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APRESENTAÇÃO

Diálogos Pertinentes é a revista científica vinculada ao curso de
Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade
de Franca (UNIFRAN). Recebe artigos de profissionais das áreas de
Letras, Linguística, Literatura e Educação, sendo que, neste segundo
número do décimo quinto volume, apresenta dez artigos científicos
relevantes e atuais para os estudos linguísticos e literários no Brasil e
no exterior. Neste número, o leitor apreciará pesquisas sob o viés da
Semiótica, da AD francesa, da Retórica, da Educação.
Abre este número do periódico a tradução do artigo The
machinic gesture in the analysis and visualization of big visual data,
de Maria Giulia Dondero, pesquisadora do Fonds National de la
Recherche Scientifique e professora da Université de Liège (Bélgica). O
gesto maquínico na análise e na visualização de grandes coleções de
imagens foi traduzido pelo Doutor Matheus Nogueira Schwartzmann e
pelo doutorando Gustavo Henrique Rodrigues Castro. O artigo tem por
escopo teórico a semiótica greimasiana e pós-greimasiana e objetiva
a compreensão “simulacro de gestualidade” que se instaura na Média
Visualization.
O segundo artigo foi produzido pela Doutora Ana Cristina
Carmelino e pelo Doutor Sírio Possenti. Charge, memória e polêmica:
o caso Bolsonaro traz, inicialmente, conceitos-chave da Análise do
Discurso: memória, ethos e polêmica. Na sequência, apresenta o
gênero humorístico charge, com suas especificidades, para, enfim,
expor análises do ethos de algumas charges.
No terceiro artigo, há o conceito de memória discursiva
elaborado por Courtine a partir da Análise do Discurso francófona e
o conceito de Paveau, que propõe observar a dimensão cognitiva da
memória entendida como social e distribuída. O artigo Memória e prédiscursos: análise das repercussões de um programa de TV, produzido
pela Doutora Jauranice Rodrigues Cavalcanti, discute os pré-discursos
ligados à presença de “pobres” nas praias, observando como a memória
de sentidos, materializada em enunciados como “pobre é sujo” e
“pobre é ladrão”, é transmitida e se organiza enquanto produção e
interpretação de discursos.
Letramento literário e mediação de leitura: uma proposta a partir
do conto ‘O cavalo imaginário’, de Moacyr Scliar, produzido pela

especialista Leydiane Maria de Sousa e pelo Doutor Emanoel Cesar
Pires de Assis, contempla o quarto artigo deste número. Esse texto
apresenta uma reflexão sobre o letramento literário e a mediação de
leitura como processos para promover práticas leitoras e orientar a
formação do leitor. Junto à reflexão, o artigo traz também um olhar
para as metodologias de ensino de leitura literária para o Ensino
Fundamental II.
O prof. Doutor Paulo Ramos e o mestre Flávio Alfonso Junior
apresentam, no quinto artigo, um estudo da obra de Gidalti Jr, ‘Castanha
do Pará’. Em Mesma imagem, leituras plurais: recategorizações
multimodais de “Castanha do Pará”, os autores analisam, a partir dos
conceitos de contexto e de referenciação – Linguística Textual – como
foram construídas as diferentes leituras sobre a cena exposta na obra,
que geraram comentários negativos nas redes sociais e levaram a retirála da exposição.
A doutoranda Solange Aparecida de Souza Monteiro e o Doutor
Paulo Rennes Marçal Ribeiro expõem, no sexto artigo, Práticas
discursivas sobre/da educação sexual na ditadura militar no Brasil,
uma reflexão sobre as práticas discursivas oficiais tratadas na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação 5692/1971 acerca dos saberes da
Educação Sexual brasileira, no período da ditadura militar, período de
repressão, impregnado pelo ideário moralista e autoritário.
O sétimo artigo, escrito pela doutora Rosana Ferrareto Lourenço
Rodrigues, traz a análise de excertos de corpora acadêmicos online,
realizadas a partir da ferramenta tecnológica concordanciadora
CQPweb. Retórica e os gêneros acadêmicos: mesclando imagens
via analogia para comunicar ciência parte do pressuposto de que
apresentar os marcadores discursivos, sob uma abordagem retórica, ao
invés de descrever regras gramaticais, promove a criação de imagens
de eficaz alcance persuasivo e pode contribuir para o ensino da escrita
acadêmica nas universidades.
No artigo Do poema ao pincel: diálogos semióticos pela
enunciação verbal e visual em Drummond e Portinari, a doutoranda
Daniele Cristina Scaliante e o Doutor Matheus Nogueira Schwartzmann
propõem um diálogo semiótico entre o texto verbal “A noite dissolve os
homens”, de Carlos Drummond de Andrade, e os painéis (texto visual)
“Guerra e Paz”, de Cândido Portinari. Este oitavo artigo utiliza, como
suporte teórico, a semiótica greimasiana para tratar da complexidade

do conceito de enunciação e apontar os procedimentos da organização
textual dos textos em estudo.
O nono artigo, intitulado Reflexões sobre a retórica pedagógica:
as partes do discurso no ensino da escrita acadêmica, foi produzido pela
Doutora Maria Flávia Figueiredo e pelo mestrando Valmir Ferreira. O
objetivo do estudo é observar a esfera prática e pedagógica da Retórica,
a fim de apresentar uma discussão teórica que auxilie a atividade de
escrita acadêmica, na busca pela objetividade, clareza e economia de
um discurso. O estudo apresenta uma sugestão de composição de um
discurso retórico em âmbito científico.
O artigo que fecha este volume 15, número 2, é A tópica
de Perelman e Olbrechts-tyteca. O Doutor Luiz Antonio Ferreira
desenvolve, nesse estudo, uma reflexão sobre o modo com que
Perelman associa a constituição de um percurso argumentativo de
clássicos e românticos para provocar ou aumentar a adesão das mentes
às teses apresentadas. A investigação parte dos escritos de Perelman no
capítulo V, da terceira parte de “Retóricas”.
As reflexões teóricas e as abordagens analíticas em diferentes
materialidades e perspectivas estão, neste número da revista, expostas
por pesquisadores comprometidos e responsáveis em propagar suas
pesquisas que, com certeza, contribuirão com os estudos científicos e
proporcionarão aos leitores novas perspectivas de leitura, de análise,
de práticas pedagógicas e de pesquisa.
Marilurdes Cruz Borges
Juliana Spirlandeli Batista
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O GESTO MAQUÍNICO NA ANÁLISE E NA
VISUALIZAÇÃO DE GRANDES COLEÇÕES
DE IMAGENS

1
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RESUMO:

Neste artigo, analisamos o trabalho de computação na base das
análises quantitativas de grandes coleções de imagens (Big Visual Data)
— tais como aquela praticada por Lev Manovich e o “Cultural Analytics
Lab” na Media Visualization — e sua relação com nossa gestualidade
sensório-motora. Nosso objetivo é o de compreender qual tipo de
“simulacro de gestualidade” é instaurado na Média Visualization e,
mais precisamente, o de estudar a maneira por meio da qual essas
visualizações produzidas por um trabalho de computação engendram
uma nova espécie de “simulacro gestual” que é assim oferecido ao
observador/manipulador final de imagens. Para esse fim, convocaremos
a teoria da enunciação, especialmente aquela formulada pela semiótica
greimasiana e pós-greimasiana, que nos permitirá estudar a relação
entre a interpretação humana e o trabalho maquínico.
1 Agradeço a Pierluigi Basso Fossali, Marion Colas-Blaise e Rémi Bernard pelas releituras deste texto e por seus
preciosos conselhos.
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Palavras-chave: Computação. Máquina. Visualização. Media Visualization.
Enunciação. Gesto.
ABSTRACT:

In this article we analyze the relation between the computational
work that underlies quantitative analyses of vast collections of images
(Big Visual Data), as performed by Lev Manovich and the Cultural
Analytics Lab in the field of Media Visualization, and our sensorymotor gesturality. Our objective is to understand what kind of “gestural
simulacrum” is established in Media Visualization and to examine
how these visualizations created by computational means generate a
new kind of “gestural simulacrum” which is then made available to
the observer/ person manipulating the final images. To this end we will
call upon the theory of enunciation formulated by Greimassian and
Post-Greimassian semiotics, which provides a framework to study the
relation between human interpretation and machine work.
Keywords: Computation. Visualization. Media visualization. Enunciation. Gesture.
INTRODUÇÃO

Neste artigo2, pretendemos lançar nossa atenção sobre o trabalho
de computação na base de análises quantitativas de grandes coleções de
imagens (Big Visual Data), tais como aquela praticada por Lev Manovich
e o “Cultural Analytics Lab”3 na Media Visualization. Nosso objetivo é o
de compreender qual tipo de “simulacro de gestualidade”4 é instaurado
nas representações visuais da Media Visualization5, entendendo essas
últimas como verdadeiras análises de córpus. Trata-se de ver se e de que
maneira essas visualizações produzidas por um trabalho de computação
engendram uma nova espécie de “simulacro gestual”, que seria assim
oferecido ao observador/manipulador final das imagens. Para tanto,
convocaremos a teoria da enunciação, especialmente aquela formulada
2 Artigo original: Cf. Dondero (2019d).
3 Disponível em: http://manovich.net. Acesso: out. 2019.
4 O termo “simulacro” de gesto é utilizado não somente por razões da teoria semiótica — que nós explicitaremos
mais adiante — mas também por razões mais específicas ao fazer humano. O que interpretamos, na visualização,
como um “gesto” de distribuição de imagens sobre uma superfície, é identificável, do ponto de vista da máquina,
somente como um conjunto de comandos visando operações que serão realizadas por algoritmos. Essa distribuição
de imagens não é efetivamente realizada por uma instância sensório-motora, mas sim pela execução de um
comando gerido por um software. Entretanto, essa execução é interpretada por nós segundo o funcionamento de
nossa sensório-motricidade, a saber como um gesto “analogisante” que remete a nosso corpo. Sobre os simulacros
de sensório-motricidade, ver Fontanille (2011) e Dondero (2019c).
5 Nós chamaremos “visualizações” as representações visuais resultantes de um trabalho de análise computacional
realizado sobre imagens (quadro, fotos, etc.) constituindo uma coleção.
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pela semiótica greimasiana e pós-greimasiana, que nos permitirá estudar
a relação entre a interpretação humana e o trabalho maquínico.
Tendo em vista que os estilos enunciativos das linguagens de
programação já foram explorados em um importante artigo de Valle e
Mazzei (2017), que explica a maneira por meio da qual a pessoa, o espaço
e o tempo são declinados nas linguagem de programação imperativa,
funcional e orientada por objeto (POO), desejamos compreender aqui
se e de que maneira as visualizações produzidas com o software R
por Manovich e seus colaboradores permitem fazer emergir uma nova
maneira de visualizar imagens “expostas” juntas sobre uma superfície
única. Já de início, deve-se destacar que o fato de apresentar coleções de
milhares de imagens sobre uma superfície única, distribuídas segundo
lógicas particulares, é certamente concebível como um desafio que a
máquina lança à nossa percepção.
Este trabalho consiste em identificar “gestos enunciativos
inscritos” nessas visualizações de imagens (nível da “enunciação
enunciada”), bem como os próprios gestos enunciativos que o
observador é convidado a realizar diante dessas visualizações (nível
do “ato enunciativo”). Por gesto enunciativo, entendemos, do ponto
de vista da produção, as manipulações realizadas pela computação
visando à produção de visualizações/análises de imagens e, do ponto de
vista da recepção, os movimentos oculares e cognitivos do observador/
visualizador de imagens, que as apreende de maneira nova em relação
ao modo do “close Reading”. Como estamos habituados a essa leitura
aproximada, que produz uma relação privilegiada com cada imagem
isoladamente, o observador, diante da visualização de grandes coleções
de imagens, apreende-as todas de uma só vez (“distant reading”)6, pois
elas estão dispostas, até mesmo distribuídas, sobre uma única superfície
de inscrição7.
Por “enunciação enunciada”, entendemos “o simulacro que
imita, no interior do discurso, o fazer enunciativo: o ‘eu’, o ‘aqui’
ou o ‘agora’ encontrados no discurso enunciado, não representam
de maneira nenhuma o sujeito, o espaço e o tempo da enunciação”
(GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 168). Do ponto de vista da enunciação
enunciada, estudaremos as marcas da produção maquínica deixadas
na visualização, ao passo que do ponto de vista do ato enunciativo,
6 Sobre o close reading e o distant reading, ver Moretti (2005).
7 Sobre o valor acrescido pela visualização totalizante da coleção sobre um único suporte, isto é, compreendendo
o conjunto de elementos que constituem essa coleção — sem passar por reduções da coleção em símbolos
abstratos — ver Manovich (2015) e Dondero (2017; 2018).
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lançaremos nossa atenção sobre os novos gestos, tanto oculares quanto
cognitivos, que o observador/analista/manipulador de visualizações é
convidado a realizar.
A produção e a recepção estão implicadas nos dois níveis da
teoria da enunciação. Isso porque, no quadro da enunciação enunciada,
a produção é analisável — durante o ato de observação — a partir dos
traços que ela deposita no âmbito da visualização, ao passo que, no
quadro do ato enunciativo, o observador é uma resposta aos traços
da produção, assim como uma ação de exploração perceptiva e de
manipulação no que diz respeito à visualização.
1 O TRABALHO DA COMPUTAÇÃO NA MEDIA VISUALIZATION

A Media Visualization produz visualizações englobando
grandes coleções de imagens (pintura, fotografia, desenhos gráficos),
de sequências de filmes (Um homem com uma câmera, de Vertov,
por exemplo), ou de ações cotidianas realizadas em lugares-chave das
metrópoles, como no projeto On Broadway8. Essas visualizações de
grandes coleções de imagens têm vários objetivos: compreender as
mudanças do estilo pictural no curso dos séculos, a transformação das
tendências fotográficas passadas e contemporâneas identificáveis no
Instagram, os hábitos perceptivos e representacionais dos habitantes ou
dos turistas nas metrópoles contemporâneas, etc.9
Embora essas análises quantitativas de grandes córpus sejam
muito criticadas por uma parte dos pesquisadores em Humanidades, elas
se revelam muito úteis e muito utilizadas por aqueles que identificam,
nesses tipos de análises computacionais, recursos para a exploração de
dados massivos que não podem ser gerados apenas pelo sincretismo da
mão e do olho do observador10. O termo exploração permite descrever
muito bem a utilidade desses mapas de coleções de imagens, que seria
a de dispor de uma visão de conjunto da totalidade da coleção, na
qual os elementos podem ser distribuídos de duas maneiras diferentes:
segundo sua cronologia produtiva (ou por meio de outras espécies de
metadados), ou ainda segundo estratégias de análise de parâmetros visuais
(“extração” de qualidades plásticas). O objetivo é o de discernir, nessa
totalidade de regiões de imagens que nos informam sobre similitudes e
diferenças no âmbito da coleção, uma série de aspectos analíticos que,
8 Disponível em: http://www.on-broadway.nyc. Acesso em: nov. 2019.
9 A esse respeito, ver Indaco e Manovich (2016).
10 Para uma reflexão sobre a relação entre análise quantitativa, especialmente semiótica, e análise quantitativa de
imagens, ver Dondero (2019a).

12

v. 15 • n. 2 • p. 9-26 • jul./dez. 2019

em contrapartida, não poderíamos identificar diante de uma coleção
de imagens necessariamente limitada e dispersa sobre vários suportes,
por causa da mobilização de um único meio de investigação: nossa
percepção e nossa memória.
A exploração é, portanto, antes de tudo, uma atividade produzida
pelo trabalho computacional que se articula, no caso analisado, em
duas direções: 1. reunir a coleção inteira; 2. reagrupar as imagens da
coleção segundo parâmetros cronológicos e/ou plásticos que permitam
um trabalho analítico — entendendo por análise operações de divisão,
distribuição, decomposição/recomposição.
É evidente que os gestos de reunir uma totalidade de dados
(compilar) e, em seguida, de posicionar essa totalidade (reagrupar) sobre
a superfície única da visualização são ações conduzidas e desenvolvidas
pela máquina, que pode explorar aprendizagens supervisionadas ou não
supervisionadas para esse propósito. Retornaremos a isso mais adiante.
Antes de avançarmos, é preciso ressaltar que já empreendemos
diversas pesquisas tendo como objeto a Media Visualization: a primeira é
consagrada à questão do quadro no quadro (imagens meta) e coloca em
contraste a tradição pictural e as visualizações de imagens produzidas
por meios computacionais (DONDERO, 2016b); a segunda concerne
às estratégias de sequencialização e de agrupamento das imagens
no âmbito das visualizações (montagem e diagrama de imagens)
(DONDERO, 2017); a terceira coloca o problema da manejabilidade
das imagens digitais (variabilidade, modularidade, etc.) (DONDERO,
2018); a quarta incide sobre a comparação entre análise qualitativa e
análise quantitativa (DONDERO, 2019a); e, por fim, a quinta concerne à
remediatização dos suportes das imagens (pintura, foto) nas visualizações
digitais (DONDERO, 2019b).
Este trabalho não retomará essas questões, pois tem por objetivo
compreender essa abordagem de visualização de imagem segundo
duas perspectivas inéditas. A primeira concerne à maneira por meio da
qual a análise quantitativa de dados massivos produz uma nova forma
de expor as imagens e de as colocar à disposição da visualização do
observador, que depende de uma “enunciação maquínica”11. Entretanto,
o hábito e a necessidade que temos de reconhecer no mundo, mesmo
11 A noção de “enunciação maquínica” foi proposta e analisada por Basso Fossali (2008) nas diferentes
manifestações (automação, autorregulação, autorreferencialidade, erro). Em todos os casos examinados (da
prótese à inteligência artificial), o autor a coloca constantemente em relação com o ecossistema de valores
antrópicos bem como com ações/reações da percepção humana.
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aquele produzido pela máquina, alguma analogia com nossa sensóriomotricidade, decorre do fato de que somos naturalmente levados a
atribuir uma espécie de “gestualidade de composição” à visualização.
Como é possível descrever essa espécie de gestualidade de composição
maquínica que é reinterpretada por nossa percepção analogisante?
Detemo-nos a esse ponto. Podemos falar em gestos da máquina? Não,
se entendermos os gestos como qualquer coisa de efêmera, de instável,
que faz parte do continuum da sensório-motricidade especificamente
humana12. No entanto, não se pode esquecer que atribuímos um
“envelope corporal” (ANZIEU, 1985; FONTANILLE, 2011) a todo objeto,
inclusive às visualizações resultantes do trabalho de máquinas, como
aquelas que examinamos aqui. Todos os gestos (reunir, compor, etc.)
engendrados por comandos fornecidos por uma escritura informática e
realizados por um software, na realidade, são relidos por meio de uma
espécie de relação inter-actancial pelo utilizador/observador13.
A segunda problemática concerne aos modelos de gesto que
nos são oferecidos/permitidos por essas visualizações: como eles
reconfiguram nossa maneira de olhar e de nos posicionar diante das
imagens14? O que resta de nossa maneira de olhar (“close reading”),
tal como a praticamos diante dos livros de reprodução de imagens ou
nos museus, nessa perspectiva que busca olhar tudo ao mesmo tempo
(“distant reading”), em uma visualização que podemos manipular
parcialmente?15.
2 UMA NOVA VISIBILIDADE MAQUÍNICA

Retornemos à primeira questão: o desafio que os novos tipos
de análise de imagens produzidas pelas visualizações computacionais
laçam aos nossos hábitos perceptivos.
12 Para uma definição do gesto humano com relação às instâncias enunciativas, ver Basso Fossali (2017). Nesse
artigo, o autor posiciona o gesto como um intermediador compartilhado entre o sistema linguajeiro (“o império
dos signos”) e a ação finalizada no meio.
13 Sobre a perspectiva dos envelopes corporais em robótica, ver Kaplan e Oudeyer (2008).
14 Krajewski (2011) parte de uma homogeneização dos gestos do ponto de vista do utilizador: clicar sobre um
ícone equivaleria a executar um conjunto muito vasto de gestos que não têm mais nenhuma analogia com os
gestos físicos evocados. Portanto, toda forma de esquematização gestual não estaria mais “conforme a norma”,
tendo o gesto do “clique” perdido todo traço de motivação.
15 Entretanto, nos seus trabalhos, Manovich afirma que se pode entender a interatividade como uma espécie de
comunicação na qual, longe de receber uma mensagem bem fechada, torna possível manipular diretamente os
dados, isto é, reorganizá-los, descobrir suas relações por nós mesmos (MANOVICH, 2002). Mais radical no que
diz respeito à questão da interatividade, o artigo de Chun (2005) afirma que a maior parte dos programadores
são utilizadores: “Importantly, programmers are users: they create programs using editors, which are themselves
software programs. The distinction between programmers and users is gradually eroding, not only because users
are becoming programmers (in a real sense programmers no longer program a computer; they code), but also
because, with high-level languages, prorammers are becoming more like simple users. The difference between
users and programmers is an effect of software” (CHUN, 2005, p. 38).
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Em nossos trabalhos precedentes (DONDERO, 2017; 2018),
identificamos dois tipos de visualização de imagens: chamamos o
primeiro de “montagem de imagens” e o segundo de “diagrama de
imagens”. O primeiro se caracteriza pelo fato de que as imagens da
coleção são programadas umas após as outras, em uma sequência
que respeita metadados padrão (por exemplo, a data), ou seja, regras
externas à imagem. A sintaxe de leitura dessa visualização é aquela
dos textos escritos ocidentais, a serem lidos da esquerda para direita
e de cima para baixo. Esse tipo de organização permite perceber o
ritmo das transformações em diacronia e detectar as tendências que se
desenvolvem de maneira gradual no tempo.
Nos outros tipos de visualização, outra estratégia de composição
é usada, e decorre de um padrão “diagramático”. Nesse caso, antes da
totalização da coleção de imagens em uma única visualização, Manovich
e sua equipe utilizam procedimentos de extração de qualidades visuais
de imagens que eles desejam analisar e em seguida, uma vez calculadas
as intensidades e as medidas das qualidades visuais da coleção, os
pesquisadores procedem ao “posicionamento sobre uma grade” de
valores identificados. É assim que as imagens que se parecem mais
serão agrupadas em uma mesma porção de espaço, longe dos grupos de
imagens diferentes.
Assim, percebemos que estamos diante de visualizações em que
imagens são sobrepostas a outras, pois elas “preenchem” as mesmas
zonas na grade de valores (intensidade de luminosidade, ângulos das
formas, saturação cromática etc.). De certa maneira, a disposição de
imagens sobre a superfície da visualização é “guiada” pela disposição
prévia de grades de valores digitais.
Chamamos esse tipo de visualização de “diagramas de imagens”, porque
a disposição das imagens decorre de uma trama de relações de distância
proporcional às diferenças e às similitudes entre as imagens. Desse
modo, essas visualizações implicam um jogo de relações apreendido
em uma forma global — o que caracteriza o diagrama16.
Os tipos de visualização estão postos em contraste nessa captura
de tela extraída do vídeo de Jeremy Douglass, que tem por título “Mark
Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace Wall at Calit2”:
16 Podemos definir um diagrama como uma totalidade experimental em que manipulações de relações são
possíveis. Ver, sobre esse assunto, Chauviré (2008), Dondero e Fontanille (2012).
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Figura 1 - Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 0:41.“All work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense (CC BY-NC-SA).

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.co m/
watch?v=-YlT1q FhJhk /.

À esquerda, temos a coleção disposta em “diagrama de imagens”
ao passo que a parte direita mostra os mesmos quadros de Rothko
dispostos segundo uma ordem cronológica (montagem). Identificamos
nessas duas estratégias de composição da totalidade um gesto que é
anterior à distinção entre montagem e diagrama: aquele de reunir todos
os elementos que compõem uma coleção sobre um suporte que já é
demarcado por grades digitais.
Tentemos dar um passo atrás antes de retornar ao vídeo de
Jeremy Douglass. Qual é a operação anterior que permite tornar legíveis
essas montagens e esses diagramas? Quais instâncias enunciam essas
visualizações? Elas são múltiplas. Podemos listar quatro, que constituem
uma estratificação de camadas enunciativas:
1. A primeira camada pode ser concebida como o ato de indexação de
uma base de dados que permite selecionar a coleção a se analisar17;
2. A segunda camada enunciativa é caracterizada pelos objetivos da
análise e a escolha de parâmetros pertinentes ao estudo — o que,
no caso dos diagramas de imagees, coincide com a extração de uma
seleção de qualidades plásticas que fazem parte da coleção;
17 A respeito das bases de dados relacionais, ver o excelente artigo de Boullier e Crépel (2013), que descreve a
maneira por meio da qual podemos decompor uma imagem (no caso, uma foto reproduzida em A câmara clara
de Roland Barthes) em etiquetas (tags) que permitirão relacioná-la com coleções de imagens variadas. Sobre a
decomposição segundo características plásticas, e não mais segundo metadados, ver Dondero (2019b).
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3. A terceira camada concerne às maneiras de instruir a máquina para
o trabalho de análise das imagens arquivadas. De fato, a enunciação
dessas visualizações pode depender de duas maneiras de elaborar o
córpus: por aprendizagem supervisionada ou por aprendizagem nãosupervisionada. A aprendizagem supervisionada segue os parâmetros
determinados pelos exemplos escolhidos pelo analista, ao passo que o
método não-supervisionado deixa a iniciativa do agrupamento para a
máquina18;
4. O quarto estrato enunciativo concerne ao design da interface que
organiza a coleção estudada. Essa camada é a mais “superficial” no
sentido de que ela é uma interface com nossa percepção. Trata-se de
uma coerção topológica que prepara e guia a disposição dos grupos de
imagens sobre a superfície de visualização e que podemos aproximar
de uma espécie de esquematização, que chamamos em semiótica de
“suporte formal” (FONTANILLE, 2005; DONDERO; REYES, 2016a). Essa
esquematização está organizada na Media Visualization em abscissas
e coordenadas que detêm o papel de “coerção” na distribuição dos
dados visuais nas diferentes regiões de imagens. Como Pierluigi Basso
Fossali nos apontou (comunicação privada), essa camada funciona
também como uma enunciação editorial que permite tornar visível o
trabalho realizado pelas camadas por meio das quais é constituída a
análise.
Portanto, é a partir dessa interface que podemos perceber o
trabalho da máquina sob a forma de gestos, isto é, como simulacro de
gestos. Podemos descrever esses últimos a partir do vídeo já mencionado,
que é uma excelente ilustração das manipulações que podemos operar
sobre uma coleção de imagens particular, especialmente os quadros
produzidos par Mark Rothko durante toda sua carreira. Como o diz
Jeremy Douglass em seu vídeo, essas imagens estão posicionadas sobre
a superfície da tela segundo sua textura, brilho, tipo de formas, saturação
etc.
As capturas de tela a seguir permitem fixar certos gestos do
explorador da coleção (que vimos dispostos em montagem e em
diagrama na figura 1), visualizados aqui (figura 2 e 3) como vários
diagramas de imagens, cada um disposto sobre um espaço que constitui
o “287-Megapixel HIPerSpace Wall” do centro de pesquisa “Calit2” da
Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD):
18 Ver, por exemplo, o artigo na enciclopédia livre Wikipédia. Disponível em: https://fr.wikipe-dia.org/wiki/
Apprent issage_non_supervisé. Aceso em: out. 2018.
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Figura 2 - Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 0:52. “All work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense”.

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.co m/
watch?v=-YlT1q FhJhk /.
Figura 3 - Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 0:51. All work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense (CC BY-NC-SA).

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.co m/watch?v=YlT1q FhJhk.
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Entre as figuras 2 e 3, podemos perceber uma mudança de
tamanho nas imagens da coleção. Os quadros mudam de dimensão
todos ao mesmo tempo a partir de um comando do observador/analista
que gerencia a totalidade de imagens. Um único comando transforma
o tamanho de todas as imagens a um só “clique”. Não percebemos
essas transformações como graduais; parece, na verdade, que as
transformações se realizam por “saltos” discretos. O que é surpreendente
para a percepção humana é que, com um único gesto, associado a um
gesto contrário, podemos mudar o tamanho das imagens e retornar, por
último, àquela de origem, em menos de um segundo.
Trata-se de uma metamorfose em que as relações não mudam,
mas apenas certos parâmetros tais como o tamanho: esse último se
transforma, porém, as relações no âmbito da rede permanecem intactas.
Nas capturas de tela a seguir (figuras 4 e 5), as imagens estão presentes
enquanto tais, quase como obras de arte, e enquanto “pontos” que
podemos definir como uma espécie de medida resultante de um ato de
cálculo de intensidade média de cada qualidade plástica analisada.
Figura 4 - Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 0:55. All work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense (CC BY-NC-SA).

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.co m/
watch?v=-YlT1q FhJhk.

Como mostra a figura 5, a visualização também pode ser feita
sem colocar em cena a totalidade da coleção de obras de arte, deixando
aparecer somente as medidas sob a forma de pontos que ordenam a
coleção.
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Figura 5 – Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 1:27. ll work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense (CC BY-NC-SA).

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=-YlT1q FhJhk.

Outras operações são possíveis. Como mostra a imagem seguinte (Figura
6), podemos destacar uma imagem que emerge da coleção e fixá-la no
primeiro plano graças ao fato de que as outras se tornam transparentes.
As imagens da coleção, dispostas segundo os parâmetros, restam assim
semivisíveis no último plano como uma trama que permite a orientação
na coleção e a identificação da posição da imagem emergente no seio
da totalidade.
Figura 6 - Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 1:46. All work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense (CC BY-NC-SA).

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.co m/
watch?v=-YlT1q FhJhk.
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A imagem seguinte (figura 7) mostra outro tipo de seleção
de imagens. Não se trata mais de “escolher” uma imagem e de fazêla emergir em primeiro plano, deixando a totalidade da coleção em
último, mais de “identificar” casos singulares no seio da distribuição das
imagens. Noutras palavras, uma imagem distante de todas as outras —
que com frequência se sobrepõe, pois elas compartilham dos mesmos
valores de intensidade, por exemplo brilho, saturação, etc. — “pede”
para ser estudada. Como afirma J. Douglass, essa imagem distante das
outras rompe com o padrão da coleção (“this breaks the pattern”).
Trata-se de uma imagem incomum, única na carreira de Rothko
— que não retornará mais sobre esse tipo de esquema de composições
nem sobre essas escolhas cromáticas no resto de sua obra. A visualização
permite, portanto, identificar um hápax na obra de Rothko.
Figura 7 - Cultural Analytics (Jeremy Douglass), 2009, Mark Rothko Paintings - on the 287-Megapixel HIPerSpace
Wall at Calit2, 2:16. All work by Lev Manovich and his team is available under Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlikelicense (CC BY-NC-SA).

Fonte: Cultural Analytics Lab (http://lab.culturalanalytics.info). Disponível em: https://www.youtube.co m/
watch?v=-YlT1q FhJhk.

Evidentemente, podemos retirar essa imagem “incomum” de
sua posição periférica e colocá-la em primeiro plano para compará-la
com outras e identificar aquilo que a distingue e faz dela uma exceção.
Retirando-a de sua posição periférica por um gesto de “ateriorização”,
fazemos com que ela perca sua posição e, por consequência, suas
coordenadas relacionais. Nas operações concernindo à figura 6, ao
contrário, a imagem emergente da trama transparente da coleção
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mantinha sua posição, tendo em vista que as outras imagens lhe “davam
espaço” se retirando de vista para uma zona de semi-invisibilidade.
Dessa rápida descrição emerge o fato de que, diante dessas
visualizações, os gestos enunciativos emergem da interface e se
endereçam ao observador. O primeiro desses gestos é, como já dissemos,
aquele de compilar e de reunir a coleção sobre uma única e exclusiva
superfície, o que coincide com uma operação de monitoramento e de
domínio da coleção19. Outros simulacros de gestos são ofertados ao
observador: a transformação do tamanho da coleção inteira — o que
permite destacar melhor a estrutura medindo as qualidades plásticas das
imagens —, a extração de uma imagem de sua região, a construção de
uma separação entre primeiro-plano e último-plano da coleção, etc.
3 A VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS ENTRE PARADIGMA E SINTAGMA

Ainda que, sobre o plano do conteúdo, essas visualizações
possam mostrar transformações estilísticas diacrônicas por meio dos
padrões que elas desenham, elas dispõem as imagens sobre o suporte
de interface de forma que constroem uma totalidade dificilmente legível
como narrativa20. Essas visualizações nos propõem, na verdade, a mise
en scène de um paradigma de opções, um sistema de virtualidades que
pode ser mais ou menos preenchido por imagens da coleção estudada.
A superposição de imagens em um mesmo lugar da superfície corrobora
esta hipótese: um mesmo papel (em termos de valores plásticos) pode
ser preenchido por várias imagens, ao passo que os outros papéis restam
vazios, não atualizados. É por todas essas razões que não podemos
ler essa visualização como uma narrativa. Essa visualização não está
“ancorada no discurso”, pois ela deixa abertos os caminhos a se percorrer:
vários caminhos interpretativos são possíveis, deixados em suspenso, e
se encontram por consequência em concorrência entre si.
Essa hipótese se aproxima da concepção que tem Lev Manovich da
base de dados como uma “forma simbólica da cultura contemporânea”.
É preciso entender “forma simbólica” à maneira de Panofsky, que
19 Sobre o mito do monitoramento e da penetração no quadro da cultura da tela, ver Basso Fossali (2019).
20 Devemos em parte essas reflexões à intervenção feita por Jacques Fontanille no Seminário Internacional de
Semiótica, em Paris (“L’invention I : Agencements critiques entre thésaurisation, imagination et programmation”)
na ocasião de nossa apresentação que teve por título “L’archive comme moteur d’invention” (1º. fev., 2017).
Fontanille afirmou que, se seguirmos o Greimas de Semântica Estrutural (GREIMAS, 1966), o córpus escolhido
determina o tipo de teoria geral do sentido. Ora, sucede que o córpus escolhido por Greimas, qual seja a literatura
romanesca, produziu uma teoria do sentido sustentada pelo conceito de narratividade. Fontanille propõem
considerar que, diante dessas visualizações de base de dados, a teoria do sentido que deles resulta não é mais
orientada pela narratividade, mas sim por outros parâmetros, dentre os quais está aquele do paradigma.
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identificava na perspectiva linear um modelo de representação do espaço
emblemático na cultura do Renascimento e da Idade Moderna. A forma
simbólica da base de dados se distingue, segundo Manovich, da forma
simbólica da narratividade que caracterizaria os séculos XIX e XX.
Em Le langage des Nouveaux Médias, Manovich afirma que a
base de dados e a narratividade não têm o mesmo estatuto na cultura
digital. Na oposição entre base de dados e narração, a base de dados
acabaria por ser o termo não marcado:
Nas novas mídias, a base de dados serve de suporte a
formas culturais diversas, da transposição direta (uma base
de dados se apresenta como tal) a uma forma cuja lógica
é oposta à de sua forma material em si, a saber a forma
da narrativa. Mais precisamente, uma base de dados pode
servir de suporte a uma narrativa, mas nada na lógica do
mediador em si favoriza a sua geração (MANOVICH, 2001,
p. 407-08).

Em todo ato de produção de uma obra, existe sempre, para o
narrador, um paradigma de escolhas possíveis a partir do qual a narração é
construída. É claro que nessa relação clássica entre paradigma e sintagma,
na maior parte dos casos, o paradigma fica implícito ao passo que o
sintagma, isto é, a discursivização, fica explícita. Manovich afirma que
as novas mídias invertem essa relação, e que a base de dados entendida
como paradigma de virtualidades adquire uma existência material, ao
passo que a narratividade (o sintagma) restaria desmaterializado, ou seja,
virtual. De fato, se retornarmos ao trabalho de Manovich constataremos
que, na Media Visualisation, não se trata de desenvolver uma narração no
seio da coleção, mas sim de fazer aparecer formas possíveis da coleção
— distinguindo, certamente, os diferentes graus de seu potencial de
realização.
CONCLUSÃO

A semiótica voltou a prestar atenção na questão do gesto somente
a partir do final dos anos de 1990, e de maneira renovada com relação
àquilo que dizia Greimas no final dos anos de 1960 (GREIMAS, 1968).
Nesse momento, o estudo do gesto consistia em recuperar as figuras
mínimas da expressão gestual que pudessem corresponder às figuras
nucleares do conteúdo linguístico. Com a semiótica das práticas, a
gestualidade passou a ser considerada uma delegação enunciativa cujo
centro de referência é o corpo humano. No momento do deep learning,
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somos levados a compreender quais são as operações que a máquina
é capaz e, especialmente, no nosso caso presente, a maneira por meio
da qual essas operações podem instaurar simulacros de gestos que são
totalmente novos. Esses não são apenas simulacros de gestos totalizantes
(reunir grandes quantidades de dados sobre um suporte, transformar
os tamanhos dessas quantidades de dados via um único comando),
mas também simulacros de gestos analíticos (reagrupar, dividir, etc.) e
propõem, enfim, novas formas de expor os objetos culturais via sistemas
diagramáticos.
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DONDERO, M. G. Le geste énonciatif et le nanoart: le sens au risque
de l’infiniment petit. In: BASSO FOSSALI, P.; COLAS-BLAISE, M.;
DONDERO, M. G. (Orgs.). La communication à l’épreuve du geste
numérique. Revue du MEI, n. 47, 2019c, p. 27-39.
DONDERO, M. G. Le geste machinique dans l’analyse et le visionnage
de larges collections d’images. Revue du MEI. Information et Mediation,
2019d, n. 47. Disponível em: http://mei-info.com/revue/47/51/. Acesso
em: nov. 2019.
DONDERO, M. G. La remédiation d’archives visuelles en vue de
nouvelles iconographies: le cas de la Media Visualization de Lev
Manovich. Interin, v. 1, n. 23, 2018. p. 85-107. Disponível em: https://
seer.utp.br/index. php/i/issue/view/41. Acesso em: nov. 2019.
DONDERO, M. G. The Semiotics of Design in Media Visualization:
Mereology and Observation Strategies. Information Design Journal, v.
23, n. 2, 2017. p. 208-18. Disponível em: https://www.jbe-platform.
com/content/journals/10.1075/idj.23.2.09don. Acesso em: nov. 2019.
DONDERO, M. G.; REYES-GARCIA, E. Les supports des images:
photographie et images numériques. Revue Française des Sciences de
l’Information et de la Communication, v. 9, 2016a. Disponível em:
http://rfsic. revues.org/2124. Acesso em: nov. 2019.
DONDERO, M. G. Using Images to Analyze Images. Semiotics meets
Cultural Analytics. In: REYES-GARCÍA, E.; CHÂTEL-INNOCENTI, P.;
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visuel à l’épreuve de l’image scientifique. Limoges: Pulim, 2012.
FONTANILLE, J. Corps et sens. Paris: P.U.F., 2011.
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RESUMO:

Este artigo se divide em três partes. Em primeiro lugar, faz uma
breve exposição sobre memória, ethos e polêmica, conceitos-chave da
Análise do Discurso que auxiliam na leitura de charges. Em segundo
lugar, apresenta uma caracterização da charge como um gênero
humorístico, com ênfase em elementos que facilitam ou dificultam sua
interpretação, conforme sua ligação com um contexto mais ou menos
imediato e conforme as informações que ela demanda por parte do
leitor. Por fim, analisa algumas charges em função do ethos que as
personagens retratadas dão a perceber.
Palavras-chave: charge; humor; polêmica; política; Bolsonaro.
ABSTRACT:

This article is divided in three parts. Firstly, it gives a brief
exposition about memory, ethos and controversy, key concepts of
Discourse Analysis that assist the reading of cartoons. Secondly, it
presents a characterization of the political cartoon as a humorous genre,
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with emphasis on elements that facilitate or hinder its interpretation,
according to its connection with a more immediate or less context and
according to the information that the political cartoon demands from
the reader. Finally, it analyzes some political cartoons according the
ethos that the portrayed characters show.
Keywords: political cartoon; humor; controversy; politics; Bolsonaro.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Figura 1 – Renato Aroeira, Humor político, 8 jul. 2018.

Fonte: Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/aroeira/bolsonaro-ou-o-desejo-masoquista/>
Legenda: “No flagrante, o deputado defende seus princípios, seus meios e seus fins”

A charge mostrada acima foi produzida em 8 de julho de 2018
por Renato Aroeira, um conhecido cartunista brasileiro que trabalha no
jornal O Dia (do Rio de Janeiro) e enfatiza em suas produções gráficas
eventos e personagens políticos. Construída em único momento, traz
à cena a imagem de Jair Bolsonaro – na época, deputado federal e
candidato às eleições presidenciais no Brasil – trajado de terno e
gravata, com duas patas de cavalo com ferraduras no lugar dos dedos
das mãos, impulsionado para frente, em posição de ataque.
No caso, o chargista busca colocar em evidência (um pouco
hiperbolicamente, reconheça-se) a grosseria de Bolsonaro. A

28

v. 15 • n. 2 • p. 27-50 • jul./dez. 2019

legenda remete a um episódio em que ele disse que não estupraria
uma determinada deputada porque ela não o merecia1. A afirmação
foi seguida de discussão áspera, tanto pelo tom quanto pelo
comportamento. Na charge, tal leitura pode ser depreendida pelo
enunciado verbal (legenda) e pelo não-verbal (Bolsonaro identificado
à imagem de um cavalo atacando).
O humor decorre do fato de Bolsonaro ser igualado a um cavalo
em posição de ataque. Em português, uma das acepções de “cavalo”
é violento. No caso, o chargista constrói para Bolsonaro o ethos (ou
o apresenta como) de grosseiro, estúpido, violento. Duas figuras
funcionam, portanto, como técnicas para a construção da comicidade
dessa produção gráfica: a metonímia, uma vez que é possível remeter
à imagem do “cavalo” apenas a partir das “patas com ferradura”, e a
hipérbole, que pode ser vista no exagero ao se recriar o acontecimento
de forma ficcional.
As charges, conforme registram Possenti e Carmelino (2016), são
produções humorísticas que tendem a questionar, criticar, denunciar
(talvez mais do que divertir), e que remetem tipicamente a pessoas
conhecidas e a acontecimentos próximos de sua publicação, como
na Figura 1. A última eleição à presidência do Brasil, ocorrida em
outubro de 2018, tornou-se um acontecimento marcado por uma série
de discursos polêmicos. Parte deles envolveu o candidato eleito, Jair
Messias Bolsonaro.
Militar da reserva e político brasileiro, foi deputado federal de
1991 a 2018, completando sete mandatos. O seu plano de governo
(filiado ao Partido Social Liberal - PSL) – que teve como lema “Brasil
acima de tudo. Deus acima de todos” e título “O Caminho da
Prosperidade” – propunha uma gestão “decente, diferente de tudo
aquilo que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. Um governo
sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios” (BOLSONARO, 2018).
Na verdade, tanto a proposta de governo quanto os discursos
inflamados de Bolsonaro durante a campanha e antes mesmo de
se candidatar, considerados por muitos como preconceituosos e
autoritários, explicam, de certa forma, sua polêmica candidatura.
Seus discursos ensejaram um grande número de charges, oferecendo
1 O vídeo que mostra a discussão travada entre Bolsonaro e a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do
Rosário Nunes, filiada ao Partido dos Trabalhadores que reflete a cena a que se refere a charge está disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=yRV98Im5zRs>. Acesso em: 5 dez. 2019.
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interpretações humorísticas com forte teor crítico. Magalhães (2019),
a título de informação, contextualiza bem a situação vivida no país à
época.
Durante seus mandatos como deputado federal, não se soube
de projetos de lei que o tornassem conhecido da sociedade brasileira.
Sua notoriedade decorreu de seus pronunciamentos bastante radicais,
alguns deles parecendo à época folclóricos. Defensor da ditadura militar,
inimigo das políticas dirigidas a negros e indígenas, crítico de medidas
que indenizaram perseguidos políticos do tempo da ditadura, tornou-se
popular especialmente a partir da abertura do processo de impeachment
de Dilma Rousseff. Em seu voto, homenageou o Coronel Brilhante Ustra2,
que chamou de “o terror a Dilma”, abonando as notícias de que ele a
teria torturado na prisão.
Seus pronunciamentos contra as reservas para indígenas e
quilombolas (aos quais se referiu em termos tipicamente aplicados
a animais, falando de seu peso em arrobas) e suas referências sempre
derrisórias às mulheres e aos homossexuais se tornaram conhecidos e
foram frequentemente questionados. Sempre que teve oportunidade de
retomá-los, ele os reforçou. Também se pronunciou em favor da ação
das milícias e de policiais, mesmo quando eram acusados de violência.
Tornaram-se conhecidas declarações como “tive uma fraquejada e
nasceu uma menina”, por exemplo. Recentemente, já presidente, saudou
um descendente de japonês em um aeroporto repetindo um clichê sobre
o tamanho de seus órgãos genitais: “tudo pequeno aí?” (cf. Jornal Extra,
15 mai. 2019).
Sua política em favor da facilitação da compra de armas também
o associa à violência, embora ele a apresente como um direito das
pessoas de bem para se defenderem dos “bandidos”. Tem feito um
governo controverso, profere declarações grosseiras, agressivas e mesmo
mal-educadas, pelas quais nunca manifestou arrependimento, mesmo
se produzam efeitos diplomáticos negativos. Tem sido considerado
frequentemente grosseiro e debochado, embora ele se caracterize (e
pessoas próximas repitam a mesma classificação) como “autêntico”
e “sincero”. Pode-se dizer que estas duas avaliações (grosseiro versus
autêntico) estão em relação polêmica. A charge, como gênero humorístico
que busca criticar, toma partido pela grosseria, em detrimento da
autenticidade.
2 Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODI do II Exército, um
dos órgãos atuantes na repressão política, durante o período da ditadura militar no Brasil.
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A charge de Carlos Henrique Latuff de Sousa (Figura 2), produzida
em 29 de março de 2011 e veiculada na Revista Forum, resume parte das
considerações feitas acima sobre Bolsonaro.
Figura 2 – Carlos Henrique Latuff, Revista Forum, 29 mar. 2011.

Fonte: Disponível em: https://revistaforum.com.br/blogs/mariafro/bmariafro-bolsonaro-por-latuff/
Legenda: “Não discuto promiscuidade! Filho meu é bem educado e não corre o risco de se apaixonar por negras
ou gays!”

Partindo dessas considerações, este artigo pretende analisar
charges que circularam na Internet alusivas principalmente a falas e
atitudes de Bolsonaro, tanto no período anterior a sua eleição quanto
depois, incluindo fatos de seu governo, verificando simultaneamente
os discursos veiculados e as técnicas empregadas para produzir efeitos
de humor. Os conceitos mobilizados são provenientes de teorias do
discurso. O trabalho considerará especialmente as noções de ethos
discursivo (MAINGUENEAU, 1984, 1998, 2008a, 2008b), de polêmica
(AMOSSY, 2017) e de memória discursiva (COURTINE, 2009; PÊCHEUX,
1999), cruciais para a compreensão das charges.
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HUMOR, MEMÓRIA, POLÊMICA E Ethos

a) HUMOR E MEMÓRIA

Aceitando que o humor é um campo3 (cf. POSSENTI, 2014),
no interior do qual há diversas tendências ou “escolas” e uma
multiplicidade de gêneros (da comédia ao meme), certamente se pode
assumir que a charge é um gênero, seja por sua estrutura, seja por
suas formas de circulação e também por sua peculiar relação com o
contexto histórico e social. É tipicamente composta de uma só figura
e é geralmente relativa a algum evento próximo. Pode-se mesmo dizer
que é um gênero opinativo. A Folha de S.Paulo, por exemplo, publica
uma charge diariamente na página 2, que é a página dos editoriais e
das colunas de opinião, criticando, denunciando, muito mais do que
propriamente divertindo (cf. POSSENTI; CARMELINO, 2016). Trata-se
de um gênero opinativo, multimodal e assinado, que resume situações
ou fatos que a sociedade, ou parte dela, conhece. Versa sobre temas
e pessoas reais, que são recriados ficcionalmente com recursos
gráficos que lhes são próprios – traço que se concretiza em geral
pela simplificação, por um lado, e pelo exagero, por outro4. Assim,
tendem a retomar e a transmitir ou comentar múltiplas informações,
estabelecendo um jogo sutil entre o interdito e o permitido (cf.
TEIXEIRA, 2005).
Embora as charges tenham se propagado e se consolidado nos
jornais impressos, verifica-se uma peculiar expansão delas neste século:
além de jornais virtuais, passaram a ser veiculadas em sites exclusivos
(caso do <www.chargeonline.com.br>) e blogs de chargistas, entre
outros. Esse dado é relevante para este texto, visto que as charges
selecionadas para análise circularam em diferentes ambientes.
A interpretação das charges requer recuperar os enunciados e/
ou os fatos, comumente veiculados pela imprensa, que motivaram
sua criação. Sem essas informações, torna-se difícil saber qual seu
tema e mesmo compreender como o riso é suscitado. Se o leitor das
charges não dispuser de informações sobre pessoas ou fatos a que elas
aludem (informações que circulam na sociedade), ou seja, se não tiver
uma memória de tais informações, não terá condições de descobrir
3 O conceito de campo, proposto por Bourdieu (2004) e reformulado por Maingueneau (2005), é caracterizado
no interior de um universo discursivo, no qual é possível isolar espaços discursivos que mantêm relação com
certos discursos.
4 Estes dois traços fazem com que a charge se aproxime às vezes da caricatura.
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seu sentido pretendido. Por isso, ela é especialmente relevante nesse
gênero humorístico.
Segundo Pêcheux (1999, p. 11), o conceito de memória se
refere a um implícito, a algo coletivo, a uma maneira de estruturar
o discurso que “vai constituir a materialidade de uma certa memória
social”. Assim, para a Análise do Discurso, a memória não é apenas
uma lembrança, mas é coletiva, já que reflete elementos anteriores
e exteriores a um enunciado5. Courtine (2009) diz que há dois
movimentos no tocante à relação entre discursividade e memória: o
primeiro é uma retomada de discursos, mesmo que transformados; o
segundo, de esquecimento, de apagamento.
Para as análises das charges, interessam principalmente as
retomadas, visto que elas recuperam formulações enunciadas
anteriormente. Citando de novo as palavras de Courtine (2009, p.
104), “toda formulação apresenta em seu ‘domínio associado’ outras
formulações que ela repete, refuta, transforma, denega, isto é, em
relação às quais ela produz efeitos de memória específicos”.
b) POLÊMICA
É quase um consenso que a sociedade brasileira está dividida e
que os “debates” (se puderem assim ser chamados) têm sido radicais
e até grosseiros, especialmente nas mídias sociais. Tem havido alguns
debates em programas de TV e em artigos de jornais e revistas (e até
mesmo apelos para que eles ocorram), mas há muito mais casos de
disputas ou mesmo de bate-bocas6.
A polêmica, segundo Amossy (2017, p. 49), “é um debate
em torno de uma questão de atualidade, de interesse público, que
comporta os anseios da sociedade mais ou menos importantes numa
dada cultura”. Uma de suas marcas é a oposição de discursos, não
mera disputa ou discordância entre pessoas. Assim, o antagonismo das
posições em um confronto verbal é sua condição sine qua non. Segundo
a autora, a noção de confrontação designa a ação de colocar pelo
menos dois discursos em relação, permitindo assim uma apreciação
por comparação.
5 O conceito de memória tem a finalidade de explicitar que não se fala a partir de nada, mas retomando discursos
já ocorridos. É um dos exemplos de pré-discurso, um conceito exposto por de Paveau (2006).
6 Para as diferenças entre debates, controvérsias, polêmicas e disputas, ver M. Dascal, “Epistemologia, controvérsias
e pragmática”, publicado na Revista do SBHC, 12, p. 73-98, 1994, Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~borges/
publicacoes/notaveis/dascal94.pdf> [textos notáveis]
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Amossy (2017) destaca alguns traços que, numa dada situação,
dão à polêmica sua especificidade. Tais traços são a dicotomização, a
polarização e a desqualificação do outro. Em linhas gerais, conforme a
autora, a dicotomização, de ordem conceitual, exacerba as oposições
(como direita/esquerda, tolerante/intolerante, justiça/injustiça, etc.),
tornando-as inconciliáveis; as opiniões antagônicas se excluem
mutuamente. A polarização, de ordem social, consiste em estabelecer
campos adversários entre participantes oriundos de categorias diversas
que se constituem por identificação; uma variedade de vozes se faz
ouvir. Por fim, a desqualificação do outro ocorre quando um grupo
deprecia, ataca, rebaixa o “oponente”; tal traço, segundo Amossy
(2017), singulariza a polêmica verbal.
Algumas características da polêmica registradas pela autora estão
relacionadas à circulação e estruturação dos enunciados, bem como
à sua duração na mídia. Para Amossy, é na circulação de discursos no
espaço público que a polêmica se constrói como um debate verbal
sobre uma questão social. Quanto à duração das polêmicas, Amossy
(2017, p. 48) diz que em geral são efêmeras: “estreitamente ligada
àquilo que preocupa o público num momento preciso, e muitas
vezes é tão rapidamente esquecida quanto inflamada na hora em que
eclode”. A pesquisadora destaca ainda que: i) os sentidos e os anseios
da polêmica deixam de ser perceptíveis para além de sua duração; e
i) alguns deduzem que o estudo das polêmicas se reduz ao estudo de
textos fugazes e rapidamente desatualizados.
Uma concepção peculiar de polêmica é proposta por
Maingueneau (1984), para quem ela ocorre entre duas formações
discursivas que tentam ocupar o mesmo espaço ideológico. Segundo
o autor, esse tipo de polêmica se caracteriza pelo fato de que uma
posição (A, digamos) interpreta a outra (B, digamos) a partir de seus
próprios pontos de vista. O efeito é um simulacro do discurso do
outro, o que faz com que a polêmica nunca se resolva. Um exemplo
de simulacro é a leitura de “bolsa família” como “bolsa esmola”, ou de
“ocupação” como “invasão” e vice-versa.
No caso do corpus que estamos analisando, as polêmicas são
mais parecidas com as descritas por Amossy (2017) do que com as
descritas por Maingueneau (1984). No entanto, pode-se propor a
hipótese de que uma representação chárgica seja um simulacro (por
exemplo, representar um conservador como nazista).
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c) ETHOS

Pode-se creditar a Dominique Maingueneau a vinculação
do conceito de ethos aos estudos discursivos. O termo, advindo da
Grécia antiga, especificamente da Retórica, vem sendo apropriado
e reinterpretado desde então em variadas perspectivas teóricas.
Para Maingueneau, por exemplo, qualquer discurso, seja escrito ou
oral, “implica certa representação do corpo de seu responsável, do
enunciador que se responsabiliza por ele” (MAINGUENEAU, 1998, p.
60), vale dizer, seu ethos.
Seguindo esta tese, identifica-se o ethos por meio de registros
linguísticos manifestados (ou materializados) nos textos, em uma
situação concreta de enunciação por intermédio de um sujeito
enunciador, que se torna responsável pelo que profere (nos termos
do pesquisador, configura-se como fiador do enunciado). O discurso
deste sujeito é proferido em certo tom, que implica uma corporalidade
e um caráter, traços físicos e psicológicos, respectivamente, que são
atribuídos ao enunciador pelo leitor / ouvinte a partir de representações,
muitas vezes, estereotipadas (cf. MAINGUENEAU, 2008b).
O ethos é um efeito da enunciação. Pode estar associado a
uma formação discursiva (como a “doçura” do humanismo devoto), a
escolas (como nos poemas condoreiros) ou um campo (a “objetividade”
da ciência). Eventualmente, o ethos faz parte da caracterização de
personagens literárias (como Quixote e Sancho). Comumente decorre
da enunciação, mas, se o enunciador é uma personagem conhecida
do público (um político, um artista, um intelectual militante), pode
haver uma representação prévia, o que constituiria um ethos prévio
ou pré-discursivo (MAINGUENEAU, 2008b), confirmado ou não pela
enunciação. Além disso, o ethos, tipicamente mostrado, decorrente
do tom da enunciação, pode ser explicitado pelo enunciador (não sou
xiita, sou sincero), configurando o que o mesmo autor chama de ethos
dito.
Maingueneau (2008b) estabelece uma relação entre a imagem do
fiador e a de estereótipo. Para ele, o público se ancora em representações
sociais cristalizadas, estereotipadas, para associar os comportamentos
verbais e não verbais do enunciador a um determinado mundo ético,
reforçado ou modificado pela enunciação.
Ainda que os alicerces teóricos sobre ethos tenham se ancorado
(em grande parte) no discurso verbal (oral ou escrito) manifestado por
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enunciadores, é possível ampliar o conceito para produções pautadas
também na imagem (cf. CARMELINO; RAMOS, 2018), como é o
caso das charges. Compostas por elementos visuais (imagem e cor) e
verbais, falados ou escritos, tais enunciados permitem construir ethé
de Bolsonaro.
AS CHARGES E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO

Algumas considerações sobre as cinco charges abaixo7 permitem
uma aproximação dos objetivos do trabalho e já explicitam alguns dos
procedimentos de análise. As charges, como já dito, são produções
humorísticas que remetem tipicamente a pessoas conhecidas e a
acontecimentos próximos de sua publicação. Vejamos o seguinte caso:
Figura 3 – Laerte Coutinho, Folha de S. Paulo, 27 ago. 2019.

Fonte: Disponível em: <https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1640632202617954charges-agosto-2019>
Legenda: “Me passe a Amazônia”

No exemplo da Figura 3, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles (reconhecível principalmente por seus óculos e por seu cabelo),
é representado como um gafanhoto fazendo sua refeição (de forma
rebaixada e exagerada, portanto, de onde se extrai o humor), que
seria a floresta Amazônia (“Me passa a Amazônia”). O gafanhoto é um
inseto conhecido por sua voracidade, que anda em bandos que podem
destruir plantações em pouco tempo. A charge reflete uma avaliação
segundo a qual ele estaria destruindo a Amazônia, e é publicada em
um período marcado por muitas queimadas, o que está relacionado
7 Algumas charges circularam na mídia mais tradicional, e podem ser acessadas a partir do link que as seguem.
Mas algumas circularam por aplicativos como o Facebook, e chegaram a nós sem fonte identificável. Pareceunos que incluí-las assim mesmo no corpus era também uma forma de “respeitar” os modos típicos de circulação
desses outros canais, que são próprios.
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a uma memória de curto prazo. Circulam discursos controversos
sobre o fato: elas decorreriam de um período de seca, muitas delas
ocorreriam em propriedades particulares e não seriam ilegais, houve
queimadas similares em muitos países etc., dizem alguns. Outros
dizem que o aumento do fenômeno neste ano (quer dizer, 2019) se
deveria a uma espécie de licença para queimar, decorrente de muitos
pronunciamentos e ações oficiais (como a demissão do Presidente do
IMPA) que indicariam um afrouxamento das regras até então vigentes,
de fiscalização e de punição, até do corte de verbas.
É um exemplo de charge que resume uma polêmica, estreitamente
ligada a um período (que se espera que seja breve) e que, portanto,
leva em conta uma memória, cuja extensão é a do debate sobre o
papel da Amazônia (já antigo), mas que se concentra nos fatos mais
recentes. De novo, a charge toma partido por um dos discursos. O
humor crítico, como se nota, decorre do fato de o ministro do Meio
Ambiente ser representado, metonímica e hiperbolicamente, como um
gafanhoto comendo, uma forma de rebaixá-lo. Vejamos outro caso.
Figura 4 – Bruno Maron, Folha de S.Paulo, 5 ago. 2019.

Fonte: Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/03/veja-os-cartuns-publicados-pelailustrissima-em-2018.shtml>
Legenda: “VALE DO GAFENO”// “Encontramos no cérebro do presidente uma substância que produz gafe
e propaga constrangimento com uma eficácia inédita na história das civilizações” // “Essa substância será
importantíssima no desenvolvimento da ignorância artificial”.
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A charge da Figura 4 ilustra ou representa casos em que as
produções deste gênero retomam eventos não necessariamente
particulares e pontuais, como é o caso da primeira e da terceira charges
analisadas anteriormente (Figura 1 e Figura 3). O exemplo em questão
“diz” que uma substância encontrada no cérebro do presidente faz
com que cometa gafes. O nome da substância, “gafeno”, lembra, por
sua desinência, elementos químicos. O humor decorre não só dessa
associação, mas da criação de uma substância ficcional: “gafeno”. O
sintagma “o presidente” tem como efeito de sentido que o referente
seja o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Está aí a relevância da
consideração da charge como sendo situada em um tempo histórico,
retomando uma memória, mesmo de curta duração. Desse modo, os
dados verbais conferem ao presidente o ethos de insensato, ignorante.
O que importa nessa charge, de maneira mais relevante, é
que não se refere a um fato particular, mas a uma reiteração de
fatos ou comportamentos: as gafes cometidas pelo presidente são
muitas (serem provocadas por uma substância caracterizaria este
comportamento como uma doença), embora nos dias mais próximos
ao da publicação da charge tenham ocorrido diversos fatos relativos
a seu desentendimento pessoal com o presidente da França, que
permitem avaliar mais facilmente estes pronunciamentos como gafes8
e mesmo como grosserias. Trata-se, pois, de um exemplo que “retrata”
um comportamento constante, mais do que um fato particular. A
legenda “VALE DO GAFENO” alude ao Vale do Silício, um lugar de
pesquisas avançadas, propício a descobertas.
Sendo as charges uma retomada simplificada de cenas, de fatos
e de pessoas, a recuperação ou representação integral dos elementos
envolvidos nos fatos reais é impossível em uma imagem, que é um
“texto” breve. Além disso, seu sentido é frequentemente vago. A charge
da Figura 5 é um exemplo de vagueza de sentido, ao mesmo tempo
em que demanda uma memória. Por isso, sua interpretação também
requer uma reconstituição dos fatos dos quais ela deriva ou aos quais
alude e interpreta. A personagem retratada no primeiro quadro é José
Serra, então Ministro de Relações Exteriores do governo Temer. No
segundo quadro, alguém joga vinho na sua cara. No terceiro (Serra
8 Poucos dias depois ele também foi muito pouco diplomático referindo-se à ex-presidenta do Chile, como se
pode ver, por exemplo, em: <https://www.brasil247.com/midia/imprensa-de-todo-o-mundo-registra-repudio-aagressao-de-bolsonaro-a-bachelet>. Acesso em: 5 dez. 2019.

38

v. 15 • n. 2 • p. 27-50 • jul./dez. 2019

está aparentemente conformado, ou, pelo menos, não revoltado), ele
diz que “pelo menos este vinho é uruguaio”.
Para a charge fazer sentido, devem ser considerados pelo
menos dois fatos: a) algum tempo antes, uma senadora jogou vinho
na cara de Serra, em uma festa, porque ele fez afirmações pouco
abonadoras (considerados certos valores) sobre sua vida privada; b)
Serra, representando o Brasil, e com ele representantes dos governos
da Argentina e do Paraguai estariam pressionando o Uruguai a adotar
a posição de não permitir que a presidência do Mercosul viesse a
ser exercida pela Venezuela, como previsto. A reação do Uruguai foi
pouco diplomática: denunciou tentativas de “suborno” em troca do
voto favorável. O vinho na cara representa esta reação (nenhum vinho
foi “realmente” jogado na cara de Serra por diplomatas uruguaios,
como o fora pela senadora). O elemento de maior interesse nesta
charge é que a reação anterior de uma senadora que se sentiu ofendida
é retomada para representar a posição da diplomacia uruguaia, que
reagiria bastante grosseiramente à ofensa ou pelo menos a uma atitude
pouco louvável do ministro. O exemplo ilustra um fenômeno comum,
o da recuperação de uma memória em fragmentos ou mesmo de
forma indireta. No humor, como é sabido, o sentido é frequentemente
indireto (cf. DASCAL, 1999).
Figura 5 – Alberto Benett, Folha de S. Paulo, 18 ago. 2016.

Fonte: Disponível em: <https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20686&anchor=6031762 &origem=busca&_
mather=fb7c32c39a3ef652&pd=8afa9f2e7397f23a726c58ba58bb7d7e>
Legenda: “Chanceler” // “Esse, ao menos, é uruguaio”
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Eventualmente, uma charge pode referir-se a um “clima”, a um
“ar”, obviamente sustentado ou denunciado de diversas maneiras por
um discurso, isto é, por um conjunto de textos de diversos gêneros que
fazem avaliação de posicionamentos. A charge da Figura 6 (que circulou
pelo Facebook) é um exemplo deste caso. Ela se refere, ou materializa,
por um lado (na primeira imagem), uma ameaça, a do esmagamento
de políticas ou de opiniões “boas”, populares, favoráveis à liberdade
(representadas pela flor). Remete às ditaduras de forte inspiração
militar, aqui representadas pela botina de um soldado esmagando flor.
A segunda imagem mostra a flor resistindo, renascendo, furando a
botina, representando, portanto, a vitória do “bem” sobre o “mal”. Uma
associação possível é com os famosos versos de uma canção composta
e gravada durante a ditadura (“Pesadelo”, de Paulo César Pinheiro),
que dizem “você corta um verso / eu escrevo outro / você me prende
vivo / eu escapo morto / de repente / olha eu de novo / perturbando a
paz / exigindo o troco”, exatamente como neste desenho, que significa
que a violência será derrotada por ideias que não morrem9. Nesta
charge está representada uma polêmica. Cada lado se expressa de
uma forma: um deles pretende eliminar o adversário; o outro responde
que a repressão violenta será vencida no futuro, e de maneira “doce”,
dados inferidos pelo ethos representado por uma flor que nasce em
terreno hostil.
Figura 6 – Charge que circulou no Facebook

9 Para um depoimento de músicos sobre esta canção e sua execução, pode-se consultar <https://www.youtube.
com/watch?v=1Q7ZT3r5dYw>. Acesso em: 5 dez. 2019.
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Uma charge pode contar uma pequena história. É o caso da
que se segue (Figura 6), relativa à cerimônia de posse de Bolsonaro,
o que é indicado principalmente pelo carro e pela faixa presidencial.
A história contada é uma versão de sua eleição, que ganhou espaço
nos jornais. Sem mostrar o número de votos e sem mencionar sua
validade (Bolsonaro “desconfiava” da urna eletrônica e ameaçou não
aceitar um resultado contrário à sua candidatura), o que a charge põe
em destaque é o papel das redes sociais na eleição, especialmente do
WhatsApp. Tanto que, seguindo uma técnica comum de produção de
humor, o exagero, um telefone celular que mostra o símbolo desse
aplicativo ocupa o lugar do presidente, inclusive carregando a faixa
presidencial. A charge retoma uma memória das posses presidenciais,
nas quais têm ocorrido um desfile em carro aberto – uma memória
relativamente longa; por outro lado, humoristicamente, retoma-se uma
memória de curto prazo, pondo em relevo um celular e o WhatsApp,
que remetem ao aspecto da campanha eleitoral, ao papel decisivo
das fake news em sua eleição. Retoma-se, assim, também o noticiário
polêmico sobre a questão.
Figura 6 – Charge que circulou no Facebook, 1º jan. 2019.

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/sigajandira2/
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HUMOR, POLÍTICA E POLÊMICA: EM FOCO OS ETHÉ DE BOLSONARO

Retomando brevemente as charges mencionadas que remetem
a falas e atitudes de Bolsonaro, podemos verificar, resumidamente,
alguns ethé construídos para o presidente, quais sejam: grosseiro,
estúpido, violento (Figura 1); debochado, preconceituoso (Figura 2) e
insensato, ignorante (Figura 4). Além desses, outros dois ethé merecem
registro: o de autoritário (a partir de pronunciamentos ameaçadores)
e o de antiquado (com base em certos posicionamentos assumidos).
Vejamos dois exemplos do primeiro caso.
Figura 7 – Renato Aroeira, O Dia, 31 set. 2018.

Fonte: Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/page/2/?s=Bolsonaro+nazista>
Legenda: “Estupro mesmo. Mas só quem merece!” // “A Democracia por exemplo...”
Figura 8 – Kamenes, Charge online, 29 out. 2018.

Fonte: Disponível em: <https://www.chargeonline.com.br>
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A charge de Aroeira (Figura 7) capta um discurso corrente entre
os adversários de Bolsonaro, segundo o qual ele é fascista / nazista10.
A produção de humor também se deve à metonímia (o corpo de
Bolsonaro é representado pelo símbolo da suástica) e à hipérbole
(exagero na representação). Antes dessa charge “eleitoral”, circulara
outra, também de Aroeira, como a que o retrata como um cavalo,
que o representa como se suas pernas e seus braços constituíssem
uma suástica. A alusão é clara. A charge de Kamenes, publicada
um dia após o presidente ter sido eleito, reforça a leitura de que, a
partir daquele momento, implanta-se (retoma-se) outro regime de
governo, dado representado pela substituição da bandeira do Brasil
por outra, com a símbolo da suástica, que impõe tal leitura. Vale o
registro de que no dia de sua eleição circularam (pelo WhatsApp e
Facebook) dezenas de charges em que tal classificação era assumida
diretamente. Os dois casos retomam a memória de curto prazo, a de
que Bolsonaro se apresentou como defensor da ditadura militar, como
inimigo das políticas dirigidas a negros e indígenas, crítico de medidas
que indenizaram perseguidos políticos do tempo da ditadura, entre
outras tomadas de posição consideradas reacionárias e associáveis ao
nazismo.
Na primeira observação de Maingueneau (1984) sobre o
que veio a ser desenvolvido pelo autor como ethos, a palavra não
aparecia; o que o autor postulava é que todo o texto, mesmo o
escrito, tem um tom. Tratava-se obviamente de ethos, como se viu
em obras posteriores. Outra questão era central naquela obra: que o
ethos é uma característica dos enunciados (e deveria ser também dos
enunciadores) produzidos no interior de uma formação discursiva; era
um dos traços da semântica global que decorre de um conjunto de
semas. Se considerarmos as imagens que mais repetidamente mostram
o nazismo, seja nos filmes, seja em documentários, por exemplo, os
discursos de Hitler e os soldados marchando no característico passo de
ganso, podemos atribuir a esta ideologia, seja pelo tom dos discursos,
seja pelo “corpo” dos soldados, um ethos viril, quiçá violento.
Muitos pronunciamentos de Bolsonaro retomam de certa forma
aquele tom, como ocorreu no caso de sua agressão à deputada Maria
do Rosário, acima comentada (cf. nota de rodapé 1). Em vídeo que
10 A distinção entre nazismo e fascismo é irrelevante para as charges, exceto pelo fado de o símbolo prototípico
do nazismo ser mais retomado, por ser mais conhecido
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consta no canal do YouTube11, pode-se ouvir o pronunciamento de
Bolsonaro, no dia 21 de outubro de 2018, ameaçando adversários de
eliminação física, associada à Ponta da Praia, de triste memória, por
ser um local em que desapareciam presos políticos durante a ditadura
militar.
Pode-se dizer que há uma polêmica a respeito da classificação
de Bolsonaro como fascista ou nazista. A acusação é frequente e
comum em certos espaços, especialmente nas redes sociais. Mesmo a
mídia tradicional inclui esta qualificação, que é também debatida por
articulistas provindos da academia. O fato de o tema ter sido suscitado,
apesar da ausência de uniformidade de seu tratamento, é um sintoma
de que o tema estava na rua. Segue-se pequeníssima amostra dessa
polêmica. Por exemplo, Almeida (21 out. 2018) escreve que:
O candidato do PSL não se encaixa na definição do termo,
segundo cientistas políticos, filósofos e historiadores. Para
os especialistas, no entanto, o discurso do presidenciável
pode ser qualificado como de extrema direita, pleno de
autoritarismo e com traços semelhantes a aspectos do
fascismo.

Um jornal publicou matéria intitulada “Bolsonaro é fascista?
Listamos 13 frases do candidato para reflexão” (BIANCHINI, 17
out. 2018). Nela se constata que o candidato de extrema direita
Jair Bolsonaro (PSL) tem sido caracterizado como “representante do
fascismo” por pesquisadores do tema dentro e fora do país. A matéria
acrescente que “o advogado estadunidense Mike Godwin, criador da
Lei de Godwin, que critica a banalização das comparações com o
nazismo, autorizou pelo Twitter comparações entre Bolsonaro com
Hitler”.
Para a antropóloga Adriana Dias, que pesquisa sobre neonazismo
há 15 anos, o discurso de Bolsonaro é similar ao que Hitler pregava
em sua campanha, na Alemanha de 1932. E acrescenta. “A construção
do partido nazista foi voltada para a ideia anticorrupção de Estado,
muito militarista, fundamentalmente pautada na ideia de que havia
11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=at8qr1MeO6g>. Acesso em: 5 dez. 2019.
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uma Alemanha que estava acabando economicamente”, explica Dias
(cf. BIANCHINI, 17 out. 2018).
O historiador Federico Finchelstein declara que “Bolsonaro é um
dos populistas mais próximos do fascismo que já vi”. Autor do ensaio
“Do Fascismo ao Populismo na História”, mostra sua preocupação com
o surgimento de “um novo populismo que combina o neoliberalismo
com ranço fascista”. Bolsonaro seria um exemplo deste tipo de política
(PITA, 4 jul. 2019).
Já Araújo (5 set. 2019) afirma que “a Alemanha nazista, dos
primeiros anos da década de 30 do século XX, guardadas as abissais
diferenças que nos separam (ênfase minha), tem muito a “ensinar” ao
Brasil de hoje sobre a escalada do poder autoritário, do arbítrio, da
violência, do ataque aos “inimigos”, da conspurcação das instituições,
da inércia do povo em face do perigo que o espreita”.
A tese de que Bolsonaro é fascista / nazista12 foi claramente
assumida por muitos brasileiros e estrangeiros. As comparações com o
que ocorreu na Alemanha de Hitler contemplam tópicos como agredir
e ameaçar negros, índios e homossexuais, assim como na Alemanha se
perseguiram judeus e ciganos.
Em relação ao segundo caso, o de Bolsonaro antiquado, houve
um grande conjunto de charges que representa o presidente como um
Dinossauro. O sentido mais evidente é o de reacionário, saudoso de
valores que deveriam estar superados, como o machismo, a misoginia,
a homofobia, a defesa das armas e a crítica a ações ambientalistas
associadas a um agronegócio de feições antiquadas, além das falas
grosseiras e escatológicas. Eis dois exemplos:

12 Digitando “fascismo no Brasil” verifica-se que há 6.290.00 ocorrências. Para “Bolsonaro + nazismo”, as
ocorrências são 885.000. E para “Bolsonaro fascista”, 1.870.000. São indícios poderosos da circulação desses
discursos, mesmo que não se trate de posições unânimes.
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Figura 9 – Renato Aroeira, Humor político, 21 ago. 2018.

Fonte: Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/category/jair-bolsonaro/page/38/>
Legenda: “Eras Geo-Ilógicas”// “Tempo bom foi o Bozozóico. A terá era plana, a Bíblia era literal, todo mundo era
macho e não tinha ONU...”
Figura 10 – Duke, Tribuna da Internet, 17 nov. 2017.

Fonte: Disponível em: <http://www.tribunadainternet.com.br/jair-bolsonaro-vem-ai-desempenhando-o-papel-doanti-lula/>
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O efeito de humor deve-se, também nestes casos, à hipérbole,
visível no exagero da representação, e à metonímia, tendo em vista que,
nos dois casos, o corpo de Bolsonaro remete à imagem de dinossauro.
Os textos verbais escritos reforçam a associação: “Eras Geo-Ilógicas” e
“Bozozóico” (Figura 9) e “Bolsonaro Rex” (Figura 10).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise de um conjunto de charges, este texto buscou
não apenas apresentar uma caracterização desse tipo de produção,
considerando-a um gênero humorístico e opinativo, mas também
examinar casos que circularam na Internet alusivos especialmente
a falas e atitudes de Jair Bolsonaro (antes e depois de ele se tornar
presidente), a fim de mostrar os discursos veiculados, as técnicas
empregadas para produzir efeitos de humor e os ethé associados
ao político. Para isso, três conceitos da Análise do Discurso foram
mobilizados: memória, polêmica e ethos.
No que tange ao gênero charge, vale reforçar que, em geral,
remete a pessoas conhecidas e a acontecimentos próximos de sua
publicação. Trata-se de um texto breve, que consiste na retomada
simplificada de cenas, fatos e pessoas. Dada essa brevidade, a
recuperação ou representação integral dos elementos envolvidos nos
fatos reais é impossível. Ademais, a charge pode, como tentamos
mostrar:
a) retomar casos pontuais e particulares ou fatos e comportamentos
constantes/recorrentes;
b) situar-se em um tempo histórico, retomando uma memória de
curta ou longa duração;
c) resumir ou não uma polêmica;
d) exigir, para produzir sentido, a reconstituição dos fatos aos quais
alude e que interpreta;
e) contar uma história ou referir-se a um “clima”, a um “ar”,
sustentado ou denunciado de diversas maneiras por um discurso
ou um conjunto de textos de diversos gêneros que fazem avaliação
de posicionamentos.
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Em relação às falas e atitudes de Jair Bolsonaro retratadas nas
charges, verificamos que elas funcionaram como uma espécie de
catalisador para veicular discursos fortemente críticos que circularam
e ainda circulam no Brasil, porque estão associadas à agressividade,
à ignorância, à intolerância, ao autoritarismo, ao preconceito, entre
outros traços. Nesse sentido, os diversos ethé associados ao presidente
em questão foram: grosseiro, estúpido, violento, debochado,
preconceituoso, insensato, ignorante, autoritário e antiquado.
Por fim, convém ressaltar que, como qualquer outro texto
humorístico, as charges não retratam a realidade, já que não têm
pretensões sociológicas nem pregam diretrizes, pois não têm função
educativa ou moralizante. Contudo, não deixam de ter um papel de
retratar com forte teor crítico, à sua maneira, os fatos e as pessoas,
exagerando-os, caricaturando-os. Desse modo, uma das principais
técnicas de produzir efeito de humor nesse gênero é o uso da hipérbole.
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RESUMO:

O conceito de memória discursiva foi elaborado por Courtine
(1980) em trabalho clássico da Análise do Discurso francófona. Nos
últimos anos, a noção ganha novos contornos com reflexões de
analistas e de historiadores do discurso. Paveau (2013) propõe que
se leve em conta a dimensão cognitiva da memória, entendida como
social e distribuída. Considera a memória ligada a pré-discursos, a
quadros de saber e de crença disponíveis não apenas no “espírito”
dos indivíduos e na cultura dos grupos, mas também distribuídos
nos ambientes materiais da produção discursiva. Levando em conta
essas reflexões, propomos discutir pré-discursos ligados à presença de
“pobres” nas praias, isto é, a analisar textos que tratam da divulgação
de um vídeo, produzido no final dos anos 80, “Os pobres vão à
praia”. Observamos como a memória de sentidos materializada em
enunciados como “pobre é sujo” e “pobre é ladrão” é transmitida,
organizando a produção e interpretação de discursos.
Palavras-chave: Memória; pré-discursos; sentidos; mídia.
ABSTRACT:

The concept of discursive memory was proposed by Courtine
(1980) in a classic study of french Analysis Discourse. In the last
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years, the notion gets new outlines with the reflections of analysts and
discourse historians. Paveau (2013) proposes that takes into account the
cognitive dimension of memory, perceived as social and distributed.
Considers the memory in discourse related to pre-discourses, to
knowledge and belief frames available in individual minds, in the
culture, and also distributed over material environments of discourse
production. Taken these reflections for granted, we aim to discuss prediscourses connected to the presence of “poor people” in the beaches,
examine texts that focus the diffusion of a video produced in the late
80s, The poor going to the beach. We observe how the memory of
senses materialized in enounces like “poor is dirty” and “poor is thief”
is transferred, allowing to arrange the production and interpretation of
discourses.
Keywords: Memory; pre-discourses; senses; media.
INTRODUÇÃO

Aquele que digita a expressão “os pobres na praia” no buscador
Google encontra cerca de catorze mil resultados, muitos deles textos
humorísticos (charges, vídeos) que retratam ações consideradas típicas
da figura do “pobre” quando frequenta esse espaço: comer frango e
farofa, não levar dinheiro, enterrar-se na areia etc. Além desse material,
aparecem textos que remetem à divulgação, pelo Youtube, em agosto
de 2015, de um vídeo da TV Manchete, produzido no final dos anos
80, “Os pobres vão à praia”. Neste, moradores (negros) de subúrbios
cariocas aparecem divertindo-se em praias da zona sul, fato que
desperta a revolta de jovens de classe média alta, cujos depoimentos,
repletos de comentários racistas, são veiculados no referido programa.
Desse universo, decidimos selecionar um conjunto que abordasse
o tema “os pobres na praia” com o objetivo de verificar como se dá
tal abordagem em textos disponíveis na internet. A leitura dos textos
mostrou que poderia ser interessante, em termos de análise, mobilizar
os conceitos de memória e de pré-discursos, como trabalhados por
Paveau (2007, 2013, 2013a). Isso porque consideramos importante
responder às seguintes questões: que pré-discursos estão ligados à figura
do “pobre”? como esses quadros prévios, organizadores de discursos
materializados nos textos, de quadros interpretativos que explicam
determinadas atribuições de sentidos, são herdados e transmitidos?
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Quais são as formas de “apelo” a esses pré-discursos?
Para proceder à análise, mobilizamos as reflexões de Paveau
sobre memória e pré-discursos, reflexões que apresentamos na seção
dois deste artigo. Na seção seguinte, tratamos dos dados e propomos
algumas respostas, mesmo que parciais, para as questões que a
leitura do corpus permitiu apontar. Na sequência, apresentamos as
considerações finais do estudo.
MEMÓRIA E PRÉ-DISCURSOS

Paveau considera a memória uma das questões mais interessantes
em Análise do Discurso (AD), noção trabalhada a partir do trabalho
clássico de Courtine (1981). Como se sabe, o analista, ao estudar
o discurso comunista dirigido aos cristãos, propõe o conceito de
memória discursiva a fim de explicar “o que é enunciar, manter o fio de
um discurso, mas também repetir, lembrar, esquecer, para um sujeito
enunciador tomado nas contradições históricas do campo político?”
(Courtine, 1999, p.16, ênfase original).
No conjunto de respostas que oferece a essas questões, Courtine
leva em conta que há sempre já um discurso e que o enunciável é
exterior ao sujeito enunciador, retomando o conceito de interdiscurso
(Pêcheux) e a ideia de assujeitamento do sujeito. Fundamentando-se
nesse quadro teórico, o analista apresenta o que seriam as modalidades
de constituição no interdiscurso de um espaço de repetição: as formas
de discurso relatado, as transformações de enunciados (incluindo
apagamentos), os pré-construídos, todos esses fenômenos ligados à
sintaxe.
Em sua teoria dos pré-discursos, Paveau retoma do estudo de
Courtine, a saber, a pré-existência de sequências discursivas (o que é
chamado por ela de anterioridade). De acordo com a analista, a noção
de pré-constructo está na origem de sua reflexão, o que a leva a traçar
uma genealogia do conceito. Nessa, a ideia de “discurso prévio” de
natureza social figura em um dos primeiros textos de Pêcheux (1966).
Na sequência, continua Paveau, com as reflexões de Culioli,
que postulam a existência de um nível pré-lexical, a noção de préconstructo passa a ser elaborada em um plano linguístico. De
acordo com a analista, as noções de pré-constructo, interdiscurso e
intradiscurso não podem ser pensadas separadamente. Na reflexão
empreendida por Culioli e Pêcheux (1970), lembra Paveau, existem
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três níveis, a saber, o inassertado (em que as “origens” dos discursos
são esquecidas), o pré-assertado (nível pré-lexical) e o assertado (nível
da ocorrência). O pré-constructo, continua Paveau, diz respeito ao
inassertado já que “corresponde a uma sequência encaixada em uma
outra de modo invisível, com um efeito de evidência prévia” (2007, p.
316).
Pêcheux e Culioli, prossegue Paveau, concluem haver uma
relação de anterioridade do inassertado sobre o assertado, o que será a
base da teoria do pré-constructo articulado com o inter e intradiscurso,
teoria elaborada para explicar o funcionamento do discurso ideológico,
o que foi realizado por Courtine em sua pesquisa.
Para a analista, os anteriores discursivos, tais como formulados pela
primeira geração de analistas do discurso (quando Pêcheux ainda não
tratava especificamente de memória), estão “estreitamente conectados”
ao que ela chama de a memória do sentido. O enfraquecimento
da questão dos anteriores discursivos, nos trabalhos posteriores
dos analistas, pode ser explicado, segundo Paveau, ou porque se
simplificaram as noções de pré-constructo e interdiscurso, ou porque
noções provenientes de outras áreas (competência enciclopédica,
interacional, entre outras) constituíram respostas mais facilmente
mobilizáveis, ou ainda porque certas “etiquetas”, como saberes
compartilhados, estereótipos ou senso comum, vem contribuindo para
resolver o problema, nomeando-o. A analista ressalva que
Em todos os casos, parece ter-se perdido o que fazia
a riqueza e a exatidão da proposta de origem: o fato de
que o pré-constructo, como aliás o interdiscurso, não
depende da materialidade discursiva, e por isso não
pode ser identificado como um conjunto de discursos
concretamente proferidos, embora sendo linguisticamente
passíveis de análise (PAVEAU, 2007, p.317).

De acordo com Paveau, sua definição de pré-discurso é bastante
próxima da definição original de interdiscurso (“o que pode e deve ser
dito”), mas com a diferença de que os pré-discursos dizem respeito a
dados de natureza mais social e cultural do que ideológica e política.
Além disso, a analista assevera que esses se aplicam a todos os tipos de
discursos, dos mais ordinários (conversas informais entre adolescentes)
aos mais elaborados e controlados.
De fato, mesmo se inserindo no quadro da AD, em sua elaboração

54

v. 15 • n. 2 • p. 51-64 • jul./dez. 2019

da teoria dos pré-discursos, Paveau defende a ideia de que sejam feitos
certos “encontros interdisciplinares”, no caso entre a AD e o campo da
cognição social, aproximação que permitiria não só a evolução da AD,
mas também o tratamento de corpora diferentes dos primeiros objetos
de análise dessa disciplina (discursos ideológicos e fechados).
Dessa forma, a analista propõe que se leve em conta a dimensão
cognitiva dos pré-discursos, do conjunto de quadros pré-discursivos
coletivos (saberes, crenças práticas) que dão instruções para a produção
e a interpretação de sentidos no discurso. A analista sabe dos riscos de
tal proposta, a de articular ciências cognitivas e AD, mas argumenta
que, no primeiro campo, desde o fim dos anos 1980, desenvolveu-se
uma corrente sociocultural que permite que seja feita tal articulação.
São os trabalhos no domínio da cognição distribuída que
fundamentam as reflexões de Paveau sobre os pré-discursos e a
memória. De acordo com ela, essa forma de cognição “é cuidadosa
com a construção e transmissão de informações, não mais só através
dos saberes e competências retidas ‘na cabeça’ dos indivíduos” (2013,
p.33), mas inscritos (distribuídos) nos ambientes, em lugares e objetos
que podem servir de apoio à memória desses indivíduos, em um bloco
de notas ou em um tablet, por exemplo.
Sendo assim, a analista defende que a memória no discurso está
ligada às condições sócio-históricas e também cognitivas dos discursos,
aos pré-discursos que participam da elaboração e da circulação de
produções verbais dos sujeitos situados social e culturalmente. Nas
palavras de Paveau (2013, p.92):
Essa memória não é inata nem depositada como um
tesouro no espírito individual, mas depende da experiência
e do contexto, o que implica, certamente, que o discurso
não se inscreve unicamente na competência individual e
intencional dos sujeitos falantes (PAVEAU, 2013, p.92).

Como podemos perceber, a passagem afasta interpretações que
atribuam um caráter psicológico e intencional à noção de sujeito
com a qual trabalha a analista. No entanto, parece-nos não se tratar
de um sujeito assujeitado (como aquele que fundamenta o estudo
de Courtine), uma vez que Paveau afirma aderir a uma “concepção
externalista do espírito”, como proposta pelo neurólogo A. Damasio
(2002).
Portanto, não se trata de uma memória individual, mas de uma
memória coletiva. Paveau explica que a noção de memória coletiva
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aparece no trabalho de Halbwachs, filósofo alemão que se contrapõe
à ideia de que a lembrança é individual, argumentando “que a
ilusão de lembrar-se por si mesmo deve-se ao caráter aparentemente
imperceptível da influência do meio social” (Paveau, 2013, p.92).
Segundo a analista, o interesse pela noção de memória coletiva
em AD deve-se à sua dimensão construtivista, já que para Halbwachs
“a memória coletiva é reconstrução do passado com o propósito de
organizar o presente e não restituição da identidade de um passado
conservado” (Paveau, 2013, p.92).
Nas reflexões de Paveau, o aspecto construtivista da memória
aparece na função de cognição e de recognição que a analista atribui
a essa noção. Para explicá-la, exemplifica com a fala “É Beirute”
enunciada diante do quarto em desordem de um adolescente: “a
referência a Beirute não se satisfaz evidentemente a transportar uma
memória histórica, mas constitui uma ferramenta cognitivo-discursiva
que (re) categoriza ironicamente a constatação de uma desordem [...]”
(2013a, p.151).
Paveau cunha o conceito “linhagens discursivas” para nomear
os dispositivos representacionais internos e externos que permitem a
herança e a transmissão de conteúdos semânticos ligados a saberes,
crenças e práticas, dispositivos ligados a lugares de memória. Nas
palavras da analista:
No meu exemplo, o nome próprio “Beirute” é um
desses lugares de memória, que é também “agente de
distribuição”. Os valores associados ao nome, as evocações
icônicas (televisivas, fotográficas, cinematográficas) que
ele não deixa de suscitar, os traços prototípicos dos quais
ele é dotado (a destruição de Beirute transformou-se no
protótipo da destruição da cidade em guerra) são elementos
suficientes que passam pelos canais da memória cogntivodiscursiva (PAVEAU, 2013a, p.152).

Na reflexão de Paveau, os lugares de memória são uma forma de
apelo aos pré-discursos. A analista, como vimos, não identifica prédiscursos a formas linguísticas, embora postule que esses possam ser
apreendidos e analisados. No caso do exemplo, não é o nome próprio
“Beirute” que formula explicitamente os estragos provocados pela
guerra, mas ele constitui um apelo a pré-discursos, a conhecimentos
prévios depositados na memória e nos ambientes de quem enuncia a
fala “É Beirute”.
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Os estudos de Paveau exploram, além do nome próprio, outros
lugares de memória, destacando que esses são essencialmente lexicais,
traço que objetivamos explorar na análise dos dados.
Pelo exposto, podemos perceber a relevância das reflexões de
Paveau sobretudo no que se trata de oferecer respostas a questões ligadas
a saberes prévios que explicam os sentidos que os sujeitos atribuem
em suas produções verbais. Tendo por fundamentação os conceitos de
memória cognitivo-discursiva e de pré-discursos, passemos à análise
do corpus.
OS POBRES VÃO À PRAIA

Como dissemos, reunimos um conjunto de textos recolhidos
a partir de uma busca no Google utilizando a expressão “os pobres
na praia”. Desses, selecionamos um total de quatro textos que se
referem à repercussão do vídeo divulgado pelo Youtube em 2015, o
documentário da TV Manchete intitulado “Os pobres vão à praia”.
Os textos selecionados, provenientes de jornais e revistas, veiculam
enunciados de um grupo de moradores da zona sul que se pronuncia
contra a presença de jovens pobres nas praias. O comentário abaixo,
que aparece na maioria dos textos que trata do episódio, teve grande
repercussão:
(1)Eu venho à praia na Barra, porque botaram uns ônibus
horrorosos, de onde saem umas pessoas completamente horríveis que
vão lá sujar a praia. Não podem tirar o pessoal do Méier e levar para a
praia em Copacabana, porque não posso conviver com quem não tem
o mínimo de educação (…) Tenho horror de olhar para essas pessoas
e sacar que são do mesmo país que eu. Não são brasileiros não, são
sub-raça, afirmou, no programa, uma jovem de 18 anos que hoje é
advogada e diz sentir vergonha de suas declarações daquela época.
O que poderia explicar a fala da moradora da zona sul carioca?
O que a leva a enunciar tal comentário quando se depara com jovens
pobres e negros (“o pessoal do Méier”) em “sua” praia? Como dissemos,
os conceitos de pré-discursos e de memória são produtivos para tentar
responder a essas questões.
Vimos que os pré-discursos são quadros prévios (saberes, crenças,
práticas) que dão instruções para a produção e interpretação de
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sentidos. Esses quadros estão armazenados na memória e distribuídos
nos ambientes, no caso, o que é falado sobre os “pobres na praia”,
como são retratados, sentidos que circulam nas mídias, por exemplo.
Como apontamos, Paveau considera que os pré-discursos se
manifestam no fio do discurso, nos lugares de memória, e podem ser
observados no que denomina apelo aos pré-discursos. Em (1), aparecem
lugares de memória que apelam a determinados pré-discursos que
atribuem a “pobres na praia” sentidos altamente negativos. O léxico é
um desses lugares, o que pode ser constatado pelos termos e expressões
empregados para fazer referência ao “pessoal do Méier”: umas pessoas
completamente horríveis, quem não tem o mínimo de educação, essas
pessoas, sub-raça.
A forma de apelar a pré-discursos por meio do léxico pode ser
apreendida também no corpo dos textos que veiculam os comentários
preconceituosos. Vejamos os seguintes:
(2) Por mais que o programa tente apresentar aquela turma que
vem de longe como “selvagens”, não havia ameaça no comportamento
deles.
(3) No episódio “Os pobres vão à praia”prevalecem opiniões de
banhistas da Zona Sul que atacam os “forasteiros”.
Como podemos observar, os nomes que fazem referência
aos jovens mencionados pela autora em (1) aparecem aspeados,
sinalizando que os locutores dos textos se distanciam do ponto de
vista (do quadro interpretativo) segundo o qual esses jovens seriam
selvagens e forasteiros. Temos, portanto, formas de apelo a um prédiscurso que é rejeitado.
A rejeição pode se dar pela mobilização de pré-discursos
diferentes daquele as quais as nomeações presentes em (1) permitem
evocar. Vejamos o trecho seguinte retirado do mesmo texto em que o
depoimento da jovem é reproduzido:
(4) Os invisíveis do morro impuseram sua existência aos bemnascidos do asfalto, despertando a ira dos filhos de Copacabana e de
Ipanema que, acuados, se viram obrigados a migrar para as areias da
Barra da Tijuca.
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A nomeação os invisíveis do morro não apela ao mesmo
pré-discurso que o fazem as expressões sub-raça, umas pessoas
completamente horríveis ou mesmo os selvagens. Ela permite evocar
saberes, um quadro interpretativo ligado a uma história de descaso e
de exclusão por parte dos bem nascidos do asfalto, exclusão que leva
“os invisíveis” a impor sua existência e não somente vivê-la.
Nos dados selecionados, o apelo a pré-discursos que atribuem
sentidos negativos aos jovens “invasores” ocorre também pela dêixis
memorial. Paveau (2013) explica que se trata “de sintagmas nominais
demonstrativos, que se referem aos saberes supostos presentes na
memória do interlocutor e que provocam um efeito de empatia”
(pp.195-196). Retomemos uma passagem do depoimento da jovem:
(5) Tenho horror de olhar para essas pessoas e sacar que são do
mesmo país que eu.
Podemos observar que o sintagma demonstrativo essas pessoas
constrói uma referência enciclopédica, isto é, refere-se a um saber
supostamente partilhado entre o locutor do trecho e seu interlocutor,
remete a crenças partilhadas por um coletivo (algo como “todos
sabem quem são/como são essas pessoas”). O efeito de empatia
pode ser produzido se o interlocutor (não só o repórter que colheu o
depoimento, mas também os leitores do trecho quando reproduzido
nos textos jornalísticos que coletamos) partilharem as mesmas crenças
daquelas da autora do depoimento. Consideramos que os distintos
pré-discursos encontrados nos dados exemplificam o caráter cultural
e social da noção.
Como destacamos, Paveau confere à memória uma função
construtiva, o que pode ser verificado no fenômeno da (re) categorização,
exemplificado com o emprego do nome próprio “Beirute”. Nos dados
selecionados, embora não tenhamos encontrado nomes próprios
exercendo essa função, apreendemos metáforas que cumprem o papel
de ordenar o “mundo”, no caso, a presença de pobres nas praias, em
discurso. Vejamos a seguinte ocorrência:
(6) O Rio acreditou, durante muitas décadas, na fantasia de que
a praia era o espaço mais democrático da cidade. (...) Mas a fantasia
só começou a ser destruída há uns 30 anos quando, enfim, uma linha
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de ônibus teve a ousadia de sair de longe — longe para quem mora
na Zona Sul — e desembarcar seus passageiros na até então intocada
Ipanema. A grita foi geral. “Nuvens negras sobre Ipanema”, denunciou
a manchete de um jornal de grande circulação na época.
A metáfora nuvens negras sobre Ipanema traz implícita a
comparação entre nuvens negras e jovens pobres que ousaram ir a
praias da Zona Sul. Ela possibilita evocar uma memória ligada a danos,
estragos, uma vez que sinaliza que o sol não deve aparecer, a praia
(diversão) está comprometida, está morta (as nuvens negras evocam
também a figura de urubus). Ressalte-se que a metáfora não funciona
apenas sob a forma de analogia, mas constrói sentidos sobre o mundo,
ordena-o, no caso categoriza a presença de jovens pobres em Ipanema
em termos de destruição e morte.
Ainda em relação às manifestações linguísticas dos pré-discursos,
Paveau destaca formas por ela denominadas organizadores textuaiscognitivos que funcionam entre a elaboração mental e a organização
textual. Dentre eles, a antítese, uma manifestação bastante presente
nos dados que recolhemos.
A antítese, lembra Paveau, é um organizador de como
percebemos o mundo e os discursos. Isso porque constitui um modelo
de aprendizagem muito presente na cultura ocidental, o que leva
os sujeitos a ordenar suas experiências cotidianas, suas relações, de
acordo com esse modelo. Retomemos um trecho em que figura uma
oposição binária:
(7) Tenho horror de olhar para essas pessoas e sacar que são do
mesmo país que eu.
A fala da jovem revela uma organização do mundo e das relações
humanas reduzida à oposição eu X eles. Podemos dizer que se trata
de uma significância binária inscrita em uma longa memória de prédiscursos (e discursos) sobre a presença de pobres na praia, ou seja, a
abordagem desse assunto costuma ocorrer em termos antitéticos (eles
sujam a praia eu não, por exemplo). Vejamos mais uma ocorrência:
(8) Não sou contra pobre nem nada. Mas eu venho à Praia do
Pepê porque eu estou aqui junto dos meus.
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Trata-se da fala de um jovem transcrita em um dos textos
jornalísticos que reunimos. Embora a oposição não esteja explícita,
é ela que organiza a apreensão do mundo e sua organização em
discurso: meu espaço, meu pessoal X o espaço deles, eles.
De onde viriam os quadros interpretativos que explicam falas
tão preconceituosas? Para responder a essa questão, recorremos a
uma das características dos pré-discursos apontada por Paveau – sua
transmissibilidade.
Ao discorrer a respeito daquilo que concerne ao coletivo nos
quadros pré-discursivos, Paveau (2013) elucida que a coletividade se
desdobra em dois eixos: o sincrônico e o diacrônico. O primeiro diz
respeito à construção, difusão e circulação de saberes e crenças na
sociedade em geral, uma partilha de saberes que é fruto da interação
entre sujeitos e seu ambiente, este incluindo o que a analista denomina
de tecnologias discursivas.
O eixo diacrônico se refere à transmissão no tempo, ao coletivo,
àquilo que os sujeitos recebem de discursos anteriores. Nesse ponto,
entendemos que a transmissão de saberes acerca de “pobres na
praia”, de sentidos negativos ligados à figura do pobre nesse espaço
(e em outros), dá-se por meio de estereótipos que circulam em nossa
sociedade.
As reflexões de Paveau (2013) retomam a concepção de
estereótipo com a qual trabalha Amossy (1991), uma concepção que
leva em conta a atividade mental do sujeito:
O estereótipo é uma construção de leitura. Quer dizer
que o estereótipo não existe em si. Ele só aparece para
o observador crítico ou para o usuário que reconhece
espontaneamente os modelos de sua coletividade. Emerge
quando, selecionando os atributos ditos característicos de
um grupo ou de uma situação, reconstituímos um esquema
familiar (AMOSSY, 1991, p. 22 apud PAUVEAU, 2013,
p.60).

O estereótipo pode ser definido como um enquadre de saber
que tem um papel instrucional para a produção e a interpretação de
sentidos, um modelo coletivo fixo a partir do qual os sujeitos “leem” o
real, interpretam-no. Desse modo, equivale a pré-discursos, a saberes
anteriores, no caso, a saberes cristalizados e imutáveis partilhados por
uma coletividade. Em relação ao tema os pobres na praia, é possível
dizer que evoca determinados estereótipos sobre a figura do pobre.
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“Pobre é sujo” ou “Pobre é ladrão/desonesto” são enunciados que
não precisam ser ditos, mas constroem um enquadre de saber que dá
instruções acerca do que dizer (o que pode e deve ser dito) sobre a
figura do pobre.
Como vimos, Paveau considera que a memória não só armazena
esses saberes prévios, o “reino de significações” anteriores, mas também
o transmite de discurso em discurso através do tempo. A memória é,
pois, o principal agente de transmissão de pré-discursos. Em se tratando
de nosso estudo, podemos dizer que os pré-discursos sobre a figura do
pobre que se identificam a estereótipos têm uma memória de longa
duração e permitem explicar as falas preconceituosas transcritas nos
textos selecionados.
Para finalizar, é importante destacar que em um dos textos
selecionados aparece uma entrevista com a jovem de 18 anos cuja fala
foi veiculada no documentário da TV (trecho 1). Vejamos o seguinte
trecho da reportagem:
(9) Aos 47 anos, ela diz ainda ter horror, mas de quem tem hoje
um discurso igual ao seu ou quem a parabeniza por suas declarações
carregadas de preconceito.”Mudei de opinião. Evoluí. Não sou mais
essa pessoa. Por isso resolvi colocar minha cara a tapa, em vez de
pedir para tirarem o vídeo do ar”, diz Moss à BBC Brasil.
Depois de quase três décadas, não mais se admitem falas
preconceituosas, leis foram criadas para tentar proteger o direito das
pessoas. Como pensar essas mudanças levando em conta o conceito
de memória e de pré-discursos? Recorremos, mais uma vez, aos
trabalhos de Paveau, em específico àquele no qual a analista reflete
sobre linguagem e moral (2015). Nele, a analista discorre sobre a
memória das palavras e sua dimensão ética.
A analista considera a existência do que chama de discurso
virtuoso, ou seja, o discurso “ajustado aos valores vigentes na realidade
complexa e instável dos agentes e de seus ambientes” (Paveau, 2015,
p.214). Esse ajuste, explica engloba três elementos: os agentes e suas
relações, o mundo (a realidade e suas representações) e, por último,
a memória discursiva das sociedades (constituídas pelo conjunto de
produções verbais), imbricados em um sistema ao mesmo tempo
discursivo, cognitivo e ético.
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Dessa forma, no depoimento da jovem de dezoito anos não
ocorre o discurso virtuoso, o que pode ser constatado pela repercussão
que causou, pela onda de indignação que suscitou, visto que esse
depoimento está desajustado no que diz respeito aos agentes e suas
relações nos dias de hoje (o valor de respeito ao ser humano). Em (9),
a fala da mulher, em 2015 com 47 anos, procura se ajustar às relações
que devem presidir o convívio entre os sujeitos na contemporaneidade,
bem diferentes daquelas que existiam quando da gravação do
documentário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, analisamos as repercussões da divulgação de um
vídeo valendo-nos das reflexões de Paveau (2007, 2013, 2013a) a
respeito de pré-discursos e de memória. Para isso, selecionamos textos
jornalísticos que abordavam o tema “os pobres na praia” apontando
alguns lugares de apelo a pré-discursos, o léxico, sobretudo,
destacando termos e expressões altamente depreciativas, usadas para
fazer referência aos jovens “invasores” das praias da zona sul carioca.
Também pudemos encontrar nos dados metáforas e antíteses com
função cognitivo-discursiva, isto é, ao mesmo tempo em que ordenam
e categorizam o mundo, no caso da metáfora fazendo uma analogia
entre jovens e nuvens negras, no da antítese, organizando o mundo em
uma oposição binária (eu X eles), discursivizam-no.
Discutimos a questão da transmissibilidade dos pré-discursos
depreendidos com a noção de estereótipo. Em nossa avaliação,
existem quadros de saber cristalizados sobre a figura do pobre que
são herdados e transmitidos em nossa sociedade e constituem uma
memória de longa duração.
Por fim, para explicar as mudanças nos depoimentos veiculados
no documentário (final dos anos 1980) e na entrevista (2015), recorrendo
às reflexões de Paveau (2015), apontamos a necessidade de a fala dos
sujeitos estar ajustada a valores vigentes da sociedade. Com certeza,
o depoimento da jovem no documentário da TV Manchete está em
desajuste com os valores defendidos em nossa sociedade atual, o que
explica as mudanças. Na fala, pelo menos.
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RESUMO:

Nos últimos anos, multiplicaram-se as pesquisas sobre a
formação do leitor de literatura. A escola, sendo o espaço natural de
aprendizagem e descoberta da leitura literária, tem se tornado objeto
preferencial dessas investigações. Afinal, formar leitores de literatura
requer uma educação literária, e esta, por sua vez, exige um processo
de ensino-aprendizagem que somente acontece no espaço escolar.
Nesse sentido, este trabalho inscreve-se no campo dessas descobertas,
propondo algumas reflexões. Inicialmente, buscou-se refletir sobre
o letramento literário e a mediação de leitura enquanto processos
que procuram promover práticas leitoras no sentido de orientar essa
formação do leitor; posteriormente, refletiu-se sobre alternativas
metodológicas que buscam guiar as atividades de leitura do texto
em sala de aula. Nesse sentido, a proposta deste artigo consiste em
promover um diálogo entre a sequência básica de Cosson (2016) e
as estratégias de leitura propostas por Girotto e Souza (2011), sendo
a metodologia desses pesquisadores aplicada à leitura do conto O
cavalo imaginário, do escritor Moacyr Scliar; leitura esta que pode
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ser apresentada em turmas de 8°e/ou 9° anos. Dessa forma, concluiuse que, no espaço escolar, é preciso tanto mediar quanto ensinar a
leitura literária, propagando o prazer e a aprendizagem; mas esta, por
sua vez, só ocorre quando a abordagem do texto de literatura é feita
por meio de estratégias efetivas e sistematizadas que levem o aluno a
compreender que a literatura se faz linguagem.
Palavras-chave: Formação do leitor de literatura; letramento literário; mediação de
leitura; estratégias de leitura.
ABSTRACT:

In recent years, researches on the formation of the literature
reader have multiplied. The school, being the natural space for learning
and discovering literary reading, has become the preferred object of
these investigations. After all, training readers of literature requires
literary education, which in turn requires a teaching-learning process
that only happens in the school space. In this sense, this work fits in
the field of these discoveries, proposing some reflections. Initially, we
sought to reflect on literary literacy and reading mediation as processes
that seek to promote reading practices in order to guide this formation
of the reader; later, it was reflected on methodological alternatives that
seek to guide the activities of reading the text in the classroom. In this
sense, the purpose of this article is to promote a dialogue between the
basic sequence of Cosson (2016) and the reading strategies proposed
by Girotto and Souza (2011), the methodology of these researchers
was applied to the reading of the tale O Cavalao Imaginário, by
Moacyr Scliar; This reading can be presented in 8th and / or 9th grade
classes. Thus, it was concluded that, in the school space, it is necessary
to mediate as well as to teach literary reading, propagating pleasure
and learning; but this, in turn, only occurs when the approach of the
literature text is made through effective and systematized strategies that
lead the student to understand that literature is language in use.
Keywords: Formation of the literature reader; literary literacy; reading mediation;
reading strategies.
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INTRODUÇÃO

O contato entre leitores e literatura ocorre em diversos meios e
de diversas formas. Ele se realiza tanto em espaços presenciais quanto
em espaços virtuais; materializando-se na família, na biblioteca (da
escola, da universidade, da comunidade), no grupo de leitura; nas redes
sociais voltadas exclusivamente para leitores1, onde é possível escolher
e discutir com autonomia os textos a serem lidos. Além disso, essa
aproximação ocorre por meio de diferentes manifestações literárias,
pois essas se apresentam também em outras formas de arte e em outros
tantos suportes e meios que não apenas o escrito. No entanto, apenas
esse contato, por vezes um tanto superficial, não é suficiente para
a formação do leitor de literatura, este é formado por meio de uma
educação literária, e esta, por sua vez, requer um processo de ensinoaprendizagem que somente acontece na escola. Desse modo, é por
isso que o trabalho com a literatura feito no espaço escolar destacase entre as pesquisas sobre o fenômeno da leitura literária, recaindo
especial atenção ao trabalho desenvolvido pelo professor; afinal, é
sobre ele que incide a responsabilidade por promover o encontro entre
alunos e literatura, sendo o seu papel fundamental para a formação do
leitor literário.
Refletir sobre letramento literário e mediação de leitura fazse relevante uma vez que ambos os processos visam a formação
do leitor e, atualmente, suas práticas têm sido defendidas na escola
para o alcance dessa finalidade. Sabe-se que a escola representa o
espaço privilegiado para a aprendizagem, a descoberta e o prazer da
leitura, sendo, portanto, necessária e urgente a construção de formas
diversificadas, criativas e eficazes para não apenas se ensinar a ler,
mas formar leitores na escola. É nesse contexto que as práticas leitoras
resultantes desses processos se tornam relevantes dentro do espaço
escolar. No entanto, letrar literariamente e mediar leitura guardam
algumas diferenças; enquanto o primeiro torna o aluno consciente de
que a literatura também é um uso social da linguagem, e que esta
exige aprendizagem; o segundo é marcado por práticas leitoras que
objetivam revelar o prazer que advém do ato de ler. Nesse sentido,
1 Como exemplos dessas redes sociais, pode-se citar: Livreto, Orelha de livro, Skoob, Livralivro, entre outras,
em que os usuários podem classificar os livros lidos, marcar suas próximas leituras e interagir, trocando opiniões
sobre as obras lidas.
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entende-se, aqui, que é possível mediar e ensinar a leitura da literatura
na escola, desenvolvendo o prazer e a aprendizagem.
Mas, para a mediação e o ensino da leitura literária tornarem-se
realidade na escola, a reflexão sobre a melhor maneira de trabalhar
com o texto em sala de aula é fundamental. Detendo o texto literário
suas particularidades, as atividades de leitura que o envolvem
precisam explorá-lo de modo que o aluno se torne consciente dessa
singularidade. O discente precisa compreender que dominar a leitura
da literatura significa dominar um universo que se faz linguagem;
por isso cabe a reflexão sobre formas diversificadas de abordagem
do texto. Assim sendo, muitos pesquisadores da área têm proposto
metodologias alternativas, como Cosson (2016) e Girotto e Souza
(2011), cujas pesquisas propõem formas efetivas e sistematizadas
de lidar com o texto. O primeiro oferece como alternativa uma
sequência (a básica, para o Ensino Fundamental, e a expandida, para
o Ensino Médio) com etapas distintas; já as pesquisadoras apresentam
estratégias de leitura. Embora suas metodologias sejam diferentes, elas
se encontram em alguns pontos. Ambos os estudiosos, por exemplo,
defendem o momento da leitura; e, aqui, acredita-se ser a etapa em
que se deve privilegiar o uso das estratégias de leitura para enfocar o
texto, mostrando suas particularidades.
Dessa forma, para a atividade de leitura literária a partir do
diálogo entre a sequência básica de Cosson (2016) e as estratégias
de leitura de Girotto e Souza (2011), escolheu-se o conto O cavalo
imaginário, do escritor gaúcho Moacyr Scliar. A escolha por esse
gênero deve-se ao fato de que os contos são narrativas curtas, indo
ao encontro, portanto, da prática de leitura em sala de aula, uma vez
que sua análise não exige muitas horas; e da preferência dos jovens,
que, fora da escola, têm dado destaque a essas narrativas. Já a opção
por esse conto em particular, considerou o fato de que, por meio dele,
foi possível aplicar as estratégias de leitura de forma a potencializar
o seu uso e desvendar as múltiplas leituras que a literatura oferece.
Assim, a atividade de leitura oferecida no espaço deste artigo pode ser
aplicada em turmas de 8° e/ou 9° anos, pois, nessas séries, os alunos
já são leitores críticos, isto é, aqueles leitores que têm capacidade de
lidar com todas as estratégias de leitura, refletindo sobre seu uso e
importância para a compreensão das múltiplas leituras que o texto de
literatura oferece.
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Deseja-se, assim, com este trabalho, traçar um caminho de
reflexões e práticas no qual o docente comprometido com o ensinoaprendizagem de seus alunos possa trilhar, para que ele vislumbre ser
possível sim formar leitores de literatura na escola. Estes, por sua vez,
poderão sair desse espaço munidos do conhecimento necessário para
transitar em outros lugares, sejam reais ou virtuais, onde eles também
se encontram com o texto de literatura. Almeja-se, em resumo, com
este estudo, poder contribuir para promover o ensino da leitura
literária na escola, com vistas à formação e desenvolvimento do leitor
de literatura: leitor autônomo, capaz de selecionar suas leituras, de
ler movido pelo prazer estético proporcionado pela especificidade da
linguagem literária, produzindo sentidos no diálogo com o texto, e
entendendo que esse universo que se faz linguagem é imprescindível
para sua formação humana e social.
A FORMAÇÃO DO LEITOR DE LITERATURA: LETRAMENTO LITERÁRIO
OU MEDIAÇÃO DE LEITURA?

Segundo Cosson e Souza (2011), o letramento literário faz
parte da expansão do uso do termo letramento, integrando o plural
dos letramentos, sendo, portanto, um dos usos sociais da escrita. No
entanto, o letramento literário consiste em uma prática única, pois usase a linguagem escrita na construção de um universo ora narrativo ora
poético, isto é, na construção da literatura, e esta, por sua vez, “ocupa
um lugar único em relação à linguagem” (COSSON; SOUZA, 2011, p.
102). Como afirma Cosson:
A literatura não apenas tem a palavra em sua constituição
material, como também a escrita é seu veículo
predominante. A prática da literatura, seja pela leitura, seja
pela escritura, consiste exatamente em uma exploração das
potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, que
não tem paralelo em outra atividade humana (COSSON,
2016, p. 16).

Nesse sentido, a literatura faz-se linguagem, sendo um exercício
de exploração das palavras em que se busca, por meio delas, construir
sentidos múltiplos, seja pela tessitura ficcional das narrativas ou pelo
arranjo sonoro, visual da poesia. Assim, o letramento literário consiste
em um uso individual, mas também social da linguagem escrita. Dessa
forma, como afirmam Cosson e Souza (2011, p. 102), “o letramento feito
com textos literários proporciona um modo privilegiado de inserção
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no mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a partir
dela mesma”. Assim, letrar literariamente corresponde a proporcionar
a experimentação da palavra escrita por ela mesma, isto é, adentra-se
um universo feito linguagem pela própria linguagem.
Além disso, observa-se que o letramento realizado com textos de
literatura, conforme ressalta Pinheiro (2006 apud VIEIRA, 2015, p. 121),
“de um modo geral, acaba envolvendo somente o fenômeno da leitura.
As habilidades de escrita literária não costumam ser cobradas dos
indivíduos, uma vez que são concebidas como escolhas individuais”.
Dessa maneira, o letramento literário se efetiva na leitura, uma vez
que a prática de escrita literária ainda não é muito incentivada em
espaços sociais diversos em que a literatura esteja presente. Esse tipo
de leitura, por sua vez, encontra no espaço privilegiado da escola seu
efetivo exercício, pois “o letramento literário precisa da escola para
se concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo específico
que a mera prática de leitura de textos literários não consegue sozinha
efetivar” (COSSON; SOUZA, 2011, p. 102). Entende-se, dessa maneira,
que a escola é a instituição que orienta o aluno-leitor no entendimento
de que ler literatura é mais do que realizar leituras diversas, é também
entender como se constrói esse universo feito linguagem.
Nesse sentido, considerando o letramento literário como o
processo de apropriação da linguagem literária que se realiza na
leitura e na escola, é que se faz relevante destacar a finalidade de
letrar literariamente o aluno. O objetivo do letramento literário
consiste na formação do leitor, mais especificamente na formação do
leitor de literatura. A educação literária que ocorre no espaço escolar
deve visar à formação e ao desenvolvimento do leitor literário, este
pode ser entendido como o indivíduo capaz de “não apenas [...] ler
e compreender gêneros literários, mas [que] aprendeu a gostar de ler
literatura e o faz por escolha, pela descoberta de uma experiência de
leitura distinta, associada ao prazer estético (BARBOSA, 2011, p. 148).
Para Paulino e Pinheiro (2004 apud SILVA 2015, p. 23):
A formação de um leitor literário significa a formação de
um leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie
construções e significações verbais de cunho artístico, que
faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor tem
de saber usar estratégias de leitura adequadas aos textos
literários, aceitando o pacto ficcional proposto, com
reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade,
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intertextualidade, interdiscursividade,
criação de linguagem realizada [...].

recuperando

a

Assim, letrar literariamente o aluno na escola significa formar
leitores autônomos, leitores que sabem fazer suas escolhas dentro
de um vasto rol de textos, que compreendam a especificidade das
manifestações literárias, sua linguagem artística, que apreciem tal
linguagem, que saibam usar as estratégias adequadas para abordar o
texto e, por fim, reconheçam a importância do texto de literatura na
sua formação não somente enquanto leitor, mas também enquanto
sujeito reflexivo, criativo e crítico.
Desse desejo de formar leitores, seja no espaço da escola, seja
em outros espaços sociais, nasce a busca por caminhos atrativos,
por metodologias inovadoras que oportunizem aos alunos e a outros
sujeitos o encontro com o texto e a, consequente, formação leitora.
Um desses caminhos, que muito se debate atualmente, é representado
pela noção de mediação de leitura. Cosson (2015), em A prática da
leitura literária na escola: mediação ou ensino?, mostra a relevância
desse tema apontando a oferta de cursos voltados para a formação de
professores mediadores e trabalhos acadêmicos produzidos nos últimos
anos que tiveram como ponto de partida o tema da mediação de leitura.
Ele observa que “são diversos os agentes, as propostas e as posições
metodológicas e teóricas que alimentam os estudos acadêmicos, os
cursos, as oficinas, as capacitações e as próprias atividades dentro e
fora da escola envolvendo a mediação de leitura” (COSSON, 2015, p.
163).
A mediação de leitura, por sua vez, consiste em práticas que
visam, inicialmente, colocar o leitor em contato com o livro, ou
seja, possibilitar o acesso ao livro. Além disso, as práticas leitoras na
mediação de leitura são construídas a partir da ideia de promoção
do encontro entre leitor e texto; esse encontro, por sua vez, ocorre
por meio do diálogo, da liberdade, da autonomia, do respeito à
realidade, às experiências vividas, interesses e expectativas dos sujeitos
envolvidos. Em outras palavras, mediar a leitura significa um convite
a um exercício dialógico proporcionado pela leitura, sobre a leitura e
sujeitos envolvidos nessa prática. Conforme Lima (2018, p. 7):
A mediação da leitura caracteriza-se pelas relações
dialógicas entre os sujeitos, o texto mediado e o ato
mediador. É um diálogo constituído de múltiplas vozes
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e narrativas, de natureza dinâmica, flexível e crítica. Em
forma de diálogo, a mediação pode ocorrer em diferentes
formatos para públicos diversos em [diversas] ambiências
[...] Na dialogicidade da mediação da leitura para conectar
pessoas e textos [...].

Nesse processo dialógico, cabe a um mediador a responsabilidade
pelo desenvolvimento das tarefas de mediação, isto é, o mediador
é o indivíduo responsável por proporcionar o acesso ao livro, por
promover o encontro entre leitor e texto e por mediar o diálogo entre
os sujeitos envolvidos nas práticas leitoras. Ainda segundo Lima (2018),
um mediador de leitura:
a) Inicialmente, deve tratar-se de um(a) leitor(a), alguém que
gosta de ler. É um(a) leitor(a) crítico(a), cujas experiências
são partilhadas no processo de interação com o outro;
b) Além da experiência de leitura, é necessário gostar
de comunicar-se, de falar do que lê, compartilhar seus
repertórios e afetividade;
c) Percebe na mediação a possibilidade de mudança a
ser realizada no cotidiano das pessoas, de modo que
compreendam o espaço que a leitura ocupa em suas vidas;
d) Compreende as diferentes fases pelas quais um leitor
se constrói e se torna íntimo da leitura, sem exigências,
deixando fluir, sem estabelecer juízos (LIMA, 2018, p. 9).

Assim, um mediador de leitura precisa ser dotado dessas
características; para ser mediador, precisa ser também leitor, mais
que isso, precisa gostar de ler, de interagir, de partilhar leituras, sem
juízos pré-estabelecidos, ser capaz, portanto, de promover o diálogo,
aceitando as interpretações dos sujeitos envolvidos. O mediador
é aquele leitor encantado com as histórias que leu e das quais se
apropriou, fazendo delas parte de si, só assim, também conseguirá
encantar o outro, mostrando a ele o prazer que advém da leitura;
é aquele que objetiva oportunizar um encontro prazeroso, sem
cobranças, entre leitores e texto literário.
Nesse sentido, diante do exposto, é que se tem defendido
a presença da mediação de leitura e de professores mediadores na
escola. Cosson (2015) observa que a mediação de leitura literária está
associada a práticas de lazer, de fruição e deleite, cujo objetivo é levar
o aluno a ler diversificadamente e com prazer, destinando ao professor
o papel de facilitador do acesso ao livro, desenvolvendo o hábito de
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ler tanto na escola como fora dela. Ele ressalta, porém, que, embora as
ideias relacionadas à mediação de leitura e professor mediador venham
ao encontro das demandas de estudiosos do letramento literário, tais
como a autonomia do leitor, a necessidade do professor também ser
leitor de literatura, a formação do leitor e o encontro entre leitor e
texto, essa prática parece recusar à escola e ao professor a função de
ensinar. O pesquisador observa que é preciso compreender o papel do
professor e da escola como responsáveis pelo ensino.
Não se pode negar ao professor o lugar de conhecimento,
planejamento e execução do ensinar que é próprio de sua
atuação. Assim como que não se pode advogar um ensino
que ignore a condição de sujeito do aluno e o processo
de interação que é o ensinar e o aprender na sala de aula
(COSSON, 2015, p 169).

Nesse sentido, o autor questiona a mediação de leitura literária
na escola, observando que as práticas leitoras desenvolvidas nessa
mediação, embora possam representar a satisfação de antigas
demandas do letramento literário, resultam no esvaziamento da
função do professor. Além disso, esquece-se, às vezes, o fato de que a
linguagem literária exige, sim, um processo de ensino-aprendizagem.
Como ressalta Cosson (2010), a linguagem literária não dispensa a
aprendizagem; “a leitura literária implica códigos, protocolos, práticas
e convenções que identificam o que é literatura e informam sobre
os diversos modos de ler o texto literário” (COSSON, 2015, p. 169).
Ele acredita, porém, que a mediação de leitura literária não pode ser
reduzida à ideia de que seja uma prática voltada apenas ao incentivo
do ato de ler literatura por meio de um professor mediador apaixonado
por esse ato, dispensando, assim, uma formação específica. Dessa
forma, o ensino de literatura na escola não pode ser igualmente
reduzido à ideia de que seu objetivo é proporcionar o prazer de ler.
Dessa maneira, entende-se a importância da mediação de
leitura e do professor mediador na escola, já que suas práticas leitoras
almejam igualmente promover a formação do leitor de literatura por
meio de atividades que despertem o prazer no ato de ler e o encontro,
a conexão entre texto e leitor. No entanto, acredita-se que a verdadeira
experimentação da literatura e da leitura ocorre quando o leitor, mais
que encontrar satisfação e deleite nesse exercício, compreende que
a literatura se faz linguagem, que ela possui características próprias
que se manifestam na construção de sua materialidade linguística.
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Essa experimentação só acontece, assim, quando o professor, além de
mediar, ensina como adentrar esse universo literário.
Por isso, faz-se necessário que o professor seja, sim, leitor
experiente, com rico repertório de leituras, bem como possua domínio
da esfera literária e formação e conhecimento sobre a melhor maneira
de se trabalhar com o texto em sala de aula. Nesse aspecto, é que se
considera de grande relevância a pesquisa e o conhecimento sobre
alternativas metodológicas que buscam orientar as atividades de leitura
e de abordagem do texto literário. A utilização da metodologia e de
estratégias efetivas e sistematizadas de leitura permite levar o aluno
a adentrar e compreender a linguagem literária e sua especificidade;
permite, assim, ensinar a ler literatura. Dessa forma, almeja-se uma
abordagem da literatura na escola que tanto ensina quanto media o
encontro do leitor com o texto de literatura.
ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS: APRENDENDO A LER LITERATURA

O leitor literário competente, pode-se dizer, é aquele capaz
de selecionar suas leituras ao se deparar com um vasto rol de textos
literários. Essa seleção, por sua vez, será ancorada na certeza de que o
texto escolhido, além de lhe proporcionar um prazer estético singular,
não lhe devolverá ao mundo da mesma forma, isto é, o leitor não
mais será o mesmo após a leitura. É esse tipo de leitor que as práticas
leitoras promovidas na escola devem almejar formar: um indivíduo
consciente da importância da literatura para a sua vida. Assim sendo,
a formação desse leitor competente passa pela reflexão sobre qual a
melhor maneira de trabalhar com o literário no espaço da sala de aula,
sobre formas efetivas de garantir o ensino da leitura literária.
A busca por alternativas tem sido objeto de pesquisa de muitos
estudiosos da área, como Valarini (2012) que destaca a importância de
uma proposta metodológica para o ensino da leitura do texto literário,
observando o uso de estratégias de leitura. Essas estratégias, segundo
a autora, devem objetivar fazer com que o aluno interaja com o texto
e perceba neste as possibilidades de (re)conhecimento do mundo que
tal texto propõe. Além disso, esse uso desenvolve o gosto pelo literário
e o potencial reflexivo e crítico necessário para o desenvolvimento do
gosto e refinamento estético. A pesquisadora observa também que esse
ensino de estratégias é uma proposta coerente já que, em uma aula de
leitura em que o objeto de estudo é o texto literário, o professor precisa
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destacar para seus alunos que o texto requer estratégias diferentes para
a sua compreensão.
Assim, as estratégias de leitura se mostram relevantes uma vez que
elas permitirão abordar o texto, abrindo caminhos possíveis por onde
o leitor possa caminhar com confiança e encontrar-se, desse modo,
com o texto numa atividade de leitura significativa e de construção
de sentidos. Dessa forma, detalha-se aqui algumas estratégias de
compreensão leitora (que podem ser usadas para abordar o texto de
literatura), seguindo o percurso proposto por Girotto e Souza (2011),
cuja pesquisa buscou introduzir algumas estratégias de leitura como
alternativa metodológica para a educação literária. Essa alternativa
metodológica, por sua vez, baseou-se em “uma metodologia norteamericana que tem suas origens nos estudos da metacognição”
(GIROTTO e SOUZA, 2011, p. 4). A metacognição é:
o conhecimento sobre o processo de pensar, que leva à
compreensão do texto, sendo duas as maneiras de entender
o que se lê: a primeira ocorre no plano do aqui e agora, e o
leitor de um texto o lê frase por frase, palavra por palavra até
o final. [...] A segunda maneira, conquistada a longo prazo
pelo leitor, ocorre quando ele utiliza seu conhecimento
para compreender as estratégias que o fizeram entender o
que leu (PRESSLEY, 2002 apud GIROTTO E SOUZA, 2011,
p. 5).

Assim, traçar um conjunto de estratégias de leitura, a partir dessa
metodologia, consiste em levar o aluno a compreender as estratégias
que ele utiliza para entender o texto. Conforme Rodrigues (2018,
p. 116), as estratégias de leitura podem ser compreendidas como
“procedimentos conscientes (metacognitivos) dos quais o leitor se
vale no ato da leitura para, de modo intencional, construir sentidos”.
Dessa forma, ao propor uma atividade de leitura em sala de aula, o
professor precisa não somente considerar o aluno/leitor sujeito ativo
no processo, mas também mostrar a esse aluno seu papel enquanto
agente atuante ao realizar leituras. Em outras palavras, ensinar leitura
significa demonstrar ao discente que ele interage e dialoga com o texto
e seu contexto.
Daí a relevância da utilização dessa metodologia, pois evidencia
para o aluno/leitor como sua mente funciona enquanto lê, e quais
estratégias ele utiliza no entendimento dessa leitura. Segundo as
autoras, “quando falamos em formar bons leitores estamos nos
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referindo àqueles que, conscientemente, utilizam as estratégias de
leitura quando leem” (GIROTTO e SOUZA, 2011, p. 5). Nesse aspecto,
elas defendem um ensino reflexivo/explícito, base para o processo de
ensino-aprendizagem das estratégias de compreensão leitora, isto é,
um ensino que torne transparente ao aluno os processos mentais que
ele realiza ao ler, levando-o à reflexão sobre tais processos e sobre o
papel ativo que ele desempenha nessa construção.
Dessa maneira, Girotto e Souza (2011) mencionam quatro
aspectos essenciais que devem ser observados pelo professor na
sua prática ao mediar o ensino da leitura literária por meio das
estratégias de leitura. Primeiramente, a definição da estratégia a ser
utilizada, determinando sua utilidade para a compreensão do texto
literário escolhido. O segundo aspecto diz respeito a tornar o processo
transparente, isto é, o ensino de uma estratégia de leitura pressupõe a
explicação verbal daquilo que se passa na mente de um leitor durante
o ato de ler. Em terceiro lugar, é importante que o docente interaja
com os alunos, orientando-os no intuito de levá-los ao domínio da
estratégia escolhida e utilizada na abordagem do texto. Para tanto, as
pesquisadoras destacam que momentos da aula devem ser reservados
para a condução desse trabalho, promovendo um diálogo em que o
professor ilustra o modo ideal de utilização da estratégia com vistas à
autonomia do educando que, fora da escola, vai ser capaz de escolher
suas leituras de acordo com seus objetivos e de selecionar as melhores
estratégias para abordar o literário, construindo um diálogo com o
texto e produzindo sentidos.
É nesse contexto que as pesquisadoras propõem uma sequência
didática em que o professor irá trabalhar com aquilo que elas
denominam de Oficina de leitura: momentos específicos em sala de
aula em que o docente planeja o ensino das estratégias de leitura. As
autoras sugerem que a oficina tenha início com o professor lendo em
voz alta e mostrando como leitores pensam enquanto leem; em outras
palavras, o professor deve explicitar o diálogo que o leitor mantém
com a obra. Construindo sentidos ao fazer perguntas, conexões,
inferências e ativando conhecimentos e vivências anteriores. Desse
modo, as autoras destacam as sete habilidades ou estratégias de leitura
de acordo com Pressley (2002): conhecimento prévio, conexão,
inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese.
Conforme Silva (2019), essa metodologia considera três
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momentos: moldar, prática guiada e prática individual. No primeiro
momento, o professor molda o ato de ler; ele escolhe um texto e realiza
a leitura em voz alta, fazendo interrupções planejadas ao perceber
uma habilidade de leitura, exemplificando-a aos alunos. O segundo
momento, de prática guiada, é usado para repetir a estratégia, mas
dessa vez com a participação dos alunos. Cabe ressaltar, conforme
Girotto e Souza (2011), que, quando se lê, todas as estratégias de leitura
são colocadas em ação sem uma ordem específica, mas, ao ensinálas, o professor precisa agir didaticamente, explicitando o processo.
O terceiro momento, de prática individual, consiste no período em
que o aluno, ao ler sozinho um texto, registra a estratégia ao utilizá-la
mentalmente. Nesse último momento, o aluno torna-se autônomo em
sua leitura e consciente das estratégias utilizadas para a compreensão
do texto, entendendo, assim, que ele é sujeito leitor ativo na construção
dos sentidos.
Antes da definição de cada estratégia acima mencionada,
considera-se relevante explicitar, agora, algumas ideias-chave de
Cosson (2016). Para ele, o processo de leitura obedece às seguintes
etapas: a antecipação, a decifração e a interpretação. A primeira delas
consiste nas várias operações que o leitor realiza antes de adentrar o
texto propriamente, ou seja, o leitor, inicialmente, lê a capa, o número
de páginas, o título da obra. Dessa forma, nessa primeira leitura,
ele já começa a formular suas hipóteses acerca da obra a ser lida. A
segunda etapa diz respeito à leitura feita palavra por palavra, isto é, a
decodificação. A terceira e última etapa, a interpretação, resulta das
“relações estabelecidas pelo leitor quando processa o texto. O centro
desse processamento são as inferências que levam o leitor a entretecer
as palavras com o conhecimento que tem do mundo. Por meio da
interpretação, o leitor negocia o sentido do texto [...]” (COSSON,
2016, p. 40-41).
Nesse sentido, considerando essas etapas, Cosson (2016)
estabelece sua metodologia, propondo uma sequência básica2
e situando quatro momentos essenciais, a saber: a motivação, a
introdução, a leitura e a interpretação. O primeiro consiste em trabalhar
2 Cosson (2016) sistematiza as aulas de literatura em duas sequências exemplares: uma básica e a outra expandida.
Esta é destinada a atividades a serem realizadas no ensino médio, enquanto aquela no ensino fundamental. A
sequência expandida segue as mesmas etapas da sequência básica (motivação, introdução, leitura e interpretação)
com a diferença de que nesta há dois momentos destinados à interpretação. Como este trabalho visa propor uma
atividade de leitura para o ensino fundamental, optou-se por discorrer sobre a sequência básica.
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a antecipação, ou seja, explorar as hipóteses levantadas a partir da
leitura dos elementos pré-textuais e convidar o leitor para a leitura do
texto. O segundo momento, a introdução, é a etapa que se destina à
apresentação do autor e da obra a ser lida. A etapa da leitura, por sua
vez, refere-se ao momento da leitura do texto, sendo acompanhada
de perto pelo professor, que fica atento às dificuldades enfrentadas
pelos alunos. Já o momento da interpretação é a fase de construção
de sentidos em um diálogo entre leitores, texto e comunidade. A
interpretação divide-se em dois momentos: a fase da leitura, momento
do encontro entre leitor e texto, e a fase da sua materialização,
compartilhada pela comunidade de leitores.
Dessa forma, a etapa da antecipação como elaborada por Cosson
(2016) coincide com a motivação, isto quer dizer que o aluno precisa
ser convidado a adentrar no texto, e, nesse convite, já se inicia o
processo de leitura, pois o aluno, como referido acima, lê inicialmente
o título do texto, sua extensão; e, nessa leitura, começa a formular
suas hipóteses que podem ser confirmadas ou não à medida que
avança no texto. É importante, assim, o professor iniciar o processo de
leitura, com uma atividade de motivação, fazendo com que os alunos
levantem hipóteses sobre o que vai ser lido, uma vez que as “hipóteses
[são] baseadas no conhecimento prévio do leitor [...] Tais hipóteses
representam o começo da compreensão dos significados do texto e
serão confirmadas durante a leitura do livro” (GIROTTO; SOUZA,
2011, p. 14).
Assim, o conhecimento prévio é a primeira estratégia a ser
acionada, e, conforme as pesquisadoras, é a estratégia que, a todo
momento, o leitor ativa, acionando conhecimentos que já possui em
relação ao texto lido, em relação às suas ideias, e que ajudarão na
compreensão e construção dos sentidos do texto. Após a atividade
de motivação, o professor inicia a introdução, apresentando o autor,
permitindo que os alunos conheçam um pouco sobre ele e sobre a obra
escolhida. Em seguida, tem início a leitura, ou seja, leitura do texto até
seu término e apreensão do sentido global da obra lida. Essa etapa
precisa ser acompanhada pelo professor, conferindo o andamento da
leitura dos alunos, bem como precisa ser um momento de diálogo
e análise, de resolução de problemas de vocabulário e da estrutura
do texto. É na etapa da leitura que se apresenta aos alunos, assim, as
outras estratégias.
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Nesse sentido, tem-se a estratégia de conexão (que também está
ligada ao conhecimento prévio), pois a leitura permite a realização
de conexões com outros textos conhecidos, com situações reais
vivenciadas, conexões com a realidade e o mundo. Silva (2019)
menciona: “as conexões texto-texto (leio uma palavra do livro e me
lembro de outro livro), a conexão texto-leitor (leio uma palavra e me
lembro de algo da minha vida) [...] Há ainda a conexão texto-mundo”
(p. 26-27). A estratégia da inferência, por sua vez, “é compreendida
como a conclusão ou interpretação de uma informação que não está
explícita no texto, [...] uma inferência é uma suposição, ou uma oferta
de informação que não está explícita no texto - algo como ler nas
entrelinhas” (GIROTTO; SOUZA, 2011, p. 14).
Já a estratégia de visualização é realizada de maneira espontânea,
uma vez que, ao ler o texto literário, as descrições invadem nossa
mente transformando-se em imagens. As autoras destacam que essa
estratégia é uma forma de inferência e, por isso, devem ser trabalhadas
de maneira aproximada. Soma-se a essas a habilidade de fazer
perguntas ao texto, perguntas que devem ser feitas a partir dos indícios
dados pela linguagem literária; essa estratégia auxilia na compreensão
do texto e na construção de sentidos por parte do leitor. Defende-se,
aqui, que as estratégias de inferência, visualização e perguntas ao texto
devem ser conduzidas pelo professor de forma que os alunos tanto se
tornem conscientes do uso dessas habilidades e da sua importância
para a compreensão do texto quanto aprendam a usá-las para explorar
a potencialidade e especificidade da linguagem literária.
Por fim, tem-se a sumarização e síntese. A primeira consiste
em apreender o que é essencial em um texto, apreender o que é
importante na narrativa, mostrando aos alunos como essa estratégia
é importante para a compreensão da história. Já a segunda ocorre
quando se relaciona o lido com as próprias impressões, ou seja,
reconstrói-se o texto a partir de si mesmo, acrescentando às ideias
essenciais da narrativa o entendimento e conhecimentos adquiridos ao
final da leitura. Desse modo, segundo ainda Girotto e Souza (2011), a
última etapa da oficina de leitura é o momento da avaliação, em que
se verifica se o objetivo foi alcançado, e da conversa em grupo sobre
o texto lido. Essa etapa da conversa vem ao encontro do que propõe
Cosson (2016), quando ele pensa o momento da interpretação como
o diálogo final sobre os sentidos construídos ao longo da leitura numa
comunidade de leitores.
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OFICINA DE LEITURA: O CAVALO IMAGINÁRIO, DE MOACYR SCLIAR

Considerando, primeiramente, Girotto e Souza (2011), quando
destacam que é importante a definição da estratégia utilizada de
acordo com sua utilidade para a compreensão do texto; e, em segundo
lugar Silva (2019), quando observa que a escolha do texto precisa ser
cuidadosa, pois ele deve potencializar a estratégia enfocada, escolheuse o conto O cavalo imaginário, do escritor gaúcho Moacyr Scliar,
pois essa narrativa permite trabalhar todas as estratégias, de modo a
levar os alunos à compreensão do texto e da importância das próprias
estratégias em sua abordagem. Além disso, optou-se por propor aqui
uma prática guiada, ou seja, aquela etapa em que, com a participação
dos alunos, o professor ensina uma determinada estratégia de leitura.
Dessa forma, essa narrativa, devido à sua temática social, pode ser
trabalhada com alunos do 8° e/ou 9° anos do Ensino Fundamental II.
O conto em questão é de fácil acesso e tem como tema as
relações de poder que se estabelecem dentro de um grupo de garotos.
A narrativa apresenta um grupo de meninos ricos, filhos de fazendeiros,
e Francisco, filho de um simples sapateiro, mas que acaba adentrando
o grupo de meninos ricos. Todos eles estudam na mesma escola,
mas Francisco consegue tal façanha graças a uma bolsa de estudos.
O líder do grupo é Rodrigo, jovem orgulhoso e arrogante, que aceita
Francisco entre eles apenas na escola, onde este lhes presta favores
e admiração; pois, no clube hípico, para onde Francisco os segue,
a coisa é diferente: Rodrigo faz questão de mostrar o lugar que ele
acredita ser de Francisco.
Dando início à oficina de leitura, a sugestão é começar com
uma atividade de motivação, como proposta por Cosson (2016),
convidando, assim, os alunos a adentrarem no texto. Essa atividade
tem início com o professor perguntando aos alunos se eles aceitariam
uma aposta impossível de vencer. Aqui, o docente pode usar exemplos
para tornar mais clara essa atividade. No conto, Rodrigo, montado em
seu belíssimo cavalo puro-sangue, aposta com Francisco, montado
em seu cavalo imaginário, uma corrida, em que o perdedor seria
obrigado a entregar seu cavalo. Rodrigo, assim, desafia Francisco, que,
para espanto dos demais, aceita, mesmo sendo impossível vencer. Os
alunos devem refletir e anotar suas respostas e justificativas, para, em
seguida, serem socializadas com a turma e o professor, encerrando,
assim, a motivação.
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Posteriormente, após esse momento, o professor esclarece que
a pergunta feita deve-se ao fato de que eles irão ler a história de
Francisco, um garoto que aceitou um desafio impossível de vencer.
Então, o docente apresenta o autor do texto, o escritor gaúcho Moacyr
Scliar, que se formou em medicina, mas abandonou a carreira para
se dedicar à literatura, tendo escrito contos, crônicas e romances.
Após esse esclarecimento, o professor volta ao texto e faz a seguinte
pergunta: que tipo de garoto parece ser Francisco para aceitar um
desafio insuperável? Nesse momento, os alunos levantam hipóteses
que devem ser ouvidas pelo professor. Lembrando que, como afirmam
Girotto e Souza (2011), as hipóteses já representam o começo da
compreensão do texto, ativando o conhecimento prévio dos alunos.
Entrega-se então a cópia do conto para início da leitura
partilhada, momento em que se explicita as estratégias escolhidas.
Nesse sentido, o docente inicia com a turma a leitura em voz alta,
parando para exemplificar as estratégias utilizadas. Primeiramente, o
trabalho pode ser centrado na visualização. No primeiro parágrafo do
conto, o narrador apresenta uma visão geral dos lugares e do grupo de
meninos ricos, descrevendo-os. Nesse momento, o docente explicita
à turma as suas visualizações, como ele imagina aqueles lugares e
personagens. Em seguida, concede a palavra aos alunos, pedindo
para que eles digam o que veio à mente deles. Após as respostas,
ele explica a estratégia de visualização, esclarecendo que, por meio
das descrições feitas no texto, as imagens de lugares, personagens ou
situações preenchem a mente e que será assim durante toda a leitura.
As imagens ajudam a conectar aspectos do que é narrado, isto é, a
sequência narrativa. A partir daí, o professor pede aos alunos que,
durante a leitura, sempre que vier uma visualização curiosa à mente,
eles anotem. Conforme Girotto e Souza (2011), o leitor, ao realizar
visualizações durante a leitura, vai criando imagens pessoais e isso
mantém a atenção, tornando a leitura significativa.
No segundo parágrafo, a estratégia a ser enfocada é o
conhecimento prévio; ressalta-se, porém, que esta habilidade, conforme
as autoras, é aquela a todo momento acionada pelo leitor, aqui tornase apenas claro o seu uso. O segundo parágrafo do texto, assim, se
mostra adequado para se explicitar essa estratégia, uma vez que o
narrador menciona que ele e os amigos praticavam equitação, que
eram excelentes ginetes. Dessa forma, independentemente da turma,
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dos sujeitos ali envolvidos, o professor mostra como o conhecimento
prévio sobre esse tema é importante para a compreensão do texto,
uma vez que sua caracterização é elemento usado para estabelecer
a distinção entre o grupo de meninos ricos e Francisco, alimentando
a tensão na narrativa. Além disso, a ausência desse conhecimento
prejudica inclusive a visualização, pois não haverá elementos para
entender a caracterização feita e sua importância dentro do texto.
No terceiro e quarto parágrafos, o narrador, finalmente, apresenta
Francisco, caracterizando-o a partir de uma nítida oposição entre ele e
seu grupo. Ao final do quarto parágrafo, o narrador indaga: mas o que
[Francisco] fazia em nosso grupo? Aqui, o professor explica a estratégia
de perguntas ao texto. Ele indaga se, antes da pergunta do narrador
se tornar conhecida deles, eles próprios não fizeram essa pergunta.
Ouvindo os comentários da turma, o docente mostra que, a partir dos
indícios dados pelo texto e recuperados na materialidade da linguagem,
a todo momento perguntas são feitas ao texto, o leitor questiona e se
questiona; e que, ao aventar respostas possíveis, levanta-se, novamente,
hipóteses sobre o que vai acontecer na história. Muitas vezes são essas
hipóteses, que podem se confirmar ou não, que mantêm a expectativa
sobre o que vai acontecer, mantendo, igualmente, o interesse pela
história contada. Segundo Girotto e Souza (2011, p. 14), “ensinar os
alunos a fazerem perguntas ao texto também auxilia a compreensão da
história. Essa estratégia ajuda as crianças a aprenderem com o texto, a
perceberem as pistas dadas pela narrativa”.
No quinto parágrafo, pode-se trabalhar ainda as perguntas ao
texto e a estratégia de inferência. Nesse parágrafo, o narrador descreve
como se caracteriza a relação entre Francisco e seu grupo de amigos
ricos, cujo líder era Rodrigo. O grupo do narrador é detestado pelos
outros meninos da escola, mas Francisco os admirava, fazendo favores
impensáveis para eles. A partir da leitura desse parágrafo, o professor
solicita aos alunos que eles anotem todas as perguntas que surgiram
da leitura. Em seguida, todos devem ler os questionamentos feitos e
aventarem respostas possíveis para suas próprias perguntas e perguntas
dos demais.
Já a inferência pode ser trabalhada conjuntamente às perguntas
feitas ao texto. O professor mostra, então, a relação entre elas, uma
vez que os questionamentos ajudam a ler as entrelinhas, ou seja,
aquilo que não está explícito no texto. Assim, por meio das perguntas,
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pode-se obter a seguinte leitura: Francisco admirava os meninos do
grupo porque talvez desejasse ser como eles, fazia-lhes favores para
ser aceito, eles não gostavam de Francisco no clube porque talvez
lá ele os envergonhava, já que não tinha cavalo e não podia, assim,
se misturar. Estas são algumas leituras possíveis que nascem das
perguntas e se configuram como a leitura das entrelinhas, isto é, são
inferências. Segundo Girotto e Souza (2011), as inferências levam o
leitor a entender as inúmeras facetas do que está lendo. Cabe, assim,
ao docente tornar transparente essas estratégias e sua importância para
a compreensão do texto, mostrando aos alunos que assim eles estão
construindo sentidos.
No sexto e sétimo parágrafos, o narrador esclarece que Rodrigo
não gostava da atitude de Francisco no clube e que ele, Rodrigo, era
um garoto desagradável, intratável, agressivo, somente tolerado pelo
demais porque era filho do maior fazendeiro da região e prefeito da
cidade. Nesse parágrafo, o professor pode abordar a conexão textoleitor, ou seja, conexão que, conforme Silva (2019), o leitor estabelece
diretamente a partir de sua vida e experiência. Ele pergunta à turma
se conhece alguém, dentro ou fora da escola, com uma personalidade
tão difícil quanto a de Rodrigo. Então, ele explica a estratégia
acionada, mostrando que esta também está diretamente relacionada
ao conhecimento prévio, e indaga ainda quais outras conexões a turma
pode estabelecer.
Aqui também se pode abordar novamente a estratégia de pergunta
ao texto e inferência. O docente mostra uma pergunta que ele tenha
feito ao texto e que o levou à seguinte leitura: assim como Francisco se
submete ao grupo para ser aceito, os demais se submetem a Rodrigo,
revelando que, independentemente do grupo social, indivíduos
tendem a se submeter àquele que detém mais poder no grupo, isto é,
todos estão envolvidos em jogos e relações de poder. Destaca-se aqui
que a inferência é a estratégia que precisa da intervenção do professor,
pois ele, enquanto leitor experiente, conduz o aluno nesse exercício,
mostrando a ele aquilo que pode passar despercebido a leitores
iniciantes e em fase de aprendizagem. A inferência depende ainda,
ressalta-se, de que os alunos sejam conduzidos pela materialidade da
linguagem literária, o docente, leitor autônomo, mostra a importância
dessa habilidade para a compreensão do texto de literatura, cujos
sentidos se encontram também no que não é dito.
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Do oitavo ao vigésimo quinto parágrafo, novamente se pode focar
na estratégia de visualização, pois é o momento de maior tensão na
narrativa, seu clímax, é o momento da aposta entre Rodrigo e Francisco.
O professor pede para que os alunos descrevam a cena narrada como
eles imaginaram: quais seriam as expressões de Rodrigo, Francisco e do
próprio narrador e do grupo? quais seus sentimentos, dos personagens
e dos alunos? Ele, então, observa que a estratégia de visualização
depende também dos indícios que estão no texto. O narrador dá a
entender que Rodrigo está furioso, que ele, o próprio narrador, irrita-se
com Rodrigo, que Francisco está, a princípio hesitante, mas depois se
mostra confiante, tudo isso só é possível por meio das pistas dadas pelo
texto. Aqui também se levanta hipóteses, cria-se expectativas, pois o
texto sugere que Francisco possa ganhar a aposta, mantendo, assim, o
interesse na narrativa.
Finalmente, ao término da leitura, aborda-se as estratégias
de sumarização e síntese. A primeira, como visto anteriormente,
e conforme Girotto e Souza (2011), consiste em apreender o que
é essencial em um texto. Dessa forma, propõe-se que o professor
esclareça ao aluno que o conto de Scliar pode ser dividido em seis
partes: a primeira corresponde à apresentação do grupo de garotos
ricos, do qual faz parte Rodrigo e o narrador; a segunda refere-se à
apresentação de Francisco; a terceira, à caracterização das relações
estabelecidas entre Francisco e o grupo; a quarta, à apresentação de
Rodrigo; a quinta, é o momento da aposta; e, por fim, o desfecho da
história de Francisco, com sua ida para longe da cidade e incerteza
quanto ao seu destino. Dessa forma, o professor pede para que os
alunos identifiquem essas partes, procurando sintetizá-las por meio de
subtítulos, realizando, assim, a estratégia de sumarização.
Já a estratégia de síntese, que consiste, de acordo com as
pesquisadoras, em articular o lido com as impressões pessoais do
leitor, aproxima-se da noção de interpretação como moldada por
Cosson (2016), para quem os sentidos construídos individualmente
devem ser compartilhados pela comunidade de leitores. Assim,
propõe-se que, ao final da leitura, o docente conduza um debate com
os alunos sobre o tema abordado no conto. O docente pode orientar
pesquisas sobre o tema e que subsidiarão o debate, direcionando os
alunos para a descoberta de histórias parecidas com a de Francisco e
das consequências de relações como a abordada no conto na vida das
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pessoas. No momento do debate, o professor media a discussão, ouvindo
a síntese das pesquisas realizadas, a opinião dos alunos sobre o tema,
relacionando sempre esse momento ao conto, trazendo para a roda de
discussão as impressões dos alunos sobre a história, a sua experiência,
as transformações que eles sentiram materializar em si mesmos. Essa
etapa final, cabe destacar, é apenas uma sugestão possível, como a
leitura do conto a partir das estratégias aqui abordadas, cabendo ao
professor adaptá-la, modificá-la ou mesmo construir etapas distintas.
Procurou-se, dessa forma, orientar aqui uma prática guiada a
partir de uma sequência em que, conjuntamente com a participação
dos alunos, o professor pratica o ensino das estratégias de compreensão
leitora necessárias para abordar e compreender o texto de literatura.
Nesse processo, salienta-se que o objetivo é tornar transparente aos
alunos o ato de leitura por eles realizado, evidenciando as estratégias
acionadas e utilizadas na compreensão do texto e na construção de
seus sentidos. Assim, o aluno leitor torna-se consciente do papel ativo
que desempenha no ato de ler, interagindo e dialogando com o texto,
ressignificando-o, atento para a materialidade e especificidade de sua
linguagem. Esse processo, frisa-se, tem a intenção de edificar na escola
a educação literária e a formação do leitor de literatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos tempos, a formação do leitor de literatura tem
sido um tema bastante debatido nas pesquisas sobre o fenômeno da
leitura. Muitos são os espaços que contribuem para essa formação,
no entanto, o espaço privilegiado para a aprendizagem, a descoberta
e o exercício da leitura continua sendo a escola, portanto, é natural
que os estudos tenham se centrado nesse espaço social; afinal, cabe
à escola e professor a difícil tarefa de não apenas ensinar a ler, mas
formar leitores. Nesse sentido, considerando a importância dessa
formação leitora na escola, a presença do texto literário na sala de
aula foi ressignificada. Se a literatura ainda se faz presente no ambiente
escolar, é porque sua tessitura ficcional ou poética ajuda na complexa
tarefa da formação do leitor.
A formação do leitor literário, por sua vez, exige um esforço
criativo na construção de novos caminhos que levem o aluno a
encontrar-se com o texto. Desse esforço nascem as práticas leitoras
propostas e desenvolvidas na mediação de leitura, método cada vez
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mais defendido na escola. A presença da mediação de leitura e de
professores mediadores na sala de aula faz-se necessária e urgente
quando suas atividades têm por finalidade apresentar ao aluno
o deleite, a fruição, o prazer, enfim, que advém da leitura literária.
Práticas leitoras guiadas pelo prazer, certamente, podem funcionar
como um convite a esse encontro entre alunos e literatura, porém, é
preciso algo mais para que esse encontro, além de perdurar, se efetive.
É partindo dessa reflexão que a formação do leitor de literatura deve
ser pensada a partir do letramento literário, pois letrar literariamente
torna o aluno consciente de que a literatura também é um uso social
da linguagem, e que esta exige, assim, aprendizagem.
Nesse sentido, entende-se que é possível mediar e ensinar a leitura
da literatura na escola, desenvolvendo o prazer e a aprendizagem.
Mas esta, por sua vez, só ocorre quando a abordagem do texto de
literatura é feita por meio de estratégias efetivas e sistematizadas que
levem o aluno a compreender que a literatura se faz linguagem, e que
são essas estratégias alternativas que ajudam a ensinar a ler literatura.
Além disso, nessa atividade de leitura a partir das estratégias aqui
analisadas, o processo de leitura tornou-se transparente ao aluno/
leitor, e este passa a compreender seu papel ativo nesse processo,
entendendo o texto, construindo leituras possíveis em um diálogo
dinâmico. O leitor compreende, assim, que ele pode interagir com o
texto, ressignificando-o, sempre atento à sua materialidade linguística.
Deseja-se, assim, com este trabalho, traçar um caminho de
reflexões e práticas para o docente trilhar, vislumbrando ser possível,
sim, formar leitores de literatura na escola. Estes, por sua vez, poderão
sair desse espaço munidos do conhecimento necessário para transitar
em outros lugares, sejam reais ou virtuais, onde eles também se
encontram com o texto de literatura. Almeja-se, em resumo, com este
estudo, poder contribuir para promover o ensino da leitura literária na
escola, com vistas à formação e desenvolvimento do leitor de literatura:
leitor autônomo, competente, capaz de selecionar suas leituras, de
produzir sentidos no diálogo com o texto, capaz de compreender
igualmente a importância das estratégias adequadas a serem utilizadas
na leitura do texto.
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RESUMO:

A obra “Castanha do Pará”, de Gidalti Jr., foi envolvida em uma
polêmica em abril de 2018. Incluída em uma exposição de histórias
em quadrinhos, ela teve um dos desenhos lido como uma crítica à
atuação agressiva da polícia militar. Houve comentários negativos nas
redes sociais, o que levou a organização a retirar a arte e substituir por
outra. O gesto foi interpretado como um ato de censura, noticiado pela
imprensa e ecoado uma vez mais nos ambientes digitais. Este artigo
tem como proposta analisar o caso e entender como foram construídas
as diferentes leituras sobre a cena exposta. Para isso, serão acionados
os conceitos de contexto e de referenciação, vinculados à área da
Linguística Textual. Defende-se a premissa de que o arcabouço teórico
relacionado ao texto ajuda a demonstrar que produções compostas
apenas por imagens, sem o apoio dos elementos verbais escritos,
podem gerar leituras distintas sobre o mesmo conteúdo apresentado.
Uma das estratégias centrais para isso é o processo de recategorização,
que levou a interpretações diferentes e antagônicas dos referentes
expostos no desenho da obra.
Palavras-chave: referenciação; recategorização; contexto; sentido; quadrinhos.
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ABSTRACT:

Gidalti Jr.´s “Castanha do Pará” was involved in a controversy
at April 2018. Included in a comic exhibit, it had one of the drawings
read as a critique of the aggressive action of military police. There were
negative comments on social networks, which led the organization
to remove that art and replace with another one. The gesture was
interpreted as na act of censorship, reported by the press and echoed
once again in digital environments. This article aims to analyze this case
and understand how the diferente readings about the exposed scene
were constructed. For this, it will be triggered concepts of contexto
and referencing, linked to the Textual Linguistics área. It is argued that
the theoretical framework related to the texto hepls to demonstrate
that productions composed only for imagens, without the support of
written elements, can generate distinct readings on the same contente
presented. One of the central strategies for this is the recategorization
process, which led to diferente and antagonistic interpretations of the
referentes exposed in the work´s design.
Keywords: referencing; recategorization; contexto; sense; comics.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma das premissas dos estudos textuais brasileiros é que o
processo de construção de sentidos é algo plural. Para essa forma
de abordagem teórica, é possível que uma mesma produção seja
interpretada de um modo por uma determinada pessoa e de uma
maneira distinta por outra. A explicação para isso é que muito do que é
depreendido advém da carga de diferentes fatores (con)textuais, entre
eles os conhecimentos trazidos pelos leitores.
Essas máximas foram consolidadas tendo em mente produções
verbais. Autores contemporâneos da Linguística Textual1 têm defendido
que tal escopo teórico pode ser aplicado também a enunciados
multimodais, termo cunhado para identificar trabalhos compostos por
mais de uma modalidade, como os que possuem imagens. Trata-se de
um olhar novo, que levou a alargar a própria concepção de texto e, por
consequência, os casos a serem alvo de análises.
1 Podem ser citados os trabalhos de Ramos (2007, 2011, 2012), Custódio Filho (2011), Calixto (2016, 2017) e
Capistrano Júnior (2011, 2017), como será discutido mais adiante.
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Embora muito tenha avançado nesse sentido, cada novo trabalho
sobre o assunto tem ajudado os estudiosos brasileiros do texto a
entenderem melhor o tema e também as possibilidades de análise
de produções multimodais. Aqui, pretende-se discutir um aspecto
específico: a construção de referentes em produções compostas
exclusivamente por imagens, sem nenhum apoio do elemento verbal
escrito.
O caso a ser analisado é particularmente relevante para essa
discussão. Trata-se de uma ilustração, inserida em uma exposição
sobre histórias em quadrinhos realizada em Belém, no Pará, e,
posteriormente, retirada e substituída. O motivo: leituras distintas
a respeito do conteúdo ali apresentado. Para autor, tratava-se da
reprodução da capa de seu livro “Castanha do Pará”, publicado no
ano anterior. Para parte do público, uma crítica à atuação da polícia.
O interesse de trazer o caso para este artigo, como comentado,
é o de buscar explicações teóricas para a polêmica2 que a exposição
gerou, inclusive com reportagens veiculadas pela imprensa. A
proposta é discutir o assunto do ponto de vista da Linguística Textual,
tendo em mente o interesse de demonstrar como produções visuais
podem ser lidas com os olhos dos estudos do texto, e como a carga
de conhecimento de quem lê interfere no processo de construção do
sentido.
Para isso, serão acionados os conceitos de contextos e
de referenciação, com particular interesse para o processo de
recategorização dos referentes instaurados no texto a ser investigado.
Passa por esse mecanismo, no nosso entender, a consolidação das
diferentes leituras. Mas, antes da análise propriamente dita, é necessário
entender melhor tanto a obra quanto a polêmica gerada a partir de
uma das imagens dela. É o que será feito em seguida.
CONTEXTUALIZANDO A OBRA

A polêmica envolvendo a obra em quadrinhos “Castanha do
Pará” teve como base esta imagem:
2 A ideia de polêmica tem ganhado corpo nas áreas de texto e de discurso, muito por conta dos reflexos da
inserção dos sujeitos em ambientes digitais (embora não só). Embora se concorde que seja um conceito a ser mais
trabalhado, isso não será feito neste estudo por conta de limitações de espaço. De todo modo, a polêmica será
compreendida em sua acepção mais ampla, como sendo a síntese do processo de disputa de posicionamentos
entre seres ou grupos com visões distintas e/ou opostas.
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Figura 1 – Capa aberta do livro em quadrinhos “Castanha do Pará”, de Gidalti Jr.

Fonte: MOURA JR. (2017).

A cena é o primeiro contato direto dos leitores com a história
em quadrinhos “Castanha do Pará”. A imagem compõe a capa aberta
(capa e quarta capa) do livro, produzido em aquarela e publicado pelo
próprio autor, o desenhista e professor universitário Gidalti Oliveira
Moura Jr. Lançada em 2017 e baseada no conto “Adolescendo solar”,
de Luizan Pinheiro, a obra mostra um dia na vida do adolescente,
apelidado de Castanha, que troca o lar pela região central de Belém.
A saída de casa foi motivada pelos maus-tratos sofridos pelo padrasto,
em particular quando este consumia bebidas de teor alcoólicos.
Mostrado com cabeça de urubu, elemento metafórico que
não é explicado na narrativa, o jovem dorme na rua e circula pelos
pontos comerciais do Mercado Ver-o-Peso, tido como um dos mais
antigos do país. A desconfiança motivou duas perseguições pela
polícia. Na primeira, Castanha foi flagrado no momento exato em
que ia pegar uma fruta de uma das bancas do mercado. Aos gritos de
“Pega, trombadinha!”, foi seguido por uma autoridade policial, pego,
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revistado e, mesmo sem carregar nada que o incriminasse, leva um
tapa no braço.
A segunda perseguição é a mostrada na capa. A cena sintetiza o
momento em que o jovem salta por um carrinho de frutas, enquanto o
policial ergue o cacetete, pronto para acertar o adolescente. Na área
editorial, quadrinhos inclusive, é comum ter momentos do conteúdo
das narrativas condensados nas capas. Não é o único recurso utilizado,
mas é bastante recorrente. Foi também o adotado por Gidalti Jr., forma
como ele assinou a obra, para apresentar o livro aos leitores. Como
comentado, ele optou por dividir a cena entre a capa (onde aparece o
título da história em quadrinhos e o nome do autor) e a quarta capa. A
figura a seguir ajuda a visualizar essa composição gráfica:
Figura 2 – Composição gráfica da capa de “Castanha do Pará”

Fonte: GIDALTI JR. Disponível em: <https://gidaltijr.blogspot.com/2016/12/capa-castanha-do
html?view=snapshot>. Acesso em: 10 dez. 2019.

para.

Vê-se, à esquerda, a capa da obra impressa, como foi publicada
pelo autor em 2017. A mesma imagem pode ser vista no lado direito
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da Figura 2, no centro da imagem. Acima dela, pode-se observar o
desenho completo, formando a capa e a quarta capa, separadas pela
lombada, própria de livros, que registra o nome do desenhista e o título
da publicação. É a mesma arte mostrada anteriormente na Figura 2,
porém sem os paratextos editoriais3.
A composição visual mostrada na Figura 2 foi uma das imagens
utilizadas pelo autor para explicar o projeto do livro no “Catarse”. A
plataforma digital foi criada para promover campanhas de financiamento
coletivo para ideias de diferentes naturezas, entre elas publicações
impressas. A de Gidalti Jr. se enquadrava na categoria “quadrinhos”
e foi realizada em 20164. A meta estipulada para viabilizar a obra
impressa era R$ 30 mil. Ao final da campanha, em dezembro de 2016,
a arrecadação ficou um pouco acima do previsto, atingindo R$ 31.111,
verba paga por 346 apoiadores – que, pelo acordo, receberiam o livro
em casa, pelo correio.
Na campanha, o desenhista descreveu o trabalho como uma
“comédia dramática em quadrinhos sobre a vida de um menino da
periferia de Belém”. No resumo, ele também expôs alguns detalhes
que a narrativa em si não revela. O protagonista tem 15 anos e o fato
de ter cabeça de urubu seria algo despercebido pelas pessoas, como se
fosse algo normal. Nas palavras do desenhista:
A história explora um dia na vida desse personagem
marginalizado por sua condição social e pelo descaso do
Estado, bem como os contrastes estéticos e sociais dessa
região de Belém [Cidade Velha, onde fica o mercado
público de Ver-o-Peso], que é apenas mais um cenário
nacional das desigualdades do país. Tem como tema a
solidão de um menino transfigurado e abandonado na
multidão. (MOURA JR., 2016, s.p.)

A ambientação em Belém, segundo ele, é por conta de ter sido
criado na cidade, que seria sua “musa inspiradora”. “Certos aspectos
dessa cidade sempre me encantarão”, diz. “O povo de Belém é
algo muito particular. O jeito que falamos, a intimidade que temos
com os desconhecidos e o jeito ímpar de se vestir são algumas das
particularidades que me despertam interesse.” (MOURA JR., 2016, s.p.)
3 Genette (2009) chama de paratextos editoriais as informações inseridas no entorno das obras impressas. O autor
divide essas informações em peritextos e epitextos. Os primeiros constam na própria obra, como prefácios e notas
de rodapé. Os epitextos, por outro lado, são externos à publicação, como os textos enviados à imprensa ou as
entrevistas dadas pelos autores.
4 As informações da campanha estão disponíveis no site do “Catarse”: https://www.catarse.me/castanha?ref=ctrse_
explore_pgsearch&project_id=43611&project_user_id=217964
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Enquanto os apoiadores começavam a ter contato com o resultado
final do projeto (MOURA JR., 2017), o livro impresso começava a
conquistar outros leitores. Inscrita pelo autor no Jabuti, principal
premiação da área editorial no país, a obra foi uma das vencedoras da
edição de 2017. “Castanha do Pará” ficou escolhida a melhor história
em quadrinhos, em categoria específica para essa forma de publicação,
criada a partir daquele ano. O trabalho concorreu com outras nove
obras, todas produzidas por editoras.
Assim como as concorrentes da premiação, o circuito comercial
foi o próximo passo dado pela obra. Ela teve nova impressão no ano
seguinte, desta vez pela Sesi-SP Editora (MOURA JR., 2018), e passou
a ser vendida de forma mais ampla. A repercussão obtida levou o
autor a vários eventos relacionados a quadrinhos, dentro e fora do
país. E motivou o convite para compor uma exposição de desenhistas
paraenses, realizada em Belém.
Ironicamente, a cidade em que viveu a infância e era considerada
por ele como sua fonte de inspiração foi o palco da polêmica
envolvendo uma das artes de “Castanha do Pará”.
CONTEXTUALIZANDO A POLÊMICA

Gidalti Jr. foi um dos quatro autores convidados a integrar o acervo
de uma exposição de quadrinhos apresentada na praça de eventos do
Parque Shopping, em Belém. A inauguração ocorreu em 12 de abril de
2018 e ficou aberta à visitação até o dia 30 daquele mês. A proposta,
segundo se noticiou à época5, era a de divulgar autores paraenses. A
repercussão obtida com “Castanha do Pará” após a premiação do Jabuti
e o fato de o criador da obra ter sido criado no estado influenciaram na
inclusão de seus desenhos, entre os 36 exibidos ao público.
Uma delas, como já comentado, foi a imagem que compõe a
capa e a quarta capa, porém sem as informações paratextuais (como
mostrado na Figura 1). Impressa em formato semelhante ao de um
banner e afixada molduras brancas (Figura 3), ela expunha a quem
olhasse apenas as informações visuais ali contidas: o policial em ação,
com o cacetete em riste; o jovem com rosto de urubu aparentemente
em fuga após saltar um carrinho de frutas; a ambientação no conhecido
mercado público da cidade.
5 G1 PA, 9 abr. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/exposicao-de-cultura-geek-reuneobras-de-desenhistas-premiados-shows-e-bate-papos-em-belem.ghtml>. Acesso em: 11 dez. 2019.
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Figura 3 – Exposição com imagem da capa de “Castanha do Pará”

Fonte: Facebook. 16 abr. 2018. Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 1639415682802568&se
t=a.433222020088613&type=3&theater>. Acesso em: 11 dez. 2019.

A programação de abertura no primeiro final de semana da mostra
– dias 14 e 15 de abril, sábado e domingo, respectivamente – previa
debates sobre quadrinhos, com a presença de um dos expositores, o
desenhista Joe Benett, que mora no Pará e atua no mercado norteamericano de super-heróis. Essa agenda, no entanto, foi sombreada
pela repercussão digital da imagem criada por Gidalti Jr. Um policial
(omitimos o nome para evitar sua identificação) visitou o local e se
sentiu ofendido com o que viu. No dia 16 de abril daquele ano, ele
reproduziu a foto exposta na Figura 3 em sua página do Facebook,
acompanhada de suas impressões sobre a “arte”, termo escrito por ele
dessa forma, entre aspas, o que já conota discordância sobre o valor
artístico sobre o trabalho apresentado. Segue o texto veiculado por ele
(foi mantida a mesma escrita apresentada na postagem):
Exposição de “artes” no Parque Shopping na Augusto
Montenegro. Eu como policial que trabalha junto com
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os feirantes do Ver-o-peso me SENTI OFENDIDO. Se
ninguém do Comando da PM, associações, ou qualquer
representante político não processar, Eu vou processar.
Com tantas coisas acontecendo no Estado no setor da
segurança pública, Ainda temos isso pra enfrentar. Resgatar
valores não querem né

Ocorreram, na sequência, dois vai e vem entre o meio digital e o
mundo real, ambos naquele mesmo 16 de abril. O primeiro: o desenho
foi retirado da exposição. No lugar, ficou à vista uma imagem preta.
O segundo, agora de volta ao ambiente digital: Gidalti Jr. reproduziu
uma foto, em sua página do Facebook, com sua arte substituída pela
cor preta, imagem que pode ser vista a seguir:
Figura 4 – Imagem preta, após retirada da imagem de “Castanha do Pará”

Fonte: GIDALTI JR. Facebook. 16 abr. 2018. Disponível em: <https://www.facebook.com/photo. php?fbid=12109332
69009988&set=a.514138545356134&type=3&theater>. Acesso em: 11 dez. 2019.

No entender dele, segundo registrou naquela postagem, ocorreu
um caso de censura:
Sobre a censura à capa de meu livro em exposição em
Belém, gostaria de declarar total repúdio aos conceitos
arbitrários que classificaram a imagem como uma ofensa à
polícia militar. A retirada da obra do evento é um gesto que
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vai contra valores fundamentais que defendo, dentre estes,
a liberdade de expressão. A obra é ficcional, tem caráter
lúdico e expõem situações rotineiras nas metrópoles
brasileiras. Quem a compreender como apologia ao crime
e/ou a desmoralização da polícia militar, o faz de forma
leviana e sem ao menos ler o livro “Castanha do Pará”. A
retirada da imagem da exposição é uma vitória parcial da
ignorância, do medo e de forças antagônicas à liberdade
(MOURA JR., 16 abr. 2018).

Algumas pistas do que ocorreu no intervalo entre as duas
postagens, a do policial e a do desenhista, foram reveladas pela
imprensa, em reportagens veiculadas naquele mesmo dia (16 de abril)
e nos seguintes. O site do jornal “O Globo” (VITRAL, 2018) informou
que o registro do policial, feito no Facebook, “ganhou impulso graças
a um pequeno grupo da rede conhecido como ´Guerreiros do Pará´. A
insatisfação logo chegou aos organizadores da mostra.” O resultado
foi a retirada da arte – e o consequente fundo preto – e a troca por
outra.
Ainda naquele dia, a organização do shopping e a coordenação da
mostra veicularam no Facebook uma nota conjunta de esclarecimento.
O shopping registrou que cedeu o espaço para o evento e que
reafirmava “sua missão de incentivar as artes e dar luz ao trabalho
de curadores e artistas paranaenses”. A coordenação, por sua vez,
informou que a decisão da retirada da arte havia sido feita em comum
acordo com o desenhista e que a troca das imagens havia sido motivada
por “frequentadores do shopping que se sentiram incomodados com a
cena de violência, no espaço que é frequentado por crianças6”.
A nota foi incluída em algumas das reportagens sobre o assunto.
O tom das matérias era que teria ocorrido um caso de censura ao
trabalho de Gidalti Jr. O termo se tornou um ponto comum nos títulos
da maioria das notícias a respeito do tema. Alguns deles:
• ´Decisão obscurantista´, diz artista premiado com Jabuti sobre
HQ censurada (“O Globo”, 16 abr. 20187)
• Ilustração do artista Gidalti é removida de exposição em Belém
e ele classifica como ´censura´ (“G1 PA”, 16 abr. 20188)
6
https://www.facebook.com/search/top/?q=Parque%20Shopping%20Bel%C3%A9m%20nota%20de%20
esclarecimento&epa=SEARCH_BOX
7
https://oglobo.globo.com/cultura/decisao-obscurantista-diz-artista-premiado-com-jabuti-sobre-hqcensurada-22598275
8
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/ilustracao-do-artista-gidalti-e-removida-de-exposicao-em-belem-e-eleclassifica-como-censura.ghtml
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• Obra de quadrinista sobre violência policial é censurada em
exposição no Pará (“Revista Forum”, 16 abr. 20189)
• Quadrinista premiado tem obra censurada em Belém (“Leia Já”,
17 abr, 201810)
A configuração de censura foi percebida também em redes
sociais. Na leitura de Rosa, Oliveira e Reyer (2018, p. 10), que
analisaram especificamente a repercussão do caso nos ambientes
digitais, a atitude do shopping de tirar o desenho e trocar por outro
criou um efeito contrário entre parte dos internautas que tiveram
acesso ao episódio:
Em vez de ser “abafada”, a obra foi exposta e compartilhada
nas redes sociais, ganhando apoio e ainda mais notoriedade,
até mesmo porque os internautas entenderam, em sua
maioria, que a obra expõe uma realidade que ocorre
frequentemente no Ver-o-Peso, considerada a maior feira
livre da América Latina e principal cartão postal da capital
paraense. Notou-se então, em um primeiro momento, forte
tom de revolta diante da ação (...).

Os autores analisaram os ecos virtuais do caso no Twitter e no
Facebook. Para o estudo, os pesquisadores se valeram de método
chamado por eles de netnográfico, termo cunhado a partir da aplicação
antropológica da etnometodologia no meio digital. Eles observaram o
comportamento dos internautas em 112 postagens, veiculadas entre os
dias 17 e 20 de abril de 2018. Os resultados foram que, no Facebook,
as manifestações tendiam a ser mais sérias, tanto as opiniões a favor
da retirada da obra quanto as que enxergaram na atitude uma atitude
censora.
No Twitter, por outro lado, identificaram uma ressignificação
da atitude do shopping por meio do uso da ironia. As pessoas
reproduziam a imagem nas postagens e registravam que ela, por ter
sido censurada, não “deveria ser” divulgada. Dos exemplos usados
pelos autores terminavam o conteúdo das postagens com as frases
“Atenção: não espalhem porque é ofensivo” e “É favor não compartilhar
porque ofende a PM. Divulguem”. Como resultado, obtinham mais
compartilhamentos e uma maior viralização do assunto, compondo
o que Rosa, Oliveira e Rever (2018, p. 5-6) sintetizaram como “uma
curiosa cadeia de produção e renovação de sentidos”.
9 https://revistaforum.com.br/cultura/obra-de-quadrinista-sobre-violencia-policial-e-censurada-em-exposicao-nopara/
10 https://www1.leiaja.com/cultura/2018/04/17/quadrinhista-premiado-tem-obra-censurada-em-belem/
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A pesquisa feita pelos autores explicita também o quanto a
internet, seja por meio da ironia ou não, seja pró a retirada da arte
ou contrária à atitude, constitui uma arena de manifestações políticas
e de posicionamentos sobre questões sociais. O caso gerou leituras
diferentes e divergentes. Aqui, interessa-nos identificar os motivos
disso. No nosso entender, as explicações para as construções distintas
de sentido passam pelos conceitos relacionados à referenciação, que
serão trabalhados na sequência.
REFERENCIAÇÃO E MULTIMODALIDADE

O escopo teórico contemporâneo da Linguística Textual se
baseia na ideia de que o texto constitui o local de interação entre
os sujeitos (tanto autor quanto leitor, tanto falante quanto ouvinte)
e que estes carregam uma bagagem e um histórico de informações
que interferem no processo de construção do(s) sentido(s). É algo
que se reflete, inclusive, na própria concepção de contexto. Além da
situação imediata onde os enunciados são produzidos, ele, o contexto,
englobaria também, segundo Koch (2002, p. 24), “todos os tipos de
conhecimentos arquivados na memória dos actantes sociais, que
necessitam ser mobilizados por ocasião do intercâmbio verbal”.
O elemento sócio-cognitivo trazido pelos sujeitos impacta na
maneira como as pessoas têm contato com os conteúdos a que têm
acesso, em seus diferentes gêneros e locais de circulação. Esse aspecto
diverso – todos são diferentes uns dos outros, com experiências
individuais igualmente distintas – tem como consequência que a
percepção sobre os textos pode produzir interpretações nem sempre
coincidentes. Em um boletim de ocorrência sobre um assalto, por
exemplo, bandido e vítima dificilmente terão visões similares sobre
o conteúdo do crime ali relatado, dadas as posições sociais exercidas
antagônicas de cada um e as experiências trazidas por ambos.
Esse processo de mobilização de conhecimentos revela que o
sentido não é dado a priori, mas é, por outro lado, construído a partir
das pistas manifestadas pelo texto, tanto explícitas quanto sugeridas e
depreendidas por meio de inferências. “Por esta razão”, lembra-nos
Koch (2004, p. 27), “dependendo desses conhecimentos e do contexto,
diferentes interlocutores poderão construir interpretações diferentes
do mesmo texto”. Do mesmo modo, torna-se maleável também o
modo como as pessoas leem e interpretam os diferentes referentes
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manifestados nos enunciados, quer de forma explícita, quer de forma
sugerida e identificada inferencialmente.
Atribui-se a Mondada e Dubois (2003 [1995]) a percepção de
que os referentes do texto como sendo uma atividade discursiva. A
categorização deles não se restringe a uma nomeação dos termos e
conceitos, como se fossem colocadas etiquetas em cada um deles.
O amor a quem está apaixonado e é correspondido não é o mesmo
amor daqueles que padecem de uma frustração romântica. Pode-se
compartilhar a mesma palavra, mas a construção de sentido dela é
distinta em cada uma dessas situações.
Embora um primeiro contato tenda a uma categorização mais
consensual, mais prototípica, o modo como a percepção irá se dar cabe
a um rol plural de fatores, que incluem as informações manifestadas
no texto, a carga informacional trazida pelos sujeitos no processo de
interação, o momento de circulação daquele enunciado e o momento
histórico em que foi veiculado.
Por conta desse aspecto dinâmico, mutável, optou-se por mudar
o conceito de referente (ou objeto-de-discurso, forma sinônima) para
o de referenciação, de modo a incorporar e a evidenciar os elementos
discursivos ali presentes. Nas palavras de Koch (2004, p. 61):
Os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade
extra-linguística, mas (re)constroem-na no próprio processo
de interação. Ou seja: a realidade é construída, mantida
e alterada não somente pela forma como nomeamos
o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como,
sociocognitivamente, interagimos com ele: interpretamos e
construímos nossos mundos por meio da interação com o
entorno físico, social e cultural.

Haveria, portanto, uma instabilidade inerente ao processo de
categorização dos referentes. Estes seriam introduzidos, apresentados
ao leitor, e, posteriormente, passariam por retomadas e modificações,
mantidas até que seja do interesse do projeto de dizer de seus autores.
Koch (2002, 2004), uma vez mais acionada para esta síntese teórica,
resume esse mecanismo textual em três momentos:
1. ativação ou construção do objeto-de-discurso;
2. reativação ou reconstrução do referente;
3. desativação ou desfocalização.
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A esta discussão, interessam-nos particularmente os dois
primeiros. Segundo a linguista, a ativação – também chamada de
introdução referencial – pode se dar de maneira não ancorada, quando
um referente novo é apresentado no texto sem vínculo com algum
outro, ou não ancorada, situação em que o objeto-de-discurso é
estabelecido por meio de associação com determinado elemento já
exposto no enunciado. Num trecho como...
“Castanha do Pará” é ambientado em Belém. O autor viveu a
infância no Pará.
... entende-se que “Castanha do Pará” seja a expressão que
introduz o referente de forma não ancorada, já que não há dado
anterior a ele, e que “o autor” seja um outro objeto-de-discurso,
também ativado, porém ancorado no anterior (infere-se que “Castanha
do Pará” seja o nome da obra produzida pelo autor). Pode-se dizer o
mesmo com relação a “Belém” (introdução não ancorada) e “Pará”
(introdução ancorada em “Belém”, posto que é a capital daquele
estado, ou seja, há, também aqui, uma vinculação entre um referente
e outro).
A recuperação dos referentes ao longo do texto se dá por
processos anafóricos. Essa continuidade referencial, de acordo com
Cavalcante (2011), prevê modificações dos objetos-de-discurso, ou,
em outros termos, recategorizações dele. Para a autora, “só pode ser
recategorizado um referente que já foi anteriormente categorizado,
o que, nessa visão, costuma estar associado à expressão referencial
introduzida no texto”. Por expressão referencial, entende-se os modos
verbais como os objetos-de-discurso são nomeados ao longo do texto.
Neste outro exemplo...
Gidalti Jr. é o autor de “Castanha do Pará”. O professor
universitário ambientou a história em Belém.
... “Gidalti Jr.” é a expressão referencial que introduz o referente,
retomado como sendo o autor de determinada obra, chamada
“Castanha do Pará”, construção que auxilia na categorização do objetode-discurso. Ao ser retomado com a expressão referencial “o professor
universitário”, ocorre também uma recategorização dele. Mantém-se
o referente, porém com outra categorização dele. Reprisa-se o já dito
por Cavalcante, de que só se recategoriza algo já categorizado.

101

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

A isso pode ser acrescentado um dado trazido por Custódio Filho
(2011), Lima e Feltes (2012), além da própria Cavalcante (2011), o de
que pode haver recategorização sem que haja uma nova expressão
referencial manifestada no texto. O processo seria consolidado
cognitivamente. Numa frase como...
Conte uma mentira e seu nariz vai crescer.
... não está explicitada nenhuma expressão referencial sobre o
boneco de madeira Pinóquio, personagem da literatura infantil que
tem como uma de suas marcas mais conhecidas o fato de seu nariz
aumentar de tamanho a cada mentira dita. Por conhecimento prévio,
associa-se a situação apresentado à criação do italiano Carlo Collodi
(1826-1890). Constrói-se o objeto-de-discurso mesmo sem a menção
verbal a ele.
Todo esse arcabouço teórico-metodológico foi pensado e
desenvolvido com base em produções verbais escritas. Autores como
Ramos (2007, 2011, 2012), Custódio Filho (2011), Capistrano Junior
(2011, 2017) e Lima (2016, 2017) têm defendido a premissa de que tal
aparato conceitual pode ser aplicado também a textos multimodais,
entendidos aqui como sendo “realizados por meio de mais de um
código semiótico” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014,
p. 152). Cabe, no entanto, um destaque mais detalhado sobre três
deles.
Lima (2016) analisou memes (nome que tem sido dado a
produções, geralmente humorísticas, que circulam por redes sociais) e
charges e demonstrou que é possível haver, também em textos verbovisuais, situações de recategorização de objetos-de-discurso sem
expressão referencial. Um dos trabalhos descritos por ela apresenta
uma charge, composta por apenas uma cena. Ela expõe um cemitério
e, pelas pistas imagéticas e escritas ali presentes, pode-se categorizar o
referente “governo”, sem que tenha sido explicitamente mencionado,
e também recategorizá-lo como um “defunto enterrado”. Esse processo
de compreensão é consolidado em termos inferenciais, a partir dos
conhecimentos acionados pelo leitor.
Ramos (2007, 2011, 2012) abordou os casos de referenciação
especificamente em histórias em quadrinhos. O autor analisou
tiras cômicas, com o objetivo de demonstrar que o efeito de humor
provocado por elas se dá de forma semelhante ao das piadas. Para isso,
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cunhou que é possível haver a construção de referentes visuais, e não
só verbais escritos, e que tais objetos-de-discurso podem ser retomados
e recategorizados imageticamente. A cadeia coesiva é construída a
partir da instauração de referentes e da sucessiva recuperação deles
entre um quadrinho e outro da história.
Capistrano Júnior (2011, 2017) fez caminho semelhante, também
com tiras cômicas. O pesquisador abordou pormenorizadamente como
esses processos se deram na série “Gatão de Meia-Idade”, criação do
desenhista Miguel Paiva. Esse exercício pormenorizado feito por ele
reforça que a referenciação, nesse gênero, é mecanismo constituinte
do processo de construção do sentido humorístico planejado pelo
autor da história em quadrinhos.
A esses trabalhos, cabe incluir outros dois, ambos de Alfonso
Junior (2018, 2019), também produzidos com esse mesmo viés
teórico. O autor abordou os processos referenciais especificamente
em “Castanha do Pará”, obra de Gidalti Jr. que tem objeto de análise
neste artigo. Entendemos que essa articulação teórica sobre como se
deu a construção dos referentes da imagem exposta na mostra ajuda a
explicar a polêmica envolvendo o caso.
EXPLICAÇÕES TEXTUAIS PARA O CASO

Como visto, entre a acepção de que o texto se restringiu às
materialidades verbais, tanto escritas quanto orais, e a ampliação
para um visão mais ampla, que incorpora outras modalidades, como
as de ordem visual, já houve alguns trabalhos no país que ajudaram
a comprovar a premissa de que o arcabouço teórico da Linguística
Textual é válido também para produções multimodais. Inclusive para
obras em quadrinhos, como “Castanha do Pará”, que já teve duas
análises iniciais feitas por Alfonso Junior.
O pesquisador abordou, inicialmente, apenas uma das cenas
do livro, o desenho da página de abertura da obra, construído em uma
página inteira. A imagem mostrava o protagonista apanhando com
uma cinta. Alfonso Junior (2018, p. 11-12) mostrou que o caso “remete
a uma cena comum no cotidiano dos lares familiares: um adulto
repreendendo de forma violenta uma criança, que neste caso pitoresco
possui a cabeça de um urubu, com feições e expressões humanizadas”.
A soma desses elementos ajudava a introduzir o referente aos olhos do
leitor.
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Em um segundo momento, em seu mestrado, Alfonso Junior
(2019) pôde detalhar e aprofundar como se deram as sucessivas
retomadas e modificações do personagem ao longo de toda a narrativa,
com interesse particular na forma de composição das recategorizações.
Para que elas se consolidassem, segundo ele, ocorreram processos de:
• manutenção do referente visual, com recategorização verbal;
• manutenção do referente visual, com recategorização nãoverbal;
• recategorização verbal e não-verbal;
• recategorização não-verbal.
Embora tenha exposto a imagem da capa e mencionado a
polêmica envolvendo a obra na exposição realizada em Belém, o
pesquisador não a analisou no trabalho, pelo fato de ter adotado como
recorte as páginas internas do livro. Mesmo assim, sua abordagem deu
início às pistas necessárias para a compreensão das diferentes leituras
geradas a partir da cena apresentada na mostra.
Como visto, a imagem criada por Gidalti Jr. configura um texto
multimodal, composto por elementos imagéticos e de ordem plástica
(a cor, que permite identificar que o trabalho fora feito com aquarela).
O que se destaca inicialmente no caso (mas não só, como será exposto
mais adiante) são os desenhos. Estes expõem três aspectos, que
auxiliam na focalização inicial da leitura: as presenças de um policial
com cacetete em riste (à esquerda), de uma pessoa com cabeça de
urubu (à direita) e de um carrinho de frutas (ao centro).
Eles configuram três referentes visuais, estabelecidos
imageticamente, sem apoio de expressões referenciais verbais escritas.
A título de nomeação, podemos categorizar o primeiro como “policial”,
o segundo como “fugitivo” e o terceiro como “carrinho de frutas”, que
tem o papel de separar um do outro, durante o que se depreende ser
possivelmente uma perseguição, objeto-de-discurso estabelecido a
partir das pistas dadas.
Possivelmente, um morador de Belém ou alguém que já tenha
visitado a cidade possa, por conhecimento prévio, identificar no
entorno marcas do mercado Ver-o-Peso ali representadas. Esse dado se
soma aos contextos individuais trazidos pelos sujeitos ao ter contato
com a imagem, podendo criar maior aproximação com ela. Tendo
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ciência de que alguns tiveram contato com a arte em uma exposição
situada em um shopping da própria cidade, é possível depreender que
sejam pessoas que associaram os referentes mostrados figuras sociais
da própria Belém.
Em outros termos: uma autoridade de segurança de São
Paulo poderia identificar na cena um policial, mas uma de Belém,
reconhecendo o mercado ao fundo, possivelmente enxergasse a si
mesmo ali, configurando um policial da própria cidade. Entende-se
que seja esse processo de identificação o visto pela pessoa que redigiu
a primeira postagem no Facebook. O autor explicitou no texto ser da
polícia e trabalhar “junto com os feirantes do Ver-o-Peso”. Ou seja,
reconheceu o local onde a cena foi representada.
Trazendo seu próprio contexto informacional à imagem da
exposição, ele construiu, inicialmente de forma prototípica, o referente
policial da região do mercado Ver-o-Peso (e, por extensão, da própria
cidade) e, na sequência, recategorizou o objeto-de-discurso como
uma autoridade que bate nas pessoas. O cacetete erguido, bem como
a fuga, seguramente ajudaram a consolidar essa interpretação. A
associação da polícia a comportamentos violentos seria um ataque à
atuação da polícia.
Essa leitura é corroborada, na postagem, com o registro de
que o autor, um policial, se sentiu “ofendido”, a ponto de ameaçar
“processar” o shopping e/ou a organização da mostra, caso “ninguém
do Comando da PM, associações, ou qualquer representante política”
não o fizesse. Aquilo não seria “arte”, termo usado por ele entre aspas,
mas, sim, uma crítica à sua profissão e atuação. Depreende-se que o
grupo “Guerreiros do Pará”, hospedado em página do Facebook, tenha
feito leitura próxima a essa ao compartilhar o caso e ecoar virtualmente
o caso, como noticiou o jornal “O Globo”, à época (VITRAL, 2018).
A atitude do shopping em trocar a imagem reforça o impacto
que tal interpretação teve e também a força das redes sociais no
comportamento social. Ocorreu, portanto, uma recategorização não
verbal de referente, conforme postulado por Alfonso Junior (2019).
De forma dicotômica, como muitas das polêmicas que povoam
os ambientes digitais brasileiros contemporâneos, houve dois
movimentos para quem viu na atitude de trocar a imagem um ataque à
liberdade de expressão. O primeiro foi a foto reproduzida no Facebook
por Gidalti. Jr., que revelava a ausência do desenho na exposição. O
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espaço que deveria ter sido ocupado pela arte foi mostrado todo em
cor preta. Esta, um signo de ordem plástica, tende a se associar em
termos sócio-históricos a atitudes censoras.
No Brasil, eram comuns tarjas pretas em trechos de produções
jornalísticas ou artísticas durante o período da Ditadura Militar
(1964-1985), época em que as manifestações culturais, políticas e
de pensamento eram monitoradas e cerceadas pelo governo. Um dos
instrumentos utilizados, além do golpe em si, que derrubou o então
presidente João Goulart, foi a instauração do Ato Institucional número
5, o AI-5, em 13 de dezembro de 1968.
Segundo Skidmore (1988), a medida centralizava o poder na
presidência e estabelecia três medidas de segurança: 1) proibição de
circular por determinados lugares; 2) ter domicílio determinado; 3)
liberdade vigiada. Formalizava-se, entre outras práticas, a da censura
como instrumento oficial de controle dos conteúdos que deveriam ser
levados à população pela imprensa, pelos meios de comunicação de
massa e pela classe artística.
Associar a cor preta a uma atitude censora, dado o histórico
brasileiro, é algo que ajuda a explicar quem enxergou naquela foto
um ataque à liberdade de expressão. Contribui também o fato de o
registro ter ocorrido em uma exposição, espaço que viveu, em décadas
anteriores, o fantasma do cerceamento ao livre pensamento artístico.
São elementos que levaram à construção do referente “censura”,
manifestado em expressões referenciais identificadas em reportagens
sobre o assunto e também em manifestações em redes sociais.
Esses dados trazem leituras ainda mais plurais à imagem em si
e configuram o segundo movimento sobre o caso. Quem teve acesso
à cena após a vinculação dela a uma atitude censora recategorizou
o policial como agressor. Contribuíram, para isso, as informações
contextuais já trazidas pelos sujeitos. Por outro lado, a pessoa
representada com cabeça de urubu foi vista, também de forma
recategorizada, como sendo vítima.
Dado importante: até este ponto, nenhum desses sujeitos leu
a obra em quadrinhos inteira, apenas a reprodução da capa e da
contracapa dela exposta em uma mostra sobre histórias em quadrinhos
de autores vinculados ao Pará. Este seria o enunciado completo a que
tiveram acesso, conforme postulado por Bakhtin (2017 [1952-1953]),
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e configuravam as pistas textuais apresentadas para a construção do
sentido.
Por conta disso, é relevante incluir outra interpretação, a de quem
teve contato prévio com o conteúdo da narrativa, leitura que pode ser
demonstrada pela postagem do Facebook redigida pelo próprio criador
de “Castanha do Pará”. Gidalti Jr. explicita no texto da rede social que:
• categorizou a retirada da imagem como um gesto de censura
(referente presente trechos “sobre a censura à capa de meu livro”
e “A retirada da imagem da exposição é uma vitória parcial da
ignorância, do medo e de forças antagônicas à liberdade”);
• categorizou o policial não como agressor, mas como autoridade
de segurança de Belém, em ato de perseguição (expresso no
trecho “gostaria de declarar total repúdio aos conceitos arbitrários
que classificaram a imagem como uma ofensa à polícia militar”).
Sobre a primeira categorização, os motivos textuais que levaram
a ela já foram expostos. Com relação à segunda, pode ser dito algo
mais. O autor evidencia que não pretendeu, ao menos naquela
imagem específica, conotar uma ofensa à PM. A explicação para isso,
uma vez mais, está ancorada no contexto pessoal trazido por ele.
Como comentado em tópico anterior, houve duas perseguições de
autoridades de segurança ao adolescente que protagoniza a história.
Na primeira, ele teve a intenção de furtar frutas, mas não concretizou o
ato – revistado, não foi encontrado nada com ele. Na segunda, o jovem
efetivamente tinha pego bananas de uma das bancas e foi perseguido
por um policial.
A sequência da caça ao adolescente ocorre na página 50 do livro
(GIDALTI JR., 2017). Aos gritos de “Pega ladrão!”, “Ladrão! Ladrão!
E “Segura aí, ó”, ele é mostrado correndo pela área do mercado,
inclusive saltando um dos carrinhos de fruta. Castanha, nesse trecho
da obra, é recategorizado como infrator, dadas a expressão referencial
verbais “ladrão”. Ocorre o processo que Alfonso Junior nomeou de
manutenção do referente com recategorização verbal.
Ativa-se um frame de perseguição ao se identificar, nos
quadrinhos seguintes da página, a presença do policial, também
mostrado correndo, com cacetete na mão. Reforça-se a ideia de
captura a uma pessoa que roubou algo pelo conteúdo dos balões: “Se
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eu te pegar, tu tá fodido, Castanha!”. Poucos quadros adiante, ainda
na mesma página, o PM desiste da perseguição e o jovem escapa. Na
outra página, ele é mostrado tirando um cacho de bananas de dentro
da camiseta e comendo as frutas.
Vê-se que, nessa sequência, a partir dos dados expostos na
narrativa em quadrinhos, não há um projeto de dizer que sugira uma
crítica à atuação dos policiais. Esse momento da história foi o adotado
pelo desenhista para compor a capa da obra, a mesma imagem
apresentada na exposição. De posse desses dados contextuais, constróise outra leitura daquele texto, descolada da ideia de uma crítica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Castanha do Pará” não é a primeira produção em quadrinhos
brasileira envolvida em uma polêmica noticiada pela imprensa e
amplificada pelas redes sociais. Um ponto comum entre esses casos
é a tendência de sintetizar a narrativa a uma de suas cenas, o alvo
específico da polêmica. Em outras dessas ocorrências que ganharam
destaque nos jornais, em que uma obra direcionada a adultos foi
selecionada pelo governo do Estado de São Paulo para ser levada a
crianças do ensino fundamental, um desenhista resumiu a história da
seguinte forma: “Compraram livros sem ler para estimular a leitura dos
jovens!” (cf. RAMOS, 2012a, p. 2018).
Percebe-se algo semelhante com o que ocorreu com a obra de
Gidalti Jr., exposta em abril de 2018 em um shopping de Belém, no
Pará, e objeto de análise neste artigo. Nossa proposta não era discutir
se houve ou não um ato censor, mas, sim, compreender os motivos que
levaram às diferentes leituras sobre o que ocorreu. O interesse nesse
caso estava no fato de que o texto era composto apenas por imagens,
sem o apoio de palavras. Mesmo assim, levou a interpretações plurais
e antagônicas.
Defendemos que o escopo teórico da Linguística Textual auxilia
na explicação desses processos de construção de sentido. Retomando
o que fora exposto e sintetizando a discussão, diferentes sujeitos
tiveram acesso ao mesmo texto da mostra. Carregando contextos
sociocognitivos distintos, eles fizeram interpretações plurais dos
mesmos referentes, algo já previsto pelos linguistas que trabalharam o
tema na área.
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O policial que redigiu a postagem inicial no Facebook, em 16 de
abril daquele ano, recategorizou o PM como agressor, atitude com a
qual não cooptava. O autor procurou compor uma perseguição, sem
conotação crítica. Após a retirada do desenho, a cor preta autorizou
a ativação do referente “censura”. Leituras da capa da obra, a partir
desse dado, também recategorizaram a autoridade de segurança como
agressor. Nas situações expostas, perceberam-se, como pontuado por
Alfonso Jr., recategorizações visuais dos referentes acionados.
É relevante observar que o caso só obteve eco porque, nos dois
olhares antagônicos, houve um conhecimento compartilhado: o de que
circula socialmente a vinculação de policiais a atitudes de violência e
de abuso de poder. Do contrário, não seriam possíveis os sentimentos
externados de ofensa (explicitado pelo policial na postagem) e de
(eventual) crítica ao modo de atuação da polícia militar. Trabalhouse essa informação como dado prévio, cuja existência (mesmo que
para ser refutada) não foi questionada nos textos gerados a partir da
polêmica.
Como exposto neste artigo, o referencial relacionado ao
texto pode ser aplicado a produções multimodais. Mesmo que
compostas por uma única cena, criada com desenhos e sem o apoio
da materialidade verbal escrita, como visto no caso de “Castanha do
Pará” aqui analisado. A polêmica gerada pela cena ajuda a reforçar e a
reiterar tal postulado teórico.
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RESUMO:

O presente artigo tem como principal objetivo refletir acerca
das práticas discursivas oficiais, ou seja, quais são saberes sobre/da
Educação Sexual brasileira circulantes no período da ditadura militar.
Trata-se de pensar sobre os diferentes discursos em sua historicidade,
enquanto processo de construção discursiva do sujeito e de sua
sexualidade, os quais se instituíram em torno dessa educação em um
período de repressão, impregnado pelo ideário moralista e autoritário.
As práticas discursivas circulantes no âmbito educacional, em especial
no recorte temporal analisado, tiveram como escopo fundante o
discurso oficial do Ministério da Educação – especificamente a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação 5692/1971. Nesse discurso fundador
houve a ausência de posicionamento de uma política de formação
sexual escolar para a Educação Básica, que acabou por não gerar
regulamentação nas escolas.
Palavras-chave: Educação Sexual no Brasil; ditadura militar; práticas discursivas.
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ABSTRACT:

El objetivo principal de este artículo es reflexionar sobre las
prácticas discursivas oficiales, es decir, cuáles son el conocimiento
sobre/de la educación sexual brasileña que circula en el período de la
dictadura militar. Se trata de pensar en los diferentes discursos de su
historicidad, como un proceso de construcción discursiva del tema y
de su sexualidad, que se instituyeron en torno a esta educación en un
período de represión, impregnado por la idea moralista y Autoritario. Las
prácticas discursivas que circulan en el ámbito educativo, especialmente
en el recorte temporal analizado, fueron el alcance fundacional del
discurso oficial del Ministerio de Educación, específicamente la ley
de directrices y bases de la educación 5692/1971. En este discurso
fundacional se encuentra la falta de posicionamiento de una política
de educación sexual escolar para la educación básica, que finalmente
no generó regulación en las escuelas.
Keywords: Educación Sexual en Brasil; dictadura militar; prácticas discursivas.
INTRODUÇÃO

Educação Sexual e ditadura aparentemente são dois temas
dessincronizados. No entanto, a confluência de diversos fatores, sendo
um deles, o esforço coletivo e a preocupação comum de diversos
pesquisadores que, cada um na sua área e à sua maneira, buscam
compreender as complexas relações existentes entre esses dois temas
nos fazem perceber a existência de uma educação sexual que esteve
sob.
O controle da educação básica no país pelo regime militar, o
qual não se deu apenas em forma de perseguição contra professores
com história pessoal de militância. Também não se limitou à criação as
disciplinas OSPB (Organização Social e Política Brasileira) e Educação
Moral e Cívica, trazidas pela ditadura com o decreto-lei número 869,
de 12 de setembro de 1969, que tornou Moral e Cívica obrigatória
nas escolas de todos os níveis e, naquelas de 2º grau, também OSPB.
A tentativa de controlar a educação básica veio também em forma
de censura ao conteúdo ensinado, aos livros adotados, aos termos
que podiam ser ditos em relação aos vários temas e problemas, sendo
assim o controle muitas vezes pode ser observado claramente e outras
esse controle dissolviam-se sob a forma de ordem discursiva.
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Essa ordem discursiva não pertencia só ao âmbito escolar, mas a
toda a sociedade. O quê dizer, como dizer, o direito de dizer deveria
estar dentro da ordem discursiva estabelecida pelo regime da ditadura
que controlava a circulação dos discursos. Por exemplo, debater sobre
a sexualidade feminina era um temática censurada dentro da sociedade
em geral, não só pela Igreja, mas também pela sociedade conservadora
brasileira que não admitia essa discussão por entenderem que era
algo promíscuo que atentava contra a moral e os bons costumes, até
mesmo as organizações de esquerda e as próprias militantes refutavam
debater sobre a sexualidade feminina mantendo as discussões apenas
sob o viés político (COLLING, 2015).
Assim, qualquer tipo de prática educativa estava submetida a
ordem discursiva estabelecida pelo modo de pensar da ditadura da
época, todos temiam as sanções e exclusões imputadas aos sujeitos
caso saíssem da ordem discursiva estabelecida.
Um dos espaços propícios para exercer o estabelecimento da
ordem discursiva de uma determinada sociedade em um determinado
tempo histórico é o espaço escolar. Foucault (1988) aponta a escola
como um dos espaços que cumprem o papel de controle e normatização
sobre os indivíduos e suas práticas sociais. O autor observou um
discurso em que coexistem o papel de objeto, submetido à ação da
natureza, e de sujeito, capaz de apreender o mundo e modificá-lo.
Mas o filósofo negou a possibilidade dessa convivência. Segundo
ele, há apenas sujeitos, que variam de uma época para outra ou de um
lugar para outro, dependendo de suas interações. Para Foucault (1988),
a concepção do homem como objeto foi necessária na emergência
e manutenção da Idade Moderna, porque dá às instituições a
possibilidade de modificar o corpo e a mente. Entre essas instituições
inclui-se a educação.
O conceito definidor da modernidade, segundo o autor, é a
disciplina, um instrumento de dominação e controle destinado a
suprimir ou domesticar os comportamentos divergentes. Portanto, ao
mesmo tempo em que o iluminismo consolidou um grande número
de instituições de assistência e proteção aos cidadãos, como família,
hospitais, prisões e escolas, também inseriu nelas mecanismos que
os controlam e os mantêm na iminência da punição. Veiga- Neto
(2005), aponta que as sociedades modernas não são disciplinadas,
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mas disciplinares: o que não significa que todos nós estejamos igual e
irremediavelmente presos às disciplinas.
Em Microfísica do Poder, Foucault entende que a dominação
e o poder não sejam originários de uma única fonte como o Estado
ou as classes dominantes, mas que são exercidos em várias direções,
cotidianamente, em escala múltipla. Esse exercício também não era
necessariamente opressor, podendo estar a serviço, por exemplo, da
criação. Foucault via na dinâmica entre diversas instituições e ideias
uma teia complexa, uma rede, formada pelo que denominou de
micropoderes, em que não se pode falar do conhecimento como causa
ou efeito de outros fenômenos. Para dar conta dessa complexidade,
o pensador criou o conceito de poder-conhecimento. Os saberes
especialmente acerca da sexualidade são compostos por diversos
discursos, sendo a escola um espaço de constituição e divulgação
bastante específico.
Os discursos escolares sobre sexualidade são, portanto, dotados
de peculiaridade. Há uma linguagem própria para a comunicação dos
temas sexuais. Igualmente, existe uma abordagem particular e um tipo
especial de saber a ser transmitido, pois em se tratando de questões
consideradas problemáticas que se relacionam à moralidade, nem
tudo é permitido às instituições escolares. Os aspectos abordáveis
no ambiente escolar se configuram historicamente, bem como a
forma de lidar com eles. Portanto, as mais diversas sociedades e em
diferentes temporalidades, estabelecem critérios para definir o que
pode ser dito em termos de sexualidade. Assim, podemos afirmar que,
em relação constante com os processos históricos e seus contextos
sociais, culturais, discursos são construídos sobre e para a Educação
Sexual, os quais devem obedecer a uma certa ordem discursiva em
dado momento histórico.
Suponho que em toda sociedade a produção do discurso
é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e
redistribuída por certo número de procedimentos que tem
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível
materialidade (FOUCAULT, 1996, p. 8.).

Em especial, as práticas discursivas da/sobre a sexualidade no
âmbito escolar entram nesse controle da produção discursiva. Ao
observar esses discursos em relação à historicidade as construções
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discursivas em torno da sexualidade das novas gerações, pode-se
considerar que no olhar sobre a história, o importante é perceber
que existe uma relação entre a forma como a identidade e o sujeito
são representado dentro do movimento cultural, social e político da
construção dos saberes de sua(s) representação (ões).
Para Furlani (2008, p. 287), a Educação Sexual sempre se
constituiu numa questão polêmica no espaço escolar, e por largo
tempo os currículos escolares mantiveram-se distantes dessa discussão
explicitamente. Por isso, é possível pensar nela como um campo de
conhecimento em que, historicamente, tem prevalecido o conveniente
silenciamento, a estratégica restrição temática, o privilegiamento do
senso comum, a manutenção do preconceito e da intolerância, a
possível falta de preparo pedagógico das(os) educadoras(es) e o sutil
descaso por parte da Escola e das políticas educacionais. Louro (1999,
p. 129-130), ao se referir aos anos 1960, argumenta que:
Para muitas pessoas esse período é considerado fundamental
no âmbito das relações de gênero e sexuais, seja porque
percebem ali o início de uma era de “permissividade”,
seja porque o identificam com a “revolução sexual”, seja
porque registram um incremento na “mercantilização do
sexo”, ou ainda porque observam grandes mudanças nas
formas de “regulação da sexualidade” — com a crescente
referência à homossexualidade, ao aborto, à pornografia
etc.

Essas transformações e demandas sociais se refletem nos currículos
escolares de todas as épocas. Guimarães (1995), quando apresenta um
histórico da educação no Brasil, aponta que sempre houve inúmeras
iniciativas de instituir oficialmente o ensino da Educação Sexual. Essas
iniciativas estiveram presentes em todas as décadas. As transformações
culturais da década de 1960, ao discutir temas específicos de interesse
na época: prazer, métodos contraceptivos (pílulas), gravidez, ISTs,
aborto etc. O descontinuíssimo histórico tocou de forma profunda o
desenvolvimento de diretrizes de educação sexual no Brasil.
As práticas discursivas sobre/da sexualidade no âmbito escolar
no período ditadura advinham de lugares estabelecidos como os
responsáveis para tratarem disso, tais como o discurso médico,
biológico, familiar. À escola cabia ordená-los, reproduzi-los de acordo
com os modos de pensar e de dizer vigentes na época, em especial
tratá-los sob uma perspectiva biologizante. Nesse sentido, não era
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proibido falar sobre sexualidade, mas o que se controlava era o modo
como se falava de tal tema.
A EDUCAÇÃO SEXUAL E A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

A partir do processo de reformulação curricular, instituído por
meio da LDB (Lei 9.394/96), a Educação Sexual foi admitida como
de responsabilidade da escola e passou a ser incorporada oficial e
legalmente nos currículos por meio dos chamados temas transversais,
propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Mary del Priore
(2011, p. 126), aborda que, no Brasil, a partir das primeiras décadas
do século XX, começaram a ocorrer as tentativas de conscientização
sobre a necessidade da Educação Sexual para jovens. Com ela, a
política governamental lançou, a partir do ano de 1997, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), além de ética, saúde, pluralidade
cultural, meio ambiente e estudos econômicos, pela primeira vez, de
maneira visível, na chamada questão transversal “orientação sexual”,
de modo que a educação sexual nunca esteve longe da escola, o ponto
principal que deve ser considerado refere-se ao conjunto de condições
a que esse tipo de educação, ou seja, foi possível estabelecer como
Educação Sexual nos mais diversos contextos históricos.
Ao contrário daquilo que se habituou a pensar sobre o discurso
pedagógico, a respeito da ocultação sobre o sexo e das práticas sexuais,
desde o final do século XIX, o sexo já era objeto de discussões entre
médicos e educadores que defendiam a presença de uma educação
para a higiene sexual dos jovens.
O Circulo Brasileiro de Educação Sexual - CBES criou o Boletim
de Educação Sexual, que circulou entre 1933 e 1939, fundado
na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, o CBES foi uma
entidade de características filantrópicas que possuía como objetivo
promover uma reforma sobre a educação/cultura sexual da população
brasileira, com atuação ampla e intensa, desenvolveu uma campanha
pela educação sexual com as mais variadas atividades, entre palestras,
conferências, semanas de educação sexual, posto de atendimento
gratuito sobre higiene e psicologia sexual chegando a constituir o
‘Circuito Jornalístico’ do CBES, com a filiação de 700 jornais que
publicavam quinzenalmente artigos sobre o assunto.
O campo discursivo dos intelectuais na área da Educação Sexual,
nas primeiras décadas do século XX no Brasil, tem como uma de suas

117

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

preocupações centrais o controle dos corpos, a partir do domínio
da energia sexual e da normalização das relações entre homens e
mulheres. Para alguns educadores meninos e meninas deveriam receber
informações sobre o sexualismo; para outros, porém, só os meninos
deveriam ser instruídos, já que a eles caberia a maior responsabilidade
para com a família. Obviamente, essa prática discursiva assentava-se
no saber estabelecido pela sociedade do momento que determinava
os papéis cabíveis às mulheres (espaço privado, dona de casa, cuidar
dos filhos, afazeres domésticos) e aos homens (espaço público, mundo
do trabalho, político, administração dos bens, etc.). Logo, a sociedade
dos anos 1960 entendia o lugar de discussão da sexualidade como o
espaço do íntimo, ou seja, dentro do âmbito familiar.
Embora, o discurso oficial não contemplasse a Educação
Sexual formal dentro da escola, as demandas por esse tema ocorriam
naturalmente, e de sob um currículo oculto essa educação exercia-se
sob outra roupagem, mas de forma controlada e cerceada fosse pelo
medo de dizer, fosse pela insegurança de como abordá-la, ou fosse
pela falta de recursos didáticos pedagógicos para ensiná-la.
Portanto, constata-se que a sexualidade era compreendida
por grande parte da sociedade como um assunto anti-higiênico,
antipedagógico e imoral. Devido a isso muitos professores optaram
por não abordar este assunto, por temerem represálias e intimidações.
Em consequência, no final da década de 1960 há um certo recuo em
matéria de orientação sexual na escola.
Werebe (1977) afirma que na realidade os anos 1960 constituíramse um momento favorável à implantação da Educação Sexual no
Brasil. Guimarães (1995) corrobora que nesta década surgem algumas
tentativas de implantação da Educação Sexual no Brasil nas escolas
públicas e particulares nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais.
No que concerne a essas tentativas pioneiras do século passado,
na cidade de São Paulo, tais iniciativas ocorreram no contexto de
algumas escolas que experimentavam uma proposta de renovação
pedagógica. Tais iniciativas não sobreviveram ao agravamento do
autoritarismo do país, que assumiu uma postura nitidamente moralista
(ROSEMBERG, 1985).
Em 1963 no Estado de Minas Gerais o Grupo Escolar Barão do
Rio Branco introduziu esta orientação para alunos da oitava série do
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ensino fundamental, porém a experiência durou apenas três anos
devido à reação negativa dos pais. Já no Rio de Janeiro, o colégio
André Maurois após alguns anos de inserção da Educação Sexual,
passou por uma crise em 1968.
Por outro lado, temos a Educação Sexual tomada sob o viés
biologizante, controlada, apesar de na prática discursiva tentar
mostrar-se favorável a ser realizada para meninos e meninas, podemos
observar que Padilha, (1997, p. 432). declarou-se favorável, em todos
os outros pontos de Educação Sexual de meninos e meninas, sejam
feitas em conjunto, pois se um dos objetivos, instruindo-os nas coisas
da reprodução, é conservá-los puros! Se os separarmos por sexos para
tais aulas, fatalmente estabeleceremos a maldade, quando assim não
deve ser; devem habituar-se a ouvir com naturalidade, pois o inocente
não cora; só o maldoso se sente envergonhado diante da ciência. Kehl
(1997), apesar de ser favorável a que garotos e garotas recebessem
educação sexual, considera que “Convém que as lições sejam
separadamente para os meninos e para as meninas, e adaptadas ao
interesse dos respectivos sexos. O sucesso do ensino depende sempre
do tato e da habilidade do mestre” (KEHL, 1997, p. 436).
A Educação Sexual também esteve sob a égide do discurso
lúdico, em que o tema é tratado com leveza tornando-o visível, mas
não há reflexão sobre o mesmo e a aceitação do diferente ainda é uma
questão complexa. Green (2014, p. 19) aponta que, neste momento,
verificam-se mudanças importantes na sociedade LGBT no Brasil. Do
ponto de vista da diversão e do entretenimento, surgiram boates e casas
noturnas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, dirigidas especialmente
para um público homossexual. Passou a haver maior visibilidade dos
espaços públicos frequentados por gays e lésbicas nos principais
centros urbanos. Alguns homens começaram a transformar seus corpos
com hormônios e se intensificou a presença de travestis nas grandes
cidades fora da época do carnaval. Aconteceu, ainda, certa, abertura
nos meios culturais e intelectuais para uma visão mais tolerante à
homossexualidade.
César (2008), em oposição a essas ideias que se estabeleceram
no imaginário a respeito da ocultação sobre o sexo e as práticas
sexuais, desde o final do século XVIII e, notadamente, desde o século
XIX, o sexo já era objeto de discussões entre médicos e educadores
que defendiam a presença de uma educação para a higiene sexual
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dos jovens. Estas primeiras tentativas do século XX em defesa da
educação sexual nas escolas brasileiras manifestavam-se por meio de
pressupostos higienistas e eugênicos, ou seja, as práticas discursivas
sobre/da sexualidade circulantes dentro da escola continuavam sob
o controle dos saberes médico e biológico. Sob essa perspectiva as
identidades sexuais são construídas por meio de discursos que, por
sua vez, representam um processo de relações desiguais de poder.
Por outro lado, não há como negar que ao se constituírem histórica
e socialmente os papéis sexuais, são estabelecidos os critérios de
pertencimento identitário aos sujeitos, mas também os critérios de
exclusão.
A prática discursiva da diversidade ainda tem um longo e duro
caminho que vem sendo percorrido pela população LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero), garantir os
direitos e respeito à diversidade sexual e de gênero. No entanto, é
somente nas últimas décadas do século XX que se reconhece a
especificidade de cada uma das múltiplas identidades que compõem
essas siglas permanentemente variáveis. Não foi até a década de 1990
que essas diferenciações começaram a ser reconhecidas. Antes disso,
todos os segmentos da população LGBT eram ignorados e geralmente
descritos e estigmatizados como tendo uma “lacuna” ou “anomalia”.
Até meados do século XX, a homossexualidade era tratada em todo o
mundo como um ataque aos valores religiosos, como um problema
médico ou até mesmo um problema policial. As reações da sociedade
ao comportamento homossexual incluem: tratamento psiquiátrico,
aprisionamento e perseguição policial nas ruas. No entanto, esta
opressão tem gradualmente levado a ações de resistência por indivíduos
que começaram a formas uma identidade LGBT e a defender direitos
como uma categoria particular.
Nos anos 1980, o discurso jurídico entra em cena para normatizar
o que deve ser ou não ser aceito, o que são os direitos específicos
dos homossexuais. Esses direitos foram objeto de intensos debates na
Assembleia Nacional Constituinte, de 1988. No entanto, as conquistas
legais do movimento foram e são bem menores que as obtidas por
outros grupos de excluídos, como quilombolas e indígenas, entre
outros.
Em relação à superação da discriminação, por exemplo, há
a manutenção da prática discursiva da educação sexual sob o viés
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biológico e o silenciamento do discurso do heterogêneo, pois a
Constituição limitou-se a equiparar os direitos e deveres entre homens
e mulheres, fundamentando-se no sexo e ignorando as distinções de
gênero e a orientação sexual. Sob o pretexto de proteger a família, a
sociedade, seus valores e sua moral, a questão LGBT foi praticamente
excluída do texto, em uma votação na Assembleia Constituinte. A
Carta Constitucional somente determina, genericamente, que deve
ser promovido: “o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Mesmo
assim, o certo é que as grandes manifestações de rua promovidas por
homossexuais, nas últimas décadas, serviram de base para importantes
transformações e conquistas da comunidade LGBTs junto ao Estado
brasileiro.
A maioria dessas conquistas se deu por atuação do Poder
Judiciário e, entre elas, se destacam: A realização da cirurgia para
mudança de sexo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais
públicos dos Estados; A permissão da adoção de crianças por casais
homoafetivos; O direito de servidores públicos federais, travestis
ou transexuais, de usarem o nome social (pelo qual preferem ser
chamados e pelo qual se reconhecem) em cadastros dos órgãos em que
trabalham; O direito de homossexuais de incluírem o companheiro,
ou a companheira, como dependente na declaração do Imposto de
Renda; O direito de homossexuais de receberem pensão do INSS pela
morte de seus cônjuges; O registro das uniões estáveis e casamento
civil de casais homoafetivos; Direito e benefícios aos cônjuges
de militares homossexuais idênticos aos de casais heterossexuais;
Benefício de licença-maternidade a pais adotivos que vivem em união
estável homossexual; Reconhecimento jurídico da união estável e
direito a partilha de bens entre pessoas do mesmo sexo, conforme
ADPF 132 (Ação de descumprimento de Preceito Fundamental n°132)
e ADI 4277 (Ação Direta de Inconstitucionalidade n°4277), julgadas
em maio de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que estendem
todos os direitos garantidos às uniões heterossexuais também para
as homossexuais. O aparelho repressivo criado pela ditadura civilmilitar de 1964, como sabe-se, foi dirigido explicita e principalmente
contra “subversivos” e “comunistas”. Mas os fraudadores foram mais
longe, eles também montaram um dispositivo de controle moral contra
o comportamento sexual, considerado “desviante”. Por exemplo,
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homossexuais, travestis, prostitutas e outros considerados “perversos”
ou “anormais” foram sujeitos à perseguição, detenções arbitrárias civil
e militar, expurgados do serviço publico, censurados e objeto de todas
as formas de violência.
Com a pesada repressão sofrida, a comunidade LGBT responde
criando e reforçando movimentos de resistência inspirados por
organizações que lutam pelos direitos os gays no contexto internacional.
No final da década de 1970, vários grupos começaram a se mobilizar e
formar coletivos para lutar contra a opressão e o preconceito do Estado
contra a população LGBT, a fim de defender seu reconhecimento e seus
direitos. A perseguição de homossexuais durante a ditadura foi outro
capítulo na história da violência contra pessoas e organizações LGBT.
Portanto, sua luta ainda é necessária e atual no Brasil e no mundo.
Silva e Silva, (2002) aponta que até final da década de 1960
a Educação Sexual e questões relacionadas a essa temática eram
fortemente reprimidas severamente pela Igreja Católica. Toda questão
relacionada à sexualidade era passível de discriminação segundo a
ótica religiosa, uma vez que tudo estava relacionado ao pecado e à
fornicação. As escolas que resolviam trabalhar a Educação Sexual
eram passíveis de terem seus diretores exonerados, seus professores
e alunos expulsos. A inclusão da perspectiva de Educação Sexual nas
Políticas Públicas ainda ocorre de forma lenta. Em 1968 a deputada do
Estado do Rio de Janeiro, Júlia Steimbruck criou um Projeto de Lei cujo
objetivo era estabelecer a obrigatoriedade da educação sexual nas
escolas, fazendo então, a inter-relação entre sexualidade e educação.
Sendo que em 1970 ainda tramitava no Congresso quando então, foi
radicalmente descartado pelo parecer da Comissão Nacional de Moral
e Civismo.
A partir da década de 1990 do século XX foram formuladas
políticas para responder as questões referentes às desigualdades de
gênero e de sexualidade. O Brasil sofreu pressão internacional para
incluir essas temáticas nos documentos oficiais. As discussões sobre
essas temáticas aqui no Brasil foram fundamentadas em alguns
documentos internacionais, tais como, a Declaração Mundial sobre
Educação para todos, ocorrida na Tailândia em 1990, o Projeto
Educação para Todos (EPT), do Senegal em 2000, entre outros. O Brasil
assinou todos os documentos países que têm liderado as questões
relacionadas ao gênero e à sexualidade, assumindo o compromisso
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de dirimir as desigualdades e as discriminações no tocante a essas
temáticas.
De acordo Figueiró (2006), a Sexualidade vai além da dimensão
biológica: também é culturalmente determinada. Assim sendo, ao
discutir sobre questões relacionadas a essa temática faz-se necessário
que a escola provoque reflexões nos estudantes. Essas reflexões podem
contribuir para o auto reconhecimento dos sujeitos e de sua sexualidade
e como seres capazes de construir relacionamentos saudáveis e
positivos. Dessa forma, esses jovens também podem intervir no curso
de suas vidas e participar de transformações do ambiente sociocultural.
Dessa forma, a Educação Sexual pode ajudar os adolescentes
a reflorescer o erotismo e o gênero. Primeiro está considerado a
sexualidade com algo bom, belo e importante na vida das pessoas, o
segundo, considera homens e mulheres iguais em todas as áreas, isto é
equidade entre os sexos.
Diante do exposto, observamos a Educação Sexual formal
brasileira ainda esta em construção, durante um bom tempo esteve
presente sob a forma de um currículo oculto, em outros momentos sob
a tutela e a voz do discurso autoritário advindos de uma perspectiva
médica e biológica, silenciando ou não levando em consideração a
diversidade sexual.
Pode-se notar que a educação sexual emancipatória se faz nas
margens, em atividades tímidas, ações de pequeno porte, uma vez
que ainda é muito complexa a aceitação da prática discursiva da
sexualidade fora do discurso biologizante.
OS ESPAÇOS ESCOLARES E SUAS REPRESENTAÇÕES ACERCA DAS
SEXUALIDADES E DOS GÊNEROS

Para Furlani, (2008, p. 307) na escola, e em outros espaços
as identidades sexuais e de gênero estão sendo constantemente
produzidas. As instituições públicas e as mais diversas mídias também
estão penetradas e produzem representações acerca das sexualidades
e dos gêneros. A escola funciona em todos os momentos com aspectos
mais conservadores e morais da sociedade, bem como com suas
vanguardas transgressoras. Precisamente por causa da existência de um
universo quase infinito de discursos sobre sexualidade humana, alguns
dos quais são dotados de forças mais ou menos poderosas, certos
temas e abordagens em detrimento do silencio alheio são preferidos,
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na prática pedagógica, as instruções biológicas parecem se aplicar a
questões relacionadas à sexualidade.
Ao analisarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
5.692/71, podemos perceber a ausência de uma regulamentação
sobre a Educação Sexual. Portanto, a instituição nacional da Educação
Sexual ocorreu somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9.394/96. 201. Com relação à forma com que comumente tem ocorrido
a Educação Sexual no ambiente escolar, Furlani (2008, p. 287), aborda
que é possível pensar nela como um campo de conhecimento em
que, historicamente, tem prevalecido o conveniente silenciamento,
a estratégica restrição temática, o privilegiamento do senso comum,
a manutenção do preconceito e da intolerância, a possível falta de
preparo pedagógico das (os) educadoras (es) e o sutil descaso por parte
da Escola e das políticas educacionais.
A educação sexual na vida escolar é marcada por relações
de poder e controle sobre as atividades realizadas, bem como o
desenvolvimento sexual das pessoas, portanto o sujeito normativo
é constituído como sujeito. No entanto, podemos considerar que
os mecanismos discursivos referentes à sexualidade de crianças e
adolescentes atuam de um lado, indireta e imprecisamente, de outro,
de maneira normativa e castrada. De acordo o filósofo Michel Foucault
(1988) em sua obra A história da Sexualidade, o próprio processo de
negação da sexualidade das crianças se configura como uma forma
de interdição. Silenciar a sexualidade infantil seria um indício desse
processo de negação, porque algo que não é concebido como existente,
torna-se relegado ao reino do indizível do inconcebível.
Foucault (1988, p. 10), as crianças, por exemplo, sabe-se muito
bem que não têm sexo: boa razão para interditá-lo, razão para proibilas de falar dele, razão para fechar os olhos e tapar os ouvidos onde
quer que venham a manifestá-lo, razão para impor um silêncio geral
e aplicado”.
Desse ponto de vista podemos afirmar que o contexto de
desenvolvimento do campo científico das ciências da saúde foi
preponderante, de modo que a sexualidade infantil e juvenil foi enfim
considerada de maneira discursiva.
Conforme afirma Foucault, (1988, p. 202), teriam sido as
pesquisas realizadas por Freud que teriam possibilitado a visibilidade
sobre a sexualidade em todas as fases da vida, inclusive na fase infantil.
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Dessa forma, embora a sexualidade adolescente estivesse sendo
reconhecida, a partir da configuração discursiva dos indivíduos dessa
faixa etária como sujeitos de desejo, o autor ainda aborda que isso
não implica que a liberdade seja atribuída a experiências e práticas
sexuais, pelo contrário. A concepção da existência da sexualidade na
infância e a adolescência implicou e ainda implica a formulação de
diversas estratégias para normalizar e controlar a sexualidade e a vida
dos indivíduos. Acima de tudo, o discurso médico higienista tornou-se
a chave para tornar tal tópico acessível.
Portanto, a sexualidade das novas gerações passou a ser
regulamentada e proibida por meio de mecanismos discursivos
relacionados à saúde e à higiene. Mas como esses mecanismos
discursivos foram transmutados em práticas sociais. Em outras palavras,
como sua subjetivação ocorre pelo processo de institucionalização do
sexo fundamental nesse aspecto, sendo a escola o ambiente propício
para a propagação desse conjunto de saberes.
Para Revel e Petter (1995, p. 144), a doença é quase sempre um
elemento de desorganização e de reorganização social: a esse respeito
ela torna frequentemente mais visíveis articulações essenciais do grupo,
as linhas de força e as tensões que os traspassam. O acontecimento
mórbido pode, pois, ser o lugar privilegiado de onde melhor observar
a significação real de mecanismos administrativos ou das práticas
religiosas, as relações entre poderes, ou a imagem que uma sociedade
tem de si mesma.
É importante ressaltar que qualquer construção discursiva visa
influenciar a configuração das práticas sociais. Portanto, os mais
diversos discursos são desenvolvidos com a intenção de manipular e
atuar na realidade, mesmo que o seu escopo esteja implícito. Com
relação ao poder de certos discursos e sua capacidade de instituir
conhecimentos e práticas, fica claro que o comportamento sexual
foi finalmente regulado, como critério para o estabelecimento de
comportamentos julgados corretos ou errôneos pensamento médicohigienista. Havia, portanto, uma ligação direta entre atividade sexual
e saúde.
Nesse sentido a luta contra a masturbação, a higiene corporal, a
prevenção da gravidez precoce e o combate às infecções sexualmente
transmissíveis estão presentes desde a introdução da educação sexual
nas escolas brasileiras.
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A existência da Educação Sexual formal até a inserção dos temas
transversais assentava-se numa prática discursiva normatizada pelo
discurso jurídico, médico e biológico, que eram o lócus de onde se
podia discursar sobre a sexualidade, pois ali se encontravam o que
poderia e deveria ser ensinado sobre a sexualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se toca em um fruto em broto e nem se faz abrir ou crescer à
força e, principalmente, com mãos sujas. De fato, é importante ressaltar
que, diante de um conjunto de condições históricas, as sociedades
estabelecem o que pode ser abordado nas áreas da educação sexual.
Portanto, os sujeitos tratados ou silenciados são indicativos de problemas
que são resolvidos socialmente como o discurso da escola permite.
Deve-se considerar que o período de ditadura militar, assim como a
resultante repressão e censura, também afetou o desenvolvimento de
uma política pública que estabeleça os princípios básicos que regem a
educação sexual no Brasil.
A ausência de práticas discursivas de regulamentação configurouse uma forma de interdição, sendo a educação sexual assentada em
discursos moralizantes e biologizantes. O discurso da defesa da moral
e dos bons costumes construíram nesse momento os saberes sobre/da
sexualidade e o sujeito em torno de uma moral comum.
Nesse discurso fundador, houve a ausência de posicionamento
de uma política de formação sexual escolar para a Educação Básica,
que acabou por não gerar regulamentação nas escolas.
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RESUMO:

Universidades brasileiras têm investido em cursos de redação
acadêmica, iniciativa que ajuda graduandos e pesquisadores a
desenvolver a escrita para a publicação científica. Entre essas motivações,
está a de ensiná-los a argumentar. Das técnicas argumentativas, este
trabalho abordará a analogia. Raciocinar por analogia é construir uma
estrutura do real que permita encontrar e provar uma verdade graças
a uma semelhança de relações (REBOUL, 2004). Resultante da fusão
de um elemento do foro com um do tema, é elo no raciocínio indutivo
e serve como meio de invenção, ponto de apoio para o pensamento
criador (PERELMAN & OLBRETCHS-TYTECA, 2005). Desencadeia o
pensamento, mesclando conceitos aparentemente diversos, para criar
o tratável pela mente humana (TURNER, 2014). Na análise de excertos
de corpora acadêmicos online, realizadas a partir da ferramenta
tecnológica concordanciadora CQPweb, apresentam-se, via analogia,
construtos abstratos de diversas áreas, tais como Matemática, Psicologia,
Computação e Física. Nos textos analisados, as analogias aparecem
através de as if/as though. Apresentar esses marcadores discursivos
sob uma abordagem retórica, ao invés de descrever regras gramaticais,
promove a criação de imagens de eficaz alcance persuasivo e pode
contribuir para o ensino da escrita acadêmica nas universidades.
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ABSTRACT:

Brazilian universities have invested in academic writing courses,
an initiative that helps undergraduates and researchers to develop
writing for scientific publication. Among these motivations is to teach
them to argue. From the argumentative techniques, this work will
approach the analogy. To reason by analogy is to construct a structure
of the real that allows one to find and prove a truth through a similarity
of relationships (REBOUL, 2004). Resulting from the fusion of a forum
element and a theme, it is a link in inductive reasoning and serves as
a means of invention, a fulcrum for creative thinking (PERELMAN &
OLBRETCHS-TYTECA, 2005). It triggers thinking, merging seemingly
diverse concepts, to create the treatable by the human mind (TURNER,
2014). In the analysis of online academic corpora excerpts, conducted
through the technological concordance tool CQPweb, we present, by
analogy, abstract constructs from various areas, such as Mathematics,
Psychology, Computing and Physics. In the parsed texts, analogies
emerge in sentences with the transition words as if/as though. Presenting
them under a rhetorical approach, rather than describing grammatical
rules, promotes the creation of images with effective persuasive reach
and can contribute to the teaching of academic writing in universities.
Keywords: Rhetoric. Persuasion. Image. Analogy. Academic Genre.
INTRODUÇÃO

O número crescente de alunos em cursos de graduação e pósgraduação no Brasil tem feito com que as publicações científicas
desses pesquisadores em formação sejam utilizadas como um
importante critério de avaliação. Contudo, a escrita acadêmica
representa ainda uma grande barreira ao pleno desenvolvimento
científico desses pesquisadores. Muitas das razões pelas quais se
rejeita um artigo científico para publicação em um periódico de alto
impacto estão relacionadas à estrutura argumentativa dos textos. Além
disso, indicadores de estudos realizados pelas principais agências de
fomento brasileiras revelam que o Brasil está desfavorecido no ranking
de publicações (FAPESP, 2011).
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A fim de se conseguir o aceite de um artigo para publicação,
é necessário persuadir os pareceristas sobre a relevância da pesquisa
e mérito intelectual do trabalho comunicado. Não só a habilidade
de promover comunicação clara é importante, mas especialmente a
de apresentar a mensagem científica de modo interessante. Nesse
sentido, é evidente que a Retórica oferece importantes contribuições
para que o pesquisador construa um texto lógico, mas principalmente
de alto alcance persuasivo. Entre as estratégias persuasivas de que o
pesquisador pode se utilizar está a analogia como recurso de presença.
O objetivo deste estudo é verificar, a partir de uma investigação baseada
em corpora de textos acadêmicos, como essa técnica argumentativa
colabora com a estrutura argumentativa na escrita científica.
PUBLIQUE OU PEREÇA. ESCREVA BEM OU PEREÇA.

Frente à necessidade de escrever e a importância de publicar,
muitos pesquisadores brasileiros têm procurado escritórios
especializados de escrita científica1. Esse tipo de serviço tem sido
oferecido por algumas das principais universidades do Brasil. Marques
(2011) afirma que esses cursos e serviços ajudam pesquisadores
a redigir um bom trabalho científico – e em inglês, que é a língua
da ciência. A ajuda oferecida aos pesquisadores ocorre na forma de
workshops promovidos por especialistas, serviços de tradução e revisão
e programas de computador capazes de dar forma a artigos científicos.
Além disso, muitos especialistas das áreas de exatas e biológicas,
tais como Volpato (2013) e Aluísio, Oliveira Júnior e Zucolotto
(2014), têm publicado livros que servem como guias de redação a
pesquisadores em formação. Essas publicações abordam fundamentos
da escrita científica e oferecem modelos linguísticos para a publicação
acadêmica. Tanto a proposta dos cursos quanto a dos guias defendem
a máxima já consagrada na vida acadêmica, “publique ou pereça”.
Contudo, antes de publicar, é preciso escrever bem. “Escreva
bem ou pereça” tem sido o novo paradigma para que os pesquisadores
consigam a publicação de alto impacto e alcancem, assim, não só o
reconhecimento pelo talento, mas a atenção das agências de fomento
para suas pesquisas.
1 As propostas de alguns desses escritórios podem ser conhecidas a partir de <http://www.escritacientifica.com/
pt-BR/>; <https://igvec.com> e <http://sbv.ifsp.edu.br/laletec/>.
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ESCREVA BEM OU PEREÇA: CONTRIBUIÇÕES DA NOVA RETÓRICA

Uma das hipóteses deste trabalho é a de que as figuras retóricas
podem contribuir para além da boa estrutura linguística dos textos
acadêmicos e do formato esperado para a publicação de alto impacto.
Se a publicação de sucesso é, em grande parte, motivada pela boa
qualidade dos textos, sua estrutura retórica deve promover o alcance
persuasivo da mensagem científica. Nesse sentido, a transmissão de
novos conceitos e ideias e de resultados inéditos, que se espera de
uma comunicação científica, deve pautar-se no que se entende por
presença sob o prisma da Nova Retórica:
Uma das preocupações do orador será tornar presente,
apenas pela magia de seu verbo, o que está efetivamente
ausente e que ele considera importante para a sua
argumentação, ou valorizar, tornando mais presentes,
certos elementos efetivamente oferecidos à consciência.
[...] Aplicar a razão à imaginação para melhor mover
a vontade é essencialmente vinculado aos efeitos de
presença” (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.
133).

Valorizar, tornando mais presentes, as importantes contribuições
de uma investigação científica inédita e relevante é uma atividade
que pode ser entendida como fazer persuasivo. Persuadir o auditório
do valor de verdade atribuído a um novo saber, transmitido pelo
escritor-cientista, deve emergir da organização textual de um esquema
argumentativo que vai além das categorias canônicas da argumentação
(premissa-hipótese, justificativa, materiais e métodos, resultados
obtidos e conclusão) na dimensão comunicativa. É necessário ir além
do convencimento porque, “por não ser verdade, o saber construído
pelo cientista nunca é definitivo e sim, provisório, embora, de forma
dominante, o argumentativo científico afirma a veracidade do saber
comunicado” (SILVEIRA, 2012, p. 48).
A contribuição da Nova Retórica para a comunicação do
verossímil pode ser encontrada no uso da analogia. Raciocinar por
analogia é construir uma estrutura do real que permita encontrar e
provar uma verdade graças a uma semelhança de relações (REBOUL,
2004). Resultante da fusão de um elemento do foro com um do
tema, a analogia é elo no raciocínio indutivo, serve como meio de
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invenção, ponto de apoio para o pensamento criador (PERELMAN &
OLBRETCHS-TYTECA, 2005). Por exemplo, se digo que a publicação
científica de alto impacto constante está para a vida como a ausência
de publicação está para a morte, tenho uma analogia proporcional
aristotélica que comunica a ideia de que é preciso publicar para obter
sucesso e manter-se ativo na carreira acadêmica.
Um outro exemplo do alcance persuasivo da analogia foi
empregado em:
Escrever requer uma organização que permita ao leitor
acompanhar as ideias do texto, do início ao fim. Uma
receita de bolo, por exemplo, permite ao leitor seguir um
processo em dada ordem. Primeiro, instrui a preparar a
lista de ingredientes e suas medidas. Depois, especifica
o procedimento para mexer os ingredientes até os passos
finais, depois dos quais o bolo estará pronto para ser
consumido. Os documentos escritos devem alcançar o
mesmo contínuo que a receita para atrair a atenção do
leitor. [...] Uma publicação de sucesso consiste em mostrar
ao leitor como as ideias surgiram, como numa receita de
bolo, em que se listam os ingredientes e que termina como
um bolo quente saindo do forno (OLIVEIRA JÚNIOR et al,
2014, p. 18-19).

Essa analogia, motivada pelas metáforas bolo: texto; ingredientes
e suas medidas: materiais e métodos; receita de bolo: documento
escrito, apresenta a publicação de sucesso como um bolo quente
saindo do forno. Alcançar o mesmo contínuo que a “receita” para
atrair a atenção do leitor requer organização escrita.
MESCLANDO IMAGENS VIA ANALOGIA PARA COMUNICAR CIÊNCIA

A imagem do bolo quente saindo do forno remete, na analogia
construída por Oliveira Júnior et al (2014), à imagem de um artigo
publicado em periódico de alto impacto. Por ser uma técnica
argumentativa fundada na estrutura do real, a analogia tem efeito
persuasivo na interação entre tema e foro, acentuando a ação do tema
– a publicação (valor intangível) – e transferindo o valor do foro – o
bolo (valor tangível) ¬– para o tema. Nesse exemplo, “o foro é tomado
de empréstimo ao domínio sensível e o tema ao domínio espiritual”
(PERELMAN & OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 434). Isso confere à
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analogia um status de técnica discursiva que permitem provocar ou
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam ao seu
assentimento (PERELMAN & OLBRETCHS-TYTECA, 2005), o que
atesta seu caráter persuasivo.
Além disso, o caráter didático e ilustrativo da analogia se deve
ao fato de que, segundo Bergen (2012), talvez entendamos a língua
por meio de simulações mentais, o que seria como experimentar as
coisas que a língua descreve. Diferentes construções argumentativas
realmente parecem contribuir para o significado a ser simulado
mentalmente. É evidente que a analogia é ainda mais apta a fornecer
simulações do que se pensava (BERGEN, 2012). Isso porque, de acordo
com Turner (2014), a analogia desencadeia o pensamento, mesclando
conceitos aparentemente diversos (pesquisar, escrever, publicar), para
criar o tratável pela mente humana (a imagem do bolo). Conceber um
texto publicado como um bolo pronto é possível porque a analogia é
entendida como uma forma natural do pensamento humano.
Sob o prisma da Linguística Cognitiva, graças à Teoria da
Integração Conceptual2, também conhecida como mesclagem ou
blend, via analogia, entende-se construtos abstratos apresentando-os
a partir de elementos concretos. Essa operação cognitiva, humana por
excelência, é que dá origem às ideias, graças à criatividade humana.
A criatividade consiste em fazer a união entre dois inputs, gerando um
espaço blend, e dando origem às novas ideias (TURNER, 2014).
O bolo quente saindo do forno simulando o texto acabando de
ser publicado em um periódico de alto impacto é possível graças ao
estatuto da analogia – não aquela analogia aristotélica matemática,
em que a proporcionalidade entre os elementos associados devia
ser simétrica. Segundo Hofstadter & Sander (2013), é na busca por
analogias fortes e provocadoras em nossa memória que tentamos
extrair a essência de situações não familiares que enfrentamos o
tempo todo. A busca por analogias apropriadas é um tipo de arte que
merece o rótulo de ´vital´. No esquema do blending criativo, teríamos
a representação dessa mesclagem conforme apresenta a Figura 1.
2 Essa teoria foi apresentada pela primeira vez em ¬¬¬ Fauconnier, G. & Turner, M. The way we think: conceptual
blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books, 2002.
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Figura 1 – Mesclagem de texto científico como uma receita de bolo

Fonte: Elaboração própria baseada em Oliveira Júnior (2014)

A mesclagem de imagens via analogia nos gêneros acadêmicos
foi investigada, para este trabalho, em corpora de artigos científicos
de várias áreas do conhecimento e a análise revelou que, graças à
analogia, apresentam-se construtos teóricos abstratos a partir de
simulações e metáforas que facilitam seu entendimento.
OCORRÊNCIA DE ANALOGIA NA ESCRITA ACADÊMICA: UMA
PROPOSTA DE DESCRIÇÃO DE DADOS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS

A Linguística de Corpus (LC) foi o expediente metodológico
empregado para a investigação sobre o uso de analogia nos artigos
científicos. A LC é uma área de pesquisa inserida na esfera da Linguística
Aplicada que se ocupa da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos
de dados linguísticos textuais que foram coletados criteriosamente com
o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade
linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem através
de evidências empíricas, extraídas por meio de computador (BERBER
SARDINHA, 2004).
A respeito da eficácia de se utilizar a LC em pesquisas sobre a
escrita científica, Tagnin (2014) defende que um corpus customizado
em dado domínio do conhecimento, se propriamente compilado,
deve apresentar um número significativo de itens convencionais que o
caracterizam. Para este estudo, nosso intuito é verificar se a analogia é
característica de textos científicos, tarefa de demanda geral para a qual
não foi necessário compilar um corpus especializado.
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Os textos foram coletados de uma base de dados online, o
CQPWeb, disponível gratuitamente em <cqpweb.lancs.ac.uk/>3,
criado e gerenciado pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido.
O CQPWeb é um software concordanciador4 online com um corpus de
referência5 embutido. A interface desse software pode ser visualizada
na Figura 2.
Figura 2 – Interface da CQPWeb

Fonte: <cqpweb.lancs.ac.uk>

Para o levantamento de dados, o gênero selecionado foi o
learned, que corresponde ao acadêmico, em dois corpora: um de
inglês americano (American English 2006) e um de inglês britânico
(British English 2006). Para verificar as ocorrências de analogias nos
artigos científicos foram usadas como palavras de busca “as if” e “as
though” (“como se”), que são marcadores discursivos que introduzem
comparações/analogias.
O resultado das buscas no corpus de inglês americano para as if
foi de sete ocorrências em seis textos diferentes, com uma frequência
de 37.73 instâncias por milhão de palavras, enquanto que para as
though, o corpus retornou três ocorrências para três textos diferentes
com uma frequência de 16.17 instâncias por milhão de palavras. Esses
resultados podem ser visualizados na Figura 3.
3 Tutoriais sobre o uso do CQPWeb podem ser obtidos a partir de < www.youtube.com/watch?v=Yf1KxLOI8z8>.
4 Concordanciador: programa que extrai todas as ocorrências de uma palavra de busca num corpus juntamente
com seu cotexto, apresentando-as na forma de uma concordância (TAGNIN, 2010).
5 Corpus de referência: corpus que serve de termo de comparação para o corpus de estudo. Em geral, deve ter
três a cinco vezes o tamanho do corpus de estudo (TAGNIN, 2010). Neste trabalho, estamos utilizando o corpus
de referência como corpus de estudo, uma vez que nosso intuito não é uma análise comparativa, por exemplo,
entre artigos científicos de duas línguas.
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Figura 3 – Ocorrências de analogias em corpus acadêmico de inglês americano

Fonte: <cqpweb.lancs.ac.uk>

O resultado das buscas no corpus de inglês britânico para as if
foi de duas ocorrências em dois textos diferentes, com uma frequência
de 10.99 instâncias por milhão de palavras, enquanto que para as
though, o corpus retornou três ocorrências para dois textos diferentes
com uma frequência de 16.48 instâncias por milhão de palavras. Esses
resultados podem ser visualizados na Figura 4.
Figura 4 – Ocorrências de analogias em corpus acadêmico de inglês britânico

Fonte: <cqpweb.lancs.ac.uk>

Nosso intuito não é delinear quantitativamente a presença
de analogias no discurso acadêmico, mais especificamente, nos
artigos científicos, mas os dados atestam a presença dessa técnica
argumentativa nesses tipos de textos.
O que nos interessa nesta investigação é verificar como a
analogia é empregada para nos textos científicos em diversas áreas
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do conhecimento e compreender como esse emprego contribui para
o alcance argumentativo desses textos. Por isso, apresentamos alguns
desses dados a seguir, no Quadro 1.
Quadro 1 – Dados do corpus com o emprego da analogia

ÁREA DO
CONHECIMENTO

ENUNCIADO DO
CORPUS

TRADUÇÃO
PARA O
PORTUGUÊS

EFEITO DA
ANALOGIA

Matemática

The geometry of
image location
works as if the
body were to
pass through an
obstacle.

A geometria de
localização de
imagem funciona
como se o corpo
fosse para passar
através de um
obstáculo.

Explica-se
geometria pelo
movimento do
corpo passando por
um obstáculo.

Psicologia

A conflict is an
event that would
have led to a
collision if both
road-users had
continued as if
they were on a
collision course.

Um conflito é um
evento que teria
levado a uma
colisão se ambos
os usuários da
estrada tivessem
seguido como
se estivessem
em uma rota de
colisão.

Conflitos sociais
são como a colisão
de um carro.

Computação

Programminglike interaction
techniques control
digital audio files
as though they
were vinyl records
manipulated by a
scratch disc jockey.

Técnicas de
interação como
programação
controlam
arquivos de áudio
digital como se
fossem discos de
vinil manipulados
por um disc
jockey.

Técnicas de
programação
funcionam como o
trabalho de um DJ.

Física

Gas consists of
a collection of
myriads of particles
that execute
collective motions
treated as if they
were a continuous
medium.

O gás é composto
por uma coleção
de miríades
de partículas
que executam
movimentos
coletivos tratados
como se fossem
um contínuo.

Partículas
astrofísicas
são vistas num
contínuo.

Fonte: Elaboração própria
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Os efeitos das analogias empregadas para apresentar construtos
teóricos a partir de temas especializados, à primeira vista, ininteligíveis
para o público leitor dos artigos científicos, constitui-se como técnica
argumentativa com potencial alcance persuasivo, uma vez que aproxima
leitor e escritor-cientista exatamente por romper o distanciamento
ocasionado pela incompreensão do texto. Entre outras estratégias
retóricas, o uso da analogia está à mercê da argumentação e trata-se de
uma escolha do pesquisador entre ser louvado e aplaudido pelos pares
da Academia, produzindo textos barrocos e intimidativos, ou escolher
ter mais leitores e disponibilizar a eles um alimento intelectual mais
nutritivo e saboroso, como defende Abreu (2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos resultados apresentados na investigação proposta –
ocorrência de analogias na escrita científica – a principal contribuição
deste estudo é a reflexão de que apresentar os marcadores discursivos
as if/as though sob uma abordagem retórica, ao invés de meramente
descrevê-los como regras gramaticais, promove a criação de imagens,
via analogia, de eficaz alcance persuasivo. Essa abordagem pode
contribuir para o ensino de redação científica nas universidades.
Outra contribuição é a de integrar aos estudos retóricos os
arcabouços teóricos da Linguística Cognitiva para pensar não só
sobre os efeitos da analogia no discurso persuasivo, mas também para
compreender como a analogia emerge do pensamento humano e se
materializa na língua.
É também relevante considerar o emprego da Linguística de
Corpus como expediente metodológico em estudos sobre o letramento
acadêmico de pesquisadores em formação e sua produção escrita. E
é então que se abrem novas perspectivas de investigação da escrita
científica: verificar se a analogia é também uma técnica argumentativa
adotada nos textos científicos publicados em língua portuguesa; que
áreas do conhecimento a empregam com mais frequência, como e
por que; e qual a disposição da analogia na composição do discurso
retórico presente nos textos acadêmicos.
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RESUMO:

O objetivo deste trabalho é refletir sobre os limites e as tensões
que se podem perceber entre o que se convencionou chamar, em
semiótica francesa, de enunciação verbal, e o que podemos chamar
de enunciação visual. Para tanto, assumindo uma abordagem
evidentemente intertextual, elegemos A noite dissolve os homens,
poema de Carlos Drummond de Andrade dedicado a Cândido Portinari,
e os painéis Guerra e Paz, de Portinari, buscando demonstrar como
se organizam os procedimentos enunciativos em cada um dos textos,
levando em consideração a natureza das linguagens convocadas em
sua produção.
Palavras-chave: Enunciação; Literatura; Arte; Semiótica.
ABSTRACT:

This paper aims to reflect on the limits and tensions that can be
noticed between what is conventionally called, in French semiotics,
verbal enunciation, and what we can call visual enunciation. Therefore,
adopting a clear intertextual approach, we chose “A noite dissolve
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os homens”, a poem by Carlos Drummond de Andrade dedicated to
Cândido Portinari, and the panels “Guerra e Paz”, by Portinari, pursuing
to demonstrate how the enunciative procedures are organized in each
of the texts, taking into consideration the nature of the languages
arranged in the production.
Keywords: Enunciation; Literature; Art; Semiotics.
INTRODUÇÃO
Não são os pronomes, indexicais e embreadores da tradição
benvenistiana, nem as unidades isoláveis na topologia da
imagem (rosto, olhos), suficientes para explicar os efeitos
de sujeito, as múltiplas relações com o observador, nem
o valor de vida expresso por um rosto. Semioticistas e
linguistas são conscientes do fato de que é preciso buscar
os efeitos de sujeito para além dos marcadores e dos
indexadores.
Maria Giulia Dondero (2014, p. 28, tradução nossa)

A partir do final dos anos 1990, especialmente no Brasil, o
problema da enunciação assumiu um lugar central nas pesquisas
em semiótica. José Luiz Fiorin seja talvez um dos responsáveis por
fortalecer esse tipo de pesquisa, já que se dedicou à questão de modo
minucioso e a sua obra As Astúcias da Enunciação (1996) se tornou
uma referência no tema. Oriana de Nadai Fulaneti (2015, p. 49)
ressalta a importância da obra de Fiorin, afirmando que:
Até o surgimento desse trabalho [...], grande parte dos
estudos linguísticos brasileiros considerava aleatório o
emprego de uma categoria enunciativa no lugar de outra
(um tempo por outro, uma pessoa por outra). [e] Fiorin
levanta a hipótese de que haveria uma explicação única
para esses fatos, ou seja, de que todas as categorias
enunciativas seriam regidas pelos mesmos princípios.

Maria Helena de Moura Neves, quando da publicação da obra,
afirmou também que a reflexão ensejada por Fiorin deveria ser tomada
como “parada obrigatória” (NEVES, 1997, p. 110) para aqueles que
desejassem compreender as categorias da enunciação em português,
uma vez que o linguista teria avançado as proposições de Benveniste,
“consegui[n]do colocar em parcas trezentas páginas todo o sistema
dêitico da língua” (NEVES, p. 107).
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Isso dito, é evidente e natural que a herança do pensamento de
É. Benveniste tenha se solidificado na forma da análise linguística,
no âmbito do verbal. Já A. J. Greimas, em “Énonciation: une posture
épistémologique” reconhecia o primado do verbal no estudo da
enunciação, que teria no enunciado verbal o seu ponto de partida.
Para ele, a definição de enunciado era naturalmente mais simples que
a de enunciação e poderia ser assim “medido”: “é a frase linguística
nos seus elementos mais simples, isto é, um enunciado elementar, seja
sujeito, predicado, verbo, seja destinador, mensagem, destinatário etc.”
(GREIMAS, 1974, p. 9)1. E, nesse caso, se a enunciação é a instância
constitutiva do enunciado, ela é a “instância lingüística logicamente
pressuposta pela própria existência do enunciado (que comporta seus
traços e suas marcas)” (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 126).
A redução ao domínio do linguístico e do narrativo, assim como o
que se pode chamar de “redução ao nível do texto” (SCHWARTZMANN,
2019), justifica-se pelas origens da teoria: como bem nos lembra
Jacques Fontanille (2008), havia, na semiótica, especialmente nos
anos 1960, uma necessidade de se afirmar o seu imanentismo, e a sua
filiação à linguística, pois “era preciso resistir aos cantos de sereia do
contexto e às tentações de práticas hermenêuticas, especialmente no
domínio literário, que procuravam ‘explicações’ em um conjunto de
dados extratextuais e extralinguísticos” (FONTANILLE, 2008, p. 17).
Para Fiorin (2007), no âmbito da semiótica a enunciação é vista
“como instância de mediação, que assegura a discursivização da
língua, que permite a passagem da competência à performance, das
estruturas semióticas virtuais às estruturas realizadas sob a forma de
discurso” (FIORIN, 2007, p. 80).
O problema da enunciação não se restringe, no entanto,
ao verbal. Se, como nos lembra Fiorin (2007, p. 81), a enunciação
deve ser analisada como a instância de instauração do sujeito, esse
procedimento discursivo pode – e tem sido – reconhecido em textos não
verbais, sejam fotografias, pinturas ou mesmo formas arquitetônicas. E
a condição formal que permitiu estender o conceito de enunciação a
outras formas textuais, oriundas de linguagens distintas da verbal, foi
o seu “caráter de interface entre o sistema e o processo, uma interface
que assegura a passagem de uma ‘forma paradigmática’ [...] para uma
‘forma sintagmática’” (STAY-STANGE, 2014, p. 4, tradução nossa).
1 Nos reportamos aqui à tradução de Maria Lucia Vissotto e Jean Cristtus Portela.
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Maria Giulia Dondero e Jacques Fontanille (p. 30) nos lembram
também que a busca por uma enunciação específica às semióticas
não verbais deve se focar na “reconstituição da sequência prática do
ato que conduz, no caso da imagem, de uma experiência imanente
a uma manifestação visual”, o que, para ambos, seria a passagem de
um sistema, ativo e determinante, mas em estado virtual, para uma
manifestação marcada por um processo realizado (STAY-STANGE,
2014, p. 6).
Diante do esboço desse quadro teórico, muito mais complexo do
que poderíamos mostrar aqui, ensaiamos neste trabalho dois exercícios
de análise, buscando destacar os problemas da enunciação verbal, de
um lado, já amplamente estudados, que têm no projeto teórico do
percurso gerativo do sentido a realização de um método de análise, e,
de outro, os problemas da enunciação visual, que especialmente hoje
têm sido observados na sua particularidade de linguagem, para além
do esquema de análise da expressão de Jean-Marie Floch.
PERCURSOS INICIAIS: O MÉTODO COMO FOCO

De início, remontamos o famoso slogan greimasiano “Fora do
texto não há salvação”, que marcou época na trajetória semiótica,
principalmente quando ela ainda tinha como direcionamento as
problemáticas de pesquisa baseadas em tradições do domínio literário,
ponto que, durante muito tempo, foi a grande ênfase de seus estudos.
Nesse sentido, seu estatuto, inclusive diante das outras perspectivas,
designava-a enquanto uma “disciplina formal”, modo pelo qual a
semiótica foi descrita – e vista – durante muito tempo, o que pode estar
relacionado à sua herança estruturalista, que, possivelmente, conferiu
esta classificação.
Por meio do slogan de Greimas, é possível observar que os
semioticistas “primeiros” mantinham uma postura conjuntural em
oposição às metodologias de análise que buscavam explicações a partir
de dados extratextuais e extralinguísticos. Assim, em grande parte das
análises pautadas nos princípios greimasianos, a noção de percurso
gerativo embasava os mecanismos de investigação, privilegiando o
desdobramento dos níveis fundamental, narrativo e discursivo. Como
Schwartzmann (2019) nos mostra, o problema do adágio greimasiano
se localiza no exercício de construção de um método: “fora do método
não há salvação” (SCHWARTZMANN, 2019, p. 4).
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Para os questionamentos posteriores, foi convidativa à semiótica
a adesão de perspectivas baseadas na busca pela “produção de
sentido”, bem como a interesses novos que tomaram espaço na própria
prática semiótica, que ultrapassando os limites textuais, passou a se
interessar pela arquitetura, urbanismo, design de objetos, entre outros.
Segundo Fontanille (2008), essas problemáticas surgiram a partir das
proposições de Floch (1990) e Landowski (1992), que, respectivamente,
traçaram perspectivas semióticas nas estratégias de mercado e, ainda,
na construção de uma semiótica das situações e da experiência, por
exemplo.
A partir de então é que os pressupostos fontanillianos, sobretudo,
trouxeram a necessidade de redefinição da natureza da ocupação da
semiótica, ou seja, as “semióticas-objeto”. Para tanto, Fontanille (2008)
fundamenta o princípio que sustenta esse deslocamento: o princípio da
imanência. Para ele, é possível responder às questões que se referem
ao “exterior”, assumindo teoricamente as pesquisas que conduzem
a perspectivas que se articulam “fora do texto” desde que a coerção
entre expressão e conteúdo não se constituam “fora da semiose”.
Logo, o princípio da imanência revela-se como portador de um
grande potencial teórico à medida que dispõe à análise as condições
de modelização, como explica:
Por trás do princípio da imanência perfila-se uma hipótese
forte e produtiva, segundo a qual a própria práxis semiótica
(a enunciação “em ato”) desenvolve uma atividade de
esquematização, uma “metassemiótica interna”, pela
qual podemos “apreender” o sentido, e que a análise tem
por tarefa inventariar e explicitar em sua metalinguagem
(FONTANILLE, 2008, p. 18).

Dessa maneira, em consonância com os questionamentos de
Landowski (1992, p. 147; 170-172 apud FONTANILLE, 2008, p. 18),
trata-se, então, de questionar o objeto de análise a partir de um ponto
de vista semioticamente organizado, isto é, não no sentido de inserilo ao contexto, mas em seu caminho inverso, ou seja, integrando o
contexto ao objeto de análise, com a ressalva de que o contexto não se
situa “nem antes, nem depois, mas no âmago da linguagem”.
Assim, esse gesto de reformulação teórica propõe, em Fontanille
(2008), uma possível reformulação do slogan greimasiano, o que
resulta na possibilidade de se pensar que “Fora das semióticas-objeto
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não há salvação!”, permitindo aos semioticistas trabalhar, atualmente,
com “objetos”, “práticas” ou “formas de vida”, o que excede os limites
fixados, durante muito tempo, na especulação do texto-enunciado
somente, que desconsiderava as estruturas das áreas de cultura, por
exemplo.
Desse modo, o projeto da semiótica é reformulado ao passo
que seus preceitos basilares, pautados na exploração do plano do
conteúdo, foram confrontados com a “exigência” de um novo olhar,
que sugeriu um “avanço” para os estudos do plano da expressão, logo,
pois, para a semiose, uma vez que novos objetos de análise foram
ganhando espaço entre as investigações dos semioticistas.
Nessa direção, cientes de que para a semiótica francesa a
enunciação é a instância que faz a mediação entre as estruturas
semionarrativas e a discursivização e pode ser “reconstruída” por meio
dos indícios – “rastros” – constituintes no enunciado, pretendemos
apontar, a partir das instâncias enunciativas, as estratégias discursivas
que são próprias aos dois textos.
Para este conceito, vale lembrar que sua alusão “inicial” se dá em
Émile Benveniste (1995), que estruturou os pressupostos principiantes
para o estudo da enunciação através da organização das formas
temporais do sistema verbal do francês moderno. Para a enunciação
do discurso, Benveniste (1995, p. 267) define que “toda enunciação
suponha um locutor e um ouvinte”. Sendo a enunciação o ato de
produzir um enunciado, para ele, o locutor mobiliza a língua, e ela,
por sua vez, determina os caracteres linguísticos.
Em O aparelho formal da enunciação (BENVENISTE, 1989), ao
analisar o mecanismo da produção do enunciado, o autor mostra que
o locutor mobiliza a língua pelo aparelho formal e marca sua posição
por meio de índices específicos, o que faz com que exista a conversão
individual em discurso.
Para Greimas e Courtés (2008, p. 166), a enunciação é uma
instância de mediação que atualiza “[…] o espaço das virtualidades
semióticas”. Assim, pela discursivização, isto é, a colocação em
discurso, há a retomada das estruturas semionarrativas (estruturas
semióticas virtuais) que se transformam em estruturas discursivas
(estruturas que se realizam sob a forma de discurso).
A esse respeito, Fiorin (1996) esclarece, anos mais tarde, que a
enunciação pode ser estudada por intermédio do enunciado por se
tratar de identificar seus traços, isto é, partindo do enunciado para se
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chegar à enunciação. Logo, retomando os pressupostos de Benveniste,
Fiorin (1999, p. 40) sustenta que “o sujeito da enunciação é sempre
um eu, que opera, ao realizar a produção discursiva, no espaço do
aqui e no tempo do agora”, o que lhe confere a problematização da
actorialização de pessoa, de espaço e de tempo.
Em se tratando da enunciação em pesquisas mais atuais, Denis
Bertrand e Verónica Estay Stange (2014) mostram que na fenomenologia
há a configuração do plano da expressão em relação à mesma estrutura
da percepção apreendida. Logo, têm-se a enunciação “articulada entre
o plano da expressão e o plano do conteúdo, espalhando-se sobre toda
a extensão do percurso” (BERTRAND & STANGE, 2014, p. 20). Desse
modo, é a enunciação que assegura a discursivização das estruturas
de linguagem, que, sendo contínua e iterada, caracteriza-se como
textualização, permitindo a manifestação sensível das estruturas ao
oferecê-las à interpretação.
Bertrand e Stange (2014) explicam, ainda, que a articulação
da discursivização se dá por meio das operações de debreagem e
embreagem, ocorrendo pela enunciação a instauração do ponto de
vista, a focalização e a perspectiva, que são “marcas da presença do
sujeito no trabalho da linguagem” (BERTRAND; STANGE, 2014, p.
20), que, todavia, não ocorrem somente no plano do conteúdo, mas
também no plano da expressão.
Atualmente, ao pensar a enunciação, a semiótica a concebe
por meio da construção da presença. Desse modo, já que enunciar é
tornar algo presente para alguém, a “colocação em presença” estará
relacionada, também, ao tipo de regime semiótico, isto é, ao simulacro
que perpassa as relações de cada texto, sendo ele verbal, visual,
gestual, oral, entre outros, o que caracteriza as formas específicas de
colocação em presença.
Tomados por estes pressupostos, em nossa análise nossos
apontamentos se referem, então, ao modo como a enunciação ocorre
em dois textos distintos, que possuem, portanto, simulacros próprios
da linguagem verbal e da pictorial, mas que alcançam um diálogo que
é, em base, perpassado pela intertextualidade que os constitui.
ENUNCIAÇÃO VERBAL E VISUAL: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE

Para compor a análise, faremos algumas considerações sobre os
dois textos, a começar por Sentimento do mundo, de Carlos Drummond
de Andrade. Os poemas que compõem esta obra foram produzidos
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entre 1935 e 1940, ano em que foi publicada em sua primeira edição.
Com 28 poemas no total, os escritos de Drummond mostram-se, ainda,
sob a influência da década anterior, marcada pela primeira geração de
modernistas, que se “originou” após a Semana de Arte Moderna em
1922. Desse modo, características como a liberdade formal dos versos
livres e brancos, bem como a preferência temática pelo cotidiano e
pela vida urbana são perceptíveis nesse período.
Entretanto, ainda que a obra integre o desenvolvimento de sua
maturidade artística, que se apresentará ainda mais consolidada na
década seguinte, Drummond confere o seu teor próprio às palavras,
validado pelas referências pessoais que denotam os fragmentos das
memórias por ele tecidas em seus textos, bem como pelo interesse
pelas questões sociais.
Nesse ponto, atrelam-se ao interesse pela temática social, que
perpassa esta produção de modo conjuntural, os “arranjos” de ordem
histórica e política: na Europa, o “desabrochar” da Segunda Guerra
Mundial; no Brasil, os efeitos da Era Vargas assistida pela implantação
do Estado Novo e pela subsequente oficialização da ditadura. Assim,
organiza-se uma dualidade que compõe a obra de Drummond: de
um lado, palavras imbuídas pela necessidade de reação à opressão;
de outro, palavras revestidas pelo sentimento de impotência frente às
dificuldades de alicerçar-se à reação.
Nesse sentido, é notável a mudança do fazer poético de
Drummond em relação à obra Alguma Poesia, que marcou seu fazer
individualista, distanciado do mundo. Em Sentimento do mundo, o
poeta assume seu envolvimento com o mundo à sua volta, manifestando
sua contestação diante das atrocidades que pareciam ser aceitas.
Assim, os versos drummondianos, nesse período, são “traduções” de
seu inconformismo diante de um mundo caótico, desestruturado social
e politicamente, retratado por ele em esfera nacional e internacional.
Trazemos, aqui, esses pontos a fim de ilustrar os “motivos” que
incentivaram a escrita de Drummond neste período. Logo, pois, nossa
intenção não é relacionar aspectos que justifiquem nossa análise pelo
“contexto de produção”, já que como nos lembra Barros (2009, p.
352) a esse respeito, “para a teoria semiótica, os procedimentos que
constroem os sentidos de um texto são de dois tipos: procedimentos
linguístico-discursivos e relações com a sociedade e a História”. Assim,
conforme ressalta a autora, a semiótica discursiva não elege como
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pressuposto a chamada “exterioridade” discursiva, pois considera que
esses elementos se organizam no próprio texto, isto é, são constituintes
no processo de significação, o que a difere de outros quadros teóricos
que, por exemplo, relacionam “contexto” ao “exterior” do texto.
Passemos, então, à análise do texto:
A noite dissolve os homens

A Portinari (Carlos Drummond de Andrade)
A noite
desceu. Que noite!
Já não enxergo meus irmãos.
E nem tão pouco os rumores que outrora me perturbavam.
A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate,
nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão.
A noite caiu. Tremenda, sem esperança...
Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros.
E o amor não abre caminho na noite.
A noite é mortal, completa, sem reticências,
a noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer,
a noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes!
nas suas fardas.
A noite anoiteceu tudo... O mundo não tem remédio...
Os suicidas tinham razão.
Aurora, entretanto eu te diviso,
ainda tímida, inexperiente das luzes que vais ascender
e dos bens que repartirás com todos os homens.
Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações,
adivinho-te que sobes,
vapor róseo, expulsando a treva noturna.
O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos,
teus dedos frios, que ainda se não modelaram mas que avançam
na escuridão
como um sinal verde e peremptório.
Minha fadiga encontrará em ti o seu termo,

149

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

minha carne estremece na certeza de tua vinda.
O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes
se enlaçam,
os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão
simples e macio...
Havemos de amanhecer.
O mundo se tinge com as tintas da antemanhã
e o sangue que escorre é doce, de tão necessário
para colorir tuas pálidas faces, aurora.

O poema A noite dissolve os homens, o 23º da obra em questão,
é dedicado ao pintor Cândido Portinari em solidariedade às questões
pelas quais ambos se opunham, como as atrocidades da guerra, os
avanços do nazi-facismo, bem como o totalitarismo do Estado Novo,
ponto que, de início, faz dialogar enunciador e enunciatário, que, pelo
viés da enunciação, compartilham o mesmo sentimento e a mesma
visão de mundo, pautada na solidariedade humana e movida pelo
inconformismo.
Do ponto de vista do conteúdo, tem-se um programa narrativo
que tematiza fatos divididos entre o que está acontecendo e o que ainda
virá, isto é, vive-se a guerra e espera-se a paz. Esses acontecimentos
são figurativizados pelos termos “noite” e “aurora”, principalmente.
Esta divisão não ocorre somente pela estruturação dos versos e
estrofes, mas, sobretudo, pelos elementos convocados, que conduzem
a passagem de um percurso narrativo a outro, como se pode ver em:
“aurora, entretanto, eu te diviso”.
Sendo assim, para o primeiro percurso narrativo, atribui-se à
noite os investimentos de valor disfórico. É ela que não deixa enxergar
(“já não enxergo meus irmãos”), “paralisa os guerreiros”, espalha “o
medo e a total incompreensão”. É também a responsável pela ausência
da paz, pois é “completa”, “sem reticências”, “diz que é inútil
sofrer” e “dissolve os homens”, “dissolve as pátrias”. Vemos, aqui, o
termo “dissolver” em total consonância ao processo de “destruição”
instaurado no enunciado, uma vez que ao cair, a noite destrói tudo,
deixando o mundo parecer “sem remédio”.
O tema da guerra, então, é recoberto por figuras que intensificam
a projeção do “eu” para o mais profundo estado. Interessante observar
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que nesse mecanismo de enunciação o enunciador, ao escolher enunciar
desse modo, convoca a esse sentimento Portinari e a “todos” que se
solidarizam com este mundo apresentado, sendo esta característica,
a de coletividade, marcada não somente pelo enunciado, como em
“meus irmãos”, mas pelos sentidos produzidos, que conduzem à
“experimentação” da dor, que, de tão avassaladora, “dissolve”, isto é,
desmancha, decompõe, desintegra.
Já o elemento “aurora” funciona como passagem para o que há
de vir, eufórica, a paz, marcada, também, para “além” do enunciado,
pois sua imagem luminosa e, portanto, cromática, possibilita a reação à
“escuridão” outrora apresentada, o que, de fato, parece dialogar com o
“companheiro” de visão de mundo, Portinari, que faz esse movimento
na divisão dos seus dois painéis. É exatamente aqui que, a nosso ver,
Drummond parece construir uma imagem pictórica por meio de seus
versos, extrapolando os “limites” das letras e alcançando o espaço das
tintas por meio da dinamicidade conferida ao movimento trazido pelo
contraste entre a “noite” e a “aurora”, que se projetam para além de
um processo de metaforização.
Assim, a figurativização ocorre em referência à aurora da seguinte
maneira: “luzes que vais acender”, “bens que repartirás”, “vapor róseo”
que expulsa a treva noturna, “sinal verde e peremptório”. Parece haver
nos versos de Drummond um movimento que conduz às sensações e
que poderia ser explicado por uma análise atenta desenvolvida pelo
viés da semiótica tensiva, que tem como referência o semioticista
francês Claude Zilberberg, como se pode ver em “o suor é um óleo
suave”, “os corpos hirtos adquirem fluidez”, um “perdão simples e
macio”. Em oposição ao profundo sofrimento trazido pela noite, o
enunciador vivifica a “aurora” que, “ainda tímida e inexperiente”, faz
com que o mundo se tinja “com as tintas de antemanhã”. Para isso é
que o sangue que escorre é “doce” e “necessário” para colorir.
Na mesma direção estão os painéis Guerra e Paz de Cândido
Portinari, produzidos entre os anos de 1952 a 1956, e que, assim como
em Drummond, tematizam essa questão.
Após suas obras alcançarem notoriedade a partir de prêmios
recebidos, Portinari recebe propostas para diversas pinturas, dentre
elas, a dos painéis, que foram encomendados pelo governo brasileiro
para presentear a sede da ONU (Organização das Nações Unidas),
encontrando-se hoje, então, em Nova York, nos Estados Unidos.
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Conhecido por participar ativamente da vida cultural e política
do Brasil ao lado de escritores, poetas e artistas, Portinari se destaca
por retratar em suas telas a cultura brasileira, bem como seu povo,
natureza e história sob um caráter de denúncia em relação às questões
sociais, tom que é assumido em sua produção após se deparar com
outros artistas que, na Europa, também se manifestavam a esse respeito
e que influenciaram suas obras, tanto estética quanto tematicamente,
dentre eles, Pablo Picasso.
Assim, em conjunto, os dois painéis, do ponto de vista figurativo,
do conteúdo, portanto, produzem um percurso temático que vai desde
o sofrimento da guerra até o alcance da paz. Para isso, o programa
narrativo em ambos é figurativizado por elementos que recobrem esse
tema. Para melhor observar o diálogo que nos propusemos apontar,
faremos algumas considerações a respeito dos dois painéis2.

Fonte: < http://www.portinari.org.br/>
2 Cientes de que podemos ser “traídos” pelas diferenças entre a imagem original e a disponível no meio digital,
replicamos as imagens que se encontram no Portal Portinari, a fim de atenuar este risco.
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No primeiro, Guerra3, vê-se diversos grupos de mulheres,
chorando em desespero, ajoelhadas, horrorizadas, com os rostos
cobertos pelas mãos, que buscam esconder o pranto pelo que há de
vir, figurativizado pelo cavaleiro em chegada, no canto inferior direito,
portanto, em posição de ameaça. O outro grupo de mulheres, na parte
superior, em conjunto com o cavaleiro em “retirada”, mostra-se em
desespero pelo ocorrido.
Já no plano da expressão, a plasticidade é notória em cores,
forma, traços e dinamicidade. Isso porque as cores predominantes
cinza, verde, violeta, lilás, rosa, preto, laranja, ocre e branco conferem
a frieza ao percurso tematizado, sendo menos saturadas. Há um
contraste entre forma e fundo, que, sendo geometrizado, mostra-se
como um “grande palco” para o espetáculo da guerra, colocando em
ato os atores deste enunciado, que não extrapolam os limites destes
traços.
As formas são desenvolvidas em linhas retas e formas geométricas,
organizadas em contraste com as linhas curvilíneas das pessoas em
sofrimento comparadas às linhas retas dos cavaleiros, o que confere
uma dinamicidade distinta: prostração e imposição. Há, também, em
relação à focalização, um espaço do fundo geometrizado, que parece
dividir, assim como a guerra, oprimidos e opressores, que avançam e
se posicionam para garantir o domínio.
Semelhante ao movimento enunciativo pertencente ao poema
de Drummond, em Portinari pode-se notar, também, esse mesmo
mecanismo por meio do contraste do painel Guerra com o painel
Paz4. Isso porque sua plasticidade se opõe em tudo ao primeiro painel,
tematizando o mesmo que em Drummond, por uma divisão, o que
confere um diálogo entre esses dois textos, poema e pintura.

3 Dados do painel: DATA: 1952 – 1956; Painel a óleo / madeira compensada; 1400 X 1058 cm (irregular)
(aproximadas); Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
4 Dados do painel: DATA: 1952 – 1956; Painel a óleo / madeira compensada; 1400 X 953 cm (irregular) (aproximadas);
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

153

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Fonte: < http://www.portinari.org.br/>

A presença de cores mais vivas, como o vermelho, chama a
atenção no segundo painel, que se mostra pela presença dos tons
ocres, predominantes no que se refere ao cenário, mesclados ao
laranja, amarelo, rosa, preto, branco e azul, que marca rostos, roupas e
ações que, agora, não são mais estáticas, paralisadas pelo medo e pela
ameaça, mas organizadas pela dinamicidade da tela, que contempla os
afazeres retomados pelas pessoas ao fim do sofrimento. Nesse sentido,
pode-se notar que há diferentes grupos com distintas atividades:
crianças com jogos infantis e trabalho, divididos em planos; crianças
cantando, homens e mulheres trabalhando; rodas de mulheres com
cabelos esvoaçantes.
Aqui, o fundo geometrizado, palco da guerra no painel anterior,
já não separa “oprimido” e “opressor”, mas integra os diferentes grupos,
diminuindo a distância entre eles. Ao fundo, um tom amarelado,
semelhante ao nascer do sol, (a aurora, em Drummond), reaviva as
cores, bem como as pessoas, tematizando a tranquilidade adquirida, a
celebração da paz.
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À GUISA DE CONCLUSÃO

A dedicatória a Portinari no poema de Drummond ultrapassa
a noção de receptor e o convoca à enunciação, pelo enunciado,
por meio de um cenário marcado por similaridades de ideias. Além
disso, por se tratar de um fazer poético, outro movimento ocorre, pois
o texto não “chega” somente a Portinari, mas a leitores outros, que,
inseridos na prática de leitura “literária”, incorporam uma nova rede
enunciativa, que, a depender do contexto de circulação, estabelece
um novo contrato de aproximação entre enunciador e enunciatário.
Em Drummond, além dos aspectos apontados na análise,
decorrem os recursos de emprego da primeira pessoa em todo o texto,
expressões marcadas pela exclamação de tom inconformado, com
confirmação de seu ponto de vista, marcado fortemente pelo grau
de subjetividade. Em Portinari, as formas dos traços, a disposição dos
elementos na cena enunciativa e a divisão entre os painéis confere a
mesma versão temática: o movimento entre a guerra e a paz, que se
caracterizam não somente como um fato histórico-político, mas como
um estado do enunciador.
Há, assim, nos dois textos, uma oposição instaurada: guerra
e paz. Portinari está marcado, pelo enunciado, na “dedicatória” de
Drummond e na enunciação. Este, por sua vez, está marcado pelos
traçados nos painéis, bem como, também, na enunciação. Portanto,
pelos mecanismos e estratégias enunciativas, tanto o enunciatário 1,
em Drummond, quanto o enunciatário 2, em Portinari, compartilham
do mesmo enunciado, promovendo um diálogo que, sem dúvida,
extrapolou os limites do texto, da guerra, do tempo, pois como reflete
Gomes (2014, p. 201) em referência a Pignatari (1987, p. 9) “a poesia
parece estar mais ao lado da música e das artes plásticas e visuais do
que a literatura” (PIGNATARI, 1987, p. 9).
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RESUMO:

Retórica, disciplina sistematizada na antiguidade clássica, por
Aristóteles, tem por fim analisar, por meio do discurso, os meios
cabíveis para se chegar à persuasão em cada caso. Tal área, que tem sido
matéria de reflexão desde os primórdios da humanidade, possui caráter
duplo. Assim, é possível considerar a Retórica como intermediadora de
dois campos de atuação: o primeiro, de caráter teórico, voltado para a
análise e interpretação de discursos, é empregado na atualidade pelos
teóricos e analistas do discurso para ponderar acerca da eficácia, ou
não, de determinada estratégia persuasiva componente de um discurso;
e o segundo, pertencente à seara prática, voltado para a redação e
composição de atos retóricos, é utilizado para guiar retores e oradores
em sua prática oratória e persuasiva em âmbito discursivo. O foco
deste trabalho repousa sobre a esfera prática, pedagógica, dessa arte.
Por meio dos ensinamentos de teóricos e filósofos da antiguidade, o
fito da discussão teórica aqui apresentada é auxiliar na atividade de
escrita acadêmica, por meio do conceito retórico de partes do discurso,
que auxilia na objetividade, clareza e economia de um discurso.
1 Bolsista Fapesp de doutorado-direto (processo 2019/01843-8)
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Tomaremos, assim, o texto do meio acadêmico como discurso retórico,
uma vez que seu intuito é apresentar uma tese a um auditório e fazer
com que ela seja aceita. Por fim, este estudo apresentará uma sugestão
de composição de um discurso retórico em âmbito científico.
Palavras-chave: Retórica; escrita acadêmica; partes do discurso; Retórica
pedagógica.
ABSTRACT:

Rhetoric, a theoretical subject organized by Aristotle in the
Classic era, has the aim to analyze, through discourse, the available
means to achieve persuasion in each particular case. This knowledge
area has been the matter of discussion and pondering since the genesis
of humanity and has a dual face. Therefore, it is possible to understand
Rhetoric as both: an analytical tool, employed nowadays by the
scholars to interpret the peculiarities of an argumentative/persuasive
discourse, when pondered in its success or failure in a discursive way;
and as a practical device, capable of guiding those who want to write
a rhetorical piece. The main discussion of this study lies on the second
face of Rhetoric, the practical, pedagogical, one. Employing knowledge
acquired from the classical theorists of this field, the objective of
this paper is to aid in academic writing skills, through the rhetorical
concept of parts of speech, in the specific skills of objectivity, clarity,
and economy. Thus, throughout this discussion, the scientific text will
be considered as a rhetorical discourse, once it has the aim to present
a particular case to an audience, which, in turn, will decide if it is valid
or not. In conclusion, this paper will present a suggestion on academic
writing composition in a rhetorical way.
Keywords: Rhetoric; academic writing; parts of speech; Pedagogical Rhetoric.
INTRODUÇÃO

A interação humana, por meio da linguagem, abarca diversas
intencionalidades e funções. Assim, fazemos uso da linguagem, esse
mecanismo intercomunicativo, correntemente, nas mais diversas
situações. De fato, como seres dotados de racionalidade, é impossível
não lançar mão dessa atividade em meio social. Em nossa sociedade
integralizada, comunicar é viver. A todo o momento, gerenciamos
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informações: desde as mais banais, como um simples “bom dia”,
até as mais cruciais, como um pedido de socorro; desde um bilhete
despretensioso para alguém da nossa família, até uma carta formal
para alguém em um cargo superior ao nosso, na vida profissional.
Dessa maneira, todo ato comunicativo possui o intuito de expressar
uma mensagem, porém, não é todo e qualquer ato comunicativo
que configura o foco deste texto, mas sim aquele que tem por fim a
adesão de uma tese, ou seja, sua aceitação por parte daquele(s) que
configura(m) o auditório do ato em questão. Dito isso, fica claro que
o tipo de ato comunicativo com o qual este texto lidará permeia o
campo da Retórica, que pode ser definida brevemente, em sua faceta
teórica, como a disciplina que investiga o que é pertinente à persuasão
em cada caso e, em seu lado pedagógico, como a matéria que guia
na composição de discursos eficazes e bem construídos em termos
persuasivos.
De forma elementar, um ato discursivo, ou um ato retórico,
comporta três instâncias fundamentais para a sua existência: o orador,
o discurso e o auditório. O orador é aquele que redige e profere a
mensagem argumentativa, ou seja, é aquele que fala, que emite o
discurso. Este, por sua vez, pode ser oral, seja escrito ou composto por
qualquer outra linguagem que comporte um sistema argumentativo
e significativo capaz de transmitir uma mensagem. Assim, o discurso
é a mensagem em si, e, para ser retórico, deve possuir o intuito de
convencer e persuadir o auditório a respeito de uma dada questão.
Por fim, o auditório é composto por aqueles que recebem, julgam e
deliberam sobre o discurso exposto pelo orador. É, no embate com
o auditório, que a etapa de enunciação do discurso se concretiza e a
etapa de aceitação, ou não, do discurso se inicia. Apresentados os três
elementos fundamentais para a existência de um ato retórico, vejamos
um breve contexto a respeito da gênese dessa disciplina.
Em meio a essa realidade comunicacional e interacional em que
vivemos, a Retórica surge como uma ferramenta crucial em um campo
específico da interação humana: o gerenciamento de diferenças a
respeito de uma questão polêmica. Como explicita o filósofo belga
Meyer (2016), optar pela argumentação é hierarquizá-la em relação
ao uso da força, ou seja, a Retórica é uma disciplina em que a lide de
questões problemáticas se dá por meio da palavra, da argumentação.
Por meio dela, utiliza-se o raciocínio lógico e o apelo emocional em
detrimento da força e da violência.
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A Retórica surgiu em meados do século V a.C., na era clássica
da Grécia. Os homens livres daquela época, frente a questões que
demandavam deliberações, necessitavam de artifícios para persuadir
aqueles que julgavam a veracidade de suas afirmações e solicitações e,
com isso, surgiram professores que os educavam na arte do bem falar
para que seus discursos se tornassem claros, objetivos e, sobretudo,
persuasivos.
Apesar da gênese prática, ou pedagógica, da Retórica, a grande
vertente dessa disciplina, que perdura até hoje, possui caráter teórico,
ou seja, analítico. Isso implica dizer que a Retórica é uma ferramenta
de dois vértices, um prático e um teórico. A moeda retórica possui uma
face pedagógica, que demonstra aos homens como devem proceder
na seara argumentativa, e uma face analítica, que guia aqueles que a
usam como lupa para observar a composição persuasiva dos discursos
analisados. Uma possível explicação para a valorização atual da face
teórica da Retórica seria a importância dos estudos aristotélicos sobre
essa temática, que possuíam caráter filosófico, ou seja, reflexivo e
analítico.
A obra mais conhecida acerca da arte do bem falar é a Retórica
de Aristóteles. Nela, o filósofo de Estagira (antiga cidade da Macedônia,
situada hoje na Grécia) organiza os ensinamentos dos professores gregos
sobre o tema e sistematiza esse campo do saber. O livro em questão
é subdividido em três partes: a primeira lida com a contextualização
da temática, apresenta as provas do discurso, os gêneros retóricos e dá
atenção especial ao discurso jurídico (de onde surgiu a necessidade de
lidar com o discurso persuasivo na antiguidade); a segunda apresenta
as provas de caráter psicológico, as paixões, e as provas artísticas,
como o entimema e o exemplo; já a terceira parte trata da composição
do discurso, perpassando a elocução, o estilo e a ação em um ato
retórico. De acordo com o filólogo Gerardo Ramírez Vidal (2019,
tradução nossa), o livro III [terceira parte], que trata da atuação, do
estilo e da disposição, parece um adendo posterior2. Uma vez que é
a obra fundamental para qualquer estudioso no assunto, e ela possui
caráter analítico e não prático, fica evidente a razão pela qual a face
pedagógica da disciplina retórica pode ser considerada subjugada em
detrimento de sua irmã analítica.
2 “El libro III, que trata de la actuación, el estilo y la disposición, parece, en efecto, un añadido posterior.”
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De fato, os motivos pelos quais a parcela analítica da Retórica
detém mais prestígio são irrelevantes para este texto, uma vez que o
intuito deste trabalho é evidenciar como tal disciplina pode auxiliar no
processo de redação acadêmica. Em geral, espera-se que a Retórica seja
uma ferramenta muito valiosa na escrita e na produção de discursos.
Sendo assim, este texto se justifica em função da necessidade de
se exaltar a Retórica como uma fonte rica na produção discursiva.
Apesar de tal riqueza, a disseminação e compartilhamento dos saberes
retóricos em sentido pedagógico são pouco discutidos, o que gera a
necessidade de demonstrar, de forma clara e didática, como conceitos
retóricos milenares podem ser de grande valia para o fazer discursivo
na contemporaneidade.
Vejamos como o desenvolvimento deste artigo se dará.
Primeiramente partiremos de um breve levantamento bibliográfico,
que nos permitirá traçar a diferenciação entre a Retórica analítica,
teórica – usada como lupa para observar discursos que tenham por fim
a persuasão –, e a Retórica pedagógica – ensinada por mestres gregos
e latinos na antiguidade, que tem o intuito de guiar a composição de
discursos argumentativos. Em seguida, passaremos à seção “didática”
do artigo, em que os conceitos principais serão expostos e descritos.
Além disso, nessa seção, o ponto central do trabalho será discutido:
como tais conceitos podem ser usados na prática redacional e
como eles tornam o texto mais claro, objetivo e, por consequência,
persuasivos. Por fim, uma aplicação prática das partes do discurso
será apresentada, com o intuito de exemplificar, para o leitor, de que
maneira esse conceito retórico pode ser explorado.
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Na introdução de seu curso “Los argumentos y la argumentación
en retórica”, Gerardo Ramírez Vidal3 assim se pronuncia a respeito
da Retórica: “A Retórica é, em grande parte, uma prática e uma teoria
sobre a linguagem4” (RAMÍREZ VIDAL, 2019, p. 3, grifos e tradução
nossos).
Pode-se sintetizar essa citação como o ponto central desta seção.
Discutiremos, ao longo desta parte, as duas abordagens retóricas: a
3 Curso de pós-graduação ministrado pelo professor na Universidade de Franca, entre os dias 16 e 19 de setembro
de 2019.
4 “La retórica es, en gran medida, una práctica y una teoría sobre el lenguaje”.
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teórica e a pedagógica. De fato, podemos encarar essas duas funções
da Retórica como duas faces da mesma moeda, ou seja, na totalidade
dessa disciplina, duas funções primordiais guiam aqueles que estudam
seus postulados. Antes de definir cada uma delas, vejamos uma breve
explanação dessa disciplina, que advém do período clássico da
humanidade.
De acordo com o estudioso francês Olivier Reboul,
[...] os gregos inventaram a ‘técnica retórica’, como
ensinamento distinto, independente dos conteúdos, que
possibilitava defender qualquer causa e qualquer tese.
Depois inventaram a teoria da retórica, não mais ensinada
como uma habilidade útil, mas como uma reflexão com
vistas à compreensão (REBOUL, 2004, p. XXIII).

É possível ver, então, que os ensinamentos retóricos precederam
a teorização desenvolvida por Aristóteles e outros filósofos clássicos.
Dessa forma, a gênese retórica se insere, como vimos, no campo
pedagógico, prático. Além do universo pragmático em que a Retórica
surgiu, é possível depreender em que contexto e meios ela se
desenvolveu no ocidente. Vejamos:
A retórica não nasceu em Atenas, mas na Sicília grega por
volta de 465, após a expulsão dos tiranos. E sua origem não
é literária, mas judiciária. Os cidadãos despojados pelos
tiranos reclamaram seus bens, e à guerra civil seguiram-se
inúmeros conflitos judiciários. Numa época em que não
existiam advogados, era preciso dar aos litigantes um meio
de defender sua causa. Certo Córax, discípulo do filósofo
Empédocles, e o seu próprio discípulo, Tísias, publicaram
então uma ‘arte oratória’ (tekhné rhetoriké), coletânea de
preceitos práticos que continha exemplos para uso das
pessoas que recorressem à justiça. Ademais, Córax dá a
primeira definição da retórica: ela é ‘criadora de persuasão’
(REBOUL, 2004, p. 2).

Como visto, a arte do bem falar possui berço jurídico e prático.
Era utilizada como ferramenta para estabelecer a justiça e restaurar a
ordem. Essa Retórica prática era passada por professores itinerantes
que, por intermédio do legado platônico, receberam a denominação
de sofistas. As palavras de Reboul ratificam que essa Retórica estava
mais voltada para a técnica e era aplicada com o fim de persuadir.
Por outro lado, a Retórica teórica, sistematizada nos escritos
aristotélicos, tinha por intuito observar o funcionamento da persuasão
dentro de um ato retórico, ou seja, não se configurava como uma
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ferramenta para a prática discursiva, mas principalmente para a análise
e observação de discursos.
Dessa forma, é possível observar que as duas vertentes se
relacionam diretamente com discursos que possuem intuito persuasivo.
Porém, a primeira lida com tais discursos de forma prática, aplicando
as ferramentas retóricas e oratórias de forma a redigir e compor um
ato retórico efetivo, de acordo com as peculiaridades que o contexto
discursivo demanda. Já a segunda, voltada para a reflexão teórica, faz
uso das sistematizações em compêndios retóricos de todos os tempos
para destrinchar o conteúdo argumentativo e persuasivo dos atos
retórico-enunciativos.
Uma vez que a breve distinção entre Retórica pedagógica e
Retórica teórica foi feita, é hora de apresentar o conteúdo principal
deste artigo, qual seja: a proposição pedagógica, que será pautada no
conceito das partes do discurso.
ETAPAS DO PROCESSO RETÓRICO E PARTES DO DISCURSO

Antes que se trate das partes do discurso, é necessário apresentar
de forma breve o percurso pelo qual o bom orador deve passar para
redigir seu ato retórico de forma clara, objetiva e persuasiva. Reboul
(2004) nos mostra que o processo se decompõe em quatro partes pelas
quais um orador passa para a composição de um discurso: invenção
(heurésis; inventio); disposição (taxis; dispositio); elocução (lexis;
elocutio); e ação (hypókrisis; actio). O autor desconhecido de Retórica
a Herenio5 discrimina tais partes como “[...] as qualidades que deve
possuir o orador6” (PSEUDO CÍCERO, 1991, p. 71, tradução nossa).
Em seu artigo intitulado A perspectiva retórica da argumentação:
etapas do processo argumentativo e partes do discurso, Figueiredo e
Ferreira (2016, p. 58) apresentam um quadro explicativo do caminho
que o bom orador deve seguir, ou se acredita que siga, para a
composição de um discurso persuasivo eficaz. Vejamos tal quadro
para que seja possível realizar uma organização mental dos conceitos
que serão discutidos a seguir.

5 A obra, de autor desconhecido, foi atribuída a Cícero por muito tempo. É o tratado de retórica em latim mais
antigo que sobreviveu ao tempo, data de aproximadamente 90 a.C. O livro possui esse nome porque foi dedicado
a Marcus Herennius, cônsul durante o ano de 93 a.C.
6 “[...] las cualidades que debe tener el orador”.
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Figura 1 – Etapas do processo argumentativo e partes do discurso

Fonte: Figueiredo e Ferreira, 2016.

De acordo com Figueiredo e Ferreira (2016, p. 46) “a palavra
invenção (inventio, em latim, e heurésis, em grego) origina-se do termo
latino inventio, que se vincula ao verbo invenire: descobrir, achar,
encontrar”. De forma elementar, a invenção está relacionada à tarefa
de buscar os argumentos que vão compor a defesa da tese apresentada.
No momento da invenção, o orador deve lançar mão das provas
existentes no mundo que vão ao encontro da posição que defende.
Nessa tarefa, ele também deve redigir as provas de cunho psicológico
que vão despertar o pathos. Como afirma o autor de Retórica a Herenio,
“a invenção é a capacidade de encontrar argumentos verdadeiros ou
verossímeis que tornem a causa convincente7” (PSEUDO CÍCERO,
1997, p 71, tradução nossa).
A tarefa da disposição refere-se à forma com que as provas são
dispostas, assim, relaciona-se com a ordem em que os argumentos
serão ordenados no ato retórico, ou seja, “a disposição ordena e
distribui os argumentos e mostra o lugar em que cada um deles deve
estar situado8” (PSEUDO CÍCERO, 1997, p. 71, tradução nossa).
Nas palavras de Reboul (2004, p. 43), é na disposição que se dá “a
ordenação desses argumentos, donde resultará a organização interna
do discurso, seu plano”. De acordo com os antigos, várias são as ordens
7 “La invención es la capacidad de encontrar argumentos verdaderos o verosímiles que hagan convincente la
causa”.
8 “La disposición ordena y distribuye los argumentos y muestra el lugar en que debe ser situado cada uno de ellos”.

164

v. 15 • n. 2 • p. 157-174 • jul./dez. 2019

em que se pode organizar um discurso, mas tal ordem deve deter total
atenção do orador, pois ela influenciará diretamente na aceitação, ou
não, do discurso. Ainda a respeito das afirmações e proposições dos
antigos, para os pensadores gregos, o ponto central de nossa reflexão
(as partes do discurso) se insere na etapa da disposição, porém, para
alguns filósofos latinos, o ponto central deste texto se encontra na
etapa da invenção. Com o intuito de ordenar o raciocínio do leitor,
optamos por seguir a ordenação grega e incluir as partes do discurso
na dispositio. Voltaremos a essa etapa mais adiante.
A próxima etapa, elocução, lida com a escolha da linguagem
por parte do orador para materializar seu ato retórico. Serve para
adaptar a seleção dos argumentos advindos da etapa da invenção às
palavras adequadas ao contexto retórico específico em que o discurso
será proferido. Nessa tarefa, o orador deve se atentar ao contexto em
que seu discurso se dará e ao auditório para o qual irá se pronunciar.
Vejamos o que Reboul (2004, p. 43) afirma sobre essa etapa: “[...] a
elocução (lexis) [...] não diz respeito à palavra oral, mas à redação
escrita do discurso, ao estilo. É aí que entram as famosas figuras de
estilo, às quais alguns, nos anos 60, reduziam a retórica!”. Dessa
forma, o discurso deve ser pensado para se adequar à ocasião e ao
auditório. A linguagem, o estilo e a densidade do vocabulário devem
ser equiparados ao que a situação pede e o auditório demanda.
A última tarefa, a ação, é o momento em que o discurso ganha
vida, ou seja, ele passa do processo enunciativo para a enunciação, do
abstrato para o material, do plano cognitivo para o plano físico. Essa
etapa diz respeito à “[...] capacidade de regular de forma agradável a
voz, o rosto e os gestos9” (PSEUDO CÍCERO, 1997, p. 71, tradução
nossa). Na ação, o orador deve se atentar aos seus gestos, movimentação
espacial e, logicamente, à sua projeção vocal, prosódica. Vejamos o
que o mestre estagirita declara sobre essa etapa:
A pronunciação [ação] assenta na voz, ou seja, na forma
como é necessário empregá-la de acordo com cada emoção
(por vezes forte, por vezes débil ou média) e como devem
ser empregues os tons, ora agudos, ora graves ou médios, e
também quais os ritmos de acordo com cada circunstância.
São, por conseguinte, três os aspectos a observar: são eles
volume, harmonia e ritmo (ARISTÓTELES, 2015, p. 242).
9 “[...] La representación es la capacidad de regular de manera agradable la voz, el rosto y los gestos”.
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Aristóteles, em sua Retórica, apesar de citar a actio, lida apenas
com a inventio, dispositio e elocutio. Em especial, os filósofos latinos
Cícero e Quintiliano tratam com mais profundidade da actio e
acrescentam outra etapa a esse esquema: a memoria. Tal etapa lida
com a memorização de um discurso, de tal forma que ele pareça
espontâneo, mas ainda assim garanta ao orador ordenação, fluência e
economia em sua exposição.
Resumindo, um orador precisa passar por essas quatro tarefas
para compor seu discurso. Quanto mais atenção ele der a cada uma
dessas etapas, mais chance de sucesso ele terá. Voltando ao aspecto
central de nossa reflexão, vejamos, dentro da disposição, como se
alocam as partes do discurso. De acordo com Reboul (2004), as partes
do discurso são: exórdio; narração; confirmação; e peroração.
No exórdio temos a contextualização, que pode ser tanto
voltada para o auditório, quanto para o orador e, ainda, para o assunto
a ser tratado. Quando voltada para o orador, ela deverá angariar a
credibilidade do auditório, por meio da projeção de um efeito
de autoridade, ou seja, o orador deve se exprimir de tal forma que
passe ao seu auditório a ideia de que ele é uma figura qualificada
para tratar daquele assunto e, por isso, deve creditar a ele confiança.
Quando voltada ao auditório, a função do exórdio é delectare, ou
seja, contentar aqueles que testemunham o ato retórico para torná-los
dóceis (abertos ao aprendizado) e, assim, obter sua atenção para o
tema que será tratado. Por fim, quando lidar com o assunto em questão,
o orador deve demonstrar a importância de tratar daquele tema
especificamente e frisar a necessidade de abordá-lo, justificando sua
escolha. Para angariar a atenção do auditório para o discurso, também
é pertinente salientar o quanto o assunto é interessante. O exórdio
é também o momento para que o orador forneça ao auditório uma
contextualização acerca do tema que será tratado, ou seja, ele pode
apresentar, em linhas gerais, a temática a ser abordada no discurso
para que todos que tenham contato com seu ato retórico possam
compreender seu intuito com aquele discurso. A função primordial
do exórdio seria, então, chamar a atenção do auditório, seja para o
tema, para o orador ou para o sentimento de deleite a ser suscitado
no auditório. Sintetizando nossa proposição a respeito dessa parte do
discurso, o autor de Retórica a Herenio assim se pronuncia: “O exórdio
[...] serve para conseguir de maneira imediata com que o ouvinte nos
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escute. Seu objetivo é conseguir que os ouvintes se mostrem atentos,
interessados e favoráveis10” (PSEUDO CÍCERO, 1997, p. 75, tradução
nossa).
A narração é a segunda parte do discurso e, como o próprio
nome expressa, diz respeito à exposição do caso específico do
discurso. Nessa parte, o orador ilustra sua causa por meio dos fatos
principais. A narração deve ser sintética e clara, ou seja, deve ilustrar
apenas os fatos essenciais, ser objetiva e sucinta para que o auditório
não se perca em demasiados detalhes e, acima de tudo, deve ser crível.
Enquanto, no exórdio, o assunto era a apresentação da temática geral
para contextualizar o auditório, na narração, o assunto é a temática
específica, que irá introduzir o assunto. Um ótimo meio de ilustrar
a narração em um discurso é, justamente, exemplificar ou contar
uma história sobre o caso específico. Ao selecionar os fatos que serão
apresentados e proceder a essa apresentação de forma ordenada
por meio de uma narrativa, o orador pode lograr a atenção de seu
auditório de forma muito mais eficaz, uma vez que temos facilidade
para visualizar narrativas em nossas mentes. De acordo com o autor
de Retórica a Herenio, “uma narração deve possuir três qualidades:
brevidade, clareza e verossimilhança11” (PSEUDO CÍCERO, 1997, p.
82, tradução nossa).
A próxima etapa, a confirmação, é a parte mais densa, mais longa,
do discurso. Nela, o orador dispõe todas as provas que sustentam sua
tese. Nessa etapa, deve ficar claro o porquê de o auditório aceitar o
ponto de vista do orador. É exatamente nessa etapa que o retor inserirá
as provas de cunho lógico, exemplos, estatísticas e leis, e psicológico,
apelos afetivos, por exemplo. Caso seja pertinente, o orador pode
inserir uma refutação nessa parte, demonstrando como uma visão
contrária à sua tese não é produtiva para tratar sobre o problema em
questão. A confirmação deve ser muito bem redigida, uma vez que
é por meio dela que o discurso se sustentará, ou não, conferindo a
adesão do auditório, caso afirmativo, ou fracasso do discurso, caso
negativo. Por fim, nessa etapa, os argumentos favoráveis e contrários
à tese apresentada são ponderados, e essa tarefa deve ser feita de tal
forma que a solução apresentada inicialmente se sustente e se apresente
10 “El exordio [...] sirve para lograr de manera inmediata que el oyente nos escuche. Su objetivo es conseguir que
los oyentes se muestren atentos, interesados y favorables”.
11 “Una narración debe tener tres cualidades: brevedad, claridad y verosimilitud”.
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ao auditório como a mais lógica. Em outras palavras, a confirmação
deve encaminhar, de forma contundente, o auditório à aceitação da
tese do orador. Reboul (2004, p. 57) nos recorda que, após a narração,
vem a confirmação, e esta é “[...] nitidamente mais longa”, é também
“[...] o conjunto de provas, seguido por uma refutação (confutatio),
que destrói os argumentos adversários”.
Uma vez que estamos adequando tal conceito ao âmbito
acadêmico, a parte da refutação, contida na confirmação, pode ser
vista como o momento de ruptura com um estudo da mesma seara,
por exemplo. Lembrando ainda que nossa proposição possui caráter
adaptativo, a refutação pode não ser necessária dependendo das
modulações e demandas da escrita em questão.
Na última parte, a peroração, encontra-se o momento final do
discurso. Essa parte pode recapitular toda a argumentação, ampliar o
alcance da tese defendida ou ainda apelar às emoções para garantir
o processo persuasivo. Como bem menciona Reboul (2004), é nesse
momento que o lado lógico se alia ao lado psicológico no discurso.
Como podemos ver, essa parte é crucial para o discurso, uma vez
que combinará os apelos passionais com as demonstrações lógicas,
encaminhando o auditório à persuasão. Nessa parte, então, deve-se
apresentar a solução para o problema discutido e concluir o discurso
de forma clara.
Como é possível observar, as partes do discurso podem servir
como uma ferramenta muito útil para a redação de um discurso
persuasivo. Na antiguidade, esse instrumento era utilizado pelos retores
para a idealização de seus atos retóricos orais que seriam proferidos
diante dos antigos júris e que tinham por fim a obtenção da justiça.
Trazendo esse conhecimento para a contemporaneidade, onde
os discursos se tornaram diversos, multifacetados e híbridos, é válido
aplicar essa organização a qualquer discurso que tenha por fim a
discussão e comprovação de um tema. Dessa maneira, a teoria retórica
encontra meios pedagógicos nos dias de hoje por ser aplicável às
mais diversas configurações discursivas da atualidade. Essa estratégia
retórica pode ser empregada sem grandes problemas, de forma menos
rígida (de acordo com o gênero discursivo a que o discurso pertence)
aos mais infinitos discursos de nosso tempo, uma vez que o conceito
das partes do discurso não serve apenas para elaborar uma ideia, mas
também para organizar sua racionalização, para que ela seja acessível
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àqueles que escutam e/ou testemunham o ato da enunciação retórica.
Dessa maneira, é possível empregar tal organização em textos
dissertativos do meio acadêmico que visam discorrer sobre um
assunto e trazer uma conclusão, solução, para uma questão. Ademais,
as funções primordiais de cada uma das etapas ainda podem ser
aplicadas a qualquer tipo de texto, dentro ou fora do meio acadêmico,
compondo, assim, uma ferramenta consiste de escrita.
Para ilustrar as proposições feitas neste artigo, vejamos uma
aplicação prática das partes do discurso em um texto do meio
acadêmico. O texto selecionado consiste em um resumo de um projeto
de pesquisa. Nele, as partes do discurso foram aplicadas para guiar a
linha enunciativa lógica do texto. No item subsequente, o texto será
transcrito na íntegra e, em seguida, será dividido para que se observem
as características e as devidas partes do discurso discriminadas.
ILUSTRAÇÃO DA PROPOSTA
Retórica
Musical
Contemporânea:
delimitação e sistematização

investigação,

Desde sua gênese, a música, como uma entidade
sociocultural, possui grande importância nos processos e
rituais que compreendem a humanidade e, atualmente, tem
sido utilizada para inúmeros fins comunicacionais. Tanto
na arte, no entretenimento ou em âmbito publicitário, o
emprego da música inegavelmente desperta emoções. O
estudo desse campo emotivo remonta à Retórica, área do
saber que discute as diversas configurações persuasivodiscursivas e que considera, como uma de suas estratégias,
o despertar de emoções, paixões. Tudo o que alude
às paixões adentra a instância do pathos (um dos três
pilares da Retórica), e é na correlação do pathos com a
Música que nossa pesquisa se insere. Apesar de óbvios,
os efeitos retóricos da música sobre o auditório são pouco
explorados em termos científicos, o que resulta em uma
lacuna no âmbito acadêmico. Almejando preencher tal
lacuna, objetivamos, com este estudo, desvelar esse elo a
fim de sistematizar o que defendemos por Retórica Musical
Contemporânea como uma área do saber científico. Para
tal, desenvolveremos uma pesquisa de cunho explicativoexploratório, em que entrelaçaremos a Retórica e a Música,
aplicando-as a um experimento a ser desenvolvido com o
auxílio de uma população selecionada. Nessa investigação
prática, aplicaremos um protocolo em sujeitos expostos a
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sessões de música. Assim, ao escutar as peças executadas,
os sujeitos anotarão, nos protocolos apresentados, suas
experiências emotivas e contexto-significativas. Esses
protocolos comporão nosso corpus de análise, que
será baseada no conceito de Paradigma Indiciário. Esse
caminho investigativo nos permitirá rastrear, a partir dos
sintomas (emoções despertadas), as causas e explicações
do fenômeno em questão, isto é, investigaremos os sinais
deixados pela música no campo emotivo de seu auditório.
Por meio dessa trajetória, objetivamos compreender,
delimitar e lançar as bases para a sistematização da área
que denominamos Retórica Musical Contemporânea.
(SANTOS JUNIOR, 2019, p. 2).

• Exórdio:
Desde sua gênese, a música, como uma entidade sociocultural,
possui grande importância nos processos e rituais que compreendem
a humanidade e, atualmente, tem sido utilizada para inúmeros fins
comunicacionais. Tanto na arte, no entretenimento ou em âmbito
publicitário, o emprego da música inegavelmente desperta emoções.
O excerto do texto, que trata do exórdio, tem a função de
fornecer ao auditório a contextualização o assunto, dando um ponto
de partida para que seja possível se situar na temática abordada. Nesse
caso, o exórdio não está voltado para o orador, muito menos para o
auditório, mas sim para o assunto em questão. Dessa forma, o intuito
dessa parte é frisar a importância da música para a humanidade de
forma geral, uma vez que ela está presente indistintamente nas mais
variadas situações de nossas vidas. Assim, o intuito desse exórdio, em
específico, é angariar a atenção do auditório para a temática tratada.
• Narração:
Tanto na arte, no entretenimento ou em âmbito publicitário, o
emprego da música inegavelmente desperta emoções. O estudo desse
campo emotivo remonta à Retórica, área do saber que discute as
diversas configurações persuasivo-discursivas e que considera, como
uma de suas estratégias, o despertar de emoções, paixões. Tudo o que
alude às paixões adentra a instância do pathos (um dos três pilares
da Retórica), e é na correlação do pathos com a Música que nossa
pesquisa se insere. Apesar de óbvios, os efeitos retóricos da música
sobre o auditório são pouco explorados em termos científicos, o que
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resulta em uma lacuna no âmbito acadêmico. Almejando preencher
tal lacuna, objetivamos, com este estudo, desvelar esse elo a fim de
sistematizar o que defendemos por Retórica Musical Contemporânea
como uma área do saber científico.
Aqui, a narração possui a finalidade de “contar” o caso
específico, a relação da música com a Retórica que culmina na área
citada no texto como “Retórica musical contemporânea”. De forma
geral, o texto se torna mais específico, não tratando mais da música na
vida humana, mas da música que tem por fim um objetivo persuasivo.
A demonstração do caso específico é feita por meio da apresentação
dos aspectos necessários para caracterizar o ponto central do texto, a
nova ramificação da Retórica.
• Confirmação:
Para tal, desenvolveremos uma pesquisa de cunho explicativoexploratório, em que entrelaçaremos a Retórica e a Música, aplicandoas a um experimento a ser desenvolvido com o auxílio de uma
população selecionada. Nessa investigação prática, aplicaremos um
protocolo em sujeitos expostos a sessões de música. Assim, ao escutar
as peças executadas, os sujeitos anotarão, nos protocolos apresentados,
suas experiências emotivas e contexto-significativas. Esses protocolos
comporão nosso corpus de análise, que será baseada no conceito de
Paradigma Indiciário. Esse caminho investigativo nos permitirá rastrear,
a partir dos sintomas (emoções despertadas), as causas e explicações
do fenômeno em questão, isto é, investigaremos os sinais deixados pela
música no campo emotivo de seu auditório.
O parágrafo acima apresenta a forma com que o estudo será
desenvolvido, ou seja, por quais meios os pesquisadores envolvidos
chegarão a concretizar a sistematização dessa nova seara retórica.
Pode-se analisar essa parte como a redação de uma prova que tem por
intuito comprovar que o caminho estabelecido é profícuo para alcançar
o objetivo sinalizado. Assim, a confirmação pode ser detectada nessa
parte uma vez que lida com a demonstração de um argumento que
viabiliza a aceitação da tese apresentada.
• Peroração:
Por meio dessa trajetória, objetivamos compreender, delimitar
e lançar as bases para a sistematização da área que denominamos
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Retórica Musical Contemporânea.
Como se trata de um texto acadêmico, não há necessidade de
se apelar ao lado passional do auditório, uma vez que as construções
particulares desse âmbito discursivo se pautam muito mais nas projeções
do logos do que nas do pathos. Dessa forma, fica claro o motivo de o
texto não aliar a emoção ao racionamento lógico. Porém, a função da
peroração que se pode exaltar nesse trecho é a recapitulação. Nele, é
possível identificar a restauração do objetivo central do estudo, com
vistas a deixar claro para o auditório o ponto principal do texto.
Por meio do texto aqui seccionado, buscamos demonstrar
que as partes do discurso podem funcionar como estratégia para o
desenvolvimento de um texto com progressão, em que se tenha em
mente o ponto de partida (uma questão abrangente que lide com a
temática trazida pelo texto, por meio do exórdio), se desenvolva na
questão específica (cerceando a questão abrangente até alcançar o
ponto a ser tratado de forma aprofundada, por meio da narração e da
confirmação) e que se conclua salientando a contribuição ou ponto
essencial do discurso (trazendo apelo às emoções ou, no caso do
texto científico, conclamando à razão por meio de estratégias como a
recapitulação, na peroração).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como discutido desde a introdução deste artigo, a Retórica é
uma disciplina dotada de dois vértices, um que se debruça sobre os
discursos para compreendê-los em suas composições persuasivas
e outro que é utilizado para guiar aqueles que possuem o intuito
de redigir enunciados claros, objetivos e que angariem a aceitação
daqueles que se apresentam como auditório.
Tais vértices compõem essa arte milenar, que, apesar de tão
antiga, detém conceitos extremamente necessários para qualquer ser
humano, em qualquer área de atividade contemporânea, visto que
seu cerne é a comunicação. Assim, a Retórica se apresenta como
um dispositivo altamente profícuo na composição, organização e
exposição dos mais variados tipos de discursos, permeando as mais
diversas áreas comunicacionais.
Enquanto a vertente teórica da Retórica guia os analistas e
acadêmicos no trabalho interpretativo com os textos, apontando as
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construções e organizações das configurações discursivas, o lado
prático serve para qualquer pessoa que se interesse em tornar suas
composições discursivas mais efetivas.
Neste texto, almejamos demonstrar como um dos conceitos
basilares da Retórica, as partes do discurso, pode ser utilizado para
guiar a redação textual, em específico, a redação acadêmica.
Visto que um texto de cunho científico pode ser enquadrado em
uma esfera discursiva que possui o intuito de comunicar uma ideia e,
fundamentalmente, fazer com que os leitores aceitem as proposições e
teses defendidas por seu redator, podemos considerá-lo essencialmente
retórico. Por sua vez, por deter as características de um texto de caráter
retórico, os gêneros acadêmicos têm a se beneficiar do arcabouço da
arte do bem falar, quando redigidos de acordo com os preceitos e as
orientações dos mestres e pensadores dessa arte milenar.
Em síntese, o presente artigo constituiu uma tentativa de
demonstrar o quanto é possível se beneficiar da instância pedagógica
da Retórica em âmbito acadêmico. As partes do discurso não estão
restritas apenas ao discurso oral, muito menos presas aos moldes
clássicos dos atos retóricos do passado. O que se espera com este texto
é exaltar a profundidade e riqueza da Retórica em esferas discursivas
contemporâneas, demonstrando sua aplicabilidade em contextos atuais
e de corrente circulação nas mais diversas situações comunicacionais.
Concluímos que o conceito de partes do discurso guiou não
apenas a redação do resumo selecionado como matéria de estudo
e exercício, mas também toda a elaboração deste texto, o que pode
demonstrar sua aplicabilidade também em diversas outras estruturas
redacionais, exaltando assim a Retórica, área do saber que abarca
conhecimentos que extrapolam a seara analítica e que podem
auxiliar na vida prática de todos aqueles que desejam aprimorar suas
habilidades discursivo-interacionais.
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2019. 51 p. Notas de Aula.
REBOUL, O. Introdução à retórica. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2004.
SANTOS JUNIOR, V. F. dos. Retórica musical contemporânea: investigação, delimitação
e sistematização. 20p. Projeto de pesquisa (Doutorado em Linguística) – Programa de
Pós-Graduação em Linguística, Universidade de Franca, Franca / FAPESP – Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Enviado em:

09/12/2019

Aceite em:

18/12/2019

174

v. 15 • n. 2 • p. 157-174 • jul./dez. 2019

A TÓPICA DE PERELMAN E OLBRECHTSTYTECA
PERELMAN AND OLBRECHT-TYTECA’S
TOPIC

10

FERREIRA, Luiz Antonio
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da PUC-SP
Pós-Doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas na USP-SP
E-mail: luizferreira@pucsp.br
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7183-9047

RESUMO:

No capítulo V da terceira parte de “Retóricas”, Perelman faz
interessante reflexão sobre lugares retóricos, valores e posições dos
clássicos e românticos na argumentação. Para o autor, as pesquisas
sobre argumentação tendem a mostrar que as noções de classicismo
e romantismo se referem a premissas de argumentação, a posições
de pensamento e modos de expressão que mantêm estreita relação
com os estudos do raciocínio. O objetivo deste artigo, pois, é refletir
sobre o modo como Perelman associa a constituição de um percurso
argumentativo de clássicos e românticos para provocar ou aumentar a
adesão das mentes às teses apresentadas.
Palavras-chave: Tópoi; lugares comuns; Nova Retórica; Perelman & Tyteca.
ABSTRACT:

In chapter V of the third part of “Rhetoric”, Perelman makes an
interesting reflection on rhetorical places, values and positions of the
classic and romantic in the argumentation. For the author, research
on argumentation tends to show that the notions of classicism and
romanticism refer to premises of argumentation, positions of thought
and modes of expression that are closely related to the study of
reasoning. The purpose of this article, therefore, is to reflect on the way
in which Perelman associates the constitution of an argumentative route
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of classic and romantic ones to provoke or to increase the adhesion of
the minds to the presented theses.
Keywords: Tópoi; common places; New Rhetoric; Perelman & Tyteca.
INTRODUÇÃO

Uma famosa canção brasileira é ternamente violenta: “O que
você precisa é de um retoque total/ Vou transformar o seu rascunho
em arte final” (Siqueira Jr. e Toller Amora, 1984). O orador estabelece
um contato com a realidade para demonstrar ao auditório sua forma
de retorização de uma questão fundamental: o desagrado diante da
imperfeição do outro. O contexto da canção, porém, romantiza o ato
retórico e demonstra que há um modo singular de ver e de sentir a
paixão do amor, assim como há um modo singular de transformar
a percepção e a racionalização da voz insatisfeita em um comando
brandamente autoritário, ligado ao querer do orador, como se percebe
no refrão (em negrito), que se esforça (em sua dubiedade) para resolver
a problematização de uma relação amorosa: Diz pra eu ficar muda,/
faz cara de mistério,/ tira essa bermuda que eu quero você sério./
Tramas de sucesso, mundo particular,/ solos de guitarra não vão me
conquistar./ Uh! Eu quero você como eu quero!/ O que você precisa
é de um retoque total./ Vou transformar o seu rascunho em arte final./
Agora não tem jeito: cê tá numa cilada./ É cada um por si,/ você por
mim, mais nada./ Uh! Eu quero você como eu quero/ Longe do meu
domínio/ cê vai de mal a pior,/ Vem que eu te ensino/Como ser bem
melhor/ Uh! Eu quero você como eu quero. (SIQUEIRA JR. E TOLER
AMORA, 1984)
Em outro contexto, o auditório, racionalmente, poderia ofenderse e alegar a inexistência de um “retoque total”, pois isso implicaria
modificar o todo de algo ou de alguém. A retórica é assim: trata da
relação dos discursos com as questões humanas e vale-se do uso pleno
e contextual do propósito de uma mensagem para lançar um convite à
aprovação. Versos violentos como esses subvertem as regras de polidez
para negociar o relacionamento e demonstrar que a relação das palavras
com as emoções e as paixões depende, fundamentalmente, das formas
de entender o ambiente e o auditório para, por fim, tecer combinações
que dão à linguagem o seu poder de expressão e de convencimento.
No plano dos argumentos, o orador se vale da petição de princípio,
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que faz supor, no contexto discursivo, que o auditório já aderiu à
tese que o orador se esforça por fazê-lo admitir: ser “rascunho” de si
mesmo. Aceitar o que é dito pelo orador implica acatar um argumento
de comparação, requer admitir um cotejo de vários elementos da
mesma natureza para avaliá-lo comparativamente e só se justifica se
a visão do orador for considerada como romântica, aquela que se
opõe a um modo objetivo de ver e de interpretar o mundo e constitui
uma das grandes formas históricas de dividir o sentir o humano em
duas categorias máximas: a racionalidade clássica e o subjetivismo
romântico.
A visão clássica do existir liga-se à valorização da racionalidade
e das reflexões sobre o lugar do homem no mundo. Colocado no
centro do pensamento filosófico e antropocêntrico, o Classicismo,
como movimento cultural (séculos XIV ao XVI), é influenciado pelas
ideias do Renascimento e, consequentemente, por elementos culturais,
artísticos e filosóficos da cultura greco-romana. A busca do equilíbrio,
explicações científicas e o universalismo deram a tônica ao movimento
que, por assim constituir-se, não mais aceitava visão de mundo pautada
em pensamentos apenas religiosos.
No outro extremo, podemos pensar a visão romântica a partir
de, pelo menos, duas categorias implícitas: a psicológica (que diz
respeito a um modo de sensibilidade) e a histórica (referente a um
movimento literário, artístico, datado). Como afirma Nunes (1993), a
categoria psicológica do Romantismo é o sentimento como objeto da
ação interior do sujeito. Nessa visão, ressalta-se a intimidade, o amor
da irresolução e da ambivalência, em que toda experiência é conflitiva,
aguda, interiorizada e pode ser vista como uma categoria universal. A
outra perspectiva, datada, diz respeito ao movimento romântico, que
se desenvolveu entre as duas últimas décadas do século XVIII e os fins
da primeira metade do século XIX, em oposição aos padrões do gosto
clássico.
As visões clássica e romântica remanescem, em menor ou maior
grau, em atos retóricos de diversos gêneros. Em 1860, por exemplo,
num célebre debate sobre o tema Darwinismo e Sociedade, no Museu
de História Nacional de Oxford, o bispo anglicano Samuel Wilberforce
(1805-1873) - considerado um dos maiores oradores de sua época
e crítico mordaz das ideias evolucionistas - perguntou a Thomas
Henry Huxley (1825-1895), autointitulado o Buldogue de Darwin,
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fiel defensor do darwinismo e crítico rigoroso da Teologia Natural que
dominava o pensamento biológico na Inglaterra Vitoriana: “Você é
parente dos macacos por parte dos avós paternos ou maternos?”. A
pergunta, insultuosa e violenta na essência, propiciou uma resposta
racional e contundente de Huxley: preferia ser parente de um primata
do que de um homem altamente favorecido pela natureza, com grande
capacidade de influência, que se valia dessas virtudes para o mero
propósito de introduzir o ridículo em uma discussão científica séria.
(WARBURTON, 2013, p. 160).
Huxley sustentou seu argumento no lugar da essência, aquele
que, na nomenclatura perelmeniana, contempla os argumentos que
mostram indivíduos que representam um padrão, uma essência.
A perspectiva, como se percebe, não é nada romântica, mas, sim,
racional, universal e persuasiva. Nos dois exemplos desta introdução, a
retórica, no sentido admitido por Perelman, “difere da lógica pelo fato
de não se ocupar com a verdade abstrata, categórica ou hipotética, mas
com a adesão” (PERELMAN, 1997, p.70). O auditório, então, ganha
importância exponencial no ato retórico, pois o acordo pretendido
depende das disposições do ouvinte, aquele que determina as
premissas do raciocínio e os juízos que sustentarão o desenvolvimento
do tema posto em ação. Evidentemente, no mesmo sentido, a figura do
orador associa-se à competência de elaborar seu discurso em função
de um princípio básico de que a verdade e a evidência não falam
por si próprias. Requerem uma força probatória estritamente ligada
à qualidade atribuída à audiência, uma vez que, nesse percurso de
conseguir comunhão das ideias, envolvem-se características de
subjetividade, de poderes da argumentação, de recursos retóricos de
convencimento e persuasão e, sobretudo, de qualidade ou quantidade
de interesse capaz de suscitar a tomada de decisão de um auditório.
Sob essa perspectiva, as premissas da argumentação, quando
criadas a partir das hierarquias e crenças de um auditório, precisam
ser pautadas numa “lógica de julgamento de valores”, no bom
senso, a fim de enfatizar os porquês da rejeição às teses contrárias
que partem, univocamente, de escolhas irracionais baseadas apenas
no interesse, nas paixões, no preconceito ou no mito. Há um espaço
de razoabilidade que precisa ser detidamente analisado na inventio
e proclamado na actio e essa ponderação inicial configura a própria
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retórica como uma reflexão teórica sobre a busca da melhor solução,
no contexto em que se dá, para problemas existentes por meio do
diálogo, do esforço oratório para demonstrar o razoável, o possível
e o atingível quando uma questão se impõe vigorosamente e precisa
ser discutida. Nesse contexto, os lugares retóricos adequados são
fundamentais para obtenção do êxito discursivo.
OS LUGARES RETÓRICOS

Os dois exemplos acima atuam no espaço da doxa, pois,
fundamentalmente não se discutem verdades e certezas, mas, sim,
opiniões. Por isso, o movimento persuasivo é dialético, uma vez
que permite a discussão de valores, de hierarquias, de preferências
e, consubstanciado em discurso, consagra a própria dialética como
objeto material da Retórica. Para reforçar a intensidade da adesão do
auditório, a relação de valores com outros valores e de hierarquias
com outras da mesma natureza são muito necessárias, mas, como
afirma Perelman (1996, p. 94), para realmente consolidá-la, o orador
pode recorrer a premissas de ordem muito geral, qualificadas como
lugares, comumente estudadas nos tratados consagrados ao raciocínio
dialético. Huxley pretendia mostrar uma verdade universal, ligada ao
aspecto científico da evolução, para ressaltar, pelo lugar da quantidade,
o lugar da ordem que validaria as premissas. Siqueira e Tler amora, por
sua vez, pretendem resalçar o único, o inusitado, o aspecto passional
do querer deste ou daquele jeito por meio do lugar da qualidade.
O orador, seja qual for o lugar escolhido, precisa levar em conta
que a opinião possui espaços de ignorância, dúvida e certeza, que
há pelo menos dois lados e que um é mais aceitável do que o outro.
Precisa considerar, também, que ao atuar no plano da doxa, encontrase no campo minado das representações da realidade e, por isso, sem
garantias de estabelecer acordos se não justificar vigorosamente as
premissas que sustentam sua argumentação, se não demonstrar, de
modo claro e coerente, que são, pelo menos, apropriadas, exequíveis
e necessárias no contexto retórico em que atua. É, por esse caminho
retórico, que o orador se mune de argumentos para atingir a eficácia.
Quando assim procede, encontra-se em um estado investigativo para
encontrar os melhores recursos argumentativos e demonstrar que tem
consciência de que o argumento é o que torna crível o que é duvidoso.
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Na retórica, essa é a função da Tópica, a disciplina que é parte
da Dialética e que se propõe a investigar os lugares comuns (tópoi –
loci), vistos como fontes de argumentação. No Livro I dos Tópicos,
Aristóteles (2010) anuncia um conceito muito preciso sobre a finalidade
de seu Tratado: “descobrir um método que nos capacite a raciocinar,
a partir de opiniões de aceitação geral, acerca de qualquer problema
que se apresente diante de nós e nos habilite, na sustentação de um
argumento, a nos esquivar da enunciação de qualquer coisa que o
contrarie” (ARISTÓTELES, Tópicos, Livro I, §20-25).
A TÓPICA DE PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA

Em consonância com os princípios teóricos que sustentam a Nova
Retórica, o estudo dos lugares - que se encontra na segunda parte do
Tratado, “O Ponto de Partida da Argumentação”, a partir do §21 do
primeiro capítulo, denominado “O Acordo” - indica claramente a base
originária para a constituição da Tópica de Perelman e Olbrechts-Tyteca:
os estudos contidos na Tópica, de Aristóteles. As reflexões iniciais do
capítulo remetem o leitor para a conceituação de lugares na retórica
tradicional que, para os antigos, eram rubricas de imensa generalidade
utilizadas para a classificação dos argumentos com o intuito de ajudar
o orador no momento da inventio por meio do agrupamento do
material necessário para a construção oratória. Por isso, até hoje, os
lugares são conhecidos como “depósito de argumentos”, “moradia dos
argumentos” num processo comum de antropomorfização. Aristóteles,
se valia do termos lugares-comuns (sedes argumentorum), aqueles que
podem servir indiferentemente a qualquer ciência (campo discursivo)
e não dependem de nenhuma, e lugares específicos (aqueles que
são próprios de uma ciência particular ou de um gênero específico)
(Retórica, I, II, 21-2, 1358ª; II, XVII, 1391b-1392ª). Por falta de
interesse dos lógicos pelo estudo dessas rubricas e em função do
declínio da retórica, os lugares foram considerados uma banalidade
e perderam o valor argumentativo. Para os autores do Tratado, porém,
é necessário considerá-los como um arsenal indispensável para quem
pretende valer-se da persuasão no discurso. Para a Nova Retórica,
lugares são “as premissas de ordem geral que permitem fundar valores
e hierarquias e que Aristóteles estuda entre os lugares do acidente”.
(PERELMAN & TYTECA, 1996, p. 93).
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Na Nova Retórica, Perelman & Tyteca pretendem a análise
de argumentações concretas e, por opção teórica, põem de lado os
demais lugares estudados por Aristóteles nos Tópicos: os lugares do
gênero, do próprio, da definição e da identidade, para ressaltar apenas
o lugar do acidente. Por acidente, Aristóteles entende “aquilo que não
sendo nem definição, nem propriedade, nem gênero, ainda assim tem
pertinência com a coisa. (ARISTÓTELES, Tópicos, Livro I, V, 102b1,
5). Discutem, a seguir longamente sobre as práticas argumentativas
relativas aos lugares, pois, segundo afirmam, não pretendem que os
leitores tomem os lugares como contextos vazios. Conceituam, então,
os dois lugares fundamentais: a quantidade e da qualidade e, a seguir,
explicam o porquê de incluírem outros na lista dos lugares da Nova
Retórica:
Poder-se-ia pensar em reduzir todos os lugares aos da
quantidade ou da qualidade, ou mesmo em reduzir todos
os lugares aos de uma única espécie – teremos a ocasião de
tratar dessas tentativas -, mas parece-nos mais útil, dado o
papel que representaram e continuam a representar como
ponto de partida da argumentação, consagrar algumas
exposições aos lugares da ordem, do existente, da essência
e da pessoa. (PERELMAN & OBRECHTS-TYTECA, 1996, p.
105)

De forma resumida, o quadro de lugares propostos no Tratado
liga-se à lógica do preferível (PERELMAN, 1997, p. 69) e, nessa
perspectiva, admite argumentação “pela qual somos convidados a
aderir a uma opinião e não a outra” (PERELMAN, 1997, p. 69):
Lugar

Descrição

Da quantidade

É o que afirma que uma coisa é preferível a outra em razão de
dados quantitativos, que uma coisa é superior à outra por ser
mais proveitosa a um número maior de pessoas, ser mais durável,
mais útil. É um lugar que fundamenta anúncios publicitários.

Da qualidade

É preferível aquilo que se sobrepõe ao outro por ser raro,
original, extraordinário. A opinião de determinado indivíduo é
melhor que a de todos. Trata-se de um argumento elitista

Da ordem

É o que afirma a superioridade da causa sobre o efeito, do
anterior sobre o posterior. Glorifica-se o passado e menosprezase o presente. Também pertence a esse lugar o argumento
contrário.
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Do existente

É o que declara superioridade daquilo que é sobre aquilo que
somente é possível, do prático sobre o teórico

Da essência

É o que contempla os argumentos que mostram indivíduos que
representam um padrão, uma essência

Da pessoa

É o que apela ao valor da pessoa, por sua importância; valoriza
o que é feito com cuidado, carinho, que requer esforço

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do Tratado de Argumentação, 1996.

Depois de expor e explicar a classificação proposta dos lugares na
Nova Retórica, Perelman e Tyteca ocupam-se, quer no Tratado (1996)
quer em Retóricas (1997) da utilização e redução dos lugares a partir
de ponderações que fazem sobre o espírito clássico e o romântico.
Ressalte-se que na Nova Retórica, um conceito fundamental para a
teoria da argumentação está centrado no auditório. Quando o orador
está preocupado com um discurso demonstrativo-analítico, que se
utiliza da lógica formal, as provas utilizadas são impessoais porque
devem ser aceitas universalmente, já que a verdade obtida por meio
da Lógica formal tende a ser incontestável. Para o discurso retórico,
entretanto, a relação entre o orador e o auditório é item fundamental
do processo de persuasão, pois a adesão pretendida envolve um
auditório determinado que, por isso, exige que o orador fundamente
seu discurso a partir de acordos prévios. Assim, quanto mais o orador
conhece e analisa seu auditório, maior é o número de acordos prévios
que tem à sua disposição. Nesse sentido, determinados lugares são
menos ou mais aceitos em diferentes épocas e em diferentes meios e
não podem ser utilizados unicamente para fundamentar a adesão a
fatos, verdades ou a presunções. Deve, de acordo com os inventores
da Nova Retórica, buscar acordos entre os valores, as hierarquias e a
enunciados preferenciais, muito gerais, que orientam a escolha dos
argumentos e são chamados de “lugares do preferível”.
A REDUÇÃO DOS LUGARES

Para Perelman & Tyteca (1996), os lugares da quantidade e da
qualidade podem caracterizar duas tendências fundamentais do
homem: o espírito clássico e o espírito romântico. A escolha dos
argumentos, nesse sentido, requer adequada seleção de lugares em
função dos objetivos do orador, dos argumentos com os quais há
riscos de se chocar e da atitude do auditório ou o vínculo entre a
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escolha e a ação que pretende desencadear. Há, nessa perspectiva,
lugares, denominados clássicos, quando o fundamento de valor está
centrado na valorização do que é universal e eterno, do que é racional
e comumente válido, do que é estável, duradouro e essencial e do que
interessa ao maior número.
Os lugares românticos, por sua vez, valorizam o único, o original,
o novo, o distinto, o marcante na história, o precário e o irremediável.
Para as virtudes clássicas da veracidade e da justiça, o romântico
argumentará pela valorização do amor, da caridade e da fidelidade. Se
os clássicos destacarem os valores universais, os românticos preferirão
os valores concretos e particulares. Quando os clássicos reforçam
a importância do pensamento e da contemplação, os românticos
preconizam a ação eficaz.
Retomemos o exemplo de Siqueira Jr. e Amora, muito
significativos na escolha dos lugares retóricos pelo plano contextual e
na visão romântica do existir: “Longe do meu domínio cê vai de mal a
pior/ Vem que eu te ensino como ser bem melhor”. De novo, os versos
marcadamente pretensiosos, veementes e impetuosos sustentam-se no
raciocínio apodítico e mostram a força do querer do orador: dominar.
A ordem (vem que eu te ensino) não requer provas, pois, numa visão
romântica do existir, não se discute a verdade ou falsidade de uma
afirmação e, no plano retórico, ressalta-se a necessidade persuasiva
de demonstrar consciência das sutilezas e complexidade dos discursos
sociais e seus múltiplos aspectos ligados à racionalidade e às paixões
humanas. Configurar provas no discurso requer, nesse sentido, a
atuação em um espaço retórico muito necessário para a concretização
do razoável como argumento potente contra o dogmatismo racionalista
ou o relativismo absoluto. Os versos são produto estrito de um juízo
de valor (cê vai de mal a pior) e têm forte intenção de doutrinar, de
praticar o docere diante de um auditório romanticamente fragilizado.
Como se trata de um auditório particular, o lugar do único emerge
fortemente. A gradação é explícita: pior > mau > melhor > bem melhor.
Os versos do refrão, justificam subjetiva e romanticamente a qualidade
na “lição” que impõe condições estritamente ligadas aos desejos e
aspirações do orador: “Ah! Eu quero você como eu quero”, isto é, “do
jeito que eu quero”. O auditório, envolto num contexto passional,
sem percepção imediata da força da actio autoritária, poderia supor
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outro sentido para a mesma frase: “Ah! Eu quero você! Como eu
quero!” que, de modo muito persuasivo, transformaria a violência
dominante do orador em brandura suficiente para estabelecer acordo
e eficácia, fim último da retórica. Novamente, alicerçado no lugar da
qualidade, o orador dá ao discurso uma dimensão valorativa, nãológica, mas competente quando considerada em um contexto dessa
natureza em que o gênero epidítico se impõe fortemente para, pela
diminuição carinhosa do outro, promovê-lo a uma condição outra: de
amante desejado e querido. Mesmo em momentos da canção em que
o orador parece dar voz ao auditório, a força imperativa do domínio
é indisfarçável: “Diz pra eu ficar muda/Faz cara de mistério/ Tira essa
bermuda que eu quero você sério”. A ambiguidade é muito clara:
“Tira essa bermuda que eu quero você. Sério!” ou “eu quero você
sério” (porque você não se veste dignamente). A racionalidade, como
se percebe, possui sua própria lógica e é legitimamente instaurada
em um contexto em que os julgamentos da realidade sustentam-se
em juízos de valor e em que, pela força das analogias figuradas, as
comparações violentas entre pessoas e eventos compõe um conjunto
argumentativo que realçam a bona fides do orador, pois, a bondade,
a generosidades, a benevolência, a simpatia e a tolerância, ainda
que antiteticamente marcadas no discurso, se realçam e amenizam
os “defeitos” do auditório: maus hábitos, falta de moderação e de
firmeza. Sob essa visão romântica de tradução de um evento do mundo
torna-se imperativo para o orador levar em conta o aspecto passional
que envolve o auditório no instante da actio, uma vez que não se
pode negar a existência de valores e de uma inevitável hierarquia do
preferível em cada um dos ouvintes.
A canção, que se situa num contexto passional, difere, tanto na
intencionalidade quanto na temática, do debate racionalizado entre o
bispo e Hume, citados neste texto. Nos dois casos, porém, imbricamse exercícios oratórios de natureza dialética, escolha acurada dos
argumentos e rubricas (consideradas como lugares) que, na inventio,
auxiliam a pertinência das provas no discurso. Para Aristóteles (2010),
o lugar-comum é uma matriz semântica, uma espécie de molde
discursivo que serve de espaço para a construção de argumentos
conflitantes. Nos versos que abrem este texto, o lugar da qualidade, na
nomenclatura de Perelman & Tyteca (X), impõe-se de modo inapelável
para justificar uma finalidade existencial de todo ser humano: alcançar
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a felicidade (eudaimonía) que, para Aristóteles é o bem supremo do
existir. O lugar romântico é o da qualidade. Os aspectos quantitativos
que são levados em conta pelos clássicos poderiam ser reduzidos a
uma hierarquia qualitativa:
Os lugares qualitativos, os valores concretos são o arsenal
inquietante do pensamento romântico, baseados na beleza
do transitório, que arrasta consigo a melancolia do precário
e a obsessão da morte, a aspiração por princípio inacessível,
a nostalgia do passado, a noite da incerteza, o fastio pelo
medíocre, mas também a iridescência do folclore e da cor,
a iridescência do incomparável da história, a fascinação
do mistério, a exaltação das superações (PERELMAN,
1997, p. 191).

Os lugares da quantidade, então, servem de base ao pensamento
clássico e, para Perelman e Tyteca (1996), justificam-lhe o otimismo, o
gosto da clareza e da ordem. A eles vinculam-se o conceito de razão,
visto com bem comum a todos, e de verdade, que deve ser admitida
por todos. Normal, então, é o que ocorre com maior frequência:
Os lugares da quantidade são (...) os que afirmam a
superioridade do que dura mais tempo, do que é mais
constante, que presta serviços a maior número de pessoas,
do que é útil em maior número de circunstâncias, do que
tem mais possibilidade de ocorrer, ou de ser bem-sucedido,
do que é mais fácil ou mais acessível. Vê-se logo que a
esses lugares correspondem valores tais como a duração, a
estabilidade, a objetividade, a universalidade, a eficácia, a
segurança. (PERELMAN, 1997, p. 188).

Essa divisão geral, porém, não significa que clássicos e românticos
se valham apenas desses lugares e excluam outros. Os lugares da
quantidade e da qualidade propõem escolhas ao orador, pois não
destroem totalmente o que rejeitam. Se considerarmos os lugares em
pares antitéticos, é preciso levar em conta os atrativos que um e outro
termo possuem: “um dos valores em causa pode ser depreciado, mas
continua a existir” (1997, p. 193). Na base do princípio argumentativo,
há um par maior, resumido em aparência-realidade, denominado “par
filosófico” por Perelman e Tyteca (1997), que justifica a subordinação
do orador a uma tendência mais clássica ou mais romântica. Declinam,
a partir dessas considerações, uma série de pares antitéticos em que
o primeiro termo corresponde à aparência e o segundo à realidade e,
aqui, citamos apenas alguns: abstrato x concreto; razão x imaginação;
teoria x fato; imobilidade x mudança; social x individual.
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De modo geral, o romântico, ao renunciar à racionalidade
discursiva, preferirá discursos mais próximos da sugestão: a poesia
em vez da prosa, a metáfora e o trocadilho no lugar da comparação
ou da alegoria. Em vez das relações causais, o símbolo, que evoca
participação; no lugar do realismo ingênuo, que se satisfazia com a
razão, o sobrenatural, que provoca o mistério. Para fugir do corriqueiro,
ressaltará o estranho, o único como dotado de valor. Para o romântico,
o improvisado e o vago se sobrepõem ao construído e definido; a
nebulosidade dos tempos distantes e a fluidez das recordações são
mais importantes do que a precisão dos tempos passados (Perelman,
1997, p. 196-7).
O espírito clássico, por sua vez, empregará valores universais:
o Bem, a Justiça, o Verdadeiro que, para Perelman & Tyteca (1997),
favorecem a evolução das ideias porque são maleáveis, com conteúdo
variável e, por isso, são progressistas. “Os valores concretos, em
contrapartida, são os da tradição estratificada ou da revolução –
houve um romantismo conservador e um romantismo revolucionário,
profético.” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 193).
Os autores ressaltam, porém, que um mesmo objetivo pode
ser realizado com o auxílio de lugares muito diversos. Por isso, o
uso dos lugares clássicos pode não ser incompatível com o aspecto
revolucionário dos românticos. O repouso, o equilíbrio, a estabilidade,
lugares clássicos por excelência, podem, em certas circunstâncias,
prestar-se melhor à lenta e gradual transformação dos costumes e
das ideias por meio da argumentação. Assim, o uso de certos lugares
ou de certas argumentações não caracteriza necessariamente um
determinado meio cultural, mas pode, sim, ser produto de uma situação
argumentativa particular.
Nesse sentido, como advertência muito necessária, Perelman e
Tyteca (1997) explicam que “seria demasiado simples inverter, tãosomente, os pares românticos para encontrar sempre um par clássico”.
A inversão, afirmam os autores, é acompanhada normalmente por uma
modificação nos termos:
Assim, o par clássico oponível a artificial-natural não será
natural-artificial, mas informe-organizado; o par clássico
oponível a estratificado-temporal não será temporalestratificado, mas, antes, passageiro-intemporal; o par
romântico oponível ao par clássico liberdade como escolhaliberdade como ordem será adesão-criação. Por outro lado,
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o par romântico consistirá amiúde numa reforma da base
do par clássico: a passageiro-duradouro da antiguidade
clássica sobreporá um par tempo-eternidade em que a
duração, mesmo infinita, é avaliada em comparação à
unidade qualitativa da eternidade (PERELMAN, 1997, p.
194).

É, assim, a situação argumentativa que determina a escolha dos
lugares, independentemente das ideias que professa o orador. Como
explicam os fundadores da Nova Retórica, às vezes somos levados a
utilizar lugares ignorados pelo adversário e, se queremos inverter a
ordem das coisas que foram estabelecidas pela verdade, objetividade,
razão e certeza, é importante enfatizar o aspecto do bem comum,
fungível, repartido entre todos e afirmar que “essas são apenas verdades
e certezas ilusórias, que devem ser substituídas por uma verdade mais
elevada, de uma ordem incomensurável, baseada, por exemplo, na
intuição ou numa relação direta com o Uno, seja ela no plano do
humano ou do divino” (PERELMAN, 1997, p. 192). Enfim, os lugares
da qualidade e da quantidade propõem escolhas e, de modo geral, não
destroem totalmente o que rejeitam e situam-se em diferentes espaços
argumentativos existentes entre o par filosófico aparência-realidade.
Os românticos, envolvidos sobretudo com o auditório particular,
esforçavam-se para inverter certas posições do classicismo (que
naturalmente se preocupava com a persuasão do auditório universal).
A mesma atitude de inversão é possível para os clássicos, pois, quem
argumenta “busca eliminar completamente, em proveito de outros,
certos elementos; busca de preferência subordiná-los, reduzi-los aos
que se considera fundamentais.” (PERELMAN & TYTECA, 1996, p.
109). Não é estranho, pois, que os clássicos, ferrenhos defensores da
naturalidade, tenham muitas vezes, por impossibilidade de convencer
pela lógica, utilizado, numa deferência e adaptação técnica, utilizado
a imagem e o artifício como meio de agradar e de se fazer entender por
um auditório. Enfim:
Assim é que a sistematização dos lugares, sua concepção
em função dos lugares considerados fundamentais,
confere-lhes aspectos variáveis e que o mesmo lugar, a
mesma hierarquia, pode, em virtude de outra justificação,
redundar numa visão diferente do real (PERELMAN &
TYTECA, 1996, p. 110-11).
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Há, ainda, espaço para muitas reflexões sobre a tópica proposta
por Perelman & Tyteca. De todo modo, uma afirmação é clara e
definitiva: as pesquisas sobre argumentação, segundo os autores,
“tendem a mostrar que as noções de classicismo e de romantismo
se referem a premissas da argumentação, a posições de pensamento,
a modos de expressão, cujas estreitas relações qualquer estudo do
raciocínio mostrará.” (1997, p. 197).
Em seu estudo sobre os lugares-comuns, Perelman & Tyteca
deixam transparecer seu respeito ao papel criativo do diálogo e à
pluralidade sensata das mentes. O diálogo é concebido como um
artifício persuasivo que estabelece profunda relação entre orador e
auditório e revela o conhecimento que a humanidade tem ou pode
ter em cada estágio de seu desenvolvimento, numa soma infinita de
verdades relativas, pois as categorias intelectuais construídas pelo
homem são, sempre, estágios parciais e relativos de conhecimento do
mundo.
REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Retórica a Alexandre. Trad. Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2012.
ARISTÓTELES. Órganon. Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2a. ed. 2010.
COELHO, F. U. Prefácio à edição brasileira. In: PERELMAN, Chaim; OLDBRECTSTYTECA, Lucie. Tratado de Argumentação: a nova retórica. Trad. Maria Ermantina
Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
MANELI. M. A Nova Retórica de Perelman – Filosofia e Metodologia para o Século XXI.
Trad. Mauro Raposo de Melo. Baurieri, SP: Manole, 2004.
NUNES, B. A Visão Romêntica (cap. 3) In. GUINSBURG, J. O Romantismo. São Paulo:
Perspectiva, 1993, 3a. ed.
PERELMAN, C. Retóricas. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins
Fontes, 1997.
PERELMAN, C.; OLDBRECTS-TYTECA, L. Tratado de Argumentação: a nova retórica.
Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
TRINGALI, D. A Retórica Antiga e Outras Retóricas – A retórica como Crítica Literária.
São Paulo : Musa Editora, 2014.
WARBURTON, N. Uma Breve História da Filosofia. Trad. Rogério Bettoni. Porto Alegre,
RS: L&PM, 2013.
Enviado em:

10/12/2019

Aceite em:

18/12/2019

188

