que se instaura no processo da disputa eleitoral.  
 

Com efeito, os participantes do sistema de política de imagem só se sentem                            
autorizados a falar e a identificar a imagem pública de uma pessoa de uma 
classe ou de uma instituição depois que sondagens levadas a termo por 
institutos autorizados são realizadas. Essa identificação é etapa inicial e 
necessária para que se tracem diretrizes e estratégias de ação, bem como para 
que se implementem iniciativas, enfim, para que se dispare ou corrija o 
processo da política de imagem. (GOMES, 2004, p.271-272). 
 
 

 Esse fenômeno fez com que os institutos de pesquisa ganhassem importância na 
política e se tornassem estrategicamente indispensáveis para o exercício da política na 
contemporaneidade.  
 
 Gráfico 1 

 
Fonte: Datafolha, Pesquisa de 21 de outubro de 2010. Acesso Google, em 20 de novembro de 2010. 
 

Ainda analisando as estratégias usadas nessa campanha política de 2010, 
observamos uma variedade de recursos usados para atrair o eleitor.  Na campanha de 
Dilma destacamos a colagem entre a figura política de Dilma e sua ligação e fidelidade 
ao presidente Lula. Para marcar isso, a imagem de Dilma junto ao Presidente Lula, seu 
mais influente cabo eleitoral, foi explorada no material de campanha em diferentes 
gêneros e suportes textuais. O cartaz abaixo é exemplificador da exploração dessa 
relação Dilma/Lula como estratégia de sedução junto ao eleitor. 
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Figura 4 – Panfleto da campanha presidencial de 2010 de Dilma Rousseff  

 
O conjunto de texto verbal e imagético produz um efeito de amálgama entre 

Lula e Dilma, fornecendo como ponto de deriva à interpretação a idéia de pacto, 
companheirismo, fidelidade.  A disposição icônica de Dilma e Lula juntos, de braços 
erguidos e punhos serrados, dá a idéia de confiança, perseverança e garra. A ela se 
justapõe o enunciado destacado pela cor vermelha - cor que representa o partido de 
Dilma e Lula - “Para o Brasil seguir mudando”, que negocia com o leitor, como forma 
de pressuposto, a leitura de que se com o governo de Lula, o Brasil mudou para melhor, 
com Dilma que é fiel ao modelo de governo de seu antecessor, o país continuaria seu 
projeto de desenvolvimento e democracia. Foi esse o mote de toda a campanha de 
Dilma, o que lhe garantiu a vitória.  

 
Dilma eleita presidente: desdobramento do jogo político e configuração do quadro 
de forças tecido nas eleições/2010 

 
   Embora nossa pesquisa tivesse como foco de análise o jogo político das 
eleições 2010, achamos necessária uma análise dos primeiro semestre do governo da 
candidata eleita, por considerarmos que aí poderíamos compor uma análise preliminar 
desse período como forma de assinalar os primeiros desdobramentos das relações de 
força que participaram do processo a partir da eleição.   
 Em oito meses de governo, várias são as avaliações que circulam na mídia. 
Destacamos a avaliação abaixo que mostra, por meio dos fatos políticos ocorridos no 
governo, os primeiros desajustes no governo de Dilma: 
   

Em seis meses de governo, a gestão da presidente Dilma Rousseff se 
notabilizou pela profusão de escândalos - mais do que por medidas concretas 
de governo. Dois ministros foram demitidos. Outros dois trocaram de lugar. 
Dois se safaram por pouco. Outros dois ainda devem explicações. 
(http://veja.abril.com.br)  
 

   Os escândalos ocorridos nos primeiro semestre do governo e a ênfase na queda 
para 48% no índice de avaliação favorável ao governo de Dilma foi divulgada de modo 
a produzir uma heterogeneidade discursiva em torno dos índices e do que eles 
representam como significado no mundo da política.  
 

A avaliação favorável em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff 
recuou 8 pontos porcentuais em relação à última pesquisa feita pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Ibope. O levantamento, 
divulgado hoje, mostra que 48% dos entrevistados consideram o governo 
ótimo ou bom. Esse número era 56% na sondagem anterior, realizada em 
março. O governo é considerado regular ou péssimo por 48% dos 
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entrevistados, antes 32% na pesquisa de março. (Pesquisa Datafolha 
divulgada pelo jornal "Folha de São Paulo", edição de 07/08/11) 
 

CONSIDERAÇÕES 
 

Todas as estratégias de produção da imagem política, lançadas na campanha 
eleitoral de 2010 mostraram que, como observa Gomes (2004) na sociedade 
globalizada, a imagem pública, ganha novas formas de disseminação e circulação. Ela 
passou a ser mediada pelo sistema institucional e expressivo da comunicação, 
instrumento predominante onde e por onde se realiza a visibilidade social. Assim, a 
mídia desempenha um papel de interferência na seleção, estruturação e disseminação de 
elementos que irão compor a imagem pública de políticos, conforme os interesses 
sociais e políticos dos grupos controladores das instituições midiáticas.  

Na corrida pela conquista do voto instaura-se um vale-tudo no qual as questões 
éticas da política e dos meios de informação começam a ser questionados, geram 
debates e coloca a necessidade de se rever a legislação eleitoral e da comunicação no 
sentido de estabelecer princípios éticos por meio dos quais deve ser regido o processo 
eleitoral numa sociedade democrática. 

Esses mecanismos de intervenção da mídia parecem intensificar suas ações e 
estratégias em momentos de importantes disputas eleitorais. Reconhecendo esse poder 
de influência, os políticos recorrem a agências de propaganda, aos chamados 
marqueteiros e a barganha dos meios de informação para fazê-los trabalhar a imagem 
política.  

A análise do funcionamento discursivo nas eleições de 2010 para presidência da 
república mostrou que se intensificaram o uso e abuso dos recursos midiáticos na 
produção da imagem política dos candidatos, vendendo imagens como se vende um 
produto de consumo.  

Do ponto de vista político, o resultado das eleições 2010 instaurou novas 
relações de força com o fortalecimento do apoio ao projeto de governo do PT, iniciado 
no Governo Lula e colocou dificuldades para a oposição que se encontra no momento 
sem direção de atuação e projeto claros. 
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RESUMO: Durante muito tempo os estudos tradutórios estiveram presos à problemática da 'literalidade' ou ao que viria 
a ser considerada uma tradução 'fiel ou equivalente'. Acordando com essa concepção, o papel do tradutor seria, pois, o 
de preservar esse sentido transcendental que está supostamente imbricado no texto. Todavia, há uma grande necessidade 
de se encarar a produção dos significados como algo que envolve e advém das interações entre as pessoas e suas 
atividades, levando-se em consideração a temporalidade. Nesse contexto, a tradução é um processo que envolve a 
reescritura de textos, que se caracterizam por trazer consigo ideologias e conceitos de realidade, revelando-se como 
sendo uma produção subjetiva, não inocente.   Almeja-se com este, um estudo sobre a constituição do gótico enquanto 
gênero literário, assim como analisar os aspectos góticos que caracterizam o conto de H. P. Lovecraft. Além disso, 
analisando a tradução enquanto processo intersemiótico e encarando a tradução como um processo de transformação, 
buscar-se-á analisar como tal constituição gótica é traduzida no cinema, isto é, investigar as estratégias utilizadas pelo 
diretor ao traduzi-la.  A referida pesquisa de caráter analítico-descritivo, tem como corpus o conto Lovecraftiano O 
Chamado de Cthulhu (1926) e sua respectiva adaptação The Call of Cthulhu (2005) dirigida por Andrew Leman. 
 
PALAVRAS-CHAVE: H. P. Lovecraft; Literatura Gótica; Tradução Intersemiótica. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Inicialmente nos estudos tradutórios, algumas críticas e questionamentos comumente 
apareciam, é o caso da fidelidade e a noção da equivalência. Buscava-se por uma “fidelidade” que a 
tradução deveria ter para com o texto tido como original, gerando críticas sem uma base teórica 
firme para explicá-las. Acordando com estudiosos na área da tradução, acredita-se que estes 
conceitos são asserções problemáticas já que caminham ao encontro da busca de uma 
sistematicidade complexa que, mesmo sendo tão almejada por alguns linguistas em épocas 
anteriores, é algo impossível e que não se aplica aos estudos tradutórios. Nos atuais dias, devido às 
grandes contribuições nesta área, estes conceitos estão sem força e bastante desconsiderados já que 
não há uma base teórica bem sucedida para explicá-los de maneira satisfatória.  

Arrojo (2003, p. 36) afirma que a noção de um significado fora do sujeito leitor e 
independente do contexto de leitura referencia a busca por um significado que existe por si só, sem 
considerar a recepção, sendo portanto, “transcendental”.  

Estudiosos como André Lefevere afirmam que estes conceitos acerca dos estudos 
tradutórios devem ser evitados. Para ele, a tradução deve ser encarada enquanto produção 
autônoma, uma reescrita, atribuindo-se aos reescritores o papel de grande importância por serem 
“co-responsáveis, em igual ou maior proporção que os escritores, pela recepção geral e pela 
sobrevivência de obras literárias entre leitores não profissionais, que constituem a grande maioria 
dos leitores em nossa cultura globalizada”. (LEFEVERE, 2007, p. 13).  

Utilizaremos a semiótica enquanto mediadora na análise dos diversos signos (do cinema 
e da literatura) levando em consideração aqui, o diálogo que ocorre entre as mídias, dotadas de 
signos híbridos. Desta maneira, a escolha da semiótica é justificada por providenciar uma 
abordagem de análise diferente, que se baseia nas valorosas contribuições de Charles Sanders 
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Peirce, ao proporcionar explanações sobre como os mais variados signos se constituem em seu 
sistema e sobre como tais signos representam seus objetos. Como base em sua teoria, busca-se, no 
presente trabalho, analisar quais as estratégias utilizadas na adaptação de uma obra literária, 
encarando-a como um processo subjetivo, contextualizado. 

Objetiva-se então, um estudo da obra Lovecraftiana O Chamado de Cthulhu (1926) e de 
sua transmutação The Call of Cthulhu (2005) dirigida por Andrew Leman, investigando assim os 
aspectos góticos constitutivos do referido conto, bem como os recursos utilizados pelo diretor da 
película para transmutar estes aspectos para o cinema. Espera-se ainda que a presente pesquisa 
colabore no âmbito acadêmico proporcionando discussões teóricas envolvendo a semiótica 
enquanto mediadora de uma coerente metodologia de análise fílmica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo qualitativo e de caráter analítico-
descritivo, sendo que suas atividades iniciaram-se com os estudos de tradução e adaptação. Nessa 
etapa, deram-se início as leituras de fundamentação teórica imprescindíveis ao bom andamento da 
pesquisa. Discussões de Rodrigues (2000), Lefevere (2007), Vieira (1996), Jacobson (1995) e 
Arrojo (2003) apontaram para as grandes contribuições da tradução ao longo dos anos e ressaltaram 
a importância de se encarar o processo tradutório enquanto algo autônomo, que envolve a 
reescritura de textos e caracteriza-se por trazer consigo ideologias, conceitos, maneiras de se 
conceber a realidade, sendo pois, uma produção subjetiva.  

A tradução é, pois, um processo que envolve a reescritura de textos, que se caracterizam 
por trazer consigo ideologias, conceitos, maneiras de se conceber a realidade, revelando-se como 
sendo uma produção subjetiva. O tradutor, portanto, deve ser visto como alguém que reescreve 
subjetivamente, estando envolvido com seu objeto, o que resulta na impossibilidade de uma 
tradução inocente, livre de qualquer preferência.  

Em seguida iniciaram-se as leituras sobre semiótica e suas contribuições. Nesta 
importante fase, os estudos semióticos proporcionaram uma abordagem de análise diferente, que se 
baseia nas valorosas contribuições de Peirce, trazendo explanações sobre como os mais variados 
signos se constituem em seu sistema e sobre como tais signos representam seus objetos. Outros 
estudiosos semióticos também foram estudados, é o caso de Santaella (2008) e Plaza (2001). 

Nessa fase da pesquisa, percebe-se claramente que o próprio processo de leitura já é 
uma tradução, pois quando pensamos, os signos verbais se traduzem em signos mentais que 
consequentemente se traduzem em outros. Desta forma, o pensamento só é possível a partir desta 
cadeia infinita de signos que geram significações. Nesse ponto de vista, a interpretação já é tradução 
intersemiótica, pois, quando pensamos, traduzimos aquilo que temos em pensamento (imagens, 
cheiros, sensações, etc.) em outras idéias, representações, portanto, outros signos.  

O signo pode representar seu objeto indicialmente, iconicamente, simbolicamente. 
Ícones, índices e símbolos se inter-relacionam no processo de semiose. Essa classificação é 
fundamental para pesquisas que envolvem adaptação, já que podemos identificar como determinado 
signo do cinema traduziu uma passagem ou característica da produção escrita.  

No que diz respeito à relação cinema e literatura, estas foram trabalhadas baseando-se 
em autores como Pellegrini (2003), Brito (1996) e Bazin (1991). Essas leituras trouxeram 
contribuições à pesquisa, pelo fato de abordarem a produção fílmica e o livro no qual o cineasta 
baseou-se como produções acima de tudo subjetivas, que estão aptas a mudanças de sentido em 
razão de tempo e que se diferem pelas imagens, sons, ações, etc. Pellegrini (2003, p. 62) afirma que 
produtores de cinema e escritores apresentam características subjetivas, por isso, não é de se 
espantar que a adaptação cinematográfica dialogue não só com o texto fonte, mas com o contexto, 
acrescentando-lhe outras possibilidades. 

Leituras sobre técnicas e recursos cinematográficos foram efetuadas com Martin (2007), 
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fundamentais ao progresso da pesquisa, especialmente no que diz respeito à análise das estratégias 
escolhidas pelo diretor da película para traduzir o gótico. 

Os estudos da literatura gótica também foram atingidos satisfatoriamente, esse 
importante passo foi dado com base nas teorias de Bezarias (2010), Vasconcelos (2002), Lovecraft 
(2009).  

A fase de análise ocorreu com a leitura do conto O Chamado de Cthulhu seguida de seu 
respectivo fichamento. Essa etapa inicial foi de grande importância por dar suporte ao andamento 
da pesquisa, assim, fez-se um levantamento acerca dos aspectos góticos presentes em tal obra 
almejando uma melhor caracterização do horror Lovecraftiano. Em seguida, a partir de tais 
características encontradas na obra escrita, iniciou-se a análise da produção fílmica O Chamado de 
Cthulhu (2005) buscando sempre apontar quais estratégias foram utilizadas pelo diretor para 
transmutar, isto é, traduzir determinados aspectos góticos do conto. Nesse ponto, o uso da semiótica 
possibilitou uma análise mais acurada considerando as especificidades dos signos (como eles 
representam seu objeto, quais os efeitos por eles proporcionados, etc.) e proporcionou uma melhor 
compreensão e método de análise da tradução do verbal para o não-verbal. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A obra Lovecraftiana O Chamado de Cthulhu é uma de suas grandes obras primas. É 
perceptível nesse conto a maneira atraente com que H. P. Lovecraft vai tecendo essa história em um 
misto de horror e anormalidades que se fazem presente à toda obra, de tal maneira que os 
sentimentos percebidos pela personagem assemelham-se aos do leitor.  

À medida que o conto se desenreda, alguns aspectos são perceptíveis e conferem à obra 
um caráter sobrenatural e um horror desconhecido, de tal forma que não há como criar conclusões 
ou explicações naturais à luz da razão. Já nas primeiras páginas, podemos notar o caráter pavoroso 
da obra que se inicia. Lovecraft explicita através do narrador-personagem a profunda ignorância da 
raça humana que, por mais avançada que esteja nos ramos da ciência, vive à sombra de uma 
“plácida ilha de ignorância em meio a mares negros de infinitude” e os quais não foram “feitos para 
ir longe” (LOVECRAFT, 2009, p. 101). Esse trecho inicial proporciona ao leitor uma breve noção 
do que encontrará no texto: o inquietante, anormal horror característico de tal escritor.  

Aquilo do qual se sabe muito pouco, ou pior, nem sequer é conhecido, sempre 
proporcionou ao homem uma sensação de impotência que lhe causa medo e receio. O que dizer dos 
diferentes tipos de doenças sem cura, ou do vasto infinito inexplorado? O desconhecido da obra de 
Lovecraft permite ao leitor o contato com o sobrenatural, com criaturas abominantes e atmosferas 
sombrias e que são constantes em vários pontos da obra. 

Aos poucos percebe-se que na obra O Chamado de Cthulhu, Lovecraft utilizou-se de 
vários aspectos para tecer o conto. O uso do desconhecido enquanto algo misterioso, fantasioso e ao 
mesmo tempo real, foi uma das opções usadas, que, juntamente com outros pontos, conferem à obra 
um horror inexplicável. 

No que diz respeito à produção fílmica, a iluminação é um dos fatores indispensáveis à 
película, e associada a uma maquiagem expressiva, torna-se responsável por criar a “atmosfera 
emocional”, definir e contornar objetos e planos, dar expressividade às imagens e contribuir nos 
efeitos dramáticos. Acredita-se que o diretor da produção fílmica utilizou-se da iluminação sombria 
para traduzir dois aspectos importantes do conto: o desconhecido e a atmosfera que colaboram para 
criar os efeitos do terror. 

Segundo Martin (2007, p.57) foi em 1915 que elementos para causar efeitos de 
iluminação psicológicos e dramáticos foram descobertos com o chamado Expressionismo Alemão. 
Lotte Eisner (apud MARTIN, 2007, p.58) afirma que a “escola alemã” caracteriza-se pelo “emprego 
expressivo da luz” e que tais contribuições, encontradas até hoje, são valorosas, pois proporcionam 
e apontam para uma iluminação capaz de criar a atmosfera que sugira as emoções psíquicas.  
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Sendo O Chamado de Cthulhu uma produção em preto e branco, o diretor utilizou-se de 
lâmpadas específicas (ou em alguns pontos a ausência delas), aliadas à maquiagem pálida, para criar 
propositalmente o sentimento de horror extremo e sugerir um descontrole emocional sofrido pelos 
personagens que caracteriza o gênero gótico. 

No que diz respeito ao conto, uma unidade de horror foi então desenvolvida na obra 
Lovecraftiana através da soma de vários traços/características fundamentais à criação, dentre estes 
pontos que alicerçam a obra está a atmosfera e sua indispensável singularidade. Já afirmou o 
próprio Lovecraft que a “atmosfera é o grande desideratum da ficção fantástica” (LOVECRAFT, 
2009, p. 155). Assim, há uma ênfase considerável na ambientação e nos efeitos que ela proporciona, 
e estes devem ser maiores ao ponto de tornarem-se elementos centrais da história.  

Em determinado momento da obra, percebe-se o uso da ambientação propensa a 
“enfatizar os pontos críticos da história” (LOVECRAFT, 2009, p. 154), quando o escultor Wilcox 
relata mais uma vez sobre os seus pavorosos sonhos: 

 
[...] o escultor teve um sonho sem precedentes de enormes cidades ciclópicas erguidas com 
blocos titânicos e monólitos altaneiros, tudo vertendo uma gosma verde e sinistra co o 
horror latente. Hieróglifos cobriam os muros e pilastras, e de algum lugar lá embaixo vinha 
uma voz que não era uma voz; (p. 105) ² 

 
O cenário, segundo Martin (2007, p.62), tem mais importância no cinema do que no 

teatro. Ele diz respeito desde as paisagens naturais englobando até as construções humanas. A 
utilização do cenário em estúdios ocorre na tentativa de se buscar uma maior verossimilhança, ou 
economia, todavia, alguns também são construídos em função do simbolismo, significação.  

No filme O Chamado de Cthulhu o “cenário ciclópico”, isto é, de grande porte, se 
enquadra no cenário expressionista arquitetural que é caracterizado por cenários grandiosos. Na 
cena em que se depara com o cenário arquitetural de seus sonhos, o horror transparece e Wilcox, é 
apoderado pelo medo.   

Utiliza-se nessa sequência do filme o plano aproximado para focalizar a expressão de 
medo da personagem e, dando continuidade, um plano geral para engrandecer o majestoso cenário.  
A utilização do plano geral exprimirá “a impotência às voltas com a fatalidade” assim como “a 
inscrição dos protagonistas em um cenário infinito e voluptuoso”, entre outros (MARTIN, 2007, p. 
38). Essa representação da atmosfera Lovecraftiana, fruto dos pesadelos do jovem escultor Wilcox, 
sugere simbolicamente uma superioridade do cenário e da Coisa, algo maior que a própria 
existência humana. 

O cenário de proporções imensas contribui para a imagem do personagem enquanto ser 
inferior, ou como se o cenário fosse engolir a personagem quase que insignificante diante de 
enormes monolitos. Segundo Martin (2007, p.64), esse cenário é, na maior parte das vezes, criado 
artificialmente para ser análogo à dominante psicológica da ação. O autor ainda acrescenta dizendo 
que: 

 
[...] caracteriza-se por cenários grandes e majestosos, destinados a engrandecer a ação épica 
que ali se passa, ou por um extraordinário delírio inventivo [...] ou ainda pela utilização de 
cenários sinistros, onde o horror e o assombro transparecem com toda naturalidade. 
(MARTIN, 2007, p.65) 

 
O narrador do conto também conta o relato de alguns policiais que foram checar 

reclamações de um possível ritual de vudu em uma região pantanosa do Sul. Neste local mais uma 
vez a ambientação é explorada: 

 
__________________ 
 ² LOVECRAFT, H. P. O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Trad. Guilherme da S. Braga.  São Paulo: Hedra, 
2009. 
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Raízes abomináveis e forças melévolas de barba-de-pau assediavam os homens por todos 
os lados e, de quando em quando, um amontoado de pedras úmidas ou o fragmento de um 
muro pútrido, ao sugerir uma habitação mórbida, intensificava a atmosfera depressiva que 
cada árvore disforme e cada ilhota infestada de fungos ajudava a criar. (p. 114)   
 

Essa passagem na película foi traduzida com uso das sombras em um cenário típico de 
pântano. Esse cenário é impressionista e “escolhido em função da dominante psicológica da ação” 
que “condiciona e reflete ao mesmo tempo o drama das personagens”. Isso se dá através de um 
“simbolismo às vezes bastante elementar” no qual encontramos por exemplo:  “cidade (violência, 
solidão), noite (solidão, confusão)” (MARTIN, 2007, p. 63). A mata sombria (já que o episódio 
ocorrera à noite) e uma névoa são utilizadas para criar o sentimento de mistério e pavor tão 
defendidos por Lovecraft. O uso do preto aparece para remeter às trevas e ao mal.  

No conto encontramos a historia de Johansen, sobrevivente da tripulação do navio 
Emma. Enquanto estava em alto-mar, o Emma foi abordado por outro barco cheio de mestiços que 
ordenaram o recuo do navio e em seguida atacaram. Dentre os sobreviventes encontra-se Johansen, 
que seguiu adiante para checar o que havia de misterioso naquelas coordenadas.  O narrador ainda 
explicita que teve acesso a esta história por meio de um manuscrito deixado pelo tripulante e que 
percebeu fatos que não coadunam com o mundo dos homens: 

 
[...] encontrou um litoral composto por uma mistura de barro, gosma e pedras ciclópicas 
recobertas por algas que não poderiam ser nada menos do que a substancia palpável que 
compunha o terror supremo da Terra – o cadáver da pavorante cidade de R’lyeh, construída 
incontáveis éons antes da história por formas vastas e odiosas vindas de estrelas sombrias. 
[...] ateve-se à impressão geral de ângulos vastos e superfícies rochosas, grandes demais 
para pertencer a qualquer coisa própria ou típica deste mundo – um panorama impiedoso 
coberto por terríveis imagens e hieróglifos. (p. 114) 

  
Nesse ponto do filme, o cenário expressionista arquitetural que é geralmente sinistro e 

onde o “horror e o assombro transparecem com toda a naturalidade” (MARTIN, 2007, p. 65) 
mostra, como fora dito anteriormente, a superioridade do Grande Cthulhu e a submissão da 
existência humana. Com a utilização de ângulos específicos tais como a plongée (no qual o tema é 
fotografado de cima para baixo, ficando a objetiva acima do nível normal do olhar), tende-se a 
“apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente” e “rebaixando-o ao nível do chão, fazendo dele 
um objeto preso a um determinismo insuperável, um joguete da fatalidade” (MARTIN, 2007, p. 
41). Isso nos mostra como o diretor escolheu determinados ângulos para traduzir certas passagens 
do conto. 

Ao iniciar o conto O Chamado de Cthulhu, o narrador adianta-se e conta-nos sobre seus 
temores. Percebe-se instantaneamente que houvera o contato da personagem com a esfera do 
desconhecido, e este contato foi algo por demais aterrador a ponto de tirar-lhe o sossego: 

 
Mas o teosofitas não foram os responsáveis pelo singular relance de éons proibidos que me 
dá calafrios em pensamento e enlouquece-me no sonho. Esse relance, como todos os 
temíveis relances da verdade, foi um lampejo decorrente de uma conjunção acidental de 
coisas separadas – no caso, uma notícia de jornal e uma anotação de um professor 
universitário já falecido. Espero que ninguém mais logre correlatar estes itens; não há 
dúvida de que, se eu viver, jamais contribuirei elo algum a uma corrente tão horrenda. 
(p.101-102) 
  

Ao longo da película, a maquiagem associada aos olhos pretos e carregados proporciona 
significativamente uma construção da imagem de ambos os personagens, representando o horror 
por eles enfrentado e contribuindo, mesmo no início do filme, para se obter “a ambientação e a 
atmosfera desejadas e enfatizar os pontos críticos da história” (LOVECRAFT, 2009, p. 155). 
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Em certo momento da produção fílmica The Call of Cthulhu, (dirigida por Andrew 
Leman) em que o tio-avô Angell entrega uma chave ao sobrinho, percebe-se que a maquiagem 
trabalhada não só no professor de línguas semíticas, mas também em seu sobrinho é 
predominantemente pálida. O pavor sentido pelas personagens na obra escrita foi traduzido pela 
brancura da maquiagem associada aos olhos pretos.   

Nesse caso, o signo branco representa seu objeto (o medo) ao mesmo tempo 
simbolicamente e indicialmente. O índice representa seu objeto fortemente porque há uma ligação 
concreta entre eles, ou seja, eles estão ligados diretamente um ao outro por meio de relações 
concretas: o signo branco traduz o medo, pavor sentido pelas personagens, uma vez que, 
cientificamente, um dos sintomas do medo é a palidez. Todavia, há de se acrescentar que, além de 
ser uma tradução indicial, essa representação se fez de maneira simbólica.  

O símbolo concretiza essa tradução de maneira ainda mais forte porque é 
convencionado, elegido por senso comum. Assim, os efeitos de tal tradução são bastante 
perceptíveis a qualquer indivíduo, já que não dependem muito das experiências subjetivas de cada 
um. Quando se sente acuado ou tomado por qualquer pavor, o ser humano em geral fica pálido ou, 
segundo o senso comum: “branco de medo”. Embora o filme seja em preto e branco, o uso de 
maquiagem pálida ao longo do filme é bastante perceptível.  

Em uma das passagens da película, na qual os policiais vão de encontro a um possível 
ritual de vudu em um pântano de Nova Orleans e encontram um dos cultos ao Grande Cthulhu, o 
horror presenciado pelo inspetor Legrasse e seus companheiros é tão imenso que, em suas faces, o 
branco da palidez é claramente perceptível. 

Em outra cena, o próprio narrador-personagem vivencia o horror fruto de uma estatueta 
encontrada no ritual acima citado. Neste ponto sua face também se encontra bastante pálida, 
reforçando a característica amedrontada presente em todas as personagens que entram em contato 
com o horror ao longo do filme.  

O mesmo acontece com a questão dos olhos e pálpebras negras. Os olhos negros, nesse 
caso, as olheiras, expressam as noites mal dormidas, noites em claro as quais foram perturbadas por 
um motivo maior: o medo, terror. 

O uso desse tipo de maquiagem foi uma das opções do diretor da película para traduzir 
tais sentimentos e efeitos. O preto nos olhos também traduz de maneira simbólica e indicial. A cor 
negra representa as olheiras concretamente por fazer parte delas (se o indivíduo tem olheiras, ao 
redor dos seus olhos, a pigmentação escura é aparente) e simbolicamente por ser convencionado 
culturalmente (se uma pessoa não dorme há dias, além da aparência exausta, as olheiras são 
facilmente reconhecidas). Vale salientar os efeitos dessa representação. O efeito indicial, 
especialmente quando associado ao simbólico, aproxima o receptor por haver uma relação concreta 
entre signo e objeto. O espectador vê determinada tradução e prontamente associa tal relação.  

O uso de planos aproximados (nos quais temos uma grande aproximação entre a câmera 
e o objeto, focalizando-o) são em sua maioria aplicados nas personagens em momentos dramáticos, 
destacando o pavor. Já afirma Martin (2007, p. 37) que o “tamanho do plano aumenta conforme a 
sua importância dramática ou sua significação ideológica”. O plano geral por outro lado aplicado ao 
cenário ciclópico não possui somente caráter descritivo, mas, sobretudo, um “significado 
psicológico preciso” (MARTIN, 2007, p.38), ao sugerir um cenário tão grandioso que as 
personagens parecem ser engolidas diante de tamanha imensidão, simbolizando a fragilidade da 
raça humana. 

Na produção fílmica, o momento em que a tripulação de um navio chamado Emma 
aporta em uma possível ilha por demais estranha, o uso do plano geral associado ao cenário 
ciclópico sugere a superioridade dos seres horrendos, e em contraposição, a inferioridade da raça 
humana diante dos imensos monólitos. 

Essas opções do diretor da película são responsáveis por criar uma unidade de horror e 
conferir o pavor Lovecraftiano em sua obra, todavia, acredita-se ainda que o cineasta se prendeu 
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bastante a forma escrita pois a maioria das cenas foram ilustradas, descritas, utilizando-se de várias 
passagens do conto. 

 

CONCLUSÃO  

A tradução de um texto, seja para o mesmo código ou para um sistema sígnico 
diferente, não pode se fundamentar em noções de fidelidade e equivalência, pois a própria 
interpretação levará em consideração o contexto sociocultural, ideologias, tempo, espaço, e será 
caracterizada pela subjetividade tanto do tradutor quanto do receptor. No cinema encontramos 
outros signos além dos verbais, desta forma, não faz sentido elaborar críticas com base em 
experiências próprias ou na teoria literária, pois estas se tornam muito superficiais, uma vez que se 
referem apenas aos signos verbais. 

Os estudos semióticos constroem uma ligação entre a tradução/transmutação e o texto 
de partida. Essa ponte criada a partir de tais estudos providencia uma abordagem de análise 
diferente das logocêntricas (segundo as quais o significado estava na palavra) e baseia-se nas 
contribuições de Charles Sanders Peirce para analisar como os mais variados signos se constituem 
em seu sistema e sobre como tais signos representam seus objetos, por exemplo, as estratégias 
utilizadas na transmutação de uma obra literária. Fica conferida a semiótica o importantíssimo papel 
para com as traduções, por proporcionar uma melhor compreensão e método de análise das mesmas 
(sejam elas verbais ou não-verbais), apreendendo-as enquanto textos subjetivos, reescritos e 
transformados. 

Considerando o caráter subjetivo das adaptações (e que as mesmas devem ser encaradas 
enquanto uma produção autônoma nas quais as escolhas que um cineasta faz, demonstram seu 
ponto de vista, seu foco, ideologia, estilo), o que é crucial ao momento de análise diz respeito não às 
questões de fidelidade, mas às técnicas utilizadas nessa produção, os recursos que foram priorizados 
e que deixaram o forte indício da subjetividade na película. Já afirmou Xavier (2003, p. 87), que o 
“[...] diretor de teatro e cineasta partilham do movimento comum que vai do texto à cena que o 
interpreta. [...] Mas seus recursos não serão os mesmos, em termos da manipulação do espaço e do 
tempo, em termos da composição dos olhares e dizeres”. À adaptação fílmica deve ser atribuída não 
só autonomia necessária, como também a característica de acrescentar novas possibilidades e 
significações ao texto de partida, em uma época de interdisciplinaridade, na qual o receptor tem 
cada vez mais acesso aos signos imagéticos como TV, teatro e cinema que se misturam criando um 
mundo de novas possibilidades interpretativas. 

A própria interpretação considera as ideologias, o contexto sociocultural, o espaço, e 
será caracterizada pela subjetividade tanto do tradutor quanto do receptor, dessa forma, as escolhas 
dos artifícios cinematográficos pelo diretor Andre Leman demonstram suas próprias interpretações 
e considerações, e estas por sua vez, não são imparciais tão pouco atemporais. 

O uso da semiótica providenciou uma abordagem de análise diferente, que se baseia nas 
valorosas contribuições de Peirce, ao proporcionar explanações sobre como os mais variados signos 
se constituem em seu sistema e sobre como tais signos representam seus objetos, providenciando 
assim, críticas bem estruturadas e menos preconceituosas. Além disso, tendo a semiótica um 
valoroso “instrumental teórico” capaz de dar suporte as mais “variadas linguagens veiculadas pelos 
diferentes meios (jornal, cinema, revistas, rádio, TV etc)” (SANTAELLA, 2008, p. 69) nota-se que 
esses estudos semióticos aplicam-se não só as críticas cinematográficas atuais, como também as 
diferentes artes e literaturas. Acredita-se ainda que, sendo a literatura gótica pouco estudada, o 
presente estudo possa servir não de fonte única, mas como visão panorâmica dos principais aspectos 
constitutivos de tal gênero, suas especificidades e antecedentes que tiveram no escritor norte-
americano H. P. Lovecraft sua representação intensa e instigante.  
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O DETETIVE METAFÍSICO NO ROMANCE POLICIAL PÓS-MODERNO: SHERLOCK 
HOLMES EM MICHAEL HARDWICK 

 
 

Wigson Lion Duarte da Costa1, Evaldo Gondim dos Santos2 
 
 
RESUMO: O presente trabalho busca investigar a constituição do detetive metafísico enquanto elemento 
poético característico do romance policial de pura detecção doyliano nos romances policiais The Private Life 
of Sherlock Holmes (1971), The Revenge of the Hound (1987) e Prisoner of the Devil (1990) do escritor 
inglês Michael Hardwick. Nessa pesquisa, procuramos analisar como o detetive metafísico Sherlock Holmes 
característico do romance policial de pura detecção doyliano é constituído nesses romances policiais pós-
modernos, fazendo uso da crítica ao romance policial, da poética pós-moderna e do questionamento do 
sujeito pós-moderno. Nos romances policiais de Michael Hardwick, Sherlock Holmes é o detetive que se 
envolve diretamente com seus casos, pois não age friamente como o detetive metafísico doyliano. Sendo 
assim, sua capacidade racional sobre-humana é posto por terra, uma vez ele passa a não ser mais capaz de ter 
um domínio completo de sua consciência e dos fenômenos sociais que o rodeiam. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Detetive metafísico; Romance policial pós-moderno; Sherlock Holmes. 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 

Na presente pesquisa, buscamos analisar como o Sherlock Holmes, personagem 
principal do romance de pura detecção doyliano, é constituído nos romance policiais pós-modernos 
The Private Life of Sherlock Holmes (1971), The Revenge of the Hound (1987) and Prisoner of the 
Devil (1990) do escritor inglês Michael Hardwick. Para tanto, procuramos analisar como o detetive 
é constituído nesses romances policiais pós-modernos em comparação com o Sherlock Holmes 
canônico. Nossa análise é sustentada em autores que lidam com o romance policial (ECO e 
SEBEOK (1991), DAVIES (1998), REIMÃO (1983), BOILEAU e NARCEJAC (1999) e HELLER 
(2008)), com a poética pós-moderna (HUTCHEON (1984, 1989, 1991, 1994) e JAMESON (1996)), 
questionamento das metanarrativas (LYOTARD (1986)) e o questionamento do sujeito moderno 
(FOUCAULT (2004, 2007), LACAN (1998), FINK (1988) e HALL (1998)).       De acordo com a 
crítica ao romance policial, Holmes é um personagem parcialmente baseado em Joseph Bell que foi 
professor de Conan Doyle em sua época de universidade (ECO; SEBEOK, 1983). Desse encontro 
inusitado, surgiu os romances The Sign of Four (1890), The Hound of the Beskervilles (1902), The 
Vallay of Fear (1915), A Study in Scarlet (1887) e mais sessenta contos. Essas obras fazem muito 
sucesso até os dias atuais por apresentar Sherlock Holmes como o primeiro detetive científico 
excepcionalmente dedutivo.  No entanto, o que nos motivou na realização da presente pesquisa não 
foi apenas demonstrar como o Sherlock Holmes é constituído nas narrativas policiais de seu 
inventor, porém demonstrar que tal detetive metafísico é constituído de outra maneira na literatura 
contemporânea, uma vez que atualmente há espaço para o questionamento do detetive metafísico 
doyliano cuja criação baseia-se em crenças positivistas.  

Essa pesquisa busca analisar como se dá a constituição do Sherlock Holmes doyliano 
nos romance do escritor inglês Michael Hardwick. Inicialmente, examinamos como o detetive 
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metafísico doyliano é criado a partir da crítica aos romances policiais de pura detecção com a 
finalidade de posteriormente investigar como o Sherlock Holmes é apresentado nos romances 
policiais de Hardwick.   

 
MATERIAL E MÉTODO: 
 

       Esta pesquisa foi realizada tendo como corpus os romances policiais pós-modernos The 
Private Life of Sherlock Holmes (1971), The Revenge of the Hound (1987) and Prisoner of the Devil 
(1990), de Michael Hardwick, que têm o Sherlock Holmes doyliano como detetive. Além disso, 
também realizamos leituras de romances e contos de Conan Doyle com Holmes como personagem 
principal evidenciado ao longo das narrativas.  

Nossa análise é fundamentada em autores que lidam com o romance policial tradicional 
(ECO e SEBEOK (1991), DAVIES (1998), REIMÃO (1983), BOILEAU e NARCEJAC (1999) e 
HELLER (2008)), com a poética pós-moderna (HUTCHEON (1984, 1989, 1991, 1994) e 
JAMESON (1996)), questionamento das metanarrativas (LYOTARD (1986)) e o questionamento 
do sujeito moderno (FOUCAULT (2004, 2007), LACAN (1998), FINK (1988) e HALL (1998)). 
Tal fundamentação teórica foi realizada exclusivamente com o objetivo de dar respaldo para a 
constituição do personagem Sherlock Holmes nos romances pós-modernos de Michael Hardwick.  

Já o levantamento das diversas passagens dos romances que constituem o corpus da 
pesquisa foi realizado a partir da observação do tradicional detetive metafísico doyliano posto em 
situações que desconcertam a sua capacidade excepcionalmente dedutiva. Vale a pena salientar que, 
nessa etapa da pesquisa, comparamos o Sherlock Holmes friamente calculista em um mundo 
mecânico e idealizado por Doyle com um detetive mais humano e defectível no mundo moderno e 
imprevisível criado por Hardwick. Em outras palavras, os romances doylianos enfatizam um 
detetive ideal positivista e perfeccionista na solução de casos criminais, enquanto em Michael 
Hardwick, Holmes se apresenta como um ser comum sujeito a falhas e as emoções humanas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 
Sob a influência dos ideais positivistas da época e com os avanços da modernidade 

industrial, da modernização do que passou a ser conhecida como força policial e das características 
da sociedade urbana inglesa do fim do século XIX e início do século XX, Conan Doyle criou uma 
maneira singular de constituição de romances de ficção, o conhecido romance policial de pura 
detecção doyliano. Dentre outras características peculiares, o romance policial de Sir Arthur Conan 
Doyle é uma narrativa policial de detetive ou romance de enigma cujo enredo tem sempre como 
ponto de partida uma dada situação enigmática que deixa os agentes da Scotland Yard 
embaraçados, finalizando-se com o esclarecimento do enigma, conseqüentemente, a narrativa tem 
seu desfecho com o detetive explicando a Watson toda a cadeia de raciocínio que o levou a solução 
do crime (REIMÃO, 1983).  

Para que se pudesse criar um personagem com faculdades mentais tão elevadas, ele 
precisaria estar intimamente ligado a realidade em que se encontra e estar sempre acima das 
emoções humanas. Teria que ser pura racionalidade e não ficar ao acaso dos fatos. Assim sendo, o 
inesperado não seria de todo imprevisto, uma vez que a mente dedutiva pré-visualizaria os 
fenômenos futuros. Dessa maneira, tal personagem teria de ser um sujeito atrelado a uma espécie de 
sistema panóptico muito semelhante a aquele apresentado por Foucault em Vigiar e Punir (2004). 
Tais influências na constituição do detetive doyliano vêm do movimento filosófico da época 
conhecido como Positivismo, cujos adeptos acreditavam que a mente humana era capaz de 
manipular os fatos da realidade na busca pelo saber, desenvolvendo meios de solucionar problemas 
diários através da observação e dedução de fatos em si. 
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Em Doyle, Holmes se caracteriza por ser um indivíduo frio, calculista, presunçoso, um 
ser mecânico que vive para raciocinar a partir de indícios e de seu conhecimento a respeito de 
peculiaridades de crimes em sua época. No decorrer das narrativas canônicas, ele se mostra 
implacável nas suas deduções lógicas sempre chegando a verdade, caracterizando-se naquilo que 
Foucault chamaria de dispositivo panóptico mantenedor da sociedade disciplinar. Um ser capaz de 
observar tudo, saber tudo e assim ter plena consciência da realidade dos fatos e chegar a verdade. 
“O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer 
imediatamente” (FOUCAULT, 2004, p. 165), sendo “uma maquina de dissociar o par ver-ser visto: 
no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser 
visto.” (FOUCAULT, 2004, p.167). 

  O Holmes canônico é o centro panóptico nos romances policiais de pura detecção 
doyliano. Ele observa todos os fatos ao seu redor com plena consciência da verdade. Assim sendo, 
ele é a “torre de vigia” no centro panóptico, controlando tudo ao seu redor (os outros personagens, 
os fatos da realidade, os métodos, os conhecimentos científicos, etc), nada passa despercebido a sua 
análise minuciosa. De outra forma, ele é um ego supervalorizado e perfeito descrito por seu amigo e 
companheiro de aventuras Watson, que se apresenta como um narrador e parte essencial nas 
narrativas sobre o mais famoso detetive metafísico de romances policiais de pura detecção. 

Em A Study in Scarlet, The Sign of Four, The Hound of the Baskervilles, The Valley of 
Fear e nos muitos contos escritos por Sir Arthur Conan Doyle, o detetive metafísico mostra-se 
senhor da realidade, sendo capaz de observar, analisar, comparar, deduzir e concluir a verdade dos 
fatos relacionados com os casos investigados. Os mínimos detalhes são se passam despercebidos 
por Holmes. Em A Study in Scarlet, por exemplo, ele observa as pegadas deixadas tanto pelo 
criminoso quanto pela vítima, o fato de uma passada ser maior que a outra, um ser cambaleante e 
ambos seguirem como se alguém estivesse carregando o outro, o tamanho das pegadas, o relato do 
guarda que afirma ter visto um bêbado mascarado. Cada pista é minuciosamente analisada e 
selecionada para a construção lógica da cadeia de inferências que guia o detetive a solução do caso. 
Ele vê tudo e sabe tudo como se fosse o centro de tudo, assim, sempre chega a verdade dos fatos ao 
seu redor.  

Já nas narrativas contemporâneas de Michael Hardwick, Holmes deixa de ser o centro 
de tudo, o dispositivo panóptico que vê e sabe tudo, sempre chegando a solução dos casos. Há um 
deslocamento desse eixo central do personagem Holmes, o grande detetive metafísico, para o 
personagem Mycroft Holmes, uma espécie de representante do poder do estado e, 
coincidentemente, irmão de Sherlock. Nos romances de Hardwick, Holmes mostra-se um elemento 
da realidade sujeitado a ser observado constantemente pelo poder do estado na figura de Mycroft, 
uma vez que estas narrativas envolvem casos diplomáticos, espionagem, e relações secretas do 
estado. Por exemplo, em The Private Life of Sherlock Holmes, o detetive tenta solucionar um caso 
que não passa de distração e é enganado por uma mulher alemã, que na verdade é uma espiã. Ao 
passo que Holmes vai se aproximando da verdade, seu irmão tenta impedi-lo. Mycroft já sabe toda a 
trama de espionagem ao contrário de Holmes. É ele quem alerta Sherlock sobre as reais intenções 
da mulher alemã e revela a verdade.  

Da mesma forma, em The Prisioner of the Devil Holmes e The Revenge of the Hound, o 
detetive está sempre um passo atrás de seu irmão. Ao passo que a narrativa se desenrola e ele vai se 
aproximando da verdade, Mycroft está lá para interceptá-lo. Isso ocorre em todas as narrativas de 
Michael Hardwick, pois todas elas envolvem casos diplomáticos, relações de espionagem e, 
coincidência ou não, a Alemanha passa por grande vilã já que em todas as narrativas seu governo 
está envolvido com espionagem. Em The Prisioner of the Devil Holmes, Mycroft acompanha todos 
os passos do irmão, de sua ida a Ilha do Diabo, na Guina Francesa, para entrevistar Alfred Dreyfus, 
oficial do exercito francês acusado de ter passado informações de uma arma secreta para a 
Alemanha, a sua ida a Europa para tentar juntamente com oficiais franceses da polícia e do exercito 
inocentar Dreyfus. Em The Revenge of the Hound, fica esclarecido que os Homens de Oliver 
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Cromwell, liderados pelo espião alemão conhecido por Anderson, trabalhavam para a Alemanha. 
Fica implícito que eles queriam impedir ou perturbar a coroação de Edward VII por propósitos 
políticos, que Holmes não consegue descobrir, mas que seu irmão Mycroft Holmes, com certeza, 
sabia perfeitamente, pois estava acompanhando todos os passos de Sherlock. 

Isso tem certa veracidade histórica, pois os casos se passam num período onde o 
imperialismo estava em plena voga com as independências das colônias americanas. A Alemanha 
atrasada nas novas conquistas territoriais imperialistas, no processo de industrialização e 
desenvolvimento de armas sofisticadas, devido a luta de unificação do país, teve de correr atrás do 
prejuízo. Isso causou uma tensão entre as nações européias o que foi um dos fortes motivos que 
eclodiram na Primeira Guerra Mundial. 

O romance policial pós-moderno em Michel Hardwick se estrutura de uma forma 
diferenciada nos vários aspectos que o comporta: o detetive Sherlock Holmes, a realidade criada, os 
casos a serem solucionados, os outros personagens, a forma de dedução do detetive metafísico. O 
Holmes dos romances de Hardwick, ao contrário do canônico, não mais observa tudo, sabe tudo e 
sempre chega a verdade. Esse eixo panóptico move-se para outro personagem (Mycroft), uma vez 
que o estilo da narrativa muda, a trama muda, os casos a serem solucionados são mais complexos 
dos que os que são apresentados em Doyle. No caso de The Prisioner of the Devil, o romance não é 
totalmente fictício, uma vez que foi baseado em uma história real: o Caso Dreyfus. 

Recorrendo a poética pós-moderna (HUTCHEON (1984, 1989, 1991, 1994) e 
JAMESON (1996)), podemos afirmar que nos romances policiais pós-modernos de Michael 
Hardwick há o questionamento implícito do detetive metafísico doyliano. Isso se dá, sobretudo, 
pelo questionamento do positivismo na contemporaneidade. O positivismo era uma metanarrativa 
moderna que sustentava a idéia de que a sociedade moderna seria governada por cientistas. Dessa 
forma, Sherlock Holmes é no romance policial de pura detecção uma espécie de imaginário 
idealizado do cientista positivista capaz de chegar a verdade. Essa maneira ideal de atingir a 
verdade, sustentada pelo humanismo liberal é mimetizada nos romances analisados na presente 
pesquisa através do incessante colapso do detetive metafísico doyliano nos romances 
contemporâneos de Michael Hardwick. Em outras palavras, o Holmes que é evidenciado pelo 
processo narrativo nos policiais de pura detecção doyliano, passa a ser questionado nos romances 
escritos por Hardwick, uma vez que é afetado por práticas sócias e domínios de saber que criam 
outras relações de poder. Dessa maneira, ele passa a não ter controle total de suas maneiras de 
pensar e agir, deixando de ser o detetive metafísico ideal doyliano, sendo, segundo Fink (1998), não 
mais uma intersecção entre o pensar e o agir, mas um espaço em aberto a ser preenchido.   

Em suma, Holmes, nos romances de Michael Hardwick, não é mais capaz de observar 
tudo, saber tudo e, assim, chegar a verdade. Ele não é mais a parte principal da história, senhor da 
realidade. Sua subjetivação e objetivação se dão através de alteridades que o impõem limites, o 
impedem de exercer plenamente suas faculdades mentais que o permite nos romances policiais de 
pura detecção doyliano ser capaz de manipular a realidade como ela se depara por meio da 
observação e análise dos fenômenos e fatos apresentados. Ele não mais se constitui de forma 
objetiva, ao o contrário disso, ele é apenas, como afrima Lacan (1998), um ser que busca 
incessantemente se encarnar na figura do “outro”, formando-se a partir deste que lhe serve de 
referências para o desenvolvimento do seu eu.  

 
CONCLUSÃO: 
 

Após a realização desta pesquisa, pudemos entender melhor o romance policial pós-
moderno e suas características, a constituição do personagem Sherlock Holmes, a construção do 
enredo, as diferenças entre o romance policial doyliano e o romance pós-moderno de Michael 
Hardwick. Holmes em Doyle se caracteriza por um ser frio, presunçoso, extremamente racional, 
uma máquina de raciocinar com o ego supervalorizado de grande detetive dedutivo, caracterizando-
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se em um sujeito que tudo vê, tudo sabe, sempre encontra a verdade dos fatos. Já em Hardwick, 
Holmes se mostra mais humano, não tão eficiente nas suas deduções lógicas, não mais 
caracterizando o sujeito metafísico que sempre chega a verdade. Em Hardwick, há um 
deslocamento desse centro panóptico de Sherlock Holmes para Mycroft Holmes, representante do 
poder do estado. As narrativas doylianas diferenciam-se das narrativas de Hardwick pelos casos que 
são apresentados. Em Doyle, são casos simples e particulares, crimes urbanos, já em Hardwick são 
casos que envolvem o poder do estado, casos diplomáticos, de espionagem que podem gerar guerras 
entre países. A realidade perfeita e mecânica idealizada por Doyle é essencial para que o detetive 
solucione os casos, mas em Hardwick a realidade mostra-se imprevisível causando um certo 
suspense característico do chamado “romance noir”. 
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O DISCURSO DO OUTRO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS DE ESPECIALISTAS 
 

Ilderlandio Assis de Andrade Nascimento1; Jose Cezinaldo Rocha Bessa2; Rosângela Alves dos 
Santos Bernardino3 

 
 

RESUMO: Nesta pesquisa, investigamos como pesquisadores especialistas de áreas distintas do conhecimento 
mobilizam o recurso ao discurso do outro na escritura de artigos científicos. Com base numa abordagem de cunho 
qualitativa e quantitativa e numa análise comparativa, buscamos descrever e analisar modos de discurso citado, formas 
de introdução e de retomada de discurso citado mobilizados na construção textual dos sentidos de artigos científicos 
produzidos por doutores das áreas de Educação Física e Geografia. O corpus foi constituído de vinte artigos científicos 
publicados em dois periódicos qualis, de circulação online, sendo dez da Revista Mackenzie de Educação Física e 
Esporte e dez da Sociedade & Natureza. Os resultados mostraram que: (i) a evocação aparece como o modo mais 
mobilizado nas duas áreas; (ii) e, com exceção do discurso citado direto com “que”, mobilizado apenas na área de 
Educação Física, os mesmos modos foram constatados nas duas áreas. Quanto às formas de introdução, constatamos o 
uso das mesmas formas nas duas áreas, predominando na área de Geografia o uso dos recursos tipográficos e na área de 
Educação Física o uso dos grupos preposicionais. Como formas de retomada, verificamos o uso de quatro formas, 
predominando, nas duas áreas, a forma expõe comentário ou ponto de vista. Concluímos que o especialista apresenta a 
competência de não apenas reproduzir o dizer de outrem, mas de comentar, parafrasear, opinar, sobre o conteúdo do 
discurso do outro, tecendo sentidos e, dialogicamente, construindo saberes/teses na sua área do conhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico; Discurso citado; Especialista.  
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Os estudos acerca da temática do discurso citado começam a repercutir e propagar-se no 
campo dos estudos linguísticos especialmente a partir da divulgação dos trabalhos do Círculo 
Linguístico de Bakhtin, com destaque para o texto “O discurso de outrem”, do livro Marxismo e 
Filosofia da Linguagem. Assumindo o pressuposto do dialogismo bakhtiniano, estudiosos como 
Authier-Revuz (1990; 2004), Maingueneau (1996; 2002), Boch & Grossmann (2002), entre outros, 
ajudam a intensificar o debate em torno dessa temática, de modo a construir um arcabouço teórico-
analítico que tem servido de referência para inúmeras pesquisas (inclusive para este trabalho), 
desenvolvidas sob enfoques os mais diversos e na análise de materialidades também as mais 
diversas. Esta pesquisa, ao mesmo tempo em que dá continuidade a estudos que temos desenvolvido 
nessa temática, aprofunda a discussão trazendo novos olhares sobre o discurso do outro na análise 
de textos acadêmico-científicos, visto que permite conhecer como o pesquisador especialista 
materializa o diálogo com os autores aos quais se reporta e como negocia os sentidos na articulação 
entre discurso citante e discurso citado que atravessa a tessitura dos textos por eles produzidos. 

Com isso, objetivamos mostrar, pois, como pesquisadores especialistas (doutores) de 
áreas diferentes do conhecimento mobilizam o recurso ao discurso do outro na escrita de artigos 
científicos, centrando-nos, especificamente, no exame dos modos de discurso citado, nas formas de 
introdução do discurso citado e nas formas de retomada do discurso citado. Por último, buscamos 
refletir sobre a construção textual dos sentidos na escrita acadêmico-científica, procurando observar 
as especificidades que caracterizam o uso do discurso citado na escrita dos especialistas.  

 
                                                           
1 Discente do Curso de Letras/Português do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, UERN. E-mail: 
preto.adonai@hotmail.com 
2
 Mestre em Estudos da Linguagem. Docente do Departamento de Letras do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia”, UERN. E-mail: cezinaldobessa@uern.br 
3 Mestre em Estudos da Linguagem. Docente do Departamento de Letras do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque 
Maia”, UERN. E-mail: rosangelabernardino@uern.br 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para esta pesquisa, selecionamos um corpus composto por 20 (vinte) artigos científicos: 
10 (dez) da área de Educação Física e 10 (dez) da área de Geografia. Para compor esse corpus, foi 
feita consulta on-line em volumes de periódicos das áreas de Educação Física (Revista Mackenzie 
de Educação Física e Esporte) e de Geografia (Sociedade & Natureza), publicados no período de 
2008 a 2010. Como critério de seleção foi estabelecido que constituiriam o corpus da pesquisa 
somente aqueles artigos produzidos por pesquisadores experientes, compreendidos aqui como 
especialistas doutores na área. Orientamo-nos, nesse caso, pelo pressuposto de que a experiência 
desses pesquisadores com a produção científica permite maior domínio das convenções do texto 
acadêmico escrito, entre elas as convenções relativas ao citar o discurso do outro. 

Esta pesquisa é de caráter descritivo e interpretativo, isso porque procuramos descrever 
e analisar os modos de discurso do outro, as formas de introdução e as formas de retomada do 
discurso do outro. Além disso, procuramos estabelecer aproximações e distanciamentos acerca dos 
modos de discurso do outro, das formas de introdução e de retomada entre os textos dos 
pesquisadores das duas áreas do conhecimento, o que caracteriza tal investigação como um estudo 
comparativo. Por fim, para dar conta da análise do corpus, recorremos a uma abordagem qualitativa 
e quantitativa.  

No desenvolvimento da pesquisa, aprofundamos, inicialmente, os estudos teóricos sobre 
o discurso citado/relatado; depois de constituído o corpus, fizemos a codificação dos artigos, em 
que ACEF corresponde a Artigo Científico de Educação Física e ACG coresponde a Artigo 
Científico de Geografia; na sequência, com base em categorias de análise (algumas delas já 
previamente estabelecidas), passamos à análise dos modos de discurso do outro, das formas de 
introdução de discurso citado e das formas de retomada do discurso citado; em seguida, 
quantificamos os achados, os quais se encontram organizados em gráficos, primeiramente, por área 
do conhecimento, e, depois, considerando as duas áreas investigadas; por fim, procedemos à 
interpretação e à discussão dos resultados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Considerando que nossa pesquisa apresenta uma natureza qualitativa e quantitativa, 
apresentamos, aqui, num primeiro momento, a análise quantitativa, revelando as ocorrências dos 
modos de discurso citado, de suas formas de introdução e de retomada, e, num segundo, a análise 
qualitativa, em que descrevemos e interpretamos fragmentos de artigos científicos de especialistas 
das duas áreas investigadas, que ilustram os achados da pesquisa. 
 
ANÁLISE QUANTITATIVA  
 
 Dos modos de discurso citado  
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Gráfico 01: Modos de discurso citado em artigos científicos 
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Conforme o gráfico 01, nas duas áreas predomina o uso da evocação, com 40% nos 
artigos produzidos por especialistas da área de Educação Física e 57% nos artigos de especialistas 
da área de Geografia. A evocação, por ser mais econômica (MAINGUENEAU, 2002) e por revelar, 
de forma concisa, o leque de leituras que o pesquisador especialista realizou, aparece com um 
percentual superior. Constatamos, também, o uso do discurso citado direto com “que” apenas nos 
artigos dos especialistas da área de Geografia, com 1% das ocorrências. Por outro lado, o discurso 
citado direto surge como o segundo modo mais mobilizado nas duas áreas, com 24% das 
ocorrências nos artigos da área de Educação Física e 27% nos artigos da área de Geografia.  

Cabe destacar, nas duas áreas do conhecimento, a ocorrência significativa dos modos de 
discurso citado em que os pesquisadores especialistas não reproduzem o dizer do outro literalmente. 
Percebemos que as ocorrências do discurso citado indireto, juntamente com as ocorrências da 
modalização em discurso segundo e da evocação, representam larga maioria de modos de discurso 
citado. Por outro lado, os modos de discurso citado em que as palavras do outro são reproduzidas 
literalmente, como é o caso do discurso citado direto, do discurso citado direto com “que” e da 
ilhota citacional, representam uma porcentagem menor. Essa diferença aponta para a capacidade 
dos pesquisadores especialistas de compreender e parafrasear o dizer do outro, e, portanto, de 
construir sentidos, não se limitando ao procedimento de reprodução literal desse dizer.  

 
 Das formas de introdução do discurso citado  
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Gráfico 02: Formas de introdução do discurso citado em artigos científicos  
 

No gráfico acima, constatamos que foram mobilizadas 04 (quatro) formas de introdução 
do discurso do outro pelos especialistas das duas áreas do conhecimento, porém resguardando 
algumas especificidades dessas formas por área. Enquanto os grupos preposicionais, juntamente 
com os verbos dicendi + “que”, predominam nos artigos da área de Geografia, com 46% das 
ocorrências, nos artigos da área de Educação Física predomina o uso dos recursos tipográficos, com 
50% das ocorrências. 

A recorrência dessas formas de introdução e suas especificidades por área apontam para 
os seguintes aspectos referentes aos modos de discurso citado: (i) o maior percentual dos grupos 
preposicionais, em artigos da área de Educação Física, mostra que nessa área os pesquisadores 
tendem a expressar maior juízo interpretativo e avaliativo sobre o conteúdo do discurso do outro, 
visto que esses introdutores comportam uma carga semântica quando introduzem um discurso 
citado direto ou uma modalização em discurso segundo; (ii) o maior percentual dos recursos 
tipográficos, nos artigos da área de Geografia, revelam que nessa área os pesquisadores 
especialistas preferem uma forma menos avaliativa de introduzir o discurso do outro, recorrendo 
mais frequentemente a recursos como, por exemplo, as aspas, o itálico e o recuo quando esses 
introduzem um discurso citado direto ou uma ilhota citacional.  
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Das formas de retomada do discurso citado 
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Gráfico 03: Formas de retomada do discurso citado em artigos científicos  
 

Neste gráfico, constatamos 04 (quatro) formas de retomada do discurso do outro 
mobilizadas nos artigos analisados. Ademais, dois dados merecem destaque: primeiro, uma forma 
de retomada foi mobilizada apenas nos artigos de especialistas da área de Educação Física, a saber: 
relaciona o conteúdo do discurso citado com experiência prática, com 6%; segundo, temos uma 
notável predominância, nos textos dos especialistas das duas áreas do conhecimento, da forma de 
retomada em que o pesquisador especialista expõe comentário ou ponto de vista sobre o conteúdo 
do discurso citado. O primeiro dado revela que o modo como especialistas de diferentes áreas do 
conhecimento dialogam com o discurso do outro, por meio de formas de retomadas, não é a mesma, 
sendo que existem formas que ocorrem somente numa área, o que indica competências diferentes 
diante do discurso do outro. O segundo dado mostra que os especialistas exercem um 
posicionamento crítico sobre o conteúdo do discurso que ele cita. Desse modo, o especialista 
interage com o discurso do outro apresentando sua posição sobre o conteúdo em discussão. Vale 
salientar que, na análise empreendida, constatamos casos em que o pesquisador especialista, das 
duas áreas, não retoma o conteúdo do discurso citado. Neste caso, o discurso do outro é mobilizado 
sem que o pesquisador especialista construa uma relação semântica entre o seu discurso e o dizer do 
outro. Muitas vezes, isso acaba comprometendo a continuidade de sentidos na tessitura do artigo 
científico. 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Dos modos de discurso citado  
 
Fragmento 01:   

[...] Além deste livro outros autores buscaram abordar a temática da linguagem, à luz de diferentes matrizes teóricas; 
como Santin (1985), Betti (1994); Kunz (1995); Mesquita (1997); Mattos e Neira (2001); e outros. [...] (ACEF05, p. 
21) 

 
Neste fragmento, temos uma ocorrência de discurso citado por evocação. Ao discorrer 

sobre a temática da linguagem, o especialista faz menção a vários trabalhos já realizados que 
trataram dessa temática. Sendo assim, ele cita apenas o nome do autor e a data em que a obra foi 
escrita, fazendo tão somente menção a trabalhos de Santin, Betti, Kunz, Mesquita, Mattos e Neira. 
Essa forma de citar é bastante econômica, porque deixa em segundo plano os elementos não 
essenciais, requerendo, pois, conforme Boch e Grossman (2002), que se compartilhem 
conhecimentos, já que nesse modo de discurso citado o especialista não faz nenhum comentário 
nem parafraseia o discurso do outro, mas inscreve a pesquisa em um espaço epistêmico 
identificável. 
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Fragmento 02:  
[...] Merece ênfase a contribuição de Spósito (1991) ao afirmar que o processo de reestruturação urbana ocorre não 
somente em áreas metropolitanas, mas também, em cidades de porte menor. Portanto, no caso das cidades médias, o 
processo das novas centralidades também é identificado, relacionado ao rápido processo de urbanização. [...] (ACG09, p. 
359) 

 
No fragmento em destaque, temos um caso de discurso citado indireto. Percebemos que 

o enunciador, ao discorrer sobre o processo de urbanização, citou em discurso indireto os dizeres 
de Spósito (1991), a saber: o processo de reestruturação urbana ocorre não somente em áreas 
metropolitanas, mas também, em cidades de porte menor. Temos aí a reprodução de uma ideia, ou 
de um pensamento completo, já que, de acordo com Maingueneau (2002), não são as palavras 
exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do pensamento. Identificamos essa ocorrência pelo 
uso da expressão introdutora Spósito (1991) ao afirmar que, que caracteriza formalmente o discurso 
indireto, seguindo definição de Maingueneau (2002). Nesse modo de discurso citado, o pesquisador 
especialista interpreta o sentido original dito por Spósito (1991) e traduz apenas o conteúdo do 
pensamento do autor, ou seja, o sentido das palavras ditas pelo outro.  

 
Das formas de introdução do discurso citado 
 

Conforme mostrado na análise quantitativa, os especialistas das áreas de Educação 
Física e Geografia mobilizam quatro formas de introdução de discurso citado, sendo que 
predomina, na área de Geografia, o uso dos recursos tipográficos e, na área de Educação Física, o 
uso dos grupos preposicionais e dos verbos dicendi + “que”.  Nos fragmentos abaixo, analisamos 
algumas dessas formas mais recorrentes. 

 
Fragmento 03: 

[...] A história de vida das professoras parece ter estreita relação com o que elas pensam sobre a Educação Física 
e com a noção pela qual compreendem os conhecimentos da área. O pensamento “deve ser compreendido 
„etnograficamente‟, ou seja, por meio de uma descrição daquele mundo específico em que esse pensamento faz 
sentido” (GEERTZ, 1997, p. 227). As histórias de vida das professoras constituem-se como esses mundos 
específicos.  Nesse, o pensamento faz sentido porque diz respeito ao contexto cultural no qual se origina. [...] 
(ACEF04, 2009, p. 46) 

 
Neste fragmento, verificamos que o pesquisador especialista cita em discurso direto as 

palavras de Geertz. E como introdutor desse discurso foram mobilizados recursos tipográficos. São 
os recursos tipográficos que assinalam as fronteiras entre o discurso citado e o discurso que cita, 
segundo a abordagem teórica aqui mobilizada (MAINGUENEAU, 2002). Assim, sem as aspas e 
sem a identificação do autor e da obra feita no final da citação, Geertz (1997, p.227), não seria 
possível identificar exatamente quais as palavras do discurso citado. Além disso, o uso de recursos 
tipográficos, especialmente no discurso citado direto e no discurso direto com “que”, embora 
coloque em evidência as próprias palavras de um outro enunciador, aproxima o seu discurso do 
discurso do outro. Nesse caso, apenas os recursos tipográficos delimitam as fronteiras necessárias 
para atribuir o discurso citado ao outro. Em outros casos, apenas o recuo e a diminuição da fonte 
são responsáveis por exercer essa função. 

 
Fragmento 04: 

[...] Hoje mais do que essas noções aos conceitos de espaço e tempo somam-se o conteúdo das mentalidades: as 
identidades, as representações, o imaginário social, entre outros conteúdos simbólicos e ideativos e mais do que isso, 
as próprias noções de espaço e tempo são flexíveis, por exemplo, para Zukin (2000) a inversão das identidades 
espaciais é um fenômeno recorrente, para o autor, assim como no século XIX o comércio e manufatura criaram 
uma anulação do espaço pelo tempo, do mesmo modo o tempo foi aniquilado pelo espaço no enobrecimento, na 
retomada do vernacular abstraído da história etc. [...] (ACG02, p.150) 
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No fragmento 04, temos duas ocorrências de modalização em discurso segundo. Os 
enunciados [...] para Zukin (2000) a inversão das identidades espaciais é um fenômeno recorrente, 
[...] e, [...] para o autor, assim como no século XIX o comércio e manufatura criaram uma 
anulação do espaço pelo tempo [...], não são assumidos pelo pesquisador especialista, que atribui a 
responsabilidade a Zukin (2000). Nesses dois casos é usado um mesmo introdutor Para, que 
Maingueneau (2002) inclui na categoria de grupo preposicional. Esse tipo de introdutor, além de 
não ser neutro, atua de forma a dar um enfoque subjetivo ao enunciado que introduz 
(MAINGUENEAU, 2002). Permite ainda que o especialista, além de não assumir a 
responsabilidade do dizer, responsabilize o outro pelo dito. Marcuschi (2007, p. 148) nos diz que o 
uso dessas expressões “devolve a responsabilidade do dito ao próprio autor da opinião”, sendo, 
também, uma paráfrase do discurso do outro. Assim, cabe destacar  que ,  ao utilizar esses 
recursos como introdutores, o pesquisador especialista está, antes de tudo, interpretando e 
parafraseando o discurso do outro. 

 
Das formas de retomada do discurso citado 

 
Na análise quantitativa anteriormente apresentada, constatamos quatro formas de 

retomada do discurso do outro na tessitura dos artigos científicos examinados, das quais duas são 
retomadas para descrição e análise, nos fragmentos que se seguem:  
 
Fragmento 05:  

[...] Trata-se da possibilidade do professor pesquisar sua própria prática, buscando sua melhor compreensão e 
mecanismos que possam torná-la mais eficaz. “[...] o professor deveria experimentar em cada sala de aula, tal 
como num laboratório, as melhores maneiras de atingir seus alunos, no processo de ensino/aprendizagem” 
(STENHOUSE, 1975, apud, LÜDKE, 2001, p.80). Imbuído desse princípio, entendo como fundamental a prática da 
pesquisa pelo professor, uma vez que, no mínimo, é possibilitada a reflexão sobre a sua ação. (ACEF01, p.02) [...] 

 
No fragmento acima, verificamos que o especialista discorre sobre a possibilidade do 

professor pesquisar sua própria prática.  Para essa discussão, ele cita por meio de um discurso 
citado direto as palavras de Stenhouse, 1975, apud, Lüdke (2001, p.80), que diz: o professor deveria 
experimentar em cada sala de aula, tal como num laboratório, as melhores maneiras de atingir 
seus alunos, no processo de ensino/aprendizagem. Após essa citação, o especialista retoma-a 
expondo seu entendimento ou ponto de vista sobre o assunto tratado no discurso citado. A 
expressão imbuído desse princípio recupera o dito anteriormente. Após recuperar o referente, o 
especialista expõe seu ponto de vista com as seguintes palavras: entendo como fundamental a 
prática da pesquisa pelo professor, uma vez que, no mínimo, é possibilitada a reflexão sobre a sua 
ação. Nessas palavras, o especialista apresenta seu pensamento, seu ponto de vista, sobre a 
temática, marcando explicitamente a subjetividade (entendo) do seu dizer. O especialista consegue, 
assim, estabelecer um diálogo com o discurso que ele cita, além de revelar uma competência de se 
posicionar diante do discurso do outro, expondo, desse modo, o seu entendimento sobre o conteúdo 
abordado. 

 

Fragmento 6:  
 [...] Nessa mesma linha de pensamento, convém observar ainda que apesar da interdisciplinaridade aparecer como 
uma categoria aparentemente exclusiva do mundo do conhecimento, largamente discutida no âmbito acadêmico e 
escolar, aos poucos ela vai sendo incorporada nas práticas e discursos do mundo do trabalho, principalmente 
vinculados ao modelo toyotista de produção. Mangini e Mioto (2009) esclarecem que nesse modelo 
 

[...] a interdisciplinaridade é tomada como uma atitude de abertura do sujeito individual ou coletivo (equipe), disposto à: 
integração, interação, coordenação, colaboração, e à cooperação. Além de disposição e abertura, é fundamental 
desenvolver uma postura flexível em face das mudanças, das novidades e das diferenças. O sujeito interdisciplinar é um 
aventureiro que busca ultrapassar as barreiras do conhecimento e inovar, ou seja, ser transdisciplinar. (MANGINI e 
MIOTO, 2009, P. 212) 
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Mais adiante, as autoras ressaltam que 
  

Com a difusão do conceito de interdisciplinaridade, as exigências de trabalho em equipe, competência, polivalência, 
multifuncionalidade, desespecialização ganham respaldo acadêmico/científico, ou seja, base teórico-metodológica.” 
(MANGINI e MIOTO, 2009, p. 212) 

 
            Dentro desse contexto, e considerando a impregnação das rotinas de trabalho dos analistas ambientais pela 
visão especialista e linear de análise de processos de licenciamento ambiental, executada por anos, várias ações foram 
sendo implementadas pela equipe responsável da AIPRA, na SEMAD, com o intuito da efetiva implantação do novo 
modelo, [...] (ACG01, 2010, p.277) 

 
Neste outro fragmento, temos um caso de retomada em que o especialista insere um 

discurso citado para reforçar o conteúdo de um outro discurso citado. Verificamos que, ao se 
posicionar sobre a interdisciplinaridade sendo incorporada nas práticas e discursos do mundo do 
trabalho, o pesquisador traz, por meio de um discurso citado direto, o posicionamento de Mangini 
e Mioto (2009), a saber: [...] a interdisciplinaridade é tomada como uma atitude de abertura do 
sujeito individual ou coletivo (equipe), disposto à: integração, interação, coordenação, 
colaboração, e à cooperação. Além de disposição e abertura, é fundamental desenvolver uma 
postura flexível em face das mudanças, das novidades e das diferenças. O sujeito interdisciplinar é 
um aventureiro que busca ultrapassar as barreiras do conhecimento e inovar, ou seja, ser 
transdisciplinar. Logo em seguida, percebemos que o pesquisador mobiliza outro discurso 
citado direto para reforçar o conteúdo desse discurso, qual seja: Com a difusão do conceito 
de interdisciplinaridade, as exigências de trabalho em equipe, competência, polivalência, 
multifuncionalidade, desespecialização ganham respaldo acadêmico/científico, ou seja, base 
teórico-metodológica. Esse discurso é mobilizado para reforçar o conteúdo do primeiro, sendo que 
em ambos os fragmentos é conservado o mesmo tema, havendo, ao mesmo tempo, um reforço sem 
causar prejuízo para a progressão textual dos sentidos.   
 
CONCLUSÃO 
  

Constatamos que os especialistas das duas áreas do conhecimento mobilizaram com 
maior frequência os modos de discurso citado em que não há a reprodução literal das palavras do 
outro. Isso revela a capacidade dos especialistas em não apenas reproduzirem conceitos e teses, o 
que creditamos dever-se à condição de pesquisador mais experiente. A forma de retomada do 
discurso do outro em que o especialista expõe comentário ou ponto de vista evidencia o fato desses 
especialistas apresentarem maior engajamento, no sentido de se posicionarem diante do dizer de 
outrem, haja vista que esse tipo de comportamento não é constatado em pesquisas feitas com textos 
escritos por estudantes considerados iniciantes (graduandos), como, por exemplo, nos estudos de 
Boch e Grossmann (2002) e em pesquisas realizadas por Bessa, Bernardino e Nascimento (2011), 
examinando textos de estudantes iniciantes. 

A grande ocorrência, no corpus analisado, dos grupos preposicionais (segundo, para, 
conforme) como introdutores de discurso citado é um indicador de que os especialistas apresentam 
um juízo de valor sobre o conteúdo desse discurso, ou seja, o discurso citado passa pelo crivo da 
interpretação do pesquisador especialista, que constrói, a partir do introdutor, uma avaliação do 
conteúdo desse discurso outro. Isso é materializado quando o pesquisador especialista cita o 
discurso do outro por meio de modalização em discurso segundo e, em alguns casos, de discurso 
citado direto. Ao mobilizar os grupos preposicionais como introdutores, os pesquisadores 
especialistas exercem uma influência na construção dos sentidos do discurso que citam, até porque, 
conforme Maingueneau (2002), esses tipos de introdutores não são neutros, mas trazem consigo um 
enfoque subjetivo. Esses usos, por parte do pesquisador especialista, mostram a maneira como esses 
profissionais dialogam com o dizer do outro na construção dos sentidos do texto acadêmico. 

Anais do VII SIC 1191

ISBN: 978-85-7621-031-3



Esses achados e exemplos aqui apresentados mostram, pois, como o apoio no discurso 
do outro é também um recurso fundamental e bastante recorrente na escrita de artigos científicos de 
pesquisadores especialistas. Diferentemente do que foi constatado em pesquisa realizada com textos 
de iniciantes (BESSA, BERNARDINO & NASCIMENTO, 2011), predomina, na escrita dos 
especialistas, modos de dialogar com o discurso do outro que revelam indícios de uma maior 
autonomia dos especialistas, sem divergências significativas entre as duas áreas, no que concerne à 
capacidade de dialogar e construir sentidos para o dizer de outrem. 

Desse modo, os resultados e as discussões que emergem dessa pesquisa reforçam a 
defesa que temos feito sobre a necessidade de ensino das convenções relativas ao citar o dizer de 
outrem para além do aspecto meramente técnico definido nos manuais de metodologia científica. 
Defendemos, pois, que se explorem as contribuições teórico-metodológicas do campo dos estudos 
linguísticos, pautando-se, por exemplo, pela explicitação das diversas formas de citar, de introduzir 
e de retomar o discurso do outro, bem como de suas funções na rede textual dos sentidos. 
Entendemos, pois, que seguindo esse direcionamento, poderemos estar contribuindo para a 
formação de estudantes iniciantes mais competentes e autônomos na escrita de textos acadêmico-
científicos.  
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O GÓTICO DE H.P. LOVECRAFT NO CINEMA: A TRANSMUTAÇÃO DE DAGON 
E A SOMBRA SOBRE INNSMOUTH 

 
Elizaíra Libânio da Silva
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estudar e analisar a transmutação dos aspectos góticos dos contos 
Dagon (1917) e A sombra sobre Innsmouth (1931) de Howard Philips Lovecraft no filme Dagon (2001), de 
Stuart Gordon. A pesquisa se iniciou com estudos teóricos acerca de Tradução intersemiótica, cabível na análise 
dos signos que toda obra literária e fílmica produzem. Para obtermos melhores resultados na análise da 
adaptação em estudo, também revisamos a literatura sobre adaptação, recursos cinematográficos e estudos 
referentes à interpretação. Em seguida, pesquisamos sobre o gênero gótico de uma forma geral, bem como sobre 
a teoria semiótica de Peirce. Após a leitura das obras Dagon e A sombra sobre Innsmouth, os contos foram 
fichados com ênfase nos aspectos caracterizados como góticos. Com os dados em mãos, partimos para a análise 
fílmica, e identificamos as características do gótico na adaptação. Por último, a análise se voltou para os recursos 
utilizados pelo diretor para traduzir os aspectos góticos dos referidos contos na produção cinematográfica. 
Contudo, a pesquisa nos proporcionou resultados importantes que serviu para obtenção de mais dados a respeito 
da literatura fantástica do escritor americano, uma vez que a mesma ainda é carente de pesquisas e estudos 
acadêmicos. Com a análise detalhada de contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth, que incluem o chamado 
Ciclo de Cthulhu do escritor americano, foi possível compreender a cosmogonia que embasa todo o mito 
lovecraftiano acerca da criação da vida na terra, e consequentemente, permitiu uma maior compreensão das 
traduções de tais aspectos no cinema.    
  
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Gótico; Lovecraft; Tradução intersemiótica. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Pesquisa sobre a obra de Lovecraft, incluindo análises sobre os contos Dagon e A 

sombra sobre Innsmouth tem sido esquecidas na academia por não se inserirem entre os 
cânones literários. Todavia, sabe-se que o chamado Ciclo de Cthulhu, mito cosmogônico 
criado por Lovecraft, exerce forte influência em outras artes, como os jogos de RPG, os 
quadrinhos, a música e o próprio cinema. Além disso, as referências góticas na obra de 
Lovecraft deram grande contribuição a autores atuais do gênero, como Stephen King, assim 
como no cinema. Prova disso são as várias adaptações cinematográficas dos seus contos, 
dentre os quais se inclui o filme Dagon, produzido em 2001, por Stuart Gordon, tendo como 
inspiração os contos Dagon e a Sombra sobre Innsmouth.  

Dessa forma, o presente trabalho consiste em um entre poucos estudos 
acadêmicos sobre a Literatura Fantástica de H. P. Lovecraft (2010), e almeja analisar as 
características góticas de um autêntico subgênero criado e denominado pelo próprio 
Lovecraft, o horror cósmico, presente nos dois contos já citados, e em sua adaptação para o 
cinema.  

Nessa perspectiva, a pesquisa torna-se relevante, pois com a utilização da 
semiótica americana de Charles Sanders Peirce no estudo sobre a obra cinematográfica, 
podemos analisar elementos dos signos não verbais que compõem o cinema. Enquanto os 
estudos na área de Letras, em geral, priorizam o verbal como objeto de estudo, tratamos de 
investigar também os outros signos, e para tal, a semiótica surge como ferramentas 
indispensável. 

                                                           
1 Discente do Curso de Letras Língua Portuguesa da Faculdade de Letras e Artes, campus Central, UERN. E-mail: 
elizaira_libanio@hotmail.com    
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A pesquisa assim buscou analisar os aspectos que compõem a Literatura 
Fantástica e de horror, através da investigação dos aspectos marcantes do gótico de H. P. 
Lovecraft, em seus contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth. Da mesma forma, pretendeu 
investigar as transmutações desses aspectos para o filme Dagon, além de discutir a 
importância da análise semiótica na compreensão dos signos da literatura, do cinema e 
oriundo do diálogo entre ambos.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Por se constituir de uma investigação subjetiva, a pesquisa é qualitativa, de caráter 
analítico-descritivo, concentrada na área da Linguística, abordagem da linha de pesquisa da 
Tradução intersemiótica. O estudo foi desenvolvido do período de agosto de 2010 a julho de 
2011. As coletas de dados foram assim realizadas a partir de um cronograma do plano de 
trabalho desenvolvido pelo orientador. O corpus da pesquisa inclui os contos Dagon (1917) e 
A Sombra Sobre Innsmouth (1931), do escritor Howard Phillips Lovecraft, e o filme Dagon 

(2001), adaptação fílmica, dirigida por Stuart Gordon.  
Primeiramente, para entender os processos tradutórios, foram feitos estudos 

referentes a autores relevantes da área, como Arrojo (2003), Bazin (1991), Vieira (1996), 
Jacobson (1995), Lefevere (2007), Plaza (2001), Reis (2002), Ribeiro (2007) e Rodrigues 
(2000). Em seguida, foram realizados estudos teóricos de autores que trabalham a adaptação 
de obras literárias para o cinema, bem como os recursos cinematográficos, como Xavier 
(2003) e Pelegrini (2003). Embora pouco conhecida nas academias, e contando com poucas 
pesquisas de referência, a literatura de ficção fantástica em geral, mais especificamente a obra 
de H. P. Lovecraft, e seu chamado Ciclo de Cthulhu foram estudados, para facilitar a análise 
dos contos em questão. Ainda quanto à fundamentação, revisamos a teoria semiótica de 
Peirce, através dos estudos de Santaella (2008) e Plaza (2001). 

Após leituras prévias do referencial teórico, partimos para as leituras dos contos 
Dagon e A sombra sobre Innsmouth. Na ocasião, as duas obras foram fichadas, destacando os 
aspectos que as caracterizavam como góticas. Posteriormente, assistimos ao filme Dagon, e 
realizamos as análises referentes às estratégias e/ou recursos cinematográficos utilizados pelo 
diretor cineasta para representar aspectos importantes das obras, na adaptação fílmica. 

A partir do plano de trabalho, detemo-nos a estudar e iniciar as atividades por 
etapas, esperando desta forma um aprimoramento mais adequado e embasado a cada passo 
previsto. A pesquisa, assim, buscou penetrar no universo da literatura fantástica e mundo 
cinematográfico. O diálogo entre as duas artes, que se completam através de jogos imagéticos, 
sonoros e verbais transitáveis, permitiu analisar através de que signos foram transmutados 
aspectos góticos das obras, e quais recursos cinematográficos foram utilizados para traduzir 
tais aspectos lovecraftianos.  

Por ser um trabalho que tem como linha de pesquisa a Tradução intersemiótica, 
buscou-se analisar os signos que as obras literárias em questão produzem, e investigar como 
tais signos foram traduziram quando transmutados para o cinema. Tais signos sofreram, 
inevitavelmente, transformações. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Feitas as análises como descritas anteriormente, destacaremos sequencialmente e 
primeiramente a respeito das análises literárias dos contos de H. P. Lovecraft, Dagon (1917) e 
A sombra sobre Innsmouth (1931). Logo a seguir, discorreremos acerca do estudo referente à 
produção fílmica.   
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Ao iniciar o estudo, observamos que apesar do conto Dagon, ser um conto curto, 
Lovecraft tece um texto muito detalhado, enfatizando as emoções e dúvidas do personagem, 
até a descrição da revelação final de tal horror presenciado por ele, deixando sempre o leitor 
em dúvida sobre como seria a real descrição da criatura marinha desconhecida, revelada 
somente ao fim do conto, e mesmo assim, com poucos detalhes. Dessa maneira, o conto 
contém ainda mais a atmosfera de terror, pavor, suspense e mistério no ar. Sem nenhuma 
explicação feita por meios naturais, o desconhecido ou o incomum no conto Dagon pode ser 
observado como marcas sempre presentes nos contos de H. P. Lovecraft, como pano de fundo 
e características de sua Literatura Fantástica, o que impossibilita àquele que tem acesso aos 
relatos maiores explicações sobre o conteúdo.  Até então o que se percebe é uma ênfase na 
constituição da atmosfera do conto, e nas sensações de pavor do protagonista. Não há ações 
em grande parte do conto, pois Lovecraft guarda para o final da história a apresentação da 
manifestação do horror. Assim, uma vez que “a atmosfera, e não a ação, é o grande 
desideratum da ficção fantástica” (LOVECRAFT, 2010, p.159), o autor opta por não revelar o 
horror propriamente dito com detalhes, enfatizando em todo o conto “os efeitos específicos do 
horror em relação ao conjunto de condições dadas” (LOVECRAFT, 2010, p.158).  

Esse conjunto de condições dadas pela atmosfera da ficção fantástica, através dos 
efeitos específicos do horror presenciado pelo narrador, descrito num total estado de incerteza 
tanto por parte do leitor quanto por parte do próprio personagem protagonista, atua nos 
delírios e ilusões provocadas por tal espanto e horror que nem ele mesmo julga em acreditar 
ou lembrar. O conjunto, assim como os efeitos, serão desta maneira condições bem 
articuladas nas narrativas de H. P. Lovecraft, provocando por intermédio das tensões do 
tempo racional a loucura no indivíduo.  

Portanto, é notória a grande criatividade do escritor H. P. Lovecraft em criar um 
universo onde criaturas grotescas e marinhas ganham formas e características que parecem 
mesmo terem existido. Descrições horripilantes, que aterrorizam os personagens, que mais 
parecem loucos, ao ponto de nem querer mais viver, por carregarem consigo a eterna imagem 
do medo.  

Não diferente, o conto A sombra sobre Innsmouth (1931) apresenta uma história 
contada por meio de um relato em primeira pessoa, através de memórias que são relembradas 
por usos de falas de indivíduos que participam desse episódio. Tais falas dos indivíduos são 
citadas pelo narrador, no próprio corpo do texto, dando ao conto o caráter de algo mais real, 
denotando que o personagem narrador parece ter mesmo vivido aqueles acontecimentos. A 
história deste modo inicia-se no momento em que o personagem sente-se obrigado a desafiar 
o silêncio que se impôs sobre as poucas horas em que passou na pacata e estranha cidade de 
Innsmouth, há tempos. Sem ter a “intenção de alertar o leitor sobre horrores inomináveis” 
(BEZARIAS, 2010, p. 44), Lovecraft descreve toda a história em forma de relato sugerindo 
algo mais real. A primeira vez que o personagem escuta falar sobre Innsmouth, desperta 
inesperadamente nele uma curiosidade de conhecer tal lugar. 

Podemos perceber, então, que o desconhecido funciona como fator estimulante, e 
desperta no personagem um sentimento de curiosidade, “o perigo” torna-se hesitante e 
impressionante, fazendo o individuo narrador se motivar através dos poucos vestígios do 
passado mencionado. A história obscura torna-se, deste modo, ainda mais merecedora de 
interesse, informação e conhecimento. 

Encontramos neste ponto uma descrição da atração pelo lugar desconhecido. O 
medo, nesse tipo de literatura gótica, atua como chave principal para as narrativas 
acontecerem. Ao mesmo tempo, atrelado ao medo está a negação desse sentimento, isto é, não 
querer entender ou se aprofundar nesse mistério. Assim, o que percebemos durante toda a 
narrativa é o encontro dessas contradições nas citações encontradas no corpo do texto e na 
própria fala do narrador, há estimulação e negação do início ao fim da trama. A negação e a 
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estimulação ao horror são, deste modo, algo que se encontra ao mesmo tempo, e se contradiz 
de forma inusitada, como certo sarcasmo. Essa junção de sentimentos projeta na história o 
confronto de idéias, entre o que é real ou irreal. Além disso, há a contradição entre o fascínio 
e a rejeição, ocasionados também nas exposições marcadas durante o contar da história. O que 
então resta no fim da trama narrada é o encontro de características marcantes, das histórias de 
terror, especificamente da literatura gótica de H.P Lovecraft. 

O horror se manifesta em pequenos detalhes (cenários; nativos; cheiro; objetos), 
elementos que, unidos na trama, apresentam o horror presenciado pelo personagem narrador. 
E é através da junção de tais elementos mencionados que o estranho surge, manifestando o 
sentimento e o ingrediente responsável pelo pavor do personagem, o medo, que é o enfoque 
maior desse tipo de narrativa. 

Dessa forma, percebemos que mesmo diante do presenciando e vivido no lugar, 
descrito pelo narrador, ninguém se julga capaz de conhecer o que realmente existe ou 
acontece lá de fato. Não há como concluir, explicar os aspectos estranhos e bizarros do lugar 
desconhecido, pois o “[...] interesse intenso e mórbido pelo oculto e o sobrenatural, está tão 
entrelaçado com os frequentes pesadelos, que a relação entre causa e efeito não pode ser 
distinguida” (BEZARIAS, 2010, p. 26). Deste modo, o horror em Lovecraft é visto como algo 
que almeja ser encontrado, que busca, através dos seus mistérios narrados, ocasionar a 
característica principal desse tipo de literatura, o medo.  

No decorrer final da trama, o medo tornar-se ingrediente fundamental e 
estimulante, pois não há mais necessidade de temer. Por fim o mistério é desvendado, e o 
destino do personagem é de vez revelado. O horror por ele descrito agora é o real motivo de 
seu fascínio e atração, agora algo muito maior o impulsiona a revelar seu verdadeiro destino 
sobre a terra, e comparecer ao lugar que antes era desconhecido e macabro, mas que no fundo 
sempre provocou nele fascínio e desejo. 

Contudo, podemos concluir que o personagem narrador mostra-se em um 
momento de revelação e liberdade de fazer o que há muito esperava, mas que temia por medo 
ou dúvida. Ele agora se sente liberto e forte para seguir seu destino e viver sua real história, 
sem temer o que antes julgava apavorante. O fascínio e o desejo agora podem ser apreciados, 
pois, sem as dúvidas, não há mais o que temer. Agora há aceitação e a oportunidade de ser 
feliz, e grandioso por receber tal prodígio e eternidade herdadas da origem.  

Quanto ao filme Dagon (2001), de Stuart Gordon, adaptação fílmica inspirada nos 
contos da literatura fantástica de horror Dagon (1917) e A sombra sobre Innsmouth (1931), do 
escritor Howard Philips Lovecraft, percebemos o uso de muitos aspectos do gótico, e as 
características da literatura fantástica de terror, como citados e analisados anteriormente nos 
contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth de H. P. Lovecraft.  

Tal adaptação fílmica, assim, é traduzida através de muitos recursos 
cinematográficos desde o início do filme, quando é apresentado o nome do filme e os seus 
créditos, submersos no misterioso mundo aquático, fazendo referência ao lugar por onde os 
mistérios dessa trama circundam, ou seja, o mar. 

A cor dourada utilizada nas palavras que incluem os créditos do filme 
representa/traduz o ouro que era adquirido em troca do culto a Dagon. Além disso, a textura 
das letras, simulando algo submerso em água, remete à própria origem da criatura e do ouro 
dela proveniente. Os signos que constituem os crédito do filme (cor e textura), representam, 
assim, seus objetos iconicamente, ou seja, apenas por assemelharem-se a eles (sua cor 
dourada é semelhante ao ouro, e sua textura se assemelha à água). Tais similaridades fazem 
com que o espectador reconheça tais signos como traduções de seus objetos semióticos, o que 
permite ao espectador produzir sentimentos, associações e significados no nível da 
primeiridade. Como exemplo, podemos citar os objetos vistos tanto no sonho do personagem 
Paul, como os mencionados e encontrados em Imboca pelo personagem Francisco, quando 
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ainda era criança. Tal passagem é mostrada no filme através do recurso cinematográfico 
flashback, utilizado para melhor apresentar a quem assiste a compreensão da cena mostrada 

A música de abertura que acompanha os letreiros de cor dourada, mencionados 
anteriormente, simula a imersão na água. A utilização do referido som remete ao próprio 
conteúdo do filme, e aponta para o que será narrado. O mistério, o mar e o medo são então, os 
elementos principais que rondam os segredos que ocorrem durante toda a trama do filme, 
onde personagem Paul e nós espectadores, ansiamos em desvendar. Muitos são os mistérios, 
mas nenhum é tão estranho quanto os poucos nativos de Imboca. Como descrito e já analisado 
no conto A sombra sobre Innsmouth, de H. P. Lovecraft, os sujeitos eram muito esquisitos, 
aparentavam aspectos estranhos, pouco comuns. Não diferente do conto, no filme, os nativos 
de Imboca também eram mal encarados, de pele asquerosa, olhos arregalados que não 
piscavam, andar estranho, como se estivessem sempre mancando ou se rastejando.  

A passagem da descrição feita dos nativos no conto A sombra sobre Innsmouth, 
assim é montada e adaptada no filme, através de outras interpretações. Por exemplo, no conto 
quem vive o terror ao ver os nativos pela primeira vez ao chegar a Innsmouth é o personagem 
narrador, enquanto no filme Dagon, é a namorada de Paul, Bárbara, que presencia pela 
primeira vez algo de estranho na aparência dos habitantes de Imboca. Tal passagem no filme é 
assim uma tradução do conto A sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft, que enfatiza o medo 
do personagem narrador quando ver e descreve a aparência física desses nativos, como já 
analisado anteriormente. No filme a cena é então montada, e é através do olhar de Bárbara, 
que a representação da tensão do medo da personagem é traduzida por uso de uns dos 
recursos cinematográficos, o travelling. É pelo uso dos movimentos de câmera, seguido do 
travelling enquadrado em primeiro plano no rosto de Bárbara, rapidamente aproximando na 
tela, que a cena traduzirá o “realce dramático de um personagem ou de um objeto que vão 
desempenhar um papel importante na sequência da ação” (MARTIN, 2009, p. 45). Tal cena 
então representa a tensão provocada pelo medo ao ver barbatanas nas mãos do padre, 
características incomuns para um ser humano. A barbatana é assim interpretada como um 
signo simbólico, reconhecido convencionalmente como pertencente ao universo marinho. Seu 
poder referencial se dá a partir de sua semelhança (inconicidade com o objeto que ele 
representa), ou seja, a própria seita aos adoradores do deus Dagon. A história apresenta um 
deus e um povoado totalmente ligados a água, ou seja, ao universo marinho, onde são comuns 
os seres desse habitar possuir características de um corpo fusiforme, com barbatanas, guelras 
e escamas. 

Assim, como já analisado nos dois contos de Lovecraft, o medo é a principal 
manifestação do horror presenciado, tanto quando os personagens entram em contato com o 
ambiente desconhecido, como quando eles vêem os nativos de tal lugar. Não diferente dos 
contos, mas sim traduzidas às obras literárias, já que se trata de uma adaptação fílmica, a 
interpretação do medo e do espanto nos personagens em contato com o desconhecido, não 
deixa de ser perceptível e assustadora, ao vermos através da interpretação e do trabalho da 
atriz e do ator, o medo estampado em seus rostos. O efeito desse signo na trama traduz e 
mostra as manifestações e transformações que os nativos de Imboca sofrem com o passar dos 
anos, por sua relação e adoração ao deus Dagon. Tal signo ainda influencia os horrores e 
espantos vividos pelos personagens turistas, quando entram em contato com os habitantes e 
todo o ambiente hostil da pacata Imboca. 

Outro fato de grande significação no filme é a aparição da mulher sereia, princesa 
Ushia, que Paul encontra, sem querer, em um quarto, deitada na cama sob cobertores (a 
mesma mulher sereia vista sempre em seus sonhos, o atraindo para as profundezas do 
misterioso mar). Tal sonho, assim realiza-se com tais acontecimentos descritos anteriormente, 
no presente, parecendo se manifestar como no sonho (primeiro passado). O sonho de Paul 
deste modo pode assim ser interpretado como um signo, de caráter indicial, já que ele 
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reproduz efeitos de grande significação, representando e aprontando para acontecimentos 
futuros, os quais traduz. Através dos flashes que se repetem (primeiro passado), e de todos os 
momentos em que Paul depara-se (no presente) com as imagens e visões, tornando-se reais, é 
possível para o espectador prévias conclusões ou futuras ideias do que a trama tenta nos 
mostrar por meio de fugas no tempo cronológico da história. Carregadas de poder simbólico e 
de representação por ser um signo cabível de interpretação, esses flashes são partes 
constitutivas da montagem escolhida para representar e transmutar as histórias dos contos de 
H. P. Lovecraft, para o cinema. Segundo Peirce, (apud Plaza, 2001, p. 20) pode ocorrer que 
este signo não consiga “expressar, podendo apenas indicar, cabendo ao intérprete descobrir-lo 
por experiência colateral”. 

As histórias dos dois contos traduzem-se no filme de forma inovadora, como já 
podemos notar, mas o importante nesse tipo de análise é perceber como essas histórias 
ganharam novas releituras e interpretações. Não estivemos aqui preocupados em descobrir se 
o diretor do filme foi ou não fiel às obras, mas sim em investigar através de que signos e 
recursos cinematográficos o diretor traduziu elementos góticos importantes das obras escritas. 

Ao final do filme Dagon, tais manifestações já argumentadas a respeito do destino 
referentes aos contos adaptados para o cinema, ganha por meio de intervenções de algumas 
mudanças, o desfecho do conto A sombra sobre Innsmouth. No final do filme, assim vermos a 
concretização da história, onde Paul, de uma vez por todas aceita seu destino indo viver para 
sempre ao lado de Ushia nas profundezas oceânicas. O conto assim tornar-se diferente do 
filme o final da história, somente por Lovecraft não narrar a confirmação da passagem do 
personagem indo morar no seu local de origem, o escritor então, não entrega totalmente o 
final, ele faz com que nós leitores imaginemos a continuidade da trama, com um clima de 
suspense no ar.  

Por uso dos muitos recursos cinematográficos, o diretor Stuart conseguiu traduzir 
as obras de H. P. Lovecraft, Dagon e A sombra sobre Innsmouth, em uma verdadeira trama 
significativa, rodeada de signos e de elementos interpretativos, cheios de enigmas e efeitos no 
filme Dagon. Todo o filme, deste modo, trata-se então, “de um futuro já imaginado (temido 
ou esperado) por um personagem [...], ou ainda, [...], a sequência da evasão imaginada e, em 
[...] flashes dos acontecimentos imaginados pelo protagonista”. Contudo, tal futuro antecipado 
pode ser “desmentido pelo acontecimento, por razões dramáticas. Mas também pode ser 
confirmado pela sequência da ação, passando do imaginário projetivo à realidade em ato [...]” 
(MARTIN, 2009, p. 233). Ao refletirmos sobre esse descrito, o filme Dagon é, conforme 
analisado, a interpretação e a transmutação dos contos de Lovecraft através de uns dos 
recursos cinematográficos mais audaciosos utilizados para filmes, o flashes-forward. É 
através desse recurso que o diretor do filme, consegue demonstrar a principal ideia e mistério 
da trama, onde o passado e o presente ficam unidos, por uso da fusão. O filme conforme 
analisado, expressar toda essa transição do passado e presente, presente e passado, que por 
fim se encontram tornando somente um, ou seja, o (primeiro passado) imaginado e/ou 
sonhado. 

Assim, desde o início do filme, o sonho de Paul remete à adoração do deus 
marinho Dagon, ou seja, representa o ciclo cosmogônico do mito de Cthulhu, simbolizando 
um signo com valor representativo de índice, pois, como tal, aponta para fim da história, 
indicando por meio de muitos flashes, indícios do desfecho da trama cinematográfica.                      

 
CONCLUSÃO 
 

Embora saibamos da vastidão do conteúdo a ser explorado na literatura de horror 
de H. P. Lovecraft, os resultados obtidos através da presente pesquisa foram relevantes para 
obtenção de mais dados a respeito da literatura fantástica do escritor americano, uma vez que 
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a mesma ainda é carente de pesquisas e estudos acadêmicos. Com a análise detalhada de 
contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth, que incluem o chamado Ciclo de Cthulhu do 
escritor americano, foi possível compreender a cosmogonia que embasa todo o mito 
lovecraftiano acerca da criação da vida na terra, e consequentemente, permitiu uma maior 
compreensão das traduções de tais aspectos no cinema.    

Compreender os signos constituintes do terror cósmico lovecraftiano e em suas 
traduções no cinema ajuda-nos a compreender os processos pelos quais tais signos passam ao 
ser traduzidos. Todavia, tal compreensão somente foi possível graças ao arcabouço teórico 
desenvolvido pela semiótica de Charles Sanders Peirce. Suas definições e classificações de 
signo permitiram analisar os signos em suas relações com outros signos. Assim, a escolha por 
uma abordagem da Tradução intersemiótica serviu de apoio significativo, já que pretendíamos 
analisar os muitos sistemas sígnicos do cinema, incluindo o som, as imagens e o verbal, para 
o qual a teoria literária se mostraria insuficiente. Assim, acreditamos que o modelo de análise 
semiótica aqui utilizado, não de forma isolado, mas associado ao estudo dos recursos 
cinematográficos, possa contribuir para outros trabalhos futuros de tradução intersemiótica. 
Esperamos também progredir com o estudo sobre o gênero gótico na literatura de Lovecraft, 
incluindo, em pesquisas futuras, outras obras do autor, assim como suas traduções em outros 
sistemas de signos.  
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O MITO DO DUPLO EM “A HORA E VEZ DE AUGUSTO MATRAGA” E “O ESPELHO”, 
CONTOS DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 
 

Francisco Ronaldo da Silva Santos1; Antônia Marly Moura da Silva2 
 

RESUMO: A pesquisa em sua fase inicial intitulada A expressão da dualidade na representação da personagem em 
“A hora e a vez de Augusto Matraga”: conto de Guimarães Rosa, tal como foi apresentada no Relatório parcial, 
avançou para um estudo comparativo de dois contos do escritor, tendo como corpus os contos “A hora e a vez de 
Augusto Matraga”, integrante de Sagarana (1946) e o conto “O Espelho” (1962) do livro Primeiras Estórias. Trata-se 
de um enfoque crítico-comparativo e teve como objetivo identificar as marcas do mito do duplo na ficção rosiana. Para 
tanto, foram feitas pesquisas em textos teóricos e literários a fim de compreender a noção clássica e moderna do mito 
para, em seguida, desenvolver reflexões sobre o tema. Assumindo o desafio proposto, buscamos a articulação de 
conceitos e concepções teóricas sobre o duplo, tentando compreender sua manifestação nos contos de Guimarães Rosa,  
sobretudo, em Sagarana, e Primeiras Estórias, com o intuito de escolher quais contos apresentavam a perspectiva 
defendida. Observando as narrativas que representavam o tema da dualidade em maior grau, escolhemos os dois contos 
aqui referidos obedecendo os seguintes critérios: primeiro, a opção pelas obras selecionadas no projeto de pesquisa; 
segundo, a preferência por contos em que as metáforas melhor indicavam o tema do duplo na construção da 
personagem. A partir do estudo comparativo desses contos é possível afirmar que a dualidade é a marca dos 
protagonistas rosianos e que o esfacelamento dos seres ficcionais é atributo decisivo na construção da arquitetura 
ficcional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Guimarães Rosa; Mito do duplo, Conto brasileiro contemporâneo. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é parte de uma pesquisa maior que investiga o duplo na ficção de 
Guimarães Rosa. É um fragmento do plano de trabalho integrante da pesquisa PIBIC/CNPq 
intitulada: “Espelhos, sombras, máscaras e outras metáforas: o mito do duplo na ficção de 
Guimarães Rosa”, atividade que desenvolvi na qualidade de bolsista na Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte.  

Trata-se de um estudo crítico comparativo dos contos “A hora e vez de Augusto 
Matraga”, integrante do livro Sagarana (1962) e o “O espelho”, do livro Primeiras Estórias (1962), 
ambos de João Guimarães Rosa, escritor considerado pela crítica como um dos maiores autores de 
ficção brasileira, destacando-se no cenário das letras nacionais pela criação de enredos complexos e 
pelo investimento na subjetividade dos personagens, característica marcante em sua produção 
literária.  

O duplo é um mito recorrente na literatura. É ponto focal no gênero fantástico e estende-
se até a ficção científica. O termo “Doppelgänger” consagrou-se durante o romantismo por Jean-
Paul Richter em 1796, ao qual se traduz “Duplo” e significa “aquele que caminha do lado”, 
“companheiro de estrada” (BRAVO, 1997, p. 261). 

Convém ressaltar que o tema da dualidade ganha maior evidência no século XIX, 
embora as primeiras representações do problema sejam encontradas em tempos muito remotos. O 
duplo está presente em lendas, livros sagrados e folclore. Temos, por exemplo, nO Banquete, de 
Platão a menção ao andrógino, ser uno, completo e perfeito.  Segundo o mito, não havia dois sexos, 
mas três: homem, mulher e o andrógino, constituído dos dois gêneros. O andrógino representa a 
união primitiva que, mais tarde, por desobedecer aos deuses, recebe como castigo a divisão da 
espécie. Com a cisão, nasce o desejo da união perfeita de antes, é a ideia da busca incessante pela 
metade perdida, visando o resgate da reconstituição da unicidade primordial. No livro Gênesis a 
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ideia da divisão ressurge, pois Eva nasce de uma parte de Adão. Outros aspectos da dualidade 
também são expressos no texto bíblico, como, por exemplo, a composição da formação do homem 
pelo corpo e alma; a representação do bem e do mal, céu e inferno, anjos e demônios etc. Em todos 
os casos, o homem é visto como portador de natureza dupla, não-homogêneo.  

O duplo ganha na lenda de Narciso uma de suas maiores representações. No mito, 
Narciso, nascido do amor do rio Ovídio e da ninfa Liríope, é um ser dotado de extrema beleza. 
Após seu nascimento, sua mãe procura Tirésias para saber se Narciso viverá muito, e este responde 
que ele viverá até o dia que se conhecer. Durante uma caçada, o jovem e orgulhoso Narciso 
desperta o amor da ninfa Eco, mas recusa-se a entregar-se a ela. A ninfa, então, pede à deusa 
Nêmesis que o amaldiçoe para que ele também não possa possuir seu objeto de desejo. Certo dia, no 
campo, Narciso, sedento, aproxima-se de um poço de água límpida para bebê-la quando, ao ver sua 
imagem refletida na água, apaixona-se por ela. Ele, encantado por seu reflexo, não consegue parar 
de contemplar sua própria imagem e, por isso, definha de sede e fome até a morte. Narciso surge, 
então, como símbolo do duplo na literatura, inspirando diversos autores até os nossos dias. 

O mito do duplo é recorrente na ficção rosiana, o que pode ser observado na obra 
Grande Sertão: Veredas (1956), na representação da personagem Diadorim/Reinaldo e também na  
construção do perfil de Riobaldo; nos contos “Estória Nº 3”, “Desenredo”, “Se eu seria personagem, 
de Tutameia (1967); em “Meu Tio, o Iauaretê”, de Estas Estórias (1969), bem como nos contos 
aqui estudados “O Espelho” e “A hora e vez de Augusto Matraga”, narrativas que trazem a 
característica da duplicidade expressa na arquitetura ficcional.  

Observando que o tema da dualidade ocupa espaço privilegiado na produção literária do 
escritor mineiro, desenvolvemos esta pesquisa com o intuito de identificar o modo de atualização do 
tema do duplo em sua obra. Partindo da idéia de que desde o modernismo de 45 a literatura tem 
explorado como viés temático a representatividade da condição humana e também atentos aos 
elementos estéticos que constituem a matéria da prosa rosiana, optamos por focalizar a relação mito 
e literatura e, em particular, o tema da dualidade com o intuito de observar o modo como a referida 
problemática é tratada nos contos “O espelho” e “A hora e a vez de Augusto Matraga”, objeto de 
nossa investigação.  

Analisando motivos e circunstâncias que permeiam a ação dos personagens de 
Guimarães Rosa, constatamos que o escritor elabora situações que põem em foco a construção da 
identidade do indivíduo. Em seus enredos, engenhosamente construídos, na criação de neologismos, 
na pluralidade dos discursos dos seres ficcionais, na plurinomeação dos personagens, dentre outras 
técnicas, o escritor reinventa a língua e a linguagem para compor uma vertente moderna do 
regionalismo brasileiro. 

Vale destacar que para a realização deste trabalho, buscamos como referência teórica os 
textos Metamorfoses de Ovídio, os conceitos sobre o duplo desenvolvidos por Platão; as obras de 
Freud Sobre o narcisismo e O estranho;  dentre outros trabalhos que tratam do problema em pauta. 
O propósito é observar o modo de atualização do mito do duplo em dois contos de Guimarães Rosa, 
buscando compreender como metáforas e símbolos são expressos nessas narrativas. 

 
MÉTODOS 
 

Através do enfoque crítico-comparativo de dois contos de Guimarães Rosa procuramos 
compreender a relação mito/literatura e também o modo de funcionamento da narrativa. Utilizando 
o método de abordagem dedutiva, partimos de conceitos e concepções gerais sobre o mito do duplo 
para, a partir daí, identificarmos o problema do desdobramento do eu na ficção rosiana.  

O propósito é analisar o discurso narrativo, focalizando as representações dos 
personagens e suas funções na narrativa. Dessa forma, foram escolhidos dois contos, um de 
Sagarana e outro de Primeiras Estórias com o objetivo inicial de desenvolver uma leitura de cada 
narrativa e em seguida um estudo comparativo dessas narrativas. Na segunda etapa da pesquisa o 
objetivo foi indicar pontos convergentes e/ou divergentes observados nos textos analisados. 
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A escolha pelo corpus foi feita levando em consideração os contos que apresentam maior 
evidencia do mito do duplo. Inicialmente, estudamos o tema da dualidade em obras clássicas como 
O Banquete e República de Platão, e Metamorfoses de Ovídio; no decorrer de nossa investigação, 
também foram importantes os conceitos sobre o narcisismo formulados por Freud, dentre outras 
concepções sobre o duplo. Após o estudo da teoria, investigou-se a presença do duplo em contos de 
Guimarães Rosa.  

Na leitura pretendida, procuramos identificar metáforas que indiciam a temática do 
desdobramento do eu como o espelho, a sombra, a máscara, dentre outros. Sistematizando o 
trabalho em partes, as atividades foram assim desenvolvidas: 1) seleção de textos teóricos, literários 
e de crítica que nos ajudaram a ter uma visão ampliada dos contos eleitos; 2) leitura, fichamento e 
discussão do material teórico escolhido; 3) Análise e interpretação dos contos. Nessa etapa, 
iniciamos a produção de textos para a apresentação em sessão de comunicação em Congressos e 
publicação em Anais de eventos. Por fim, organizamos os resultados da pesquisa tendo em vista a 
elaboração do Relatório final.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Sagarana (1946) foi seu primeiro livro publicado. Nessa coletânea de contos, 
Guimarães mostra sua personalidade estilística e literária, deixando claro sua preferência por temas 
ligados ao universo do sertão e, sobretudo, às questões humanas. A primeira versão da obra contava 
com doze contos e aproximadamente quinhentas páginas, reescrito e publicado dez anos depois, 
figurava com apenas nove contos e cerca de trezentas páginas. Quanto ao título, é constituído da 
fusão de “Saga” – do germânico, significando “conjunto de estórias orais” – com o sufixo “-rana” – 
do tupi, “à maneira de”, ou seja, o livro é composto por contos narrados à maneira de histórias orais. 

Dentre os contos de Sagarana, o que é visto com maior relevância é “A hora e vez de 
Augusto Matraga”. Ao compor o personagem Augusto Matraga, Guimarães Rosa cria dois 
personagens distintos dentro de um só, sendo um deles o Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas, 
homem temido e prepotente, e o outro Nhô Augusto, homem criado sob a religiosidade da avó, que 
trocam de lugar em determinadas passagens de suas vidas. Esse é apenas um dos personagens que 
demonstra a sutileza e habilidade de Rosa como escritor. 

Com a publicação de Primeiras Estórias em 1962, Guimarães Rosa mais uma vez 
surpreende os críticos literários pelo investimento poético e formal na composição de suas 
narrativas curtas. Os vinte e um contos desta coletânea tematizam, de um modo geral, problemas 
inerentes à condição humana. Uma das características rosianas, observada nos contos de Primeiras 
Estórias e tida como marca recorrente em sua ficção, chamando a atenção do leitor, é o modo como 
ele enfoca a fala de seus personagens como pontos centrais de suas tramas.   

Primeiras Estórias é marcado pelas simbologias expressas no discurso narrativo, 
observadas desde as figuras que aparecem no índice da obra. É o teor simbólico observado no 
decorrer do conto “O Espelho” que cria uma atmosfera de experiência fantástica, provocando à 
sensibilidade dos leitores atentos e propiciando fascinantes reflexões sobre a essência humana. A 
obra faz jus à mestria de Guimarães Rosa, figurando como um de seus grandes legados. 

 
Sobre o conto “A hora e vez de Augusto Matraga” 
 

No conto “A hora e vez de Augusto Matraga” o personagem central, Nhô Augusto é o 
signo do duplo, sujeito dividido entre o bem e o mal, que experimenta o sabor do poder e do 
desamparo, contra tudo e contra todos até o desfecho narrativo que acontece após ele perder seus 
bens, família e honra, quando um major rival manda matá-lo. Porém é numa trajetória de vida que o 
personagem Nhô Augusto, destronado de sua condição de fazendeiro, num exercício de negação de 
suas atitudes demoníacas, consegue sobreviver e reconstruir sua vida através da caridade e do 
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trabalho, até o momento em que encontra em Joãozinho Bem-Bem, um cangaceiro, a oportunidade 
de voltar a ser o sujeito bruto e temido de antes. 

Nhô Augusto é um personagem de comportamento duplo. Toda sua trajetória é marcada 
pela dualidade de valores e atributos como: valentia/religiosidade; poder/humildade; 
riqueza/pobreza; bravura/mansidão; orgulho/humildade; ócio/trabalho; maldade/generosidade; 
bem/mal; Deus/diabo; Céu/inferno; vida/morte. A cisão do eu do personagem é o tema central da 
narrativa. Na construção do personagem o escritor revela, metaforicamente, que a formação do 
homem constitui-se de experiências diversas e, muitas vezes, opostas.  

O duplo que se observa na composição de Nhô Augusto condiz com uma das 
classificações de Pélicier (1995) (apud MELLO, 2000, p. 117): o “resultado de transformação em 
que o original sofre uma metamorfose, surgindo para si mesmo e para outros completamente 
diferente”. A ambiguidade e ambivalência de Nhô Augusto surgem “como representação de uma 
cisão interna” (ROSA, 2001, p. 121). As situações extremas e as mudanças ocorridas no decorrer da 
história narrada são os indicadores da existência de vários eus ou de dois seres que integram um só 
ser. 

Na plurinomeação do personagem é possível visualizar seu próprio esfacelamento. O 
nome Augusto Matraga é mencionado no conto somente duas vezes, no começo: “Matraga não é 
Matraga, não é nada. Matraga é Estêves, filho do Coronel Afonsão Estêves, das Pindaíbas e do 
Saco-da-Embira. Ou Nhô Augusto – o homem” (ROSA, 2001, p. 363). Somente no final ele é 
identificado através da marca Augusto Matraga: “Então, Augusto Matraga fechou um pouco os 
olhos, com sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério 
contentamento” (ROSA, 2001, p. 413). Augusto Matraga é assim nomeado no final da narrativa 
para indicar ao leitor o nascimento de um novo ser, embora isso ocorra minutos antes de sua morte. 
O termo surge do verbo “matraquear” que aparece no trecho “E a casa matraqueou que nem panela 
de assar pipocas” (ROSA, 2001, p. 410), referindo-se aos tiros da metralhadora durante a luta final 
(FREITAS, 2003). A mudança de nome indicia a junção de seus dois eus no momento em que ele 
mata em nome da justiça, o que nos faz lembrar Mello ao referir-se, à luz de Jung, ao conceito da 
integração da personalidade, pois, é aí que reside “o caráter de proximidade e antagonismo das 
faces complementares” (2000, p. 122). 

A dualidade de Nhô Augusto/Augusto Matraga encontra sua forma final no signo do 
nome próprio. A história de Augusto Matraga conta o drama de um “diabo” que se tornou “santo”. 
Neste conto, Guimarães Rosa usa seu magnífico poder poético e criativo para compor através de seu 
personagem traços característicos da dualidade humana, tendo como fonte de inspiração recursos do 
mito e do símbolo. A estética do autor mineiro nos convida a uma reflexão sobre os mistérios da 
vida humana.  
 
Sobre o conto “O espelho” 
 

No conto “O espelho” o personagem central da narrativa diante de um espelho, assusta-
se ao ver refletida a imagem de um ser monstruoso. Atormentado com a visão, ele decide procurar 
em si seu verdadeiro eu, sem máscaras. É no ato contemplativo que o não reconhecimento de si 
mesmo constitui o drama da personagem, pois a imagem refletida representa ilusionalmente o 
verdadeiro eu.  A história, em primeira pessoa, é contada por um narrador-personagem, de tal modo 
que durante todo o texto, a impressão é que estamos conversando com o narrador da história, pois 
ele nos interroga, refuta e chama-nos a atenção constantemente. Outro elemento que nos dá essa 
impressão é o travessão colocado no início do conto: “- Se quer seguir-me, narro-lhe” (ROSA, 
1963, p. 61), indicando que todo o relato é dirigido a um interlocutor que se constitui como um 
ouvinte, a quem o narrador convida a interagir com ele. 

É notório que o narrador, ao contar sua história, é dotado de maturidade e segurança. 
Antes de narrar a experiência em si, ele faz uma reflexão acerca dos espelhos, centro de toda a 
discussão. Para ele, os espelhos são “para se ter medo” (ROSA, 1963, p. 62), pois trazem uma carga 
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mística muito grande. Inclusive, o personagem cita que onde morava na infância dizia-se que não 
devia olhar no espelho “às horas mortas da noite, estando sozinho” (ROSA, 1963, p. 62); e que para 
os antigos, o reflexo do espelho representava a alma. Mello (2000, p. 116) confirma esse 
pensamento quando diz que “desde a Antiguidade, os espelhos fazem parte dos instrumentos 
divinatórios, participando de todas as espécies de rituais ligados à magia”. 

Para encontrar seu eu genuíno, o personagem decide olhar-se através de sua figura 
externa. Para isso, ele devia submeter-se a “um bloqueio „visual‟ ou anulamento perceptivo” 
(ROSA, 1963, p. 64) de diversos componentes de seu rosto externo, eliminando traços de 
personalidade como sua imagem animal, posto que ele acredita que cada um de nós traz em si traços 
animais, os elementos hereditários e os “traços” adquiridos através de relações com outras pessoas, 
como paixões, influência e interesses. O personagem, então, passa a ver-se refletindo uma imagem 
deturpada, escurecida.  

Com isso, dores de cabeça começam a atormentá-lo, o que o leva a abandonar a 
experiência da contemplação de si temporariamente. Depois de meses sem olhar-se em espelhos, 
resolve, enfim, mirá-lo, mas dessa vez não vê seu reflexo. Sua imagem havia desaparecido por 
completo, como se o processo que havia começado tempos atrás tivesse continuado por si próprio. 

Desse acontecimento surge a questão principal do conto: existe algo no ser realmente 
considerado individual ou tudo é decorrente de influências externas? É aparência e não essência? 

 
Tanto dito que, partindo para uma figura gradualmente simplificada, despojara-me, ao 
termo, até à total desfigura. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência 
central, pessoal, autônoma? Seria eu um... des-almado? Então o que se me fingia de um 
suposto eu, não era mais que, sobre a persistência do animal, um pouco de herança, de 
soltos instintos, energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências e tudo o que na 
impermanência se define? [...] Seríamos não muito mais que as crianças – o espírito do 
viver não passando de ímpetos espasmódicos, relampejados entre miragens: a esperança e a 
memória. (ROSA, 1963, p. 67) 

 
Não ver sua imagem refletida no espelho faz o personagem imaginar que seria um ser “des-
almado”, o narrador mostra inclinação à aceitação do mito do reflexo do espelho como a 
representação da alma, o que nos leva a refletir sobre o problema a partir da colocação oportuna de 
Menouar sobre a questão. Segundo o estudioso:  
 

A busca do rosto verdadeiro do homem desenvolve-se em duas etapas: a primeira é a busca 
narcisista, que significa a individuação extrema e a que ameaça a própria identidade. A 
segunda etapa é a busca espiritual-humanista na identificação com o sofrer e amar, que lhe 
revela o seu eu verdadeiro. (2000, p. 68) 
 

O personagem passou a acreditar, então, que diante do espelho existia um duplo de si 
mesmo, primeiramente representado por um monstro e depois pela falta do reflexo. A imagem 
repugnante de si seria a mistura de todas suas expressões, sentimentos guardados, cicatrizes etc.  

 
Operava com toda a sorte de astúcias: o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa 
obliqüidade apurada, as contra-surpresas, a finta das pálpebras, a tocaia com a luz de-
repente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência. 
Mirava-me, também, em marcados momentos–de ira, medo, orgulho abatido ou dilatado, 
extrema alegria ou tristeza. (ROSA, 1963, p. 64) 

 
Já a falta de seu reflexo no espelho significa a ausência de todos esses elementos formadores de si, 
resultados de seu experimento. Para Rosset (2008, p. 90), o espelho é uma forma recorrente nos 
casos de busca do eu. Porém, o espelho apresenta “„uma falsa evidência‟, quer dizer, a ilusão de 
uma visão. Ele não mostra o eu, mas um inverso, um outro; não meu corpo, mas uma superfície, um 
reflexo”. Ao buscar seu reflexo nele, o personagem procura uma prova de que ele existe de verdade. 
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Após vivenciar uma fase difícil de sua vida e iniciar uma nova etapa na qual o 
personagem desperta para o amor, ele volta contemplar-se diante do espelho como um “tênue 
começo de um quanto como uma luz, que se nublava, aos poucos tentando-se em débil cintilação, 
radiância” (ROSA, 1963, p. 67). Nesta cena, o reflexo no espelho é o de um menino – metáfora para 
o recomeço.  Como um Narciso moderno, ele conscientemente delineia sua nova identidade   
excluindo as marcas ruins, deixadas por experiências passadas, e definindo uma imagem permeada 
de novas e boas experiências; é o momento em que seu eu volta a constituir-se no reflexo do 
espelho. Este processo configura-se como um rito de iniciação, o que nos faz lembrar a declaração 
de  Menouar (2000, p. 68) ao referir-se ao personagem. Em sua concepção, ele ganha uma “imagem 
mais profunda e verdadeira, a qual supera seu eu material, individualizado. O que o homem do 
espelho consegue é a união com um algo ou alguém maior do que ele (a identificação), sendo este 
algo ou alguém profundamente ele só e único (individuação)”. 

O narrador, então, questiona: “Se sim, a „vida‟ consiste em uma experiência extrema e 
séria; sua técnica – ou pelo menos parte dela - exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de 
tudo o que obstrui o crescer da alma, a atulha e soterra” (ROSA, 1963, p. 68). Ou seja, se para 
conhecermos a verdadeira vida deveríamos abandonar todas as experiências e sentimentos ruins 
guardados, que impedem o crescer de nossa alma. Então, o questionamento “Você chegou a 
existir?” (ROSA, 1963, p. 68) seria a chave para o desvendamento do conflito da narrativa. Para o 
personagem, ele passou a realmente existir quando conseguiu libertar-se de suas influências e das 
coisas que atrapalharam seu desenvolvimento interior.  

Em toda a narrativa se desenrola o clássico questionamento: nós chegamos a existir? 
Diante dos resultados do experimento é posto em dúvida nossa real existência. O personagem relata 
que se conheceu apenas quando se “livrou” dos traços formadores de sua personalidade, chegando 
ao ponto de seu “outro” tornar-se transparente, refletindo seu interior. Sugerindo, assim, que 
seríamos seres formados, ideologicamente, por questões abstratas, como sentimentos e influências 
adquiridas socialmente, no contato e relação com outras pessoas. 

 
“o espelho, são muitos” - confluências narrativas 
 

Até mesmo para o leitor mais desatento a ambivalência e a ambiguidade presentes na 
construção dos protagonistas dos contos “A hora e vez de Augusto Matraga” e “O Espelho” são 
perceptíveis na estrutura dessas narrativas. A dualidade expressa nesses contos explora a dicotomia 
entre o bom e o mau, ser e parecer.  

Na composição do personagem Augusto Matraga o que se destaca é o caráter cindido de 
sua personalidade. Primeiramente, o personagem é um temido coronel, impiedoso e poderoso; num 
segundo momento, ele é um penitente, temente a Deus, caridoso e trabalhador. Por fim, as duas 
personalidades parecem fundir-se para constituir o que seria o verdadeiro eu do personagem, posto 
que ele é capaz de matar alguém em favor da justiça.  Nhô Augusto é um sujeito de identidade 
esfacelada, pois ele não apresenta um perfil bom ou mal. Em outras palavras, ele não é inteiramente 
mal ou inteiramente bom, em seu comportamento ora predominam características ruins, ora 
características boas.  

Nesse conto, o duplo é resultado da transformação do personagem-protagonista, o que 
ocorre através de um lento processo de mudança interior, observado nas experiências de vida do 
personagem. Porém, a expressão do verdadeiro eu somente acontece pouco antes da morte de 
Matraga, quando ele, destruído moralmente, ressurge completo, um novo ser.  

Já no conto “O espelho”, o personagem é um ser de identidade também plural, porém, 
ao contrário do que ocorre com Augusto Matraga, a trajetória deste Narciso caminha para a 
desconstrução de si, pois o espelho é o elemento deformador do eu. Ao contrário do Narciso 
ovidiano que se apaixona por seu reflexo e por isso é fadado ao fim, o Narciso rosiano tem na 
imagem de um “monstro” refletida no espelho o motivo de busca de sua real identidade, o que 
culmina com a vitória. Num jogo especular diante do espelho, o personagem empreende uma 
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investigação em busca de si mesmo com o propósito de reverter o processo de desfiguração de sua 
imagem. Como quem tece seu próprio retrato, questionando a realidade e a ilusão, de forma mágica 
ele consegue destruir aquele hediondo e estranho reflexo e passa a contemplar seu rosto 
metamorfoseado. Assim, ser e parecer, fora e dentro, medo e revolta são os pares que constituem a 
dualidade desta narrativa.  

 
CONCLUSÃO 
 

O duplo é tema recorrente no mito e na literatura e tem conquistado espaço privilegiado 
na produção literária contemporânea. No Brasil, Guimarães Rosa pode ser apontado como um dos 
nomes que utilizou com esmero o mito do duplo em suas obras, isso se observa não só nas temáticas 
de suas tramas, mas na própria estrutura de suas narrativas. Um traço que indica o valor dado ao 
duplo em sua ficção pode ser observado no zelo em nomear suas personagens, um aspecto que 
indica o esfacelamento de seus heróis.  

Nos dois contos analisados, é o jogo ambivalente entre o bom e o mau, o ser e o parecer, 
o belo e o feio que põe em cena o tema do duplo. Em “A hora e vez de Augusto Matraga”, a 
construção do verdadeiro eu acompanha a trajetória de vida da personagem principal.  A formação 
da identidade de Augusto Matraga está entrelaçada ao processo de maturidade da personagem, o 
que acontece mediante uma série de situações adversas que o leva a sentimentos distintos; as 
mudanças no comportamento de Nhô Augusto contribuem para a construção do drama do 
personagem representado como um ser cindido, ambíguo e ambivalente. 

No que se refere ao caso particular do conto “O Espelho”, de Primeiras Estórias, 
observamos que o escritor atualiza metaforicamente o mito de Narciso, pois, na trama o 
personagem-narrador, como Narciso, é atraído por seu reflexo num espelho, metáfora indiciadora 
do drama do personagem. Ao contemplar a imagem de um ser grotesco, o personagem, não 
nomeado, inicia um experimento de ordem psicológica que tem como objetivo encontrar sua 
verdadeira imagem. O espelho é o meio pelo qual o “outro” do narrador emerge. O estranho reflexo 
no espelho representa alegoricamente seu duplo. Dividido entre a realidade e a ilusão, o personagem 
se coloca como investigador de sua própria identidade.  

Analisando os personagens protagonistas dos dois contos e buscando analogias com o 
mito do duplo, constatamos que ambos são representados como seres esfacelados, em busca de 
compreender seu verdadeiro eu. Nos dois contos, Guimarães Rosa põe em discussão a problemática 
da dualidade humana, propiciando uma reflexão sobre a condição existencial. Nas obras estudadas, 
é possível perceber como o escritor desconstrói a concepção de que o homem é um ser uno, 
exemplar dotado de originalidade. 
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RESUMO: Nessa pesquisa, investigamos como se configura institucionalmente e se caracteriza, pedagógica e 
teoricamente, a área recoberta pelas disciplinas vinculadas à Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa em cursos de 
graduação de Letras-Português, tendo em vista a necessidade de delimitação do objeto específico de ensino dessas 
disciplinas e os objetivos e conteúdos propostos para essas disciplinas no PPC e nos PGDs. O corpus dessa pesquisa é 
constituído por documentos oficiais disponibilizados pelo MEC, pelas IES e por outros órgãos oficiais. Para tanto, 
adotamos como aporte teórico os estudos de Souza (2008), Antunes (2003), Geraldi (2004), Barzotto (2008a, 2008b), 
Buzen et all (2006), Rojo (2000), Pietri (2006), entre outros. Os resultados obtidos apresentam as disciplinas que se 
inserem nas metodologias do ensino de Língua Portuguesa, bem como o objeto de ensino dessas disciplinas, uma vez 
que a bibliografia que dá sustentação a essas disciplinas estão relacionadas ao ensino da Língua Portuguesa, a produção 
de texto e a prática de leitura. Além disso, constatamos que essas IES pretendem formar profissionais para atuar no seio 
social de forma crítica e reflexiva, tendo em vista que os objetivos do curso de Letras dessas instituições estão voltados 
para a formação e qualificação dos graduandos. Acreditamos que esses resultados possam contribuir com os estudos e 
as discussões acerca das políticas de formação de professores em Letras e em Pedagogia, enfim, refletir sobre o que é 
mesmo que se ensina e estuda nas aulas ditas de ensino de Língua Portuguesa. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa; Graduação em Letras-Português; Graduação em Pedagogia 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O ensino de Língua Portuguesa, principalmente a partir da década de 80, vem passando por 
profundas transformações que se refletem nas práticas de ensino, nos métodos e nos conteúdos 
escolares. Em conseqüência disso, pesquisas e discussões teóricas e práticas sobre o ensino de 
Língua Portuguesa em cursos superiores de formação de professores têm ganhado cada vez mais 
espaços em eventos nacionais e internacionais da área de Letras e de Educação (Pedagogia), com 
ênfase especialmente nas questões que envolvem concepção de linguagem, ensino de gramática, 
ensino de literatura, leitura e formação do leitor, ensino e produção de textos, entre outros. No 
entanto, mesmo com todas essas discussões acerca do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, 
muitos problemas (como ensinar o aluno a ler, interpretar e produção textos coerentes) ainda 
permanecem quase intocáveis e, às vezes, inalterados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e 
nos Programas de Disciplinas (PGD) de graduação dessas áreas e nas práticas efetivas de ensino em 
sala de aula. 
 Dessa forma, objetivamos investigar como se configura institucionalmente e se caracteriza, 
pedagógica e teoricamente, a área recoberta pelas disciplinas vinculadas à Metodologia de Ensino 
de Língua Portuguesa em cursos de graduação de Letras-Português e de Pedagogia, tendo em vista a 
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necessidade de delimitação do objeto específico de ensino dessas disciplinas e os objetivos e 
conteúdos propostos para essas disciplinas no PPC e nos PGDs. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a agosto de 2011, por meio de 

método de investigação qualitativo, com pesquisa da campo, documental e bibliográfica. O universo 
de estudo dessa pesquisa se constitui de todos os cursos de Licenciatura em Letras-Português e 
Pedagogia da UERN, da USP e da UFMA. A opção por esse universo se deu em função de que essa 
investigação se vincula a uma pesquisa financiada pela CAPES, por meio do PROCAD (cf. 
SOUSA, 2008), da qual fazemos parte, cujo foco é também a problemática das disciplinas das 
licenciaturas voltadas para o ensino de Língua Portuguesa e o universo de estudo são os cursos das 
próprias IES envolvidas. 

Considerando que a pesquisa “O objeto de ensino da MELP em cursos de Letras-Português e 
de Pedagogia de IES brasileiras” busca estudar cursos de formação de professores para atuarem no 
ensino de Língua Portuguesa, essa investigação apresenta um caráter descritivo, comparativo e 
interpretativo, e, ainda, configura-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental. 

Os dados dessa pesquisa foram coletados em documentos oficiais, junto ao portal do 
Ministério da Educação (MEC) e aos portais das instituições (UERN, USP e UFMA), na internet, e 
às coordenações dos cursos. Esses dados serão compostos por: (i) Documentos oficiais 
disponibilizados pelo MEC, pelas IES e por outros órgãos oficiais, quando for o caso; (ii) PPC em 
vigor (ou partes dele) e suas matrizes curriculares atuais, de todos os cursos; (iii) PGD de todas as 
disciplinas vinculadas à MELP, especialmente as que apresentem em seus nomes termos como 
“Metodologia do Ensino”, “Didática”, “Prática”, “Oficina”, “Seminário”, entre outros. Com os 
dados coletados, faremos a sua codificação e tabulação, utilizando-se de quadros demonstrativos e 
de outros recursos metodológicos. 

Para dar sustentação teórica às metodologias e às análises aqui realizadas, fazemos essas 
reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa com base nos estudos de Geraldi (2004), para quem 
o ensino do português deve se dar por meio de trocas de conhecimento, das interações sociais 
efetuadas entre um locutor e seus interlocutores, possibilitando aos sujeitos se expressarem por 
meio da fala e da escrita, o que confere aos aprendizes autonomia e maior compreensão da língua 
materna. Além de Geraldi, destacamos os estudos desenvolvidos por Souza (2008), Antunes (2003), 
Barzotto (2008a, 2008b), Buzen et all (2006), Rojo (2000), Pietri (2006), entre outros, que trazem 
contribuições a essas reflexões, sejam nas questões de leitura e produção de textos como nas 
reflexões sobre políticas lingüísticas e formação de professores no Brasil.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Tomando por base os estudos acima referidos acerca do ensino de Língua Portuguesa, 
analisamos os Projetos Pedagógicos do curso de Letras/Português da UERN, da USP e da UFMA, 
no intuito de verificar quais disciplinas dessas instituições se inserem no campo das chamadas 
Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa – MELP.  

Considerando os objetivos desse trabalho, focalizaremos uma apresentação geral dos dados, 
com algumas reflexões de caráter exploratório e descritivo, no intuito de apresentar um panorama 
da MELP nos cursos em análise; no entanto, optamos por priorizar, para esse texto, o curso de 
Letras-Português.  

Assim, de acordo com os documentos analisados, elaboramos alguns quadros panorâmicos, 
que são expostos a partir de agora. 
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Disciplinas do campo da MELP do curso de Letras/Português 
UERN USP UFMA 

Didática da Língua Portuguesa Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa I 

Prática de Leitura 

Produção textual Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa II 

Prática de Produção de Textos 

Leitura  Aproximação com a Prática 
Estágio supervisionado I  Estágio Supervisionado – Língua 

Portuguesa (Ens. Fundamental) 
Estágio supervisionado II  Monografia 
Seminário de Monografia I  Estágio Supervisionado – Língua 

Portuguesa (Ensino Médio) 
Seminário de Monografia II  Estágio Supervisionado – Literatura 

Portuguesa (Ensino Médio) 
Quadro nº 1: Disciplinas do campo da MELP do curso de Letras/Português 

  
O quadro acima, elaborado com base no PPC e nas matrizes curriculares do curso de 

Letras/Português da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), da Universidade do 
Estado de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), apresenta as 
disciplinas que realmente apresentam propostas para o campo das chamadas Metodologias do 
Ensino de Língua Portuguesa (MELP). Na comparação entre as disciplinas ofertadas pelas três IES, 
vemos que é na USP em que há o menor número de disciplinas vinculadas à área de ensino de 
Língua Portuguesa. 

Com efeito, tomando como objeto de estudo essas disciplinas que estão vinculadas as 
Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa (MELP), assim como partindo da análise do PPC do 
curso de Letras/Português e especialmente de duas ementas, elaboramos um quadro com o intuito 
de identificar o objeto de ensino da MELP nos cursos de Letras/Português nas tr~es IES envolvidas 
na pesquisa.  

Vejamos: 
 

O objeto de ensino das metodologias do ensino de Língua Portuguesa no curso de Letras/Português 
UERN USP UFMA 

Leitura, produção de texto e análise 
lingüística 

Ensino da Língua Portuguesa, prática 
de leitura e produção de texto 

Reflexão sobre o ensino da Língua 
Portuguesa, produção de texto e 
leitura 

Quadro nº 2: O objeto de ensino das metodologias do ensino de Língua Portuguesa no curso de Letras/Português 
  
 Conforme quadro, constatamos que o objeto de ensino da MELP nessas três IES brasileiras 
não sofre muita alteração de uma instituição para outra, uma vez que na Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN) o objeto recai, especialmente, na prática de leitura, produção de texto 
e análise linguística; na Universidade de São Paulo (USP) o objeto de ensino da MELP enfatiza o 
ensino da Língua Portuguesa a partir da prática de leitura e produção de texto e, na Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), o objeto passa a refletir acerca do ensino da Língua Portuguesa, 
bem como da produção de texto e da prática de leitura. 
 Nesse sentido, percebemos que nas disciplinas que fazem parte das metodologias do ensino 
de Língua Portuguesa (MELP) o objeto de estudo enfatiza principalmente a produção de texto e a 
prática de leitura, de modo que, nessas disciplinas, o texto é tomado como objeto de ensino da 
língua materna, uma vez que, assim como aborda Geraldi (2004, p. 135), a 
 
 

[...] produção de texto (orais e escritos) como ponto de partida (e de chegada) de todo o 
processo de ensino/aprendizagem da língua. E isto não apenas por inspiração ideológica de 
devolução do direito à palavra às classes desprivilegiadas [...]. Sobretudo, é porque no 
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texto que a língua – objetos de estudos – se revela em sua totalidade quer enquanto 
conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma 
relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação marcada pela 
temporalidade e suas dimensões. 

 
 
 Assim sendo, o texto passa a ser encarado como ponto de partida para o processo de ensino-
aprendizagem da língua materna, permitindo ao aluno refletir sobre a estrutura e funcionamento do 
sistema lingüístico, colocando em contato com a leitura, a produção de textos e análise linguística, 
sendo que “centrar o aluno na produção de textos é tomar a palavra do aluno como indicador dos 
caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no aprofundamento quer da compreensão dos 
próprios fatos sobre os quais se fala quer dos modos (estratégias) pelos quais se fala” (GERALDI, 
2004, p. 165). 

A aproximação nas abordagens das questões referentes ao ensino de Língua Portuguesa 
podem ser observadas também se observarmos as referências bibliográficas de seus programas de 
disciplinas, com destaque para Koch (que aparece nos três cursos) e Geraldi e Dionísio (que 
aprecem em dois), conforme apresentamos no quadro a seguir. 

 
Bibliografia que dá sustentação às disciplinas da MELP 

UERN 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais/Língua portuguesa – 3º e 4º 
Ciclos. Brasília, 1997. 
BUNZEN. C; MENDONÇA. M. Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo, Parábola 
Editorial, 2006. 
DIONÍSIO, P. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
GERALDI. J. W. (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 
FIORIN, J. L. ; SAVILOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 17.ed. São Paulo: Ática, 2007. 
KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2001 
______; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2001. 
ROJO, R. A Prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: EDUC, Campinas: Mercado de 
Letras, 2000. 

USP 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. [trad.]. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascavel: Assoeste, 1984. 
_____________. Linguagem e ensino. Campinas: Mercado de Letras-ALB, 1996. 
_____________. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.KOCH, I. V. , A coesão textual. São Paulo: 
Contexto, 1991 
.KOCH, I. V., TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1991. 
MARCUSCHI, L. Antonio. Da fala para a escrita. Atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2002. 
ORLANDI, E. P. Autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis,RJ: Vozes, 1996. 

UFMA 
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
DIONISIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. (orgs). Gêneros textuais & 

ensino. Rio de janeiro: Lucerna, 2002. 
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, SP: Pontes: Editora da UNICAMP, 1. 
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. 
KOCH, Ingedore G. Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1992. 
KOCH, Ingedore G. Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1992. 
MEURER, José Luiz; MOTTA-RUTH, Desirée. (orgs). Gêneros textuais: subsídios para o ensino da linguagem. 

Bauru: EDUSC, 2002. (Signum). 
Quadro nº 3: Quadro síntese da bibliografia que dá sustentação às disciplinas da MELP 
  
 O quadro acima, conforme análise dos PPCs, de PGDs e de outros documentos oficiais, 
mostra a bibliografia que dá sustentação as disciplinas que estão vinculadas às metodologias do 
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ensino de Língua Portuguesa (MELP). Além disso, constatamos que as bibliografias dessas 
disciplinas apresentam referências relacionadas ao ensino da Língua Portuguesa, a produção de 
texto e a prática de leitura, contemplando, assim, as propostas defendidas por Geraldi (2004). 

Consoante com isso, acrescentamos, ainda, que a bibliografia dessas disciplinas possibilita 
ao aluno ampliar seus conhecimentos acadêmicos, assim como desenvolver as habilidades de 
interpretação, expressão e reflexão, tanto no contexto oral como no escrito, isto é, permite ao aluno 
um aprendizado de conhecimento e produção e, não meramente, um aprendizado de 
reconhecimento e reprodução. 

Vimos, também, que as tratadas por Geraldi acerca da formação crítica dos egressos e do 
compromisso dos profissionais educadores para com um ensino de português de qualidade se 
refletem em alguns dos aspectos focalizados no perfil dos egressos desses cursos, conforme 
ilustramos no quadro abaixo. 
 

O perfil dos egressos do curso de Letras/Português 
UERN 

- Capacidade de interagir em diferentes situações de uso da linguagem, bem como refletir criticamente sobre a 
linguagem como um fenômeno social, histórico, cultural e político; 

- Domínio do uso da língua objeto de sua habilitação e respectivas literaturas, em diferentes manifestações lingüísticas 
para atuar como professor, investigador, critico literário, intérprete, produtor e consultor, fornecendo, assim, o processo 
contínuo de construção do conhecimento da área e a utilização de novas tecnologias; 

- Domínio crítico de um repertório representativo das literaturas portuguesa e brasileira, das literaturas norte-americana 
e inglesa ou hispano-americana ou espanhola, conforme sua habilitação; 

- Domínio de diferentes noções de gramática e (re) conhecimento das variedades lingüísticas existentes, bem como dos 
vários níveis e registros de linguagem, nas suas manifestações orais e escritas; 

- Capacidade de analisar, descrever e explicar diacrônica e sincronicamente, a estrutura e o funcionamento de uma 
língua, em particular, daquela por ele preferida como habilitação; 

- Domínio teórico e descritivo dos componentes fonológicos, morfossintáticos, lexicais, semânticos, pragmáticos da 
língua conforme habilitação. 

USP 
- Ter capacidade de analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a estrutura e o funcionamento de uma 
língua, em seus componentes fonológico, gramatical e semântico;  
- Ter capacidade de (re)conhece as variedades lingüísticas diatópicas, diacrônicas, diastráticas e diafásicas existentes; 
- Compreender o funcionamento da linguagem humana em suas dimensões psicológicas, históricas, políticas e 
ideológicas e, principalmente, o fato de que a mudança e a variação são inerentes a ela;  
- Analisar as condições de uso da linguagem, sendo capaz de descrever as coerções internas e a heterogeneidade      
constitutiva que produzem o sentido do texto, ou seja, sua estrutura e sua historicidade;  
- Compreender como se processa a aquisição da linguagem e, por conseguinte, os problemas de ensino e aprendizagem 
da língua materna e de línguas estrangeiras;  
- Ter capacidade de analisar, descrever, explicar e interpretar um texto literário levando em consideração os seus 
componentes formais (fonológicos, gramaticais, semânticos e genéricos), temáticos e conteudísticos;  
- Conhecer o processo de formação dos sistemas literários levando em consideração tanto a autonomia formal quanto     
as determinações histórico-sociais das obras literárias.  
- Ter domínio ativo e crítico de um repertório representativo de uma dada literatura (obras) e sua respectiva fortuna 
crítica (história, polêmicas);  
- Ter conhecimento bem fundamentado das mais relevantes teorias críticas e ser capaz de desenvolver em relação a 
elas antes atitudes independentes que dogmáticas;  
- Adotar métodos apropriados para o trabalho com textos literários no ensino fundamental e médio.      

UFMA 
- Satisfazer as exigências da sociedade contemporânea, no que diz respeito a sua atuação no mercado de trabalho;  
- Ser capaz de manusear, de forma crítica, as diferentes linguagens, sobretudo nos contextos oral e escrito, de forma a 
assimilar dialeticamente os valores culturais; além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais. 
- Saber utilizar estratégias de solução de problemas, no contexto da diversidade/heterogeneidade do conhecimento, 
com vistas a atender as novas demandas sociais. 
- Ser capaz de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como fenômeno linguístico-literários, à luz de 
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diferentes teorias. 
- Estar apto a promover a articulação intrínseca entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de modo a compreender sua 
formação profissional como um processo contínuo, autônomo e permanente. 
- Ser capaz de atuar no campo da interdisciplinaridade, promovendo diálogo constante entre áreas afins, não perdendo 
de vista o compromisso indispensável com a ética, com a responsabilidade social e educacional. 
Quadro nº 4: O perfil dos egressos do curso de Letras/Português 
 
 Observar, com esse quadro, que a UERN, a USP e a UFMApretendem formar profissionais 
competentes, que esteja apto para lidar de forma crítica e reflexiva com a linguagem nos diversos 
contextos sociais, assim como busca capacitar seus alunos para encarar as transformações no 
ensino-aprendizagem de línguas. Pensando nisso, o PPC de Letras da UERN, da USP e da UFMA, 
na busca de atender às necessidades do mercado de trabalho, aponta alguns objetivos a serem 
alcançados para que o aluno de Letras, possa sair do curso preparado para atuar no mercado de 
trabalho. Esses objetivos procuram preparar o futuro profissional para se adaptar às grandes e 
profundas mudanças ocorridas no âmbito social, assim como também prepará-lo para enfrentar os 
desafios, que não são poucos, na prática do exercício profissional. 
 

Objetivos do curso de Letras 

UERN 

- Construir consciência lingüística e consciência crítica dos usos que se fazem das línguas materna e estrangeira, de 
modo a desenvolver a capacidade de analisar criticamente os diferentes discursos, incluindo o próprio, identificando e 
representando juízos de valor sócio-ideológicos e histórico-culturais associados às linguagens e às línguas. 

- Desencadear processos de produção de conhecimento acerca do ensinar-aprender línguas e literaturas, utilizando 
diferentes referenciais teóricos necessários à investigação de diversas questões de uso da linguagem.  

- Formar professores para o ensino de Língua Portuguesa e respectivas literaturas, Língua Inglesa e respectivas 
literaturas e Língua Espanhola e respectivas literaturas na Educação Básica, especialmente nos níveis de Ensino 
Fundamental e Médio; 

- Assegurar ao graduando do Curso de Letras a integração entre teoria e prática, através das disciplinas e demais 
componentes curriculares; 

- Proporcionar condições necessárias à formação do graduando do Curso de Letras, enquanto futuro professor de 
Língua e Literatura Nacional ou Estrangeira; 

- Possibilitar ao graduando do Curso de Letras a construção e ampliação do conhecimento através da iniciação 
científica. 

USP 

- Compreender o funcionamento da linguagem humana;  
- Compreender a heterogeneidade constitutiva dos discursos com que os homens  
exprimem sua visão de mundo;  
- Compreender a estrutura das línguas naturais;  
- Perceber a importância da literatura na expressão da experiência humana;  
- Compreender como se constitui um sistema literário específico;  
- Compreender as relações sincrônicas e diacrônicas num sistema literário e entre  
diferentes sistemas.   

UFMA 

- Capacitar o alunado do curso de Letras, de modo a possibilitar-lhe uma formação competente, para a resolução de 
problemas, a tomada de decisões e a liderança. 
- Propiciar uma fundamentação sólida na área de Letras, para que o Licenciado possa lidar, de forma crítica, com as 
linguagens, especialmente a verbal, oral e escrita, e possa atuar interdisciplinarmente no contexto em que se insere. 
- Possibilitar a formação específica do Licenciado em Letras, segundo a habilitação pretendida. 
Quadro nº 5: Objetivos do curso de Letras 
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Nessa perspectiva, constatamos que, segundo as diretrizes e normas dos projetos 
pedagógicos dos cursos em análise, durante o processo de formação, o graduando em Letras é 
contemplado com uma proposta de ensino que é capaz de atender às necessidades inerentes à sua 
futura atuação profissional. Assim sendo, os objetivos dos cursos de Letras-Português dessas três 
instituições apresentam articulação com as questões teórico-práticas do ensino-aprendizagem e 
revelam, em suas normas, preocupação com a formação e qualificação do profissional, uma vez 
que, além de se preocupar com a capacitação e atuação do graduando na área do ensino, está 
diretamente preocupado com a postura desses futuros profissionais par lidarem com aspectos sociais 
e culturais de seus alunos e deles próprios, buscando contribuir de maneira relevante para os 
desafios e transformações ocorridas no âmbito de ensino da Língua Portuguesa. 
 
CONCLUSÃO 
 
 De um modo geral, essa pesquisa pretendeu analisar o objeto de ensino da MELP em curso 
de Letras/Português e de Pedagogia de IES brasileiras. Na análise, os resultados obtidos permitiram 
constatar que as disciplinas que se inserem no campo das chamadas metodologias do ensino de 
Língua Portuguesa, bem como o objeto de ensino dessas disciplinas, têm uma vinculação direta com 
a formação teórica e com metodologias de ensino e de aprendizagem de Língua Portuguesa. 
 Ressaltamos que as análises realizadas constataram que as disciplinas que de fato se inserem 
no campo da MELP apresentam como objeto de ensino: a leitura, a produção de texto e a análise 
linguística, além de abordarem o ensino da Língua Portuguesa como essencial à formação dos 
egressos. A bibliografia que dá sustentação a essas disciplinas estão relacionadas ao ensino da 
Língua Portuguesa, à produção de texto e à prática de leitura, contemplando, assim, as propostas 
defendidas por Geraldi (2004).   

Além disso, observamos também que os cursos dessas IES brasileiras em análise pretendem 
formar profissionais capazes de lidar com as situações reais de ensino, assim como capacitá-los não 
só para lecionarem uma disciplina, mas, sobretudo, para atuarem no seio social, de forma crítica e 
reflexiva, tendo em vista que os objetivos do curso de Letras dessas instituições estão voltados para 
a formação e qualificação dos graduandos e, principalmente, para com as mudanças ocorridas no 
ensino da Língua Portuguesa nos últimos anos. 
 Acreditamos que os resultados dessa pesquisa podem contribuir com os estudos e as 
discussões acerca das políticas de formação de professores em Letras e em Pedagogia, assim como 
as reflexões sobre o que se faz nas aulas de língua materna, sobre a especificidade do objeto de 
ensino, conteúdos e as metodologias de ensino da própria MELP; enfim, refletir sobre o que é 
mesmo que se ensina e estuda nas aulas ditas de ensino de Língua Portuguesa, despertando o 
interesse de futuros pesquisadores que estão preocupados com o objeto de estudo das metodologias 
do ensino de Língua Portuguesa e do que se faz no Brasil nas aulas de Língua Portuguesa. 
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O ENSINO DE GRAMÁTICA EM CURSOS DE LETRAS DE IES BRASILEIRAS 
 
 

Rosângela Maria Bessa Vidal¹; Telma Patricia Nunes Chagas Almeida² 

 

 

RESUMO: Este artigo discute os resultados finais advindos do desenvolvimento da Pesquisa “O Ensino 
de Gramática em Cursos de Letras de IES Brasileiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
em parceria com o CNPq – PIBIC 2010/2011, tendo como questão central o ensino de gramática. De 
forma particular, a investigação tenciona examinar as propostas pedagógicas de cursos presenciais de 
Licenciatura em Letras desenvolvidas na UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), na 
USP (Universidade de São Paulo), e na UFMA( Universidade Federal do Maranhão), com base nos 
documentos oficiais que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e, ainda, a análise dos 
programas de disciplinas. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Ensino de Gramática, Funcionalismo, IES Brasileiras. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa O Ensino de Gramática em cursos de Letras de IES brasileiras focaliza o 
estudo das metodologias de ensino de Língua Portuguesa, em particular as metodologias do 
ensino de gramática colocadas como referências nas propostas teórico-metodológicas e nos 
programas de disciplinas de algumas IES do Brasil, desenvolvidas especialmente pela UERN, 
USP e UFMA dos cursos de graduação em Letras Língua Portuguesa. Os objetivos que dão 
sustentação à pesquisa buscam investigar o ensino de gramática nos cursos de Letras, com base 
nos documentos oficiais que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e, ainda, a 
análise dos programas de disciplinas. Dessa forma, a intenção é examinar as concepções de 
análise linguística/gramática que subjazem aos programas de disciplinas e/ou às propostas de 
ensino de gramática. Investigar os conteúdos gramaticais propostos e as atividades/metodologias 
sugeridas para aprendizagem dos alunos e por último averiguar a análise linguística  ensinada 
aos graduandos de letras e os conteúdos e metodologias de ensino de gramática 
sugeridos/estudados, pelos documentos analisados, para que sejam ensinados na educação 
básica. 

 
MATERIAL E METÓDOS  

 
A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. A coleta de dados 
foi realizada via visitas in lócus (UFMA E UERN) e via consultas on line (USP, através do 
sistemasusp@br). De caráter bibliográfico, a pesquisa aqui formulada assumiu o caráter 
descritivo e interpretativo, cuja ênfase recai sobre o ensino de gramática e suas metodologias nos 
cursos de IES brasileiras. Em sua operacionalização, foram adotados pesquisa documental e 
bibliográfica, conforme universo de estudo; este constituído por informações  advindas dos 
cursos de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas 
Literaturas (Letras/Português), nas modalidades presenciais de IES brasileiras, particularmente a 
UERN, a USP e a UFMA que ofertam esse curso em seus campi e/ou unidades acadêmicas. 
 
----------------------- 
¹ Doutora em Estudos da Linguagem, docente  do Departamento de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
Líder e Orientadora acadêmica do Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalista (GPEF), Campus Avançado Maria Elisa de 
Albuquerque Maia -  CAMEAM, UERN. E-mail: rosangelauern@gmail.com.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Partindo dos estudos teóricos realizados durante o desenvolvimento da pesquisa, 

incialmente apresentaremos como resultado obtido uma breve discussão teórica acerca do ensino 
de gramática, com enfâse nos estudos funcionalistas e, por conseguinte, na gramática cognitivo-
funcional. Em seguida, partiremos para as análises e resultados do material coletado nas 
instituições de Ensino Superior UERN, UFMA e USP, corpus da pesquisa. 

Quando falamos em gramática, várias concepções podem ser encontradas em manuais 
de lingüística e de língua portuguesa (gramática Tradicional / normativa, gramática descritiva, 
gramática cognitiva funcional, etc.), no entanto para este trabalho destacaremos somente a visão 
da abordagem cognitivo- funcional. 

 A gramática cognitivo funcional considera “a língua como instrumento de uma prática 
social, sendo as expressões linguísticas analisadas em circunstâncias efetivas de interação 
verbal”. (PEZATTI, 2007 p. 179) que, adotando princípios distintos dos que caracterizam o 
formalismo, apresenta em sua constituição aspectos que: 

 
 Observam o uso da língua, considerando-o, fundamental para a compreensão da natureza 
da linguagem; 
 Observam não apenas o nível da frase, analisando sobretudo, o texto e o diálogo; 
 Têm uma visão da dinâmica das línguas [...] 
 Consideram que a linguagem reflete um conjunto completo de atividades comunicativas, 
sociais e cognitivas, integradas com o resto da psicologia humana [...] (BECHARA, 2005, 
p.62) 
 

Conforme essa concepção, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical. Nessa 
visão, o conhecimento do sistema lingüístico não é suficiente para entendermos certas situações 
lingüísticas utilizadas em situações concretas de fala. Ao nos expressarmos numa língua não 
trabalhamos apenas o modo de estruturar suas frases. É crucial saber combinar unidades 
sintáticas em situações comunicativas eficientes e, para tanto, é necessário conhecer, não 
somente, as regras semânticas, sintáticas, morfológica, fonológicas, mas também as pragmáticas. 

A gramática funcional consiste em uma gramática do uso. Busca, essencialmente, 
verificar como a comunicação é processada em uma determinada língua, e, para isso, não elege 
como tarefa descrever a língua enquanto um sistema autônomo. Não desvincula, portanto, as 
peças desse sistema das funções que elas preenchem, como sublinham Wilson; Martelotta e 
Cezário (2006): 

 
Os estudos gramaticais, segundo o pensamento funcionalista, não devem se limitar à análise 
de frases ou períodos isolados, mas aos atos enunciativos dos diferentes tipos de discursos, 
pois “quando falamos, criamos frases, que, juntas formam um texto coeso e coerente com a 
situação em que é empregado. O processamento desse texto é o discurso” (WILSON; 
MARTELOTTA E CEZÁRIO, 2006, p.234).  

 
Há, pois, uma identificação entre o termo discurso e o uso real da língua, já que nossas 

escolhas feitas na produção do discurso não se dão aleatoriamente, mas decorrem das condições 
de produção desse discurso. Dessa forma, o ensino de gramática em suas disciplinas especificas 
em IES Brasileiras, deve não apenas contemplar a gramática tradicional, mas deve também 
realizar um trabalho reflexivo com a língua.  

Consoante à visão funcionalista, a língua é um instrumento de comunicação, assim não 
pode ser considerada como um objeto autônomo e, sim, como uma estrutura exposta a situações 
comunicativas influenciadas por estruturas lingüísticas. Dessa forma, o funcionalismo busca 
analisar a estrutura gramatical a partir de sua situação comunicativa, ou seja, leva em 
consideração na análise toda a situação comunicativa em que se encontra: o propósito do evento 
da fala, seus participantes e o contexto discursivo. 
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NEVES (1997, p.46), diz que “a língua (e a gramática) não pode ser descrita como um 
sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida sem parâmetros como cognição e 
comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e 
evolução”.  

FURTADO DA CUNHA (2008), por sua vez, nos revela que no modelo de análise 
funcionalista, “a língua desempenha funções que são externas ao sistema lingüístico em si; as 
funções externas influenciam a organização interna do sistema lingüístico”, e a partir dessa base 
é que são feitas outras propostas funcionalistas, como: o funcionalismo europeu e o 
funcionalismo norte americano. 
 As primeiras análises na linha funcionalista são atribuídas aos membros da Escola de 
Praga (o funcionalismo europeu), a quem se deve o uso dos termos função/ funcional. A língua é 
entendida como um sistema funcional, em que se passa a valorizar o uso da língua enquanto 
voltado para uma determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao fazer uso da língua 
passa a ser fundamental para compreensão da sua natureza, bem como a determinação dos 
fundamentos teóricos básicos da corrente e as análises que consideram parâmetros pragmáticos e 
discursivos. Os funcionalistas da Escola de Praga enfatizaram a “multifuncionalidade da 
linguagem” e os estudos da distinção entre análises fonética e fonológica dos sons, análise dos 
fonemas em traços distintivos e as noções correlatas de binário e marcação da morfologia, 
diferenciando as categorias marcadas das não-marcadas, levando em consideração os contrastes 
binários (interna/externa, intelectual/emocional, prática/teórica, etc.). 
 A teoria funcionalista ganha força a partir de 1970, tendo como percussor Bolinger. No 
entanto, é em torno dos anos 1975 que são iniciadas as análises lingüísticas propriamente ditas 
como funcionalismo norte-americano. Os funcionalistas admitem que a gramática é constituída a 
partir do discurso, concebida como um conjunto de regularidades que são convencionalizadas 
pelo uso concreto nas diferentes situações discursivas. Du Bois (1993) afirma que “o discurso 
molda a gramática e a gramática molda o discurso”. Surgem, a partir daí, na língua, novas 
funções/valores/usos para as formas já existentes. 
 Assim, o funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em situação 
comunicativa, priorizando o componente pragmático, ao qual estariam ligados os componentes 
sintáticos e semânticos, segundo afirmam Furtado da Cunha e Oliveira (2003): 
 

Para o funcionalismo, todas as orações de um texto têm uma dupla função: semântica e 
pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o conteúdo semântico da língua, 
mas também a natureza e o propósito do ato de fala visto como fenômeno cultural e 
cognitivo. O conteúdo semântico proposicional de uma oração pode permanecer estável, ao 
passo que sua função discursivo pragmática pode se modificar. (FURTADO DA CUNHA, 
OLIVEIRA, 2003, p. 47). 

 
Dessa forma, para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada totalmente 

independente de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e flexível e 
sob esse contexto, a gramática é como propõe Du bois (1985), “um sistema adaptativo”, ou seja, 
em parte autônomo por se tratar de um sistema e ao mesmo tempo suscetível a pressões externas, 
tornando-a adaptativa. 
         O estudo da gramática na perspectiva cognitivo-funcional de uma dada língua proporciona 
uma análise linguística e discursiva, calcada no uso efetivo da língua. Tal estudo considera que o 
falante utiliza recursos lingüísticos de maneira adequada a cada situação comunicativa, sem criar 
uma falsa noção de que a fala, a escrita e a leitura não se associam à gramática. 

A seguir, apresentaremos as análises dos resultados do material coletado e mapeado nas 
instituições, referente ao ensino de gramática, focalizando nos conteúdos e nas metodologias. 
Selecionamos 39 programas gerais de disciplinas (PGDs) relacionados às disciplina Lingüística, 
Tópicos de gramática, Semântica, Língua Portuguesa, Morfossintaxe e Diacronia do Português. 
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Verificamos que há uma variação nas grades curriculares das instituições corpus da 
pesquisa, ou seja, as disciplinas componentes na grade curricular do Curso de Letras Língua 
Portuguesa ocorrem de forma especifica em cada instituição, conforme estão dispostas no 
quadro que se segue: 

 
Instituições de Ensino Superior 

Disciplinas UERN USP UFMA 

Linguistica 02 03 07 

Tópicos de Gramática 02 01 0 

Semântica 02 03 0 

Língua Portuguesa 01 07 05 

Morfossintaxe 03 01  0 

Diacronia do Português 01 01 0 

 

Verificamos que as disciplinas curriculares variam. Na UFMA (IES1), a grade curricular 
do curso de Letras em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas é composta por 07 
disciplinas de Lingüística (Lingüística I, II, III, IV, V, VII e VII), que ocorrem durante os 
períodos, bem como as disciplinas de Língua Portuguesa, composta por 05 disciplinas 
consecutivas (Língua Portuguesa I, II, III, IV e VI). Há ausência de disciplinas na grade 
curricular como Tópicos de Gramática, Semântica, Morfossintaxe e Diacronia e presença de 
outras disciplinas voltadas à prática docente, tais como Aproximação com a Prática, Diagnóstico 
da Comunidade Escolar, Intervenção na Realidade Escolar e Informática Aplicada à Educação. 
Vejamos abaixo ementas das disciplinas de Lingüística e Português I da referida instituição:  

 
EMENTA IES1:  
 
 

 

 

EMENTA IES1: 

 

 

              Nessa amostra, temos a ementa da disciplina lingüística do Departamento de Letras, 
correspondente ao centro de Ciências Humanas, com carga horária de 75h e três créditos. Seu 
objetivo geral é compreender os pressupostos teóricos básicos indispensáveis à compreensão da 
estrutura e do funcionamento da linguagem verbal, a partir de uma exposição dialogada, em que 
os conteúdos relacionam o estudo da língua oral e escrita; língua e linguagem como objeto, 
objetivos e áreas de atuação, a fins de introduzir nos estudos dos estudantes de letras a 
importância de reconhecer a relação e interação entre língua e sociedade. 

A amostra referente à IES1 expõe a ementa da disciplina Linguística IV, com uma carga 
horária de 60h, cujo objetivo geral é apresentar os princípios da Semântica e sua relação com a 
Lingüística. Em seu escopo, procura estabelecer relações entre a Lingüística e a Significação, 
verificar o histórico dos estudos semânticos, e, por fim, identificar seus diferentes níveis. Em seu 
conteúdo programático, constata-se a inserção da abordagem gramatical, uma vez que são 
estudados elementos semânticos (lexical, formal, sentido e referência), assim como os estudos na 
área da semântica do enunciado, da enunciação e do discurso. 

EMENTA: Visão da Lingüística em seus objetivos, campos de atuação e vultos mais 
expressivos. A Lingüística na cultura superior brasileira: principais representantes. 
Lingüística e Semiótica. 
 

EMENTA: Semântica: conceituação, objetivo e áreas afins. Léxico e semântica. 
Sentido e referência. Significado: propriedades e relações semânticas. 
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EMENTA IES1: 

   

 

            

Esse quadro apresenta a ementa da disciplina Linguística V, com uma carga horária de 
60h, cujos objetivos apontam para uma reflexão sobre a relação entre língua e sociedade, de modo 
a possibilitar o entendimento da língua como uma atividade social. Em seus fundamentos, 
examina os fenômenos de variação e mudança lingüística de modo consistente e cientificamente 
embasado, assim como, discute o conceito de competência comunicativa e suas implicações para o 
ensino/aprendizagem de línguas, analisando a contribuição que a sociolingüística pode dar ao 
ensino/aprendizagem de línguas, ao estudar a língua em uso. 

Os Programas Gerais de Disciplinas referentes ao núcleo de Língua Portuguesa 
denominadas I, II, III, IV e V não contemplam as respectivas ementas. Dessa forma, trabalhamos 
com os conteúdos programáticos. A disciplina Português I, por exemplo, com uma carga horária 
de 75h, apresenta como objetivo geral demonstrar, pela apreensão do conteúdo programático, o 
raciocínio crítico e analítico, bem como aplicar os conhecimentos da Língua Portuguesa na 
compreensão da cultura veiculada a esse idioma. Verificamos, portanto, uma relação de 
proximidade entre os conteúdos de Linguística e os da disciplina Português, ambas com o 
propósito de estudar elementos fonológicos e sistema entonacional, embora a aplicação das 
atividades seja particular à sua proposta de ensino, em que o aspecto gramatical ganha espaço nas 
disciplinas de Português e Linguística. Percebemos, assim, que um novo olhar e novas 
perspectivas estão sendo formulados para o ensino de línguas, definindo novos conceitos e novas 
trajetórias para que se possa favorecer a língua em uso, seja falada e/ou escrita, assumindo uma 
dimensão discursivo-pragmática para o ensino de gramática e, consequentemente, constituindo-se 
como conhecimento relevante na formação acadêmica dos graduandos de Letras. 

A seguir, apresentamos análises das disciplinas curriculares das Instituições UERN (IES2) 
e USP (IES3), que se aproximam, conforme mapeamento. São comuns em ambas a presença das 
disciplinas Semântica, Tópicos de gramática, Morfossintaxe e Diacronia, com uma leve variação 
no que se refere aos créditos de aulas e trabalhos práticos. Nas disciplinas curriculares acerca dos 
estudos semânticos, as Instituições de Ensino Superior UERN e USP¹, apresentam semelhanças no 
que diz respeito a objetivos e ementas, como pode ser percebido nos fragmentos a seguir. 
 

EMENTA IES 2: 

 

 

  

EMENTA IES 3: 

 

 

 
 A amostra EMENTA IES 2  apresenta a disciplina Semântica ministrada na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com uma carga horária de 60h, 04 créditos, cujo objetivo é  
________________ 
 
¹ As IES, UERN e USP fazem uso de nomenclaturas distintas: a UERN adota o termo EMENTA, enquanto a USP trabalha com a 
denominação PROGRAMA RESUMIDO. 

EMENTA: Língua e sociedade. Variação lingüística. Variação e  
mudança. Competência comunicativa. Noções de Lingüística Aplicada 
 ao Ensino de Língua Materna. 
 

EMENTA: Sentido e significado. Semântica estrutural. Semântica gerativa. 
Análise componencial. Semântica formal ou lógica. Semântica argumentativa. 
Introdução `teoria dos atos de fala. Introdução à Pragmática. Análise de textos. 

PROGRAMA RESUMIDO: A semântica e sua relação com a teoria lingüística 
geral. Noções básicas de semântica. A semântica formal. 
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reconhecer a importância da semântica como ciência aplicada ao ensino de língua portuguesa. A 
exploração das possibilidades de conhecimento do léxico, como proposta, combina relevantes 
sentidos para possíveis enunciados. Em seu conteúdo pragmático são trabalhados termos básicos e 
noções fundamentais em semântica, as escolas semânticas e seus fenômenos, bem como, a teoria dos 
Blocos Semânticos e a semântica cognitiva. 
 Em seguida, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina Semântica/ 
Universidade de São Paulo (USP), com uma carga horária de 60h, 02 créditos e 01 crédito trabalho. 
Seu objetivo é situar a semântica como parte de uma teoria lingüística geral e explicitar suas tarefas, 
apresentando e discutindo o trabalho com as noções fundamentais da semântica formal. Para tanto 
são trabalhados em seu programa a semântica e sua relação com a teoria lingüística geral. O conteúdo 
programático aborda aspectos como a natureza do significado, Sentido e referencia, a perspectiva da 
semântica formal, significados e condições-de-verdade, a noção de verdade e sua relação com o 
significado; O significado de sentenças: a predicação; a negação os conectivos; a quantificação. 
Relações de sentido entre sentenças; Contribuições das palavras para o significado sentenciais e por 
último, sinonímia, acarretamento, contradição, pressuposição e ambigüidade. A exploração desses 
conteúdos pode impulsionar o estudo dos aspectos gramaticais, enfatizando a relação entre a sintaxe e 
a semântica, oferecendo uma base semântica à gramática. 
 No que se refere aos estudos morfossintáticos, as instituições contemplam disciplinas 
distintas. Na USP, por exemplo, estudos de morfossintaxe referem-se à língua latina, através da 
disciplina Língua Latina: Morfossintaxe, com uma carga horária de 120h, sendo 20h destinadas a 
créditos práticos e 100h a estudos teóricos. O objetivo é apresentar ao aluno uma visão sistêmica da 
morfologia nominal e verbal latina, bem como dos usos e particularidades sintáticas dos casos latinos 
em proposições simples. Esse estudo morfossintático diverge em relação ao proposto da UERN, vez 
que, é composto por três disciplinas curriculares consecutivas (Morfossintaxe I, II e III), fazendo uma 
análise mórfica, estrutural e flexional, proporcionando ao aluno uma visão sincrônica do sistema 
morfológico da Língua Portuguesa, tendo em vista o reconhecimento e a compreensão dos 
fundamentos teórico-metodológicos dos nomes e dos verbos do português, percebendo os aspectos 
morfossintáticos da língua materna de forma contextualizada, e aplicada ao ensino. 
        Outra constatação importante refere-se às divergências curriculares nos estudos sintáticos e 
diacrônicos nas instituições de ensino; uma vez que, na USP, não encontramos para mapear 
disciplinas voltadas à diacronia do português, enquanto que na UERN foram feito mapeamentos 
curriculares voltados ao estudo diacrônico, cuja disciplina tem como ementa estudar a história 
externa da língua portuguesa, o português no Brasil, suas mudanças fonológicas e morfo-sintático-
semânticas, tal como, sua morfologia, sintaxe e semântica histórica. Embora não constamos 
existência de estudos diacrônicos na USP, mapeamos duas disciplinas curriculares consecutivas 
voltadas ao estudo sintático, intituladas como “Sintaxe do Português I e II”, cada disciplina é 
composta por uma carga horária de 60hs, sendo que, a primeira contém 20h de práticas como 
componentes curriculares, seus objetivos são conduzir o aluno a refletir sobre um conjunto de 
fenômenos sintáticos, tanto no português atual como do português histórico, analisando-os e 
descrevendo-os, com base em instrumentos teóricos e empíricos, apresentando os aspectos 
fundamentais da sintaxe da língua portuguesa.  

A seguir, apresentamos as ementas e programa resumido da disciplina curricular 
Tópicos de Gramáticas das Instituições de ensino superior UERN e USP. 
 
EMENTA IES 2: 

 

 

  

EMENTA: Análise crítica de fatos lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico, 
sintático, semântico e estilístico tendo em vista a sua aplicabilidade no ensino 
fundamental e médio, a partir do enfoque da gramática tradicional 
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EMENTA IES 3: 

 

 
 
 
 
  A ementa da disciplina curricular “Tópicos de Gramática do Português” (UERN), com 
uma carga horária de 90h, cujo objetivo, é oferecer aportes teóricos e metodológicos sobre os 
fatos lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e estilístico 
possibilitando a construção dos primeiros passos nas atividades de pesquisa em língua 
portuguesa. Dessa forma, procura propiciar ao aluno subsídios para o seu desenvolvimento 
produtivo em uma prática de ensino, observando a visão teórica de ensino de gramática no 
contexto da investigação lingüística. Para essa disciplina são reservados 30h para o cumprimento 
de uma atividade prática a ser realizada conforme planejamento curricular, por meio de duas 
propostas de ensino. A primeira propõe a elaboração de relatório a partir de estudo de caso, em 
que o aluno deverá pesquisar os elementos que compõem um dos ramos da gramática (fonologia, 
morfologia, sintaxe, semântica, estilística) e a partir dessa pesquisa visitar uma sala de aula de 
ensino fundamental ou médio, coletando dados via questionários, entrevistas, diário de pesquisa 
e/ou outros, a fins de identificar o conteúdo trabalhado, seus objetivos, aspectos e atividades 
metodológicas empregadas pelo professor colaborador, para que ao final o aluno de graduação 
possa construir o seu relatório e apresentá-lo como requisito avaliativo da disciplina. 
 A segunda proposta trata de uma elaboração de artigo científico teórico que venha a tratar 
da tradição gramatical e ensino de língua portuguesa. O aluno deverá pesquisar sobre a tradição 
gramatical e sua abordagem em um livro didático do ensino médio, buscando aportes teóricos na 
leitura de Neves (2002-2004) e Britto (1997, para comparar o que diz a teoria e o que está posto 
implícito e explícito no livro didático analisado como corpus da pesquisa. É importante ressaltar 
que na matriz curricular de Letras da referida instituição é ofertado como disciplina optativa 
“Tópicos de Gramática II”.  
 A seguir, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina curricular “Tópicos 
de Gramática”, da USP, com uma carga horária de 30h, sendo que 10h corresponde a créditos 
práticos e 20h a estudos teóricos. O objetivo da disciplina é compreender aspectos sintáticos, 
diferenças entre gramáticas descritivas e prescritivas, bem como suas relações entre o discurso. 
Ao mapearmos a disciplina, não encontramos nenhuma atividade referente às práticas como 
componentes curriculares. 
 Assim, constatamos ao final de nossa análise diferenças e semelhanças na abordagem dos 
aspectos gramaticais adotados nas instituições de ensino corpus de nossa pesquisa. Os dados 
expressam a dinâmica de efetivação dos conteúdos gramaticais em suas respectivas grades 
curriculares. Um fator relevante a ser mencionado é que, embora estas ocorram de maneiras 
distintas, o aporte teórico se repete nas instituições pesquisadas. Contudo, aspectos 
metodológicos adotados divergem em muitos pontos quanto à formação do graduando em Letras, 
uma vez que, cada instituição oferta disciplinas e créditos práticos diferentes. A UFMA e a 
UERN se assemelham na iniciação de seus graduandos na prática docente, ao propor junto às 
disciplinas a realização de trabalhos práticos, com significativa carga horária, construindo uma 
ponte entre os saberes teóricos e a prática docente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Considerando o que foi apresentado, constatado e analisado ao longo desse resumo 
expandido, pode-se concluir que o ensino de gramática ocorre de maneira peculiar em cada  
instituição de ensino superior. Contatamos que, o ensino de gramática não deve está limitado a 

PROGRAMA RESUMIDO: Estudo de aspectos sintáticos da língua, com ênfase 
nos dois componentes da estrutura frasal: sintagmas nominal e verbal. Compreensão 
das diferenças entre gramáticas descritivas, prescritivas e pedagógicas. Discussão 
entre gramática e discurso. 
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um método e/ou gramática específica. Esse deve se prender ao estudo de novas visões 
gramaticais, que possibilitem articular estratégias para um frutuoso estudo gramatical, em 
consonância com os estudos do texto e funcionamento discursivo, vez que a gramática estimula o 
desenvolvimento cognitivo do aluno ao oferecer critérios para adequação da linguagem e 
estimular o exercício do pensamento crítico. 
  A pesquisa nos possibilitou resultados significativos ao que se refere à valorização e 
capacitação dos profissionais envolvidos, que embora, localizem-se em estados e regiões 
distantes, há um encontro de ideais e metodologias, sendo o maior beneficiário os acadêmicos 
que podem ter acesso a um ensino de gramática sem preconceitos e barreiras, servindo de base 
para trabalhos futuros. 
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OS DISCURSOS QUE CONSTITUEM O CAMEAM/UERN: DAS VOZES DE GESTORES 
ÀS VOZES DOS SEGMENTOS ACADÊMICOS E COMUNIDADE 

 
Fernando Filgueira Barbosa Júnior1; Gilton Sampaio de Souza2; Rosa Leite da Costa3 

 
RESUMO: Este pesquisa tem como objetivo maior investigar os discursos que constituem o Campus Avançado “Profa. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM/UERN), com o foco nos sentidos constituintes de sua própria 
identidade como espaço de produção acadêmica e de desenvolvimento do conhecimento humano e social. Com aporte 
teórico advindo dos estudos do Círculo de Bakhtin e da Nova Retórica, e com metodologia qualitativa com constituição 
e análise de corpus, os dados foram coletados por meio de depoimentos, em gravações audiovisuais e/ou escritos, de 
gestores universitários e dos segmentos acadêmicos do CAMEAM e da UERN, e de representantes da sociedade do 
Alto-Oeste Potiguar e região. Esses discursos foram organizados no corpus “Discursos e Sentidos” (DISSE), sob a 
responsabilidade do coordenador dessa pesquisa. Os resultados apontaram que há sentidos diversos sobre o CAMEAM, 
mas convergentes em muitas das teses defendidas, dos fatos narrados, notadamente nos sentidos do crescimento pessoal 
e profissional dos informantes e das adversidades pelas quais passaram o CAMEAM ao longo de sua história, das aulas 
em escolas da educação básica, quando não havia sede própria, ao campus referência na educação oferecida, 
notadamente na contribuição para o desenvolvimento de toda a região do Alto-oeste potiguar e regiões adjacentes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Discursos; Efeitos de sentido; CAMEAM/UERN. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A história do CAMEAM/UERN, com mais de trinta anos de atuação no Alto-Oeste 
Potiguar e na região de fronteira dos estados do Ceará (CE), Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte 
(RN), no sertão do semi-árido, formando profissionais em diversas áreas do conhecimento, com 
destaque para educação, saúde e economia, foi, ao longo de sua existência, produzindo e 
reproduzindo conhecimentos, produzindo e reproduzindo discursos e sentidos, ao mesmo tempo em 
que esses discursos também o constituíam, reforçando sentidos circulantes e lhe atribuindo novos 
sentidos e identidades. É um Campus Universitário que tem crescido bastante em quantidade de 
alunos atendidos e na qualidade das ações desenvolvidas, conforme informações obtidas no site da 
própria universidade (UERN, 2010). Tendo sido criado em 1976, com implantação dos primeiros 
cursos em 1977 (MAIA, 1990), esse Campus goza de muito respeito junto à comunidade, 
oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu (Mestrado Acadêmico), 
atendendo alunos de mais de 40 municípios dos estados do CE, PB e RN.  

O CAMEAM carrega, em sua história, processos coletivos de lutas e de crescimentos, 
cujos discursos, efeitos de sentido, produzidos nas interações humanas, pelo próprio CAMEAM ou 
por representantes da sociedade, em relação a esse Campus, constroem argumentativamente 
definições (identidades), sentidos múltiplos, sobre o próprio CAMEAM e sobre os sujeitos atores e 
participantes de sua história. E é exatamente o rastreamento dos sentidos do CAMEAM que 
buscamos desenvolver nessa pesquisa. São sentidos que, por serem definidores e identitários, e por 
não serem tidos como verdade absoluta dos fatos, assumem um caráter de verdadeiros, produzem 
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efeitos de verdade, para o próprio Campus e para a sociedade, constituindo identidades de si e para 
si, que repercutem e constituem, também, sentidos identitários para seus servidores, comunidade 
acadêmica e região de sua área de atuação e influência. 

Objetivamos, portanto, nessa pesquisa, descrever e interpretar discursos que constituem 
o CAMEAM, no intuito de mapear esses discursos e os sentidos por eles produzidos, tendo em vista 
as teses defendidas, os sentidos subjacentes a esses discursos e os ethos dos sujeitos enunciadores. 
Em função desse objetivo maior, e de forma mais específica, também objetivamos constituir, em 
médio e longo prazo, e tomando por base os dados dessa pesquisa, um banco de dados com 
discursos do/sobre o CAMEAM, no intuito de criar e organizar, em arquivo digital, o Corpus 
“Discursos e Sentidos” (DISSE), para que o mesmo possa ser consultado, quando necessário e, 
também, contribuir para os estudos sobre discursos, histórias e identidades em torno dos sentidos da 
Educação Superior na região e para os estudos sobre a constituição de identidades e sobre memória 
coletiva do CAMEAM e dos que fazem essa região. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Com aporte teórico advindo das teorias da argumentação no discurso (ARISTÓTELES, 

199-, 1973; PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005; PERELMAN, 1993, 1999,), dos estudos 
a ela filiados (REBOUL, 1998; SOUZA, 2003, 2008, entre outros), da teoria dialógica da 
linguagem desenvolvida no Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2002, 2003) e dos estudos sobre 
efeitos de sentido (POSSENTI, 2001; SOUZA, 2003), essa pesquisa trabalha com métodos de 
investigação próprios da Linguística, especialmente da área de análise de discurso, com base nos 
estudos de corpus, nos quais os próprios discursos, em seus mais diversos domínios, se apresentam 
como materiais de análise. 

Para Orlandi (1999), em pesquisa na qual o discurso esteja como foco central, “Inicia-se 
o trabalho de análise pela constituição do corpus”, assim como a sua continuidade e a interpretação 
dos dados, pois é necessário um delineamento de “seus limites, na mesma medida em que se vai 
iniciando um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções”. Orlandi ressalta, 
ainda, que “a análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre 
teoria, consulta ao corpus e análise” (ORLANDI, 1999, p. 66-7). 

Assim, as noções de discurso e de sentido são definidas em função do caráter 
argumentativo da linguagem, advindo, entre outras, da argumentação quase-lógica, nos termos da 
Nova Retórica, para a qual “Uma das técnicas essenciais da argumentação quase-lógica é a 
identificação de diversos elementos que são objetivo do discurso. [...]”. (PERELMAN, 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 238) e da argumentação que se funda na estrutura do real, 
especialmente pelos argumentos de exemplo, modelo e ilustração.  

Em argumentos quase-lógicos, os efeitos de sentido são produzidos também pelo 
processo de identificação mediado por definições (conceituais, descritivas, normativas etc), uma vez 
que as atividades de definir e conceituar são também processos de argumentação e de constituição 
de identidades. Em suma, ainda nas palavras desses autores, “Todo uso de conceitos, toda aplicação 
de uma classificação, todo recurso à indução implica uma redução de certos elementos ao que neles 
há de idêntico ou intercambiável [...]”. (2005, p. 238).   Já em argumentos que se fundam na 
estrutura do real, são os próprios acontecimentos, os fatos, as histórias, os exemplos, que produzem 
sentidos para a argumentação; são dos acontecimentos narrados da realidade que a argumentação 
ganha corpo e os discursos se vestem de poder e de efeitos de verdade.  

Em função do recorte teórico adotado, a metodologia utilizada nessa investigação, de 
caráter descritivo e interpretativo, seguiu deferentes passos. Tendo como foco os discursos e os 
sentidos que constituem o CAMEAM, para coleta, análise e interpretação dos dados, 
desenvolvemos uma pesquisa de campo, com gravação de depoimentos e/ou de entrevistas semi-
estruturadas.  
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Dessa forma, para a constituição do corpus, os discursos foram coletados por meio de 
mídia eletrônica ou recebidos (por e-mails e/ou impressos) e contam com autorização legal, por 
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para análise e publicação, quando 
for o caso. Para descrição, análise e interpretação dos discursos sobre o CAMEAM, organizamos os 
depoimentos em categorias, considerando a relação de vinculação ou não dos informantes aos 
segmentos acadêmicos do CAMEAM, com codificação e tabulação dos mesmos, com análise, 
interpretação e elaboração de quadros demonstrativos, com sínteses e discussões dos resultados.  

Para isso, percorremos várias etapas: (i) estudos teóricos com os demais membros da 
pesquisa; (ii) solicitação das relações dos servidores do CAMEAM/UERN (docentes e 
técnicos/pessoal de apoio) à Secretaria Geral do CAMEAM e/ou a outros Setores da UERN, desde a 
implantação do Campus; (iii)  solicitação das relações de alunos, egressos e atuais, do CAMEAM, 
desde a conclusão da 1ª turma, ao DARE e/ou a outro Setor da UERN;  (iv) contatos com os 
possíveis enunciadores de discursos sobre o CAMEAM, com gravações de depoimentos (livres ou 
com base em entrevista semi-estruturada), tendo, ao todo, na constituição do corpus, depoimentos 
de forma impressa (em mãos), digital (por email) e com gravação em audiovisual (por meio de 
câmeras). No entanto, na organização, codificação e tabulação (com transcrição das falas e 
digitação, quando necessário) dos dados para constituição do corpus, todos os depoimentos 
recebidos foram organizados em formato digital, em arquivo de formato para texto. Por último, os 
dados foram codificados, analisados e interpretados, cujos resultados foram apresentados em 
relatórios, parcial e final, em textos para comunicação e publicação em eventos acadêmico-
científicos, em livros e junto à comunidade interessada na história, nos discursos e nos sentidos do 
CAMEAM/UERN. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nos depoimentos sobre o CAMEAM/UERN, muitas teses, diferentes argumentos e efeitos 

de sentido são revelados, em discursos de pessoas de diferentes segmentos acadêmicos, em 
atividades ou aposentados, ou mesmo egressos e comunitários, autoridades políticas, 
administrativas, de épocas bem diferentes, que abarcam a década de 1970, quando o Campus de Pau 
dos Ferros foi criado, até o início da segunda década do século XXI, em que este estudo se realiza. 

Entre os muitos sentidos atribuídos ao CAMEAM, destacamos aqui dez entre as diversas 
teses (T) defendidas pelos colaboradores dessa pesquisa: 
 

ALGUMAS TESES AXIAIS DEFENDIDAS SOBRE O CAMEAM/UERN 
Nº CATEGORIA TESE 
T1 Comunidade: 

autoridade 
O CAMEAM conquistou um novo espaço em Pau dos 
Ferros e Região. 

T2 Técnico/a: 
aposentado/a 

A evolução do CAMEAM é reconhecida e os servidores 
estão mais profissionalizados. 

T3 Técnico/a: em 
serviço 

Mesmo ainda apresentando dificuldades, o CAMEAM 
evoluiu muito e tem sua atuação reconhecida. 

T4 Discente: egresso/a; 
Ex-docente; 
Autoridade 
acadêmica na UERN 

O CAMEAM oferece emancipação intelectual e boa 
formação aos seus egressos. 

T5 Docente: atual O CAMEAM desperta nos alunos o desejo por uma 
vida acadêmica ativa e é exemplo a ser seguido pelo 
restante da UERN. 

T6 Docente: em serviço 
 

O CAMEAM proporciona, com qualidade, formação e 
crescimento profissional para Pau dos Ferros e região. 
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T7 Discente: atual 
 

O CAMEAM tem crescido e ampliado seus horizontes, 
com os propósitos de evoluir sempre. 

T8 Discente: atual 
 

O CAMEAM desperta no aluno o interesse pela vida 
acadêmica. 

T9 Discente: egresso/a O CAMEAM constrói novas perspectivas de ensino e 
formação ao longo dos anos. 

T10 Discente: egresso/a O CAMEAM desperta sentimento de gratidão pela 
oportunidade pioneira na região. 

Quadro nº. 1: Teses sobre o CAMEAM 
 

Nessas teses defendidas sobre o CAMEAM destacam-se os sentidos ligados à formação e 
profissionalização dos profissionais por meio de um curso superior. São os efeitos de uma 
universidade sobre seus egressos, técnicos e docentes, em que “evolução”, “formação profissional”, 
“abertura de horizontes”, “exemplo a ser seguido” se transformam em efeitos de sentido de 
desenvolvimento humano. Em sua constituição argumentativa, diversos processos e argumentos se 
revelam.  

Assim, nesses discursos que constituem o CAMEAM, sentidos emergem sob diferentes 
vozes, em processos argumentativos os mais diversos; de fatos e narrativas que fundam o próprio 
CAMEAM, no ontem e no hoje; no ensino, na administração, nas relações humanas, conforme 
podemos ver em alguns recortes desses discursos: 
 
Recorte 1: 

 
     [...] O Campus de Pau dos Ferros funcionou durante o período em que cursei a 
graduação em três prédios com salas muito pequenas e superlotadas: Primeiro, na Escola 
Estadual Joaquim Correia [...]. Segundo, na Escola Estadual Tarcísio Mais e, por último, no 
Bairro Arizona, onde hoje funciona a sede do Campus da UERN. 
      Embora declarada pública, lembro-me bem: pagava uma mensalidade para cursar 
Pedagogia [...] 
      O funcionamento dos Cursos de Pedagogia, Letras e Economia dava-se em condições 
infra-estruturais muito precárias: as avaliações eram datilografadas ou mesmo manuscritas; 
não havia biblioteca, mas sim um pequeno, pequeníssimo acervo de livros cedido por 
instituições diversas. Recursos tecnológicos não havia e os recursos técnico-didáticos eram 
poucos. [...] 

 
Recorte 2: 
 

      [...] Então, vim para Pau dos Ferros em dezembro de 2007, morando, de início, na 
Pousada Parque das Serras onde tive, durante duas semanas, a rotina de pousada – 
CAMEAM, CAMEAM-pousada.  
      E foi neste período que, com o olhar de um estranho, comecei a perceber algumas 
nuances que este campus tem de diferente em relação àqueles que já conheci, mais 
especificamente, aquele no qual me formei. Comecei a perceber que muitas das relações 
humanas se dão de forma diferenciada, não sei se influência do estilo de vida das pessoas 
da cidade, ou da posição que as pessoas assumem em seus locais de trabalho ao longo de 
muitos anos, mas no CAMEAM, o jardineiro era amigo do diretor, que tinha um quadro 
com a foto do “cuidador” por trás do seu birô de gabinete; os professores novos e antigos 
no meu departamento tinham um entrosamento que é incomum aos demais grupos docentes 
que conheci, os alunos tinham mais proximidade com seus mestres, às vezes até demais, o 
que quebrava aquela tradicional barreira do pedestal onde o docente está em cima e o 
discente em baixo. É claro que há exceções, num universo tão diverso de áreas de 
conhecimento, de pessoas de origem diferentes, de tantas relações de trabalho e poder, mas 
ainda assim hoje o CAMEAM me parece diferente. [...] 

 
Recorte 3: 
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      [...] Meu primeiro contato com o Campus Avançado Professora Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), ou Campus de Pau dos Ferros, ocorreu no ano de 2004. 
Havia um ano que eu ingressara na UERN como professor e já conhecia relativamente bem 
a Universidade. Ao entrar no CAMEAM tive a impressão de que estava dentro de algo 
vivo.  O campus como um todo era muito ativo, e ao mesmo tempo alegre . 
      Passaram se os anos e fui muitas vezes ao Campus de Pau dos Ferros. Em 
todas elas, havia sempre algo novo, inovavam ou na estrutura ou na 
organização administrativa. Vi a evolução do CAMEAM ao longo desses 
anos e o meu sentimento é de que durante todo esse tempo estão sempre 
em evidência o sentimento de unidade na execução de um trabalho 
coletivo com um foco bem definido. Um trabalho grande e bonito: criar 
em Pau dos Ferros e região um universidade de boa qualidade. [...] 

 
 

Tanto no Recorte 1 como nos Recorte 2 e 3, os colaboradores dessas pesquisas se utilizam, 
em seus discursos, de um mecanismo argumentativo para falar do CAMEAM, eles fazem uso dos 
recursos de presença (PERELMAN, TYTECA, 1996), com os quais acontecimentos do e no 
CAMEAM chegam a todos nós por meio de pequenas histórias, geralmente cobertas de 
sentimentos. Narrativas, relato de pequenos fatos, como esses tornam mais reais, mais visíveis, os 
posicionamentos das pessoas envolvidas sobre a própria realidade que apresentam em seus 
discursos.  

É por meio desses relatos que sentidos diferentes e desconhecidos para muitas pessoas 
emergem, sentidos como os de que o “Campus de Pau dos Ferros funcionou” em estruturas de 
outros órgãos, ou ainda que se “pagava uma mensalidade para cursar” nesse Campus; “o CAMEAM 
me parece diferente”; entre outros. Dessa forma, relatos como esses e outros mostram que o campus 
apresenta curiosidades e questões que precisam ser conhecidas para que o próprio campus possa ser 
entendido, para que sua identidade argumentativa se revele no e pelo discurso dos sujeitos que o 
constituem. 

Entre outros argumentos, destacamos aqui, nesses recortes, os argumentos que fundam a 
estrutura do real, pelo exemplo e pela ilustração de imagens do próprio CAMEAM, em que, nos 
discursos analisados, quase todos os colaboradores revelam que consideram positivas muitas das 
características do CAMEAM, e que, por isso mesmo, merecem destaque nessas rápidas reflexões, 
na qual buscamos uma síntese dos sentidos dessa unidade acadêmica.  

Nesses recortes analisados, segundo os colaboradores, os sentidos de ontem (de um Campus 
com dificuldades) se unem aos sentidos de hoje, de um Campus que se apresenta diferente, 
notadamente nas relações humanas (Recorte 2) e em seus propósitos formativos, como podemos ver 
no Recorte 3, para quem no CAMEAM, há “Um trabalho grande e bonito: criar em Pau dos Ferros e 
região um universidade de boa qualidade”. 

 
CONCLUSÕES 

Nos discursos que constituem argumentativamente o CAMEAM e, em conseqüência, que 
constituem muitos dos sentidos sobre o Ensino Superior na região do Alto Oeste potiguar, e numa 
perspectiva amais ampla, no próprio Brasil, já que os sentidos dessa universidade (do CAMEAM) 
são também, em parte, os sentidos de toda UERN e de muitas das universidades brasileiras, que 
enfrentam dificuldades as mais diversas, mas que exercem uma grande importância na formação de 
seus cidadãos e no desenvolvimento das regiões que atuam.  

Observamos, ainda, que muitas dessas teses trazem histórias, fatos, vidas, que se formaram 
nesse Campus e que dele receberam grande parte de suas formações; são teses argumentativamente 
bem elaboras, mas que, devido limite dos espaços desse texto, não pudemos trazer recortes de todas. 
Daí porque a opção por apresentar, no quadro demonstrativo,  uma pequena amostragem, com 
ilustrações de dois depoimentos, cujos discursos revelam um pouco (nunca a sua totalidade) de 
efeitos de sentido do CAMEAM, para alunos, egressos, técnicos e docentes (aposentados ou em 
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exercício, transferidos ou que já estão em outras unidades ou instituições), autoridades acadêmicas, 
educacionais e político-administrativas e comunidade de modo geral. 

Os sentidos desse campus universitário, construído argumentativamente, principalmente por 
meio de argumentos quase-lógicos e dos argumentos que fundam a estrutura do real, como os 
exemplos, as ilustrações, os modelos, e com grande utilização, nos discursos dos colaboradores, de 
recursos de presença, tornando visíveis ações, imagens e fatos que nele ocorreram, tornam o 
CAMEAM um espaço acadêmico mais humano, mais discursivo e, por isso mesmo, com mais 
sentidos, cujos efeitos podem transformar aos próprios segmentos acadêmicos e a toda a sociedade 
em que atua. 
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UMA DESCRIÇÃO RETÓRICO-ARGUMENTATIVA PARA AS NÃO COINCIDENCIAS DO 
DIZER 

 
Ananda Lúcia Lima de Oliveira1, Carlos Magno Viana Fonseca2 

 
 

RESUMO: No presente trabalho objetivamos analisar as propriedades argumentativas das não-coincidências do dizer, 
para isso foi utilizado como corpus 20 textos, do gênero Cartas ao Leitor coletados de revistas de grande circulação 
nacional e de artigos acadêmicos de algumas das mais conceituadas revistas da área de Letras/Línguistica. No decorrer 
da pesquisa tais textos foram examinados à procura de ocorrências de não-coincidências do dizer; na análise destacou-
se a predominância do tipo NC Interdiscursiva, nas quais o enunciador aproveita-se do poder contido na fama, cargo 
profissional, experiência profissional, status social do outro para defender sua posição em relação ao assunto, exercendo 
assim seu poder retórico-argumentativo por meio das NCD.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Argumentação, Não coincidências do dizer, Produção Textual. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Entendemos a importância da argumentação na vida humana, visto que o meio em que 
habitamos a pratica em suas mais variadas formas. Nós, assim como este meio, também somos seus 
praticantes. Televisão, revistas, jornais, rádio, familiares, amigos, colegas de sala, professores, 
diariamente somos bombardeados pela linguagem, em contrapartida, através de nossos enunciados, 
retornamos a esse exterior nossa subjetividade. Nos relacionamos, misturamos por meio da 
linguagem, e a argumentação faz a homeostase ideológica acontecer, sendo essa essencial e por 
diversas vezes inconsciente. Não sendo a argumentação o ato de força alguém a seguir seus 
conceitos, e sim fazendo através de suas palavras “uma integração com o universo do outro” 
(Abreu, 2001, p. 10)  

Compreendendo também a linguagem como ambiente do Não-Um, como ente 
heterogéneo em sua essência, o estudo da heterogeneidade enunciativa torna-se essencial. A 
presença de outros discursos no/do sujeito é a prova mais clara, presente na linguagem, da relação 
entre os indivíduos, e esta presença não se dá por acaso. Utilizamo-nos do enunciado alheio para 
firmar o nosso, para dá-lhe força, para que seja aceito, praticando assim, uma intenção 
argumentativa, onde o próprio enunciador por diversas vezes multiplica-se, entre o que diz e outro 
que articula sobre esse já dito, chamando essa ação de metaenunciação 

Nossa análise buscou unir estes dois campos do estudo do discurso. Tomamos como 
objeto principal as não coincidências do dizer, uma das formas de apresentação da heterogeneidade 
enunciativa, procuramos caracterizar seu uso argumentativo. O objetivo é verificar a ocorrência 
deste uso, suas características, suas positividades/negatividades, tornando viável a aplicação de tais 
técnicas no aprendizado de produção e interpretação textual. Tomamos com base de nossos estudos 
e discussões o trabalho apresentado pela francesa Jaqueline Authier-Revuz, a mesma apresenta 
quatro manifestações das “não-coincidencias do dizer” , tais manifestações são elencadas da 
seguinte forma: Não-coincidencia interlocutiva: Onde o enunciador questiona suas palavras em 
relação ao outro, não sendo necessariamento o interlocutor, mas seu próprio inconsciente, a si 
mesmo. Segunda, Não-coincidencia interdiscursiva: Onde os discursos se enfrentam, o meu e os 
outros discursos, de outras épocas, outras línguas, outros textos. Terceira, Não-coincidencia das 
palavras e das coisas: Diz respeito a uma falha no sistema linguístico em que a “coisa” nomeada 
não atende a nomeação. Diante diversos encontros nos debruçamos sobre essas fontes teóricas 
                                                     
1  Discente do Curso de Letras, habilitação em Língua Portuguesa, Campus CAMEAM, UERN. Email: 
ananda.lucia@hotmail.com  
2  Docente do Departamento de Letras, Campus CAMEAM, UERN. Email: carlosmagno@uern.br  
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procurando através delas entender suas aparições, que  muitas vezes assumem uma aparência 
distinta do que realmente é, a argumentação está presente em qualquer fala da sociedade atual 
possuindo diversas técnicas que ajudam a maquiar sua intencionalidade, mas sendo muitas vezes 
traída pelo inconsciente humano.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A pesquisa ocorreu entre agosto de 2010 e julho de 2011. Inicialmente foi reforçada a carga teórica 
dos pesquisadores, utilizando-se principalmente dos postulados de Authier-Revuz por meio dos 
livros Palavras Incertas e Heterogeneidade(s) Enunciativa(s), e de Chaïm Perelman e Lucie Tyteca 
contidos no livro Tratado da Argumentação: a nova retórica, além das consagradas teorias 
Bakhtinianas. Outra fonte teórica, e esta de grande ajuda a compreensão dos conteúdos, foi a 
dissertação de mestrado intitulada Escavando o discurso e encontrando o sujeito: uma arqueologia 
das heterogeneidades enunciativas, do docente Carlos Magno Viana Fonseca, orientador da 
pesquisa. Reforço teórico este, crucial para a concretização da investigação. 

Na constituição do corpus foram escolhidos textos do discurso acadêmico e do discurso 
jornalístico. Mais especificamente, foram coletados artigos acadêmicos de revistas da temática 
Linguística, sendo elas algumas das mais conceituadas do país, avaliadas pela Capes com qualis A, 
são elas DELTA (Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada), Linguagem em 
(dis)curso, ReVEL (Revista Virtual de Estudos da Linguagem), todas de divulgação on-line. Já na 
parte jornalística os textos colhidos foram cartas ao leitor do tipo opinativa, de revistas de grande 
circulação nacional, sendo elas VEJA, Isto É e Carta Capital. 

Procedeu-se a digitalização dos textos (aqueles retirados de meios impressos) de forma 
a facilitar o manuseio dos dados. A partir daí, passou-se à investigação propriamente dita, buscando 
nos textos a ocorrência dos eventos metaenunciativos. Esta tornou-se a tarefa mais minuciosa, já que 
toda a pesquisa baseia-se nela. 

Com os objetos-chave da análise já localizados, passamos a retirá-los dos textos, 
dispondo-os classificatoriamente em tabelas, para somente depois tabulá-los em planilha eletrônica. 
Foram divididos por gênero textual e tipo de ocorrência. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nessa sessão apresentaremos exemplos de como, com base teorias convocadas para 
servirem de base para a pesquisa, analisamos e propusemos uma função argumentativa para as não-
coincidências do dizer. Dada a insidência de repetição dos eventos coletados, selecionamos aqueles 
que foram mais evidentes e mais representativos do fenômeno tratado. 

 
Exemplo 1: 
 
Nos últimos tempos, uma dessas instâncias, o Tribunal de Contas da União (TCU), 

órgão consultivo do Congresso, entrou na mira do Palácio do Planalto, sob a acusação de atraso nas 
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o qual o governo federal pretende 
tirar a enorme defasagem do país no plano da infraestrutura - e quem sabe, dar um empurrão na 
candidatura presidencial da “mãe do PAC”, a petista Dilma Rousseff. (Veja) 

 
Nesse exemplo, vemos pelo menos duas vozes, uma explícita, a voz do enunciador, e 

outra implícita, não necessariamente a voz de um co-enunciador, mas a voz de uma outra instância, 
a voz do Outro inconsciente marcada por meio da expressão “quem sabe”; é justamente nesse trecho 
em que se revela o poder argumentativo das não coincidências do dizer, pois ao inserí-la no 
discurso, o enunciador se afasta da responsabilidade de utilizar o argumento de ironia - “a mãe do 
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PAC” - marcado, inclusive, entre aspas, aspas de questionamento ofensivo, por meio das quais o 
enunciador questiona a legitimidade do título atribuído à petista; é portanto, por meio da não 
coincidência interdiscursiva que a força argumentativa do enunciado se faz presente. 

 
Exemplo 2: 
 
Chegou-se mesmo a cogitar a substituição do TCU por outro órgão “mais rápido” nas 

fiscalizações. (Veja) 
 
Nos estudos de Authier-Revuz, chama-se a atenção para o uso das aspas como um dos 

primeiros instrumentos evidenciadores do Não-Um da linguagem, consideradas uma das marcas 
mais fundamentais da heterogeneidade. Desse modo, as aspas no enunciado acima, marca uma 
estratégia discursiva do enunciador para se afastar do dito, recusando-se a assumir a 
responsabilidade por elas. A expressão “mais rápido” traz consigo uma crítica velada ao TCU - 
acusa-o de lento - contudo, para não se comprometer o enunciador coloca a expressão entre aspas, 
mostrando-se um sujeito hesitante, temeroso, dividido entre o dizer e o não-dizer, o dizer e o 
insinuar. É o sujeito-efeito de sentido que se revela por meio de marcas formais possível de ser 
observado e analisado. 

 
Exemplo 3:  
 
O presidente Lula faz galhofa com as movimentações do candidato da oposição: “Tem 

gente inaugurando até maquete”, disse em cerimônia na qual ele mesmo carregava sua escolhida 
Dilma para mais uma das sessões de exposição aos flashes e câmeras. (Isto É) 

  
É notável no exemplo acima o uso irônico no termo marcado por aspas, a mesma  marca 

a presença do outro no discurso, trazendo elementos enunciativos do exterior da sua própria 
enunciação através do discurso direto, onde o enunciador acaba ficando isento da responsabilidade 
do dizer, tecendo posteriormente uma critica ao próprio termo utilizado, é através da citação em 
aspas que o autor produz uma argumentação favorável ao discurso pessoal. 

  
Exemplo 4:  Essa satânica estratégia política foi levada ao paroxismo nos anos 80 pelo 

governador Leonel Brizola e seu vice, Darcy Ribeiro, autor da tese, repetida com gosto pelos 
populistas, de que “favela não é problema, é solução”. (Veja) 

 
Nesse exemplo podemos perceber um argumento de contradição construído por meio do 

uso do discurso do outro para combatê-lo e ridicularizá-lo com seu próprio argumento, isto é, o 
enunciador, por meio de uma não coincidência interdiscursiva, se apropria do discurso-outro, 
utilizando-o como argumento de contradição, o que fica evidente pela nomeação atribuída pelo 
enunciador ao tipo de estratégia política, ao nomeá-la “satânica”, é o típico caso em que as 
ideologias entram em combate na arena que é a linguagem, como muito bem nos mostrou Bakhtin. 

 
 
 
 
Exemplo 5: 
 
Para Locke (2005: 9), “o conceito de intertextualidade se relaciona aos modos como 

textos recorrem a outros textos em virtude das histórias (ou discursos) neles embutidos” e, para 
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Bloor & Bloor (2007: 7), intertextualidade é “o modo como um texto conta com textos prévios para 
sua formação e referências e os modos pelos quais pode incorporar outros textos”. (DELTA) 

Podemos perceber nesse exemplo que o enunciador confronta dois discursos externos, 
em fomato de discurso direto, para sustentar através deles suas própria tese sobre o conceito de 
intertextualidade, é nótavel que essa estratégia argumentativa trás para o mesmo não só exposição 
dos fatos, mas alicerce e vigor ao que vem ser citado posteriomente. Aqui encontramos as NC 
interdiscursivas pela presença do  Não-Um, onde o discurso e feito sobre a fala do outro. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
      Baseados em diversas teorias, porém dedicando uma atenção especial as obras da francesa 
Jaqueline Authier- Revuz, que pudemos através dessa pesquisa nos introduzir nos aportes que dizem 
respeito a heterogeneidade enunciativa, priorizando o estudo de uma de suas tendencias, sendo essa 
as não coincidencias do dizer. Para tal dedicamos um ano de pesquisa, flexibilizando-nos entre a 
teoria e a prática, dos conceitos a nós apresentados, visando através disso oferecer uma contribuição 
social no campo da argumentação. 
Selecionamos para nosso estudo dois diferentes gêneros enunciativos, foram eles: A carta ao leitor,  
impressa em diversas revistas de  grande circulação no nosso país e artigos acadêmicos para compor 
nosso corpus. 
Em termos de resultados, constatamos que as não coincidências do dizer são expressões aleatórias, 
códigos randômicos do dizer que se prestam a inúmeras funções que vão desde a mobilização do 
sujeito que se enuncia ora como um sujeito-efeito do dizer, ora como um sujeito-origem do dizer, 
passando pela reflexão metaenunciativa da “falha” do sistema linguístico, ou pela polissemia 
generalizada do sistema, até exercendo funções argumentativas como estabelecer ou manter o 
acordo inicial, reafirmar a tese proposta, convocar argumentos das mais variadas ordens como o 
argumento de autoridade, o argumento da contradição ou o argumento da ironia. 
Esta pesquisa deixa em aberto espaço para inúmeras outras, como por exemplo: em quais gêneros o 
uso de NCD é mais propício? Há alteração de funções de uma mesma NCD se inserida num ou 
noutro tipo de gênenro? É possível que haja uma sobreposição de funções levando a uma 
redefinição da categorização original proposta por Authier-Revuz? Essas são algumas das questões 
levantadas a partir da presente pesquisa e, pretendemos, serão desenvolvidas em novas pesquisas 
realizadas por nós ou por outros pesquisadores que, como nós, se interessam pelo caráter 
eminentemente heterogêneo da linguagem.  
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