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Prefácio 11

Prefácio

Em sua mais recente obra, Ribeiro (2021, p. 17) afirma que “vivemos o 
tempo de escreler em múltiplas linguagens” (grifos da autora). Com essa frase 
que externo minha imensa alegria ao receber o convite para escrever o prefácio 
deste livro. Primeiramente, porque é organizado por um jovem mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí e com 
potencial imenso de pesquisador nas áreas de Estudos da Linguagem e que tive a 
oportunidade de conhecer o projeto de pesquisa em desenvolvimento no Seminário 
de Qualificação 2021 (já deixo aqui minha enorme satisfação em participar como 
avaliador), especialmente, pela consistência teórica e metodológica do seu 
trabalho. Segundo, por perceber o aumento significativo de pesquisas, trabalhos 
e ações em torno dos multiletramentos e da multimodalidade, especialmente, em 
articulação com diversas filiações teóricas (destaco a Semiótica Social). Além disso, 
fico honrado com a escrita deste prefácio, permitindo-me ler uma obra que conta 
com trabalhos de mestrandas(os) e doutorandas(os), sem esquecer a colaboração 
de pesquisadores(as) experientes, em sua (quase) totalidade do estado do Piauí.

O meio acadêmico, muitas vezes, é seletivo e só abre espaços para doutores(as) 
como tem acontecido com os periódicos, impedindo que graduandas(os) e 
mestrandas(os) possam compartilhar resultados incríveis de suas pesquisas e/ou 
trabalhos resultantes das mais diversas disciplinas da pós-graduação. Faço essa 
analogia com minha própria experiência no Laboratório de Leitura e Produção 
Textual do Colégio Técnico do Piauí, instituição vinculada à Universidade Federal 
do Piauí, onde posso conduzir projetos para o empoderamento e protagonismo 
de jovens do ensino médio através de atividades de diferentes mídias sociais 
(rádio, TV, revista e redes sociais) associadas ao ensino, à pesquisa e à extensão 
e aqui ressalto, dessa forma, a importância da valorização da produção científica 
de jovens oriundos da educação básica (ensino médio) e dos primeiros anos de 
graduação. Fazer adentrar no reino do letramento acadêmico e científico deve 
ser tarefa de todo professor(a) que visa e objetiva emancipação de seu alunado, 
inclusive quando ingressar no ensino superior.

Em Trilhas da Linguagem, os capítulos podem ser agrupados em quatro 
grandes blocos: produtos culturais, ensino, tecnologias digitais/redes sociais e 
oralidade/língua oral. No primeiro bloco, os(as) autores(as) escolhem filmes e 
seriados como objetos de estudo. Jancen Sérgio Lima de Oliveira analisa as capas de 
DVD das cinco temporadas do seriado televisivo Breaking Bad, exibido originalmente 
entre os anos de 2008 e 2013 (no capítulo 1) e o filme It (It - A Coisa, 2017), de Andy 
Muschietti, por meio das leituras das imagens de fragmentos do filme a partir dos 
critérios de Aumont e Marie (2013) tais como montagem, enquadramento, ponto de 
vista, planos dentre outros (no capítulo 14). Ana Jackelline Pinheiro Porto analisa 
os enquadramentos, planos e movimentos de câmera do filme Ladri di Biciclette 
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(Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica (no capítulo 11). Para encerrar 
esse bloco, Amanda Gabriella Lima Leal analisa as relações estabelecidas entre a 
trilha sonora da narrativa cinematográfica “O Auto da Compadecida” (2000) e os 
elementos da cultura nordestina, com intuito de compreender como as músicas 
reforçam a noção de identidade cultural (no capítulo 6).

O segundo bloco tem como foco o espaço da sala de aula, especialmente, em 
textos multimodais. Sônia Suely Ribeiro dos Santos Castro e Shirlei Marly Alves 
investigam a relação que estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental mantêm 
com o gênero tira. Para isso, as autoras aplicaram um questionário no intuito de 
extrair as concepções e experiências dos participantes em relação ao gênero tira (no 
capítulo 2). Djanes Lemos Ferreira Gabriel e Elizandra Dias Brandão escolheram 
o gênero charge para apresentar as possibilidades de trabalho com esse gênero 
e as múltiplas linguagens (no capítulo 7). Darkyana Francisca Ibiapina e Lafity 
dos Santos Alves se debruçam em um livro didático a fim de investigar de que 
forma as propostas didáticas englobam a multimodalidade e multiletramentos tão 
preconizados pela BNCC - Brasil, 2018 (no capítulo 9).

As tecnologias digitais e as redes sociais estão presentes no terceiro bloco. 
Raimundo Isídio de Sousa (no capítulo 3) e Francilane Lima de Sousa, Darlice 
da Silva Monte e Ariane Castro Alencar (no capítulo 13) escolheram o anúncio 
publicitário como objeto de estudo. Sousa analisa, por meio da semiótica 
discursiva, as postagens da página Metus Pilates no Facebook, enquanto Sousa, 
Monte e Alencar a presença de adultização e erotização infantil da campanha 
publicitária da empresa Couro Fino por meio da Semiótica Social. Marcos Helam 
Alves da Silva, à luz da interface entre a Linguística de Texto e a Linguística 
Cognitiva, investiga o processo de recategorização metafórica na construção de 
sentidos de memes verbo-imagéticos (no capítulo 4). Ana Karolina de Melo Pessoa 
Oliveira e Helen de Sousa Oliveira e Antonio Artur Silva Cantuário utilizam-se 
do YouTube como objeto de estudo. Oliveira e Oliveira selecionaram o clipe “What 
Do I Call You”, da cantora sul coreana Kim Taeyeon (no capítulo 8). Por outro 
lado, Cantuário analisa as orientações quanto à produção da seção de Introdução 
de TCC, a partir de tutoriais (no capítulo 12).

O último bloco, destinado à oralidade e língua oral, compreende dois 
capítulos: Mário Vinícius Araújo Sousa verifica se o trabalho com podcast oferece 
situações que possibilitam a prática da oralidade e o uso de gêneros orais em 
aulas de Língua Portuguesa (no capítulo 5). Por fim, Rudy Kohwer apresenta um 
estudo comparativo entre a língua francesa e portuguesa do Brasil com o intuito 
de analisar comparativamente dois fenômenos em funcionamento na linguagem 
falada do cotidiano (no capítulo 10). 

Ao todo, são quatorze capítulos que nos convidam a refletir sobre a 
multimodalidade, a semiótica social, o multiletramento, a imagem estática, imagem 
dinâmica, o som e o verbo, relacionadas ou não ao ensino de Língua Portuguesa, 
para que seja possível compreender como as múltiplas linguagens estão imbricadas 
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nas mais diversas práticas sociais. Importante ressaltar a variedade de mídias 
(ROJO E EDUARDO, 2019) selecionadas para ilustrar cada pesquisa e articuladas 
de forma primorosa com a proposta do livro. 

Logo, Trilhas da Linguagem: do verbal ao multimodal é uma grande 
contribuição não somente no campo dos Multiletramentos e da Semiótica Social, 
mas representa seu desdobramento social e linguístico nas mais diversas áreas, 
bem como um estímulo a outros(as) estudantes pesquisadores que pretendem 
seguir na carreira acadêmica e atuarem de forma crítica em suas salas de aula. 

Excelente leitura!

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, 2018.
RIBEIRO, Ana Elisa. Multimodalidade, textos e tecnologias: provocações 
para a sala de aula. São Paulo: Parábola Editorial, 2021.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Letramentos, mídias e linguagens. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2019.

 
José Ribamar Lopes Batista Júnior

Maio pandêmico de 2021









Apresentação

Iniciando as Trilhas:  
O Atrelamento das Pesquisas e Convite para o Engate 

Jancen Sérgio Lima de Oliveira

As trilhas deste livro seguem por capítulos que realizam estudos, discussões 
e análises dos mais variados objetos de pesquisa, tais como tirinhas, anúncios 
publicitários, capas de DVD, memes, podcast, charges, filmes, clipes musicais, entre 
outros. Os capítulos foram resultados de investigações de autores de universidades 
nacionais unidos pela pesquisa.

Os capítulos que compõem esta obra se enveredam por caminhos investigativos 
embrenhados de significações, reflexões e descobertas interessantes. Tomando 
como objetos de pesquisa uma miscelânea de objetos semióticos, “Trilhas da 
Linguagem: do verbal ao multimodal” reúne resultados de investigações 
de pesquisadores brasileiros de distintas universidades. As pesquisas aqui 
apresentadas se complementam ao passo em que se diferenciam, uma vez que 
a obra conta com 14 capítulos, nos quais inclinamos nossos olhares atentos aos 
modos de organização, funcionamento e produção de sentidos propostos pelas 
múltiplas de formas de produção semiótica.

Entre as discussões que serão apresentadas ao longo do volume, encontram-
se análises relacionadas a filmes e séries (It – A coisa; O Auto da Compadecida; 
Ladrões de Bicicleta e Breaking Bad); a textos [multimodais] usados em sala de aula 
(tiras; charges e livros didáticos), a redes sociais (memes; anúncios publicitários; 
vídeos musicais e tutoriais em vídeos do YouTube) e à oralidade (podcast e linguagem 
falada no cotidiano). Como visto no prefácio, os capítulos podem ser agrupados 
em grandes blocos, porém, organizamos os estudos de modo a deixar o leitor livre 
a percorrer o caminho pela ordem e sequência que preferir, posto que cada um 
tem suas preferências e começará pela leitura que mais se interessar.

Este livro, como você verá, é recheado de discussões e análises que extrapolam 
o verbal, focando em textos que participam de gêneros distintos, que circulam em 
variadas esferas comunicativas e em diferentes mídias. Os leitores que aceitarem 
engatar nas leituras aqui propostas estarão diante de discussões e análises que 
podem oferecer insights para a realização de novas pesquisas. Esperamos, portanto, 
leitores curiosos e dispostos a engatar conosco nestas trilhas! 

Boa leitura a todos!

O organizador

Apresentação: Iniciando as Trilhas 17
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Capítulo 1

De Walter White a Heisenberg:  
Uma Análise das Capas de Breaking Bad por  
meio da Gramática do Design Visual (GDV)

Jancen Sérgio Lima de Oliveira

Introdução
As imagens de divulgação de produtos audiovisuais, como séries de televisão 

podem nos dizer muito sobre o conteúdo, enredo e/ou transformações pelas quais 
os personagens passaram. Estas informações se dão não somente no plano verbal, 
mas também no imagético. Hoje, somos constantemente rodeados por imagens, nas 
redes sociais, no cinema, na televisão, em artigos científicos, em livros didáticos. 
As imagens servem para comunicar tanto quanto um texto verbal. Podemos extrair 
informações de imagens de forma muito facilmente, através de gráficos e imagens 
comparativas. Apesar disso, segundo Gomes (2019), as imagens são tratadas como 
formas complementares de expressão, não sendo consideradas como capazes de 
transmitir sentidos mais complexos sem estarem associadas a textos verbais.

Quando vemos um anúncio composto por palavras escritas e uma imagem, 
não estamos vendo um texto escrito acompanhado de uma imagem, mas sim, um 
texto que é composto tanto por palavras como por imagens. Ambos são igualmente 
essenciais na construção de sentidos que o texto pretende e pode desencadear nos 
leitores. Em imagens de divulgação de filmes e séries, como pôsteres, cartazes e capas, 
a imagem é fundamental para a compreensão daquilo que o autor deseja expressar.

Diante disso, nosso objetivo, neste capítulo, é o de analisar as capas de DVD das 
cinco temporadas do seriado televisivo Breaking Bad, da AMC, exibido originalmente 
entre os anos de 2008 e 2013. Nossas análises serão feitas, principalmente, com 
as categorias da Gramática do Design Visual (GDV): metafunção ideacional e 
metafunção interacional/interpessoal. Com as análises iremos observar, também, 
as mudanças ocorridas nos Participantes Representados, bem como nas cores, 
iluminação e expressões faciais a fim de perceber como o protagonista do seriado 
Walter White se torna Heisenberg (seu pseudônimo), em outras palavras, como 
ocorre a transformação do mocinho ao anti-herói.  

Gramática do Design Visual (GDV): As Metafunções
A Gramática do Design Visual (GDV) foi desenvolvida por Kress e van 

Leeuwen (2006), com a intenção de analisar descritiva e sistematicamente as 
estruturas visuais. A GDV foi baseada na teoria da Linguística Sistêmico Funcional, 
de Halliday (1950), que propôs as metafunções adotadas pelos autores da GDV: 
metafunção ideacional, metafunção interpessoal ou interativa e metafunção 
textual. (ARAÚJO, PARENTE E ARAÚJO, 2019).
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Na metafunção ideacional, o usuário da língua constrói a realidade em torno de si, 
ou seja, organiza e incorpora, na língua, sua experiência dos fenômenos do mundo 
real. Na interpessoal, um usuário da língua interage com os outros usuários, fazendo 
escolhas relativas a modalidade, a linguagem e a elementos constitutivos do evento 
da fala, expressando julgamentos e atitudes. Essa metafunção organiza e expressa o 
mundo interno e externo dos indivíduos. Sobre a textual, pode-se dizer que ela tem 
como função principal organizar a linguagem como mensagem. (SANTOS, 2019, p. 6)

A metafunção ideacional é dividida em dois processos: narrativo e conceitual. 
O primeiro se refere à representação de ações e eventos enquanto o segundo se 
refere à representação dos participantes sem evidências narrativas, somente pelas 
suas características. (SILVA et al, 2017)

A metafunção interpessoal, por sua vez, é classificada em três dimensões: olhar, 
perspectiva e enquadramento. O olhar, segundo Santos (2010), marca uma maior ou 
uma menor interação com o leitor e pode ser categorizado como olhar de demanda, 
quando o participante representado (PR) olha diretamente para o leitor ou como 
olhar de oferta, quando aquele olha indiretamente para o leitor. A perspectiva pode 
ser considerada como o ângulo da imagem, fazendo com que o leitor veja em nível 
do olhar (igualdade), por cima (superioridade) ou por baixo (inferioridade).

O enquadramento se refere ao distanciamento social, uma vez que o 
enquadramento proporciona a sensação de uma maior ou menor intimidade entre 
o participante representado e o leitor. O enquadramento pode ser em plano aberto, 
quando o participante é representado de corpo inteiro; plano médio, quando o 
participante é representado acima do joelho ou acima da cintura e, por fim, plano 
fechado, no qual o foco se dá somente sobre o rosto.

Cabe ressaltar que existem outras categorias de análise postuladas pelos autores 
da Gramática do Design Visual (GDV), porém abordamos aqui, brevemente, somente 
as categorias que iremos utilizar em nossas análises das capas do seriado televisivo 
Breaking Bad, que foram coletadas de sites de vendas como Amazon, Americanas, 
entre outros. Na próxima seção, partimos para as análises das capas supracitadas.

Breaking Bad
Breaking Bad é uma série norte-americana produzida por Vince Gilligan para 

a rede de televisão AMC, durante os anos de 2008 a 2013. Este seriado1 conta 
a história de Walter White, um professor de química de uma escola de ensino 
médio que descobre um câncer inoperável no pulmão. Com uma esposa grávida 
desempregada, um filho com deficiência e uma sentença de morte anunciada, 
Walter vê a oportunidade de utilizar seus conhecimentos de química para produzir 
uma droga sintética chamada metanfetamina e arrecadar dinheiro para sua família 
sobreviver após sua morte. Como não tinha conhecimentos de comercialização do 
seu produto ilegal, White faz parceria com um ex-aluno, Jesse Pinkman, que ficou 
responsável pelo auxílio na produção e distribuição do material. 

Nesta série, vemos um protagonista “mocinho”, com boas intenções – que 
infringe as regras somente para sustentar sua família após a sua esperada morte – se 
1 Neste capítulo, não faremos distinção entre “série” e “seriado”. Os dois termos serão usados indistintamente.
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transformar em um anti-herói, que fará de tudo para conquistar os seus objetivos, 
incluindo, mas não se limitando a, assassinatos. Em entrevista, o criador da série 
afirma querer “fazer de Walter White um cara realmente mau. Ele está passando 
de protagonista a antagonista. Queremos fazer as pessoas questionarem quem estão 
defendendo e por que”2. Apesar de Walter ser responsável, direta ou indiretamente, 
pela morte de mais de duzentas pessoas, nós continuávamos torcendo por ele, 
porque desde o primeiro episódio, a série nos apresentou um personagem que 
merecia nossa compaixão (câncer, emprego no qual não tinha o respeito de seus 
alunos, tinha necessidade de lavar carros para complementar a renda, tinha um filho 
com deficiência que era motivo de chacota nos locais nos quais frequentavam), todos 
esses fatores nos fizeram torcer pelo Walter3, querendo que ele desse a volta por cima.

Ao longo das temporadas, o mocinho Walter se torna um grande produtor 
de drogas, atendendo pelo pseudônimo de Heisenberg. Esta transformação pode 
ser observada nas imagens que compõem as capas das temporadas, visto que elas 
retratam as mudanças no personagem, além das mudanças na atmosfera da série, 
através do enquadramento, perspectiva, cores, etc.

Resultados e Discussão
Nesta seção, analisaremos seis capas referentes às cinco temporadas da série 

Breaking Bad, da AMC. Escolhemos as capas em língua portuguesa, visto que eram 
as capas comercializadas em território brasileiro. Apesar da série possuir somente 
cinco temporadas, a temporada final foi comercializada em DVD com duas capas 
distintas, uma sob o rótulo de “A quinta temporada” e outra “a temporada final”. 
Assim, decidimos analisar as duas versões, contabilizando um total de seis capas.

Figura 1: Capa da primeira temporada de “Breaking Bad”

Fonte: divulgação/AMC
2 Tradução nossa. Disponível em: <https://usatoday30.usatoday.com/life/television/news/2011-07-12-
breaking-bad-season-4_n.htm>. Acesso em 15/03/21.
3 Esta questão não é mansa e pacífica, há opiniões distintas.
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A capa acima referente à primeira temporada da série é composta pelo 
personagem protagonista do seriado, Walter White, parcialmente vestido (o 
enquadramento em plano aberto nos permite tal constatação), com um revólver 
em sua mão no lado esquerdo da imagem. Ao fundo da imagem, encontramos 
alguns elementos, como um trailer e uma máscara de proteção para gases tóxicos 
e produtos químicos, no chão do que, aparentemente, seria um deserto.

 Podemos perceber que o participante representado encontra-se registrado 
de corpo inteiro, pois o enquadramento da imagem ocorre em plano aberto, 
causando, assim, um distanciamento do leitor em relação ao participante.  Quanto 
à metafunção ideacional, notamos que se trata de uma imagem conceitual, pois 
não está ocorrendo nenhuma ação na imagem, uma vez que o PR está estabilizado 
frontalmente em relação à câmera. 

Notamos, também, que o PR está com olhar de demanda, isto é, o 
participante representado está olhando diretamente e fixamente para o leitor, que 
por sua vez, está no mesmo nível do olhar que o participante representado. Tal 
perspectiva, ou seja, o ângulo da foto faz com que o leitor se sinta em igualdade 
com o participante representado, criando uma empatia e curiosidade acerca da 
situação representada na imagem. O olhar de demanda do PR combinado com 
o ângulo em nível do olhar serve para persuadir o leitor afim de conhecer a 
história da série.

Os textos verbais presentes na capa, “A primeira temporada completa” e 
a logomarca ”Breaking Bad”, servem para identificar o seriado, bem como qual 
temporada está sendo comercializada naquele DVD. Na logomarca, podemos observar 
uma composição feita por alusão aos elementos da tabela periódica, BR35 e BA56, 
que são as letras iniciais das duas palavras que compõem o título e correspondem 
aos elementos Bromo e Bário. Tal intertextualidade ocorre devido ao participante 
representado, isto é, o protagonista da série, ser um professor de Química.

Ademais, a informação “Vencedor do Emmy de melhor ator em série 
dramática – Bryan Cranston” também cumpre a função de persuadir o leitor, 
apresentando características que tornam a série notória, como comprovação por 
premiações importantes. As cores e a iluminação utilizadas na imagem são claras. 
Em sua grande maioria, são utilizadas as cores verde e branco, cores relacionadas 
ao seriado. Estas características de paleta de cores e iluminação são semelhantes à 
capa referente à segunda temporada, analisada a seguir.

Na capa da segunda temporada a seguir, a imagem é composta por dois 
participantes representados (PR), à esquerda: Jesse Pinkman (PR1) e à direita: 
Walter White (PR2). Ambos os participantes representados estão sentados de 
costas para o leitor, como se estivessem tentando esconder algo ou algum segredo. 
O olhar de ambos pode ser considerado como olhar de demanda, visto que os 
dois olham diretamente para o leitor, com expressões faciais de desconfiança ou 
dúvida acerca do que o leitor possa estar vendo.



De Walter White a Heisenberg 23

Figura 2: Capa da segunda temporada de “Breaking Bad”

Fonte: Divulgação/AMC

O enquadramento se dá em plano aberto, assim, o distanciamento permite o 
leitor visualizar os detalhes das roupas usadas pelos participantes. O atual PR2, 
assim como na capa 1, possui uma arma de fogo em sua mão, enquanto o PR1, 
arma-se com um taco de basebol, demonstrando improviso e falta de segurança. 

De modo semelhante à capa 1, trata-se de uma imagem conceitual, já que 
não ocorre ação na imagem. Quanto à perspectiva, o ângulo da foto faz o leitor 
visualizar os participantes no mesmo nível do seu olhar, causando a sensação de 
relativa igualdade, já que o leitor não está observando por uma posição superior 
ou inferior, mas de modo igualitário. 

Os elementos verbais apresentam, novamente, o nome do seriado, a indicação 
da temporada bem como a informação que a série foi vencedora do EMMY 2009, 
na categoria de melhor ator de série dramática.

As cores e iluminação da segunda capa também são feitas de modo claro, 
ainda há elementos verdes, mas predominam o branco e o azul do céu. As capas 
das duas primeiras temporadas demonstravam, através das cores e da iluminação, 
que a violência física tinha menos tempo de exibição nas temporadas iniciais se 
comparadas às seguintes. Situação representada de maneira diferente a partir das 
próximas capas referentes às demais temporadas.

Na capa da terceira temporada, podemos perceber uma mudança radical na 
tonalidade das cores e de iluminação. O céu, que até a segunda capa era azul, agora 
encontra-se bastante escuro confundindo-se com fumaça. Tal alteração reflete os 
acontecimentos da temporada marcados também pelo texto verbal “Instável, volátil, 
perigoso” registrado na capa. Nesta capa, ainda observamos dois participantes 
representados, à esquerda Walter White (PR1) e à direita Jesse Pinkman (PR2), que 
está armado com um revólver, porém, aparentemente, o esconde do PR1.
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Figura 3: Capa da terceira temporada de “Breaking Bad”

Fonte: Divulgação/AMC

O enquadramento ocorre por plano aberto, permitindo que o leitor visualize 
os participantes, praticamente, de corpo inteiro. O olhar dos participantes 
representados é de oferta, isto é, ambos olham de maneira indireta para o leitor, 
não mais importando-se com a presença deste. Podemos perceber, também, uma 
mudança quanto à perspectiva, o leitor visualiza os participantes em um nível 
inferior, colocando os participantes em posição elevada, em consequência, há 
uma relação de superioridade dos participantes representados em relação ao 
leitor. Além dos participantes representados, na capa acima, podemos observar 
alguns elementos importantes, como os três barris de material tóxico empilhados, 
representando as três temporadas da série. 

A terceira capa, quanto à metafunção ideacional, se refere à uma imagem 
conceitual, já que não ocorre ação e a imagem apenas representa os participantes em 
sua essência. As informações verbais, como já mencionado anteriormente, indicam 
o nome e a respectiva temporada da série bem como a informação persuasiva 
“Vencedores do Emmy Awards 2010” explicitando que os dois atores – isto é, os 
participantes representados 1 e 2 – ganharam prêmios pela atuação no seriado.

Na capa da quarta temporada de Breaking Bad, notamos a presença de somente 
um participante representado (PR), o protagonista Walter White. O fundo da 
imagem de cor turva e vazia representa as incertezas e o enredo desenvolvido 
durante os tensos episódios que compõem a temporada. A iluminação e as 
cores possuem tonalidades mais escuras, semelhantes à capa anterior. Porém, 
pela primeira vez, o enquadramento ocorre por plano fechado, que nos permite 
observar com mais detalhes a expressão facial do participante representado, além 
de fazer o leitor se sentir mais próximo do PR.
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Figura 4: Capa da quarta temporada de Breaking Bad

Fonte: divulgação/AMC

O olhar do PR é caracterizado como olhar de demanda, pois ele olha 
diretamente para o leitor, com uma expressão facial ameaçadora. Tal expressão facial 
é evidenciada, também, na perspectiva, que ocorre no mesmo nível do olhar do leitor, 
porém o participante representado, ao inclinar sua cabeça para baixo, coloca o leitor, 
forçadamente, em uma perspectiva inferior, como se o PR exigisse e reivindicasse 
uma supremacia perante o leitor, isto é, uma total e incontestável superioridade.

Esta imagem pode ser caracterizada como uma imagem de metafunção 
ideacional conceitual, visto que, assim com as anteriores, não representa ações, 
somente representa o participante em suas características. Os textos verbais são 
a logomarca do seriado, a indicação da temporada e o elemento semelhante 
aos apresentados nas capas anteriores, um enaltecedor da série: uma crítica do 
New York Times – “Breaking Bad é brilhante”, que cumpre a mesma função dos 
indicadores de premiação do Emmy das capas anteriores.

Por decisão estratégica da distribuidora do seriado, a quinta temporada 
(temporada final) foi comercializada em DVD sob dois rótulos distintos, “a quinta 
temporada” e “a temporada final”, porém os dois se referem ao mesmo conjunto 
de episódios que avançam e terminam com a conclusão da trama.  Por conseguinte, 
iremos analisar aqui, as duas capas oficiais da quinta (e última temporada) da série.

Nas duas capas, 5a (à esquerda) e 5b (à direita), contamos com a presença de 
somente um participante representado, o protagonista Walter White (Heisenberg). 
O olhar do PR em ambas as capas é caracterizado como de demanda, isto é, o 
participante representado olha diretamente para o leitor. Do mesmo modo, as 
duas capas são consideradas como metafunção ideacional conceitual, pois não 
ocorre ação nas imagens. 
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Figura 5: Capas da quinta temporada de Breaking Bad

Fonte: divulgação/AMC

Na capa 5a, pela primeira vez, o PR não se encontra em ambiente a céu aberto 
(capas 1 a 3) ou de difícil identificação (capa 4). Nesta, o PR está em um galpão 
fechado, com a iluminação entrando apenas pelas janelas que se encontram ao 
fundo. Há alguns elementos importantes na imagem, como os recipientes de 
metanfetamina empilhados formando uma parede de proteção ao PR; os malotes 
de dinheiro que, assim como os recipientes, estão posicionados simetricamente 
nos dois lados da imagem e as cinco fileiras de janelas, que representam as cinco 
temporadas da série. Convém notar que há cédulas de dinheiro espalhadas pelo 
chão de modo desorganizado, que dá indícios do enredo da temporada.

Na capa 5b, o participante representado encontra-se em pé, aparentemente em 
um deserto semelhante ao da capa da primeira temporada, porém, aqui, a imagem 
está em preto e branco e o PR arma-se somente com seus punhos fechados. A 
iluminação e as cores são mais escuras e representam o desfecho obscuro da história.

O enquadramento em 5a ocorre em plano aberto, proporcionando uma boa 
distância para que o leitor possa visualizar todos os elementos que compõem o 
cenário citados anteriormente. O enquadramento em 5b, por sua vez, é realizado 
em plano médio, com pouca distância entre o leitor e o participante representado. 
Tal distância permite o leitor visualizar as mãos do PR, que se encontram fechadas 
em forma de punho, dando um clima agressivo à capa. 

Quanto à perspectiva, as duas imagens representam os participantes no 
mesmo nível do olhar, colocando o leitor em relativa igualdade com o PR. Na capa 
5a, observamos o texto verbal “salve o rei” (no original All hail the king4), dando dicas 
do desfecho trágico do “rei” da metanfetamina, isto é, o personagem protagonista 
4 A expressão original “All hail the king” pode ser traduzida, ao pé da letra, como “Todos saúdem o rei”, 
a tradução escolhida na versão brasileira pode ocasionar uma ambiguidade que não ocorre na versão 
em língua inglesa.
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da série. Na capa 5b, por sua vez, o texto verbal “remember my name” (relembre 
meu nome), faz uma referência ao título do sétimo episódio da temporada – Say 
My Name – no qual o protagonista se orgulha em ser conhecido como Heisenberg.

O quadro abaixo sintetiza as informações discutidas ao longo do capítulo 
sobre os elementos analisados com as categorias da Gramática do Design Visual.

Quadro 1: Quadro comparativo
CAPAS METAFUNÇÃO

IDEACIONAL INTERPESSOAL

Enquadramento Perspectiva Olhar

1 Conceitual Plano aberto Nível do olhar Oferta

2 Conceitual Plano aberto Nível do olhar Oferta

3 Conceitual Plano aberto Nível inferior Demanda

4 Conceitual Plano fechado Nível do olhar Oferta

5ª Conceitual Plano fechado Nível do olhar Oferta

5b Conceitual Plano médio Nível do olhar Oferta
Fonte: produzido pelo próprio autor.

Considerações Finais
Neste capítulo, tivemos como objetivo analisar as capas de DVD das cinco 

temporadas do seriado televisivo Breaking Bad. Com as análises, pudemos observar 
as mudanças pelas quais os participantes representados passaram ao longo das 
temporadas. Nas primeiras capas, havia uma tonalidade de cores e iluminação 
vívidas, com o céu azul e uma paleta de cores na qual predominavam tons claros como 
azul, verde e branco. O protagonista era retratado em plano aberto, parcialmente 
vestido e com expressão facial que não demonstrava intimidação ou violência. 

Em capas posteriores, vimos, além de planos abertos, planos médios e fechados, 
assim como o uso de cores mais escuras. Observamos também as expressões 
faciais ameaçadoras que foram sendo construídas imagem a imagem. Em nenhum 
momento, o leitor observou os participantes representados em um nível de olhar 
superior, somente no mesmo nível do olhar ou por uma perspectiva inferior, 
causando uma relativa igualdade e, às vezes, superioridade dos participantes 
representados sobre os leitores. 

Com isto, constatamos que a transformação de Walter White (protagonista 
mocinho) a Heisenberg (um personagem impiedoso e sem limites), ocorrida na série, 
também é demonstrada nas imagens das capas das respectivas temporadas que 
compõem a narrativa seriada. Reconhecemos algumas limitações desta pesquisa, 
como o fato de aqui não analisarmos outras categorias da GDV ou não fazermos 
uma análise exaustiva das capas, porém, com as categorias utilizadas para análise, 
acreditamos ter cumprido o objetivo do capítulo. Por fim, novas pesquisas podem 
ser feitas, com a análise das imagens ilustrativas das temporadas disponibilizadas 
em outras mídias, como os serviços de streaming – Netflix, pôsteres, entre outros.
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Capítulo 2

Leitura de Tirinhas: Concepções e Experiências  
de Alunos do Ensino Fundamental5

Sônia Suely Ribeiro dos Santos Castro
Shirlei Marly Alves 

Introdução
Muitas dificuldades historicamente vêm marcando o processo de formação 

de leitores nas escolas brasileiras, como também o demonstram os resultados 
dos testes internacionais e nacionais, os quais revelam que os jovens não estão 
construindo conhecimentos básicos e fundamentais para que possam exercer 
plenamente sua cidadania, considerando-se a importância da leitura para a vida 
cidadã numa sociedade letrada, caracterizada pelas interações via textos escritos. 

Destacando o papel social da escola como agência formadora de leitores 
proficientes, as diretrizes contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
enfatizam o ensino de leitura em práticas contextualizadas, nas quais deve 
ser privilegiada a diversidade de gêneros textuais, tornando significativo e 
enriquecedor o aprendizado do aluno (BRASIL,1998). No entanto, percebe-se que 
as práticas de leitura na escola, numa visão geral, ainda se mantêm muito voltadas 
para atividades de decodificação de signos e oralização de textos escritos. Um dos 
objetivos que guia essa tradição em leitura é de ler para praticar a leitura em voz 
alta, com clareza, fluência, correção, boa entoação e pontuação, ficando a atenção 
do aluno voltada para esses aspectos, e não para a necessária compreensão do 
texto. Como aponta Solé (1998, p. 98), “De fato, todas essas exigências fazem com 
que, inclusive para o aluno, o primordial da leitura seja respeitá-las, e nestes casos 
a compreensão se situa em um nível secundário.” Geraldi (2012) também destaca 
que “não se leem textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E 
isso nada mais é do que simular leituras”.

Dessa forma, é pertinente afirmar que, se a maioria dos alunos ainda não 
consegue ter bom desempenho nos testes de leitura aplicados para o seu nível, 
isso se deve em grande parte a práticas que se distanciam de um ensino focado 
no desenvolvimento de estratégias que possibilitem ao aprendiz construir, de 
forma proficiente, sentido para o que lê. A crucial importância de se formarem 
bons leitores está no fato de que práticas de leitura estão presentes em diferentes 
eventos sociais dos quais participam os usuários de uma língua. É através da 
leitura que os sujeitos têm acesso às diversas formas de inserção na sociedade, de 
5 Neste capítulo, apresentamos parte dos resultados da pesquisa intitulada Leitura de tirinhas: desenvolvendo 
a estratégia inferencial no 6º ano do ensino fundamental, desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em 
Letras/PROFLETRAS da Universidade Estadual do Piauí. 
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ampliar sua visão de mundo, de agir de forma crítica diante dos fatos, de adquirir 
mais conhecimentos e ampliar o seu universo cultural. Por isso, a escola deve criar 
condições para que os alunos desenvolvam sua competência leitora, aprimorando 
suas habilidades de leitura, tornando-os, de fato, leitores proficientes.

Recentemente aprovada, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
o Ensino Fundamental orienta que, no trabalho em sala de aula, as práticas 
pedagógicas devem incluir diversos gêneros, incluindo-se os digitais, com 
ênfase em textos multissemióticos. Perspectiva-se possibilitar ao aluno interagir 
com as diversas situações comunicativas que envolvam práticas de linguagem 
já vivenciadas, por ele, favorecendo a apropriação de novas experiências e 
valorizando as capacidades comunicativas do aprendiz (BRASIL, 2018). 

As diferentes situações de interação social se concretizam em práticas de 
linguagem que se consubstanciam em diversos gêneros textuais que emergem 
das necessidades comunicativas do ser humano em suas rotinas de interação. 
Nesse universo estão aqueles cujo efeito pretendido é provocar humor, a exemplo 
das tirinhas, presentes em jornais, revistas, sites da internet e também nos livros 
didáticos. Em nossa vivência em sala de aula, percebemos que a tira é um dos 
gêneros mais frequentes nesses materiais escolares, bem como em avaliações 
de rede, como a Prova Brasil e o Enem, atraindo a atenção dos alunos devido à 
curta extensão, bem como à presença das imagens e do humor, recorrentes em 
praticamente todas as tiras.

Na leitura do gênero, o leitor mobiliza uma rede complexa de informações, 
já que as tirinhas se configuram por meio de imagens e comportam lugares vazios 
que devem ser preenchidos pelo leitor, assim, na escola, esse gênero oferece uma 
ampla gama de possibilidades de, como objeto didático, propiciar a formação de 
um leitor proficiente e crítico. Nessa perspectiva, procedeu-se a este estudo sobre 
a relação que alunos do 6º ano do Ensino Fundamental mantém com o gênero tira, 
buscando verificar suas concepções e experiências. Postula-se que compreender, 
em primeiro lugar, a relação do leitor com o texto é uma etapa importante para 
transformá-lo em objeto de ensino de modo mais significativo e proveitoso.

Língua, Texto, Leitura: Concepções Teóricas
Conforme Koch (2011), a concepção de sujeito da linguagem está em estreita 

correlação com a concepção de língua que se adota. Assim, a concepção de língua 
como representação do pensamento corresponde à de um sujeito psicológico, 
individual, que age de acordo com sua vontade, com base apenas em suas intenções, 
e ainda de um sujeito que constrói uma representação mental a qual será captada 
pelos seus interlocutores da mesma forma que ele mentalizou. A língua funciona 
então como uma forma de dar corpo a uma ideia, sendo a transmissão e a decifração 
os processos que medeiam as relações entre os indivíduos. Já a concepção de língua 
como estrutura corresponde “a um sujeito determinado, assujeitado pelo sistema, 
caracterizado por uma espécie de não consciência” (KOCH, 2011, p.14). 
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Essas duas posições clássicas em relação ao sujeito enfatizam, respectivamente, 
i) o predomínio da consciência individual no uso da linguagem, sendo a língua 
um instrumento que se encontra à disposição dos indivíduos: trata-se “de um 
sujeito de consciência, dono de sua vontade e de suas palavras” (KOCH, 2011, 
p.14) e ii) a ideia de “assujeitamento”, significando que o sujeito não é dono de 
sua vontade e de suas palavras; quando existe consciência, é produzida de fora 
e ele pode não saber o que faz e o que diz. Tem-se, nessa concepção, um sujeito 
anônimo, social, que, quando ocupa o papel de locutor, é apenas um repetidor. 
Esse sujeito está inserido numa instituição da qual é apenas porta-voz, visto que 
há um discurso anterior à fala do sujeito. Segundo Koch (2011, p. 15), pode-se 
incluir “a concepção de sujeito ‘inconsciente’, que não controla o sentido do que 
diz. Quem fala é o inconsciente, que às vezes rompe as cadeias da censura e diz o 
que o ego não quer. É o “id” que fala, não o ego”. 

Além dessas duas concepções, destaca-se aquela que compreende a língua 
como lugar de interação, correspondente à de um sujeito como entidade psicossocial, 
ativo, que reproduz o social na medida em que participa de forma ativa das 
situações na qual se acha inserido, construindo e compartilhando representações 
que viabilizam a comunicação, a qual não se faz sem conflitos (KOCH, 2011). 

 Koch e Elias (2008, p.11) esclarecem que “A leitura é uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos”, sendo o leitor um sujeito dotado de 
intenções e com conhecimentos acumulados em suas atividades sociais, os quais são 
ativados no momento da leitura, estabelecendo-se relação entre o que está na sua 
memória e o que se encontra no texto.  Assim, a “leitura envolve o leitor, o texto, a 
interação entre leitor e texto, o conhecimento prévio, enciclopédico e linguístico do 
leitor e o processamento cognitivo da informação linguística” (SIQUEIRA; ZIMMER, 
2006, p. 33). Dessa forma, “a compreensão deixa de ser vista como simples captação 
de uma representação mental ou como a decodificação de mensagem resultante 
de uma codificação de um emissor” (KOCH, 2011, p.17). O processamento textual 
configura uma ação estratégica do leitor com vistas ao alcance da compreensão, a 
qual se faz em função de diferentes aspectos, de ordem cognitiva e social. 

Koch (2011) esclarece os fatores que intervêm na relação leitor-texto, 
dificultando ou facilitando a compreensão. Elementos linguísticos (determinadas 
expressões, léxico antigo, entre outros), esquemas cognitivos, elementos 
pertencentes a uma determinada cultura, condições em que o texto foi escrito, 
entre outros conhecimentos que são necessários para compreender o texto podem 
dificultar a relação entre leitor e autor. Um texto com léxico desconhecido para 
o leitor, por exemplo, implica na dificuldade de compreensão, comprometendo a 
realização dos propósitos comunicacionais, o que pode ser percebido na leitura 
de um contrato por muitas pessoas, as quais muitas vezes recorrem a outro leitor 
(advogado, técnico) para compreenderem as cláusulas e concordar ou não com elas.

Há ainda outros fatores relacionados ao texto que intervêm na compreensão, 
como os relativos ao aspecto gráfico: tamanho e formato das letras, cor, composição 
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dos parágrafos (muito longos ou excessivamente entrecortados), uso apenas de 
letras maiúsculas ou minúsculas, excesso de abreviações; no aspecto sintático, 
com abundância de orações subordinadas, orações supersimplificadas, ausência 
de conectivos, ausência de pontuação, entre outros, e ainda no campo semântico, 
como terminologia técnica ou linguagem figurada.

A compreensão envolve ainda diferentes capacidades, como fazer previsões 
e levantar hipóteses associadas às características do texto, como o gênero, a 
organização, as marcas, os títulos, as ilustrações, entre outros elementos. As previsões 
e antecipações devem ser compatíveis com o texto e, quando há esse encontro, a 
informação do texto integra-se aos conhecimentos do leitor e a compreensão acontece.

Na visão de Leffa (1996, p. 45), “o papel do leitor é importante não só na 
compreensão do texto mas também no desenvolvimento da habilidade da leitura”, 
sendo que a capacidade de os leitores refletirem sobre o que fazem também pode 
ajudar a desenvolver estratégias adequadas de leitura. 

Solé (1998, p. 22) destaca que “sempre lemos para algo, para alcançar uma 
finalidade”, o que leva o leitor à construção de diferentes interpretações pautado 
por diferentes objetivos. Assim, 

[...] ainda que o conteúdo de um texto permaneça invariável, é possível que dois 
leitores com finalidades diferentes extraiam informação distinta do mesmo. Assim, 
os objetivos da leitura são elementos que devem ser levados em conta quando se 
trata de ensinar as crianças a ler e compreender. (SOLÉ,1998, p. 72).

Os objetivos dos leitores são variados, a depender de diferentes momentos e 
situações. Obter uma informação, localizar algum dado específico, entreter-se, 
negociar e fazer algo são propósitos que levam o leitor direto aos dados do texto 
que satisfazem seus intentos, desconsiderando outros. Desse modo, a leitura pode ser 
também um processo seletivo, como afirma Solé (1998), na medida em que se deixam 
de lado muitas informações para se encontrar a informação relevante. Tem-se, nessa 
atividade, uma leitura significativa e funcional. Nesse sentido, percebe-se que não 
basta a decodificação, sendo preciso compreender, para que o objetivo seja alcançado.

Nessa perspectiva, consideramos, neste capítulo, a importância de inquirir 
o leitor (aluno do Ensino Fundamental) sobre o que o motiva à leitura das 
tiras, buscando ainda desvelar que intentos busca alcançar. Reiteramos que tais 
informações podem subsidiar direcionamentos didáticos mais eficientes no sentido 
da formação de leitores proficientes. 

Características do Gênero Tira
As tirinhas pertencem ao hipergênero denominado “quadrinhos”, que agrega 

gêneros, como os cartuns, as charges, as tiras cômicas seriadas e as tiras seriadas, 
os quais, segundo Ramos (2009), são publicados em diferentes formatos e suportes.  
O autor considera a presença do humor como a principal característica da tirinha, 
um gênero curto que se configura em diferentes formatos: retangular, vertical 
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ou horizontal, com diálogos curtos e presença de recursos não-verbais (balões, 
onomatopeias, metáforas visuais, figuras cinéticas, etc.). 

As tiras surgiram no final do século XIX, quando passaram a ser publicadas 
em jornais e foram evoluindo, diversificando suas temáticas, porém conservaram 
o traço cômico. Quando as HQs começaram a surgir nos jornais dominicais, as tiras 
diárias, costumavam ter o mesmo formato. Atualmente, as tiras ainda costumam 
ser utilizadas nesse mesmo estilo de apresentação, com poucas variações. Um dos 
motivos seriam as limitações de espaço nos jornais para esse gênero.

A construção de uma tira se correlaciona com o tipo de narrativa e o veículo 
em que ela será publicada. As tiras do jornal, por terem características próprias, 
apresentam temas específicos em dois ou três quadrinhos, podendo funcionar 
de forma isolada ou interligadas com tiras anteriores e posteriores. Por haver 
poucos quadrinhos, nas tiras, a temática tem que ser sintetizada, obedecendo a 
uma sequência anterior ou posterior e, assim, costumam constituir uma lógica 
sequencial (CARVALHO, 2008).

Mendonça (2002) observa que as tiras predominam fora dos gibis, em 
jornais e outros espaços midiáticos, sendo que o espaço destinado à publicação 
das tirinhas nos jornais é o caderno de lazer, justificado pelo caráter humorístico 
predominante nesse gênero. A autora comenta que, nas revistas semanais e 
mensais, essa localização é variada e busca atender a um público heterogêneo e 
que a permanência da HQ nesses veículos é determinada pelo sucesso do público. 

Com relação à estrutura, Koch e Elias (2018, p.109) explicam que

A tirinha se estrutura em enunciados curtos, constituídos em balões, para representar 
a “fala” de personagens, destacando-se nessa composição o imbricamento entre 
verbal e não-verbal [...] o conteúdo esperado é a crítica bem-humorada a coisas do 
mundo, modos de comportamento, valores, sentimentos. [...] apesar da escassez 
do espaço que exige do autor uma produção breve, há forte expressão do trabalho 
do autor marcada, geralmente, por maior grau de informalidade.

Vê-se que, de acordo com a habilidade e o estilo do autor, as tirinhas podem 
veicular assuntos diversos, como política, religião, futebol, entre outros que são 
adaptados e estruturados em quadrinhos. Esses conteúdos são livres e podem 
avançar na direção do humor, sendo que o diálogo entre os personagens passa a 
ser visto como conteúdo crítico. 

A Leitura de Tirinhas na Escola: Concepções Experiências do Alunado 
O levantamento diagnóstico realizado entre dez alunos do Ensino 

Fundamental foi realizado através de um questionário, com o objetivo de se 
identificar concepções e experiências dos alunos em relação ao gênero tira. 

À questão 1 – Você já leu ou costuma ler tirinhas? Se respondeu sim, indique em 
que materiais você lê ou leu tirinhas – os 10 (dez) alunos pesquisados responderam 
“sim”, sendo que 06 (seis) afirmaram ler nos livros didáticos, enquanto 03 (três) 
citaram revista, e apenas 01 (um) mencionou o computador/internet.  
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Esses dados evidenciam que todos já têm conhecimento do gênero, o que 
pode ser explicado pelo fato de as tiras aparecerem com frequência nos livros 
didáticos. Como se trata de um texto curto, com a presença de elementos imagéticos, 
pressupõe-se que, mesmo o aluno não possuindo proficiência em leitura, é capaz 
de lê-lo, porém, por outro ângulo, está o seu caráter complexo da compreensão, 
uma vez que, nas tiras, há muitos implícitos, requerendo do leitor a mobilização 
de uma gama variada de conhecimentos para construir sentidos.

Pelas respostas à questão 1, observa-se que os 10 (dez) participantes mantêm 
uma relação próxima com o gênero em pesquisa, demonstrando conhecer e ter 
experiência com as tirinhas. Tal fato torna a adoção desse gênero em contexto 
escolar bastante promissora, visto que uma queixa frequente dos alunos é serem 
obrigados a ler textos com os quais não sentem afinidade. 

Segundo Koch e Elias (2008), a compreensão de um texto varia segundo as 
circunstâncias de leitura e depende de diversos fatores que se relacionam entre si 
e estabelecem a compreensão. As autoras pontuam que “fatores relativos ao autor/
leitor, por um lado, ou ao texto, por outro lado, podem interferir nesse processo, 
de modo a dificultá-lo ou facilitá-lo. Nesse sentido, percebe-se que as condições 
em relação ao leitor são boas para a compreensão já que os alunos participantes 
demonstram bastante intimidade com o gênero

Em relação à questão 2 – Se respondeu sim à questão 1, cite uma tirinha que você 
costuma ler. Se lembrar apenas do nome do personagem principal pode citar – mesmo 
a maioria tendo afirmado que conhece mais o gênero tira dos livros didáticos, 8 
(oito) alunos citaram a obra Turma da Mônica como tirinhas que costumam ler, o 
que mostra que também podem conhecer os gibis da coleção. Apenas 1 (um) citou 
Três Penas, de Jacob Grimm, e outro citou “tiras engrasadas” (sic), remetendo à 
ideia de que sabe que o gênero tira tem como característica o humor, ou seja, em 
vez de citar uma tira, esse aluno destacou uma de suas características mais comuns.

Pressupõe-se que as tiras da Turma da Mônica são fáceis de ser compreendidas 
pelos alunos, tendo em vista serem direcionadas ao público infantil, embora, para 
o entendimento delas, seja necessário também aos leitores ativarem conhecimentos 
prévios sobre o contexto da narrativa presente na tira. Dessa forma, o aluno poderá 
chegar a uma leitura satisfatória do texto.

A partir das respostas, verificamos, mais uma vez, que os alunos mantêm 
relação próxima com o gênero, tendo em vista que foram capazes de citar uma 
história em quadrinho bem conhecida a qual aparece em muitos livros didáticos 
e gibis, como também citaram uma de Jacob Grimm e tiras engraçadas, revelando 
conhecimento e experiência com o gênero, remetendo à ideia de que já leem tiras 
em outros recursos além do livro didático.

As histórias em quadrinhos, conforme Vergueiro (2016), fazem parte 
do cotidiano de crianças e jovens e se tornaram populares entre eles. Nesse  
sentido, pode-se afirmar que o uso das tiras em sala de aula não corre o risco 
de rejeição por parte dos alunos, visto que demonstram em suas respostas 
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conhecimento e experiência com o gênero, citando as tiras que costumam ler, com 
destaque para os livros didáticos.

Na questão 3 – Você gosta de ler tirinhas? Por quê? – 6 (seis) alunos afirmaram 
que gostam de ler tiras por serem divertidas; 3 (três), para “passar o tempo”; 
1 (um) justificou o gosto pelas tiras “porque ajuda a melhorar a leitura” e 1  
(um) respondeu não gostar.

 Verifica-se que o humor característico das tiras é percebido pela maioria dos 
alunos, que o consideram o elemento mais atrativo. Em sua posição de leitor, esses 
alunos parecem ter um objetivo claro para essa leitura: divertir-se, conseguindo, 
em princípio, identificar os componentes de humor.

Ramos (2009) aponta que o gênero tira apresenta recursos semelhantes aos 
das piadas para provocar efeito de humor, destacando ainda que tirinhas podem 
ser textos ricos de informações, aspecto que não foi apontado pelos alunos. 
Mendonça (2002) afirma que descobrir as estratégias discursivas usadas nas tiras 
humorísticas, ou seja, descobrir como se faz a graça, pode ser, de fato, assunto 
muito sério para o ensino de Português. Destacamos que um aluno vê as tiras 
como textos que podem ser usados para a prática de leitura, possivelmente por 
suas características próprias: textos curtos, narrativos, com imagens e humor.

Vergueiro (2016, p. 23) aponta, entre os diversos motivos para as HQs 
auxiliarem no ensino, que “os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito 
de leitura”. O autor afirma que, em geral, os leitores de histórias em quadrinhos 
são também leitores de revistas, de jornais e de livros. Dessa forma, se houver a 
ampliação de leitura com o gênero nas aulas, muitos estudantes podem ampliar 
seus conhecimentos linguísticos e textuais, bem como o repertório de informações, 
enfrentando, assim, menos dificuldades na leitura de textos mais extensos.

O participante que respondeu “não” à pergunta 3 afirmou: “não. Pois não 
me espiro muito em tiras e sim em livros pois é muito mais massa”. Nota-se que esse 
aluno não demonstra gosto pelas tirinhas, mencionando que a leitura de livro 
é mais interessante. Pressupõe-se que ele ainda não percebeu as tiras na sua 
complexidade, identificando todas as suas características, inclusive o humor, pois 
não as vê como textos interessantes, já que os quadrinhos foram vistos por muito 
tempo como leituras não adequadas ao contexto escolar e, nesse sentido, o aluno 
considera que a leitura adequada é só a de livros

À questão 4 – Você costuma ler tirinhas na escola? Se respondeu sim, informe em 
quais aulas ocorre essa leitura – 9 (nove) alunos responderam que costumam ler 
tirinhas durante as aulas de Língua Portuguesa, e 3 (três) ainda completaram a 
resposta com “Português e de interpretação de texto”. Presume-se que a inserção de 
HQs no ensino ainda é mais frequente nessa disciplina, sendo também possível 
observá-las em muitos livros didáticos de outras disciplinas.

Considerando-se o fato de que as HQs não foram concebidas propriamente 
para o trabalho pedagógico e ainda de terem sido por muito tempo expurgadas 
desse ambiente, é perceptível agora o largo espaço que ocupam na sala de aula, 
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principalmente por estarem presentes nos livros didáticos, juntamente com outros 
gêneros, embasando o ensino de Língua Portuguesa, como podemos observar 
nesse levantamento realizado junto aos alunos do 6º ano, que informaram ter 
contato com as tirinhas nas aulas de Português. 

Por muito tempo, o ensino de Língua Portuguesa se resumiu ou se limitou 
a gramáticas normativas, que ditavam aos alunos as regras do que seria a “boa 
língua” ou a “língua correta” (VERGUEIRO, 2016, p. 65). Hoje, percebe-se uma 
preocupação dos autores dos livros didáticos e dos professores em ampliar a visão 
de língua dos alunos, estudando a variação linguística e os usos contextualizados, 
o que torna o gênero tira bem propício às aulas de Português. 

Apenas 01 (um) participante respondeu “não” à questão 4, o que permite 
identificar uma falta de atenção à pergunta, uma vez que esse aluno mencionou “a 
aula de português” como aquela em que a leitura do gênero ocorre, isto é, se não lê, 
não poderia mencionar as aulas de Português. Entretanto, mesmo sua resposta sendo 
decorrente da falta de atenção à pergunta, pode-se inferir que o aluno pesquisado não 
tem ou tem pouco conhecimento sobre as tiras, ou ainda pouca afinidade com elas.

À questão 5 – Você tem alguma dificuldade em compreender as tirinhas? Se respondeu 
sim, indique pelo menos uma dessas dificuldades – 9 (nove) alunos informaram não ter 
dificuldades para compreender as tirinhas, sendo essas respostas coerentes com 
as anteriores, visto que 9 também responderam que gostam e se divertem com as 
tirinhas ou leem para passar o tempo. Apenas 1 (um) participante respondeu ter 
dificuldade com a compreensão das tiras, justificando sua resposta: “Tenho no saber 
das imagens, de saber que idica”. Esse aluno acha difícil compreender as tiras por não 
saber o que as imagens indicam, evidenciando ter conhecimento de que, para a 
compreensão desse gênero de texto, é preciso também ler as imagens, por isso ele 
tem dificuldade. Isso justifica a necessidade de um trabalho mais detalhado com 
as tirinhas nas aulas, considerando ser um gênero que desenvolve a habilidade 
de realizar inferências, já que se configuram por meio de imagens e comportam 
lugares vazios que devem ser preenchidos pelo leitor.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta para o componente 
Língua Portuguesa a necessidade de ampliar o contato dos estudantes com 
os gêneros textuais nos vários campos de atuação, partindo das práticas de 
linguagem vivenciadas pelos alunos com o objetivo de ampliar essas práticas e  
adquirirem novas experiências.

Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma-
padrão, sobre as diferentes linguagens (semioses) devem ser mobilizados em 
favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento 
das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das  
possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas/ campos de 
atividades humanas (BRASIL, 2018, p. 65).

Vê-se que a BNCC reforça a necessidade de a escola ampliar o trabalho 
com a diversidade de gêneros, incluindo os multissemióticos, uma vez que esses 
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conhecimentos são necessários para o desenvolvimento do aluno, pois é nessa 
variedade de gêneros que está a possibilidade de compreender os diferentes usos da 
linguagem. Nessa apreciação dos gêneros pela BNCC, considera-se os textos imagéticos 
como construtores de reflexão, operando com diversas temáticas, possibilitando ao 
estudante ampliar as estratégias de leitura para chegar à compreensão.

Mendonça (2002) destaca que é possível realizar um trabalho mais consistente com 
as HQs que leve o aluno à compreensão de que são textos que vão além da motivação 
lúdica, podendo-se explorá-las da mesma forma que outro gênero, atentando para os 
recursos e características de seu funcionamento. A autora ressalta que a “análise mais 
específica do gênero – sua constituição, formas de circulação, subtipos – também 
podem ser objeto de trabalho pedagógico na escola” (MENDONÇA, 2002, p. 204).

Dessa forma, o conhecimento dos alunos do Ensino Fundamental do gênero, 
em especial, os do 6º ano, pode ser ampliado quando a escola propuser um 
trabalho com as HQs explorando todos os seus ângulos, não incorporando-as de 
forma reduzida nas salas de aula. Um trabalho em que os alunos percebam as 
tirinhas como textos completos, que podem ser usados em diferentes atividades e 
que trazem muitas informações.

Na questão 6 - Nas atividades de interpretação de tirinhas geralmente você consegue 
acertar (  ) todas as questões (  ) a maioria das questões   (  )poucas questões ( ) nenhuma 
questão – os alunos pesquisados consideram que, nas interpretações das tirinhas, 
se saem bem, pois 4 quatro responderam que acertam todas as questões, 5 (cinco) 
responderam que acertam a maioria, e apenas 1(um) aluno disse que acerta poucas 
questões. Os dados dessa questão estão em consonância com os dados das questões 
anteriores, visto que a maioria dos participantes mostra, nas respostas a todas as 
perguntas, uma boa relação com as tiras. 

Em relação às respostas dos participantes, percebemos que a linguagem mista 
das tiras é bem compreendida por eles, quando afirmam que, nas atividades de 
interpretação das tirinhas, acertam todas ou a maioria das questões. 

Vergueiro (2016) aponta, sobre a imagem icônica das HQs, que é o elemento 
básico desse gênero: “ela se apresenta como uma sequência de quadros que 
trazem uma mensagem ao leitor” (VERGUEIRO, 2016, p. 32), ao qual cabe 
estabelecer uma conexão quadro a quadro para compreender a ideia contida nos 
quadrinhos. A maioria dos pesquisados mostrou com as respostas que atividades 
de compreensão textual a partir das tiras não representa dificuldade, talvez porque 
as tiras geralmente, apresentam a linguagem dos personagens de forma simples, 
em textos curtos, escrito em balões (OLIVEIRA; MELLO, 2014, p. 142). 

Trata-se de um gênero complexo, que explora um vasto campo temático e, 
se bem trabalhado, pode contribuir para a formação de alunos leitores, críticos e 
reflexivos, visto que nas tiras não está explícita toda a história. Muitos aspectos 
devem ser inferidos pelo leitor a partir das pistas deixadas na superfície textual, 
o que o torna responsável por construir o sentido, relacionando os elementos 
verbais e imagéticos com base nos esquemas mentais e no contexto histórico-
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social da leitura, interpretando o humor, a crítica, como também identificando a 
quebra de expectativa da história.

Na questão 7 – Você concorda que o professor faça atividades com as tirinhas? 
Por quê? – todos os alunos responderam que concordam, sendo que apenas um 
participante deixou de justificar a sua resposta. Os alunos justificaram, em sua 
maioria, afirmando que “era bom”; “divertido”; “porque aprende”; “porque é 
bom para o ensino”, e 1 (um) participante acrescentou: “ porque é bom para a 
linguagem” e outro “porque fica mais fácil de responder”. Com isso, mostra-se que 
os alunos do 6º ano da turma investigada reiteram a familiaridade com o gênero, 
tendo em vista que concordam com o uso de tirinhas na sala de aula.

Conforme podemos observar, a questão estimula o aluno a dar opinião 
sobre o uso escolar do gênero, uma vez que o questiona sobre concordar que o 
professor faça atividades com as tirinhas, o que se considera um ponto positivo, 
de acordo com os PCN (1998), quando reforçam a necessidade de se contemplar 
no ensino a diversidade, destacando que textos participantes de gêneros 
diferentes são organizados de diferentes formas, o que favorece a compreensão 
e “o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas 
situações de ensino” (BRASIL, 1998, p. 240). 

Nota-se que as histórias em quadrinhos passaram a ser utilizadas nas 
aulas de Língua Portuguesa, ganhando espaço nos livros didáticos, o que pode 
favorecer a aprendizagem de um aluno cujo aprendizado da leitura ainda está 
em processo, como o do 6º ano. Nesse sentido, observa-se a importância de um 
trabalho de leitura pautado no gênero textual. Se o aluno é direcionado para a 
leitura já motivado e com um objetivo, isso pode trazer-lhe gosto em ler e facilitar 
a compreensão do texto, conforme orienta Solé (1998), ao considerar fatores 
determinantes para a compreensão, os objetivos ou intenções da leitura, os quais 
dão apoio ao planejamento de estratégias que levem à compreensão do texto.

Na questão 8 – Se você pudesse ter um livro de tirinhas, indique qual ou quais 
delas você gostaria que constasse no livro –, como nas respostas anteriores, os alunos 
demonstraram gostar das tirinhas, citando, mais uma vez, a Turma da Mônica como 
a preferência de 8 (oito) deles. Percebemos, como já mencionado, que os alunos 
têm familiaridade com HQs da Turma da Mônica, uma vez que são consideradas 
de fácil compreensão, embora, seja necessário que o leitor acione conhecimentos 
extratextos para conseguir fazer várias inferências e construir um sentido para 
a história. Outras HQs que fazem parte do universo infantil foram citadas pelos 
alunos, como Pica-pau, Garfield, Aladim e O menino maluquinho. Um participante 
respondeu apenas “histórias” e outro “tiras engrasadas”. Nota-se a preferência por 
personagens próximos de suas situações de vida, cujas aventuras, nas tirinhas, são 
caracterizadas por situações típicas do dia a dia.

As tirinhas, com sua linguagem própria e inovações, têm despertado a 
atenção dos leitores de diferentes faixas etárias, como observamos nas respostas 
dos participantes ao questionário aplicado. Elas não só trazem informações 
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importantes aos leitores como oferecem diversão, aspectos também observados 
nas respostas dos alunos, que mencionaram “tiras engraçadas”, “é divertido”, 
“muito bom”, entre outras opiniões. Percebemos que a ludicidade, característica 
das HQs, representa o fator preponderante que atrai o leitor pesquisado. 

Considerações Finais
No trabalho pedagógico com a leitura, reafirma-se a importância de o educador 

conhecer, de forma mais sistemática, as concepções e experiências dos alunos 
com os gêneros textuais em pauta. Diante deste cenário, neste capítulo, focado na 
leitura de tiras, constatamos uma relação próxima e prazerosa dos alunos com as 
tiras, que as potencializa ainda mais como um recurso didático. 

Textos multimodais têm presença marcante nos livros didáticos, ampliando 
significativamente as possibilidades de ensino da leitura no contexto dos 
multiletramentos. Nesse contexto, a modalidade narrativa inserida nas histórias em 
quadrinhos, que já foi o gênero não valorizado pela escola, tem ganhado destaque 
por exigir do leitor a integração entre as diferentes linguagens para a construção da 
coerência do texto. Consideramos, assim, que é preciso estudar os quadrinhos como 
um gênero propicia da formação de um leitor proficiente, ensinando os alunos a ler 
congregando os elementos que constituem as histórias, como personagens, enredo, 
sequência temporal, disposição dos recursos gráficos, balões de indicação de fala 
ou pensamento, narrador (quando se apresenta), legenda, entre outros.
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Capítulo 3

O Jovem e o Idoso em Anúncio Publicitário no Facebook: 
Uma Relação Semiótica entre a Implicação e a Concessão

Raimundo Isídio de Sousa

A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. É o 
instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, 
suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao 
qual ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda da sociedade 
humana. (HJELMSLEV, 2006, p. 1)

Introdução
As tecnologias de informação e comunicação, resultantes da junção da 

informática, das telecomunicações e das mídias eletrônicas, têm provocado mudanças 
substanciais na forma de ser, de estar e de fazer dos sujeitos, proporcionando maior 
agilidade e intensidade nos processos de produção, comunicação, circulação e 
consumo do que é produzido em rede, o que tem revestido de valores determinados 
objetos, com os quais “o sujeito está em conjunção ou em disjunção” (GREIMAS; 
COURTÉS, 2016, p. 347). Nesse contexto, o Facebook é uma ferramenta que 
possibilita a constituição de um sujeito que se insurge em diversas formas de 
textos e em múltiplas semioses. Ao dizer e ao fazer-se circular na rede, o sujeito 
potencializa efeitos de uma pretensa sensação de ser/estar livre (por isso, um poder 
e um fazer virtualizados), pois o ambiente virtual possibilita a criação e circulação 
de materialidades discursivas que ampliam a presença do ser-sujeito.

Essa plataforma tem fins não só de interação social, mas principalmente 
publicitários. Nela há uma série de orientações sobre práticas linguageiras dirigidas 
ao empreendedor digital, bem como para o profissional digital de marketing. 
Essa lacônica referência à potencialidade comercial da rede tem relação com a 
natureza do corpus que empreendemos analisar: o anúncio publicitário, extraído 
da página <https://www.facebook.com/METUSPILATES/photos>, que se reveste 
de uma textualidade sincrética para anunciar um serviço, cujo enunciador projeta 
investimentos semânticos na ordem de um querer, de um dever, de um crer, de 
um poder e de um fazer no enunciatário, propondo e articulando um objeto-valor. 
Nesse sentido, à luz de semiótica discursiva e seus desdobramentos tensivos, 
pretendemos, articulando alguns conceitos, analisar esse corpus sob a dimensão do 
plano de conteúdo, do plano de expressão e dos operadores da triagem e mistura, 
em diálogo com os autores Greimas e Courtés (2016), Barros (2001, 2005a, 2005b), 
Fiorin (2008), Discini (2018), Fontanille e Zilberberg (2001) e Zilberberg (2011).
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Texto, Plano de Conteúdo e Plano de Expressão
A semiótica é uma teoria que pretende dar conta da produção e da interpretação 

dos textos em suas múltiplas formas e materialidades, sendo o texto compreendido 
como uma totalidade. De acordo com Discini (2018, p. 14), “o texto é uma unidade 
de sentido, dada por recorrência daquilo que é dito e de um modo próprio de 
dizer”. E dizemos que o dito e o modo de dizer inscrevem o texto num percurso 
que, conforme Greimas e Courtés (2016, p. 362), “[...] implica não somente uma 
disposição linear e ordenada dos elementos [...], mas também uma progressão de 
um ponto a outro, graças a instâncias intermediárias”. Como exemplos, os autores 
apresentam o “percurso narrativo do sujeito ou do Destinador”, o “percurso 
gerativo do discurso (que estabelece as estruturas a quo e as estruturas ad quem)” e 
os “percursos temático e figurativo”. (Ibid, 2016, p. 362)

Barros (2005b), estudando as dimensões dessas instâncias, estabelece que 
a forma do percurso gerativo compreende o plano de conteúdo de um texto, 
denominando-o de percurso gerativo de sentido, idealizado para depreender o 
conteúdo do texto em três etapas: 

a) nível fundamental – primeira etapa, “mais simples e abstrata”, na qual 
ocorrem as oposições semânticas de base inscritas no quadrado semiótico;
b) nível narrativo – segunda etapa, na qual a narrativa se encontra organizada 
e compreende, conforme o esquema canônico narrativo, o “percurso da 
manipulação, percurso da ação, percurso da sanção” (2005b, p. 195);
c) nível discursivo – terceira etapa, mais superficial, complexa e concreta, na 
qual estão sincretizadas a temporalização, a aspectualização, a espacialização 
e actorialização da narrativa, a tematização, a figurativização, a isotopia, a 
inscrição do texto na instância da enunciação, os mecanismos de debreagem 
e embreagem, entre outros fenômenos.
Ainda retornando o conceito de texto, mais acima apresentado, Barros (2005b, 

p. 209) distingue-o de discurso: este “pertence, portanto, ao plano de conteúdo”, 
e aquele possui “conteúdo (o discurso) e expressão”. Segundo Hjelmslev (2006, p. 
54), uma expressão, assim como um conteúdo, são grandezas da função semiótica, 
constituindo-se funtivos dessa função, “não passam de pontos extremos dessa 
função e, por conseguinte, inconcebíveis sem ela”. E acrescenta que “uma expressão 
só é expressão porque é a expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo 
porque é conteúdo de uma expressão” (Ibid, 2006, p. 54). Nesse sentido, a expressão 
(ou plano de expressão por assim dizer) constitui a manifestação do conteúdo. 

A Tensão entre a Concessão e a Implicação
Preliminarmente dizemos que os sentidos não estão cristalizados nos objetos 

nem nos sujeitos, mas construídos nas relações intersubjetivas, nunca estão dados, 
porque sempre há um pressuposto a dizer, a construir e a fazer. Assim, inferimos 
que a semiótica não propõe uma estabilidade na forma de depreendermos valores, 
objetos e sujeitos no mundo da linguagem, mas coloca-os numa relação de 
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continuidade diante do sensível no mundo, em que os objetos e os sujeitos não são 
operados em eixos, mas nas instabilidades e continuidades destes, considerando 
a própria dinâmica dos discursos e da tensão no modo de construirmos e 
depreendermos sentidos nos textos. Nessa direção, Zilberberg (2011) propõe cinco 
níveis para a produção de sentido dos textos: o tensivo, o aspectual, o modal, o 
narrativo e o discursivo. A continuação está no âmbito da extensidade e faz par com 
a parada, e esta expressa a descontinuidade e está no âmbito da intensidade.

Para o autor, a conjunção e a disjunção formam uma rede que se imbricam 
mutuamente, “produzindo conjunções respectivamente implicativas e concessivas, 
e disjunções respectivamente implicativas e concessivas” (ZILBERBERG, 2011, 
p. 98). Tal rede de relações possui “um ponto de vista, uma orientação”, cujos 
princípios norteiam que:

i) a conjunção e a disjunção não são operações distintas e sucessivas; elas são 
contemporâneas e tensivas [...]; ii) definimos implicação pelo predomínio do 
programa sobre o contraprograma e, por conseguinte, a concessão pelo predomínio 
do contraprograma sobre o programa; é nesse sentido que uma rede exige um 
ponto de vista. (ZILBERBERG, 2011, p. 98)

Na arquitetura do sentido, temos a implicação que, no sistema semiótico-
tensivo, segundo Greimas e Courtés (2016, p. 228), consiste “[...] na convocação 
assertiva do termo pressuponente, tendo como efeito a aparição do termo 
pressuposto. A relação pressuposicional é assim encarada como logicamente 
anterior à implicação: p ‘se’ não reencontraria o seu ‘então’, se este último não 
existisse antes como pressuposto”. 

Zilberberg, considerando a incompletude das relações do quadrado 
semiótico proposto por Greimas - contrariedade, contradição e implicação -, por não 
dar conta do contexto que envolve essas relações, apresenta que a produção do 
sentido passa pela tensão situada/circunscrita entre a implicação e a concessão. 
Referindo-se a Hjelmslev, Zilberberg (2011, p. 263) acrescenta que “a ‘lógica opera 
igualmente com o se... então...”.

A implicação, inscrita na sintaxe fundamental, é um componente da 
arquitetura das estruturas profundas. De acordo com Zilberberg (2011, p, 263), 
“mais precisamente, as implicações [não-s1 → s2] e [não-s2 → s1] são convocadas para 
solucionar a contradição e retomar a contrariedade [...]. Para o enfoque tensivo, a 
implicação faz par com a concessão e constitui o termo não-marcado da relação”.

Como termo oponente à implicação, temos a concessão que, para Zilberberg 
(2011, p. 242), “põe o ‘acento de sentido’ numa figura gramatical modesta, 
apenas uma figura entre as demais, mas que se encontra aqui – circularmente – 
destacada e promovida ao nível de chave do sentido, parcial ou total”. Esse autor 
avalia que “a importância da concessão é solidária à tensão própria aos modos 
de existência” (Ibid, p. 242). Pela concessão, há a irrupção, a ruptura da dimensão 
fiduciária, que “tem como verbo-pivô o ‘crer’ e por alternância elementar o par: 
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crer vs. não-crer”. [...] “O objeto do crer tem como alternância elementar o par: 
acreditável vs. inacreditável”. (Ibid, p. 243)

Zilberberg (2011, p. 244) destaca que a gramaticalidade das regras está na 
correlação com os sintagmas implicativos, ao passo que o acontecimento está na 
correlação com os sintagmas concessivos. A partir do par acreditável vs. inacreditável, 
o autor propõe o seguinte esquema da doxa.

Quadro 1: Esquema da doxa do par /acreditável x inacreditável/
Sintagmas implicativos Sintagmas concessivos

Crer no acreditável
Não crer no inacreditável

Crer no inacreditável
Não crer no acreditável

Fonte: Zilberberg (2011, p. 243)

A concessão não é do plano da evidência, do esperado, como o é a implicação. 
Esta, segundo o autor, “tem primazia na linguagem e a concessão se exerce à custa 
da implicação” (ZILBERBERG, 2011, p. 245). Enquanto a implicação se forma a 
partir da lógica “se x, então y”, a concessão é da ordem lógica “apesar de x, y”, ou seja, 
esta é dependente daquela, podendo assim intensificar a ordem do dizer, diante da 
irrupção da ideia inicialmente implicada no eixo do inteligível, no ser das coisas.

Zilberberg (2011, p. 99) destaca que “as relações concessivas se distinguem 
das relações implicativas por sua extensão discursiva. Não há relações concessivas 
a não ser em discurso”. Para ilustrar melhor, ele explicita a relação de implicação 
entre a competência e a performance no enunciado: “ele se afogou porque não sabe 
nadar”, informando que, em comparação com o enunciado do tipo concessivo “ele 
se afogou embora soubesse nadar”, o primeiro “soa átono” e o segundo “tônico”, 
cujo enquadramento discursivo pontua a marca do acontecimento da performance.

Observamos que os enunciados concessivos marcam uma deslinearidade 
implicativa, pois, conforme Zilberberg (2011, p. 245), esses enunciados são “de 
ruptura, ruptura de concordâncias consensuais”, ao tempo em que defende 
que “a tensão ininterrupta entre implicação e concessão está, numa medida 
a ser determinada, no princípio da dinâmica dos discursos”.  Zilberberg (2011, 
p. 100) ressalta que “a modernidade convoca a concessão, o ‘bizarro’, segundo 
Baudelaire: ‘o que não é ligeiramente disforme parece insensível – decorre daí 
que a irregularidade, isto é, o inesperado, a surpresa, o espanto sejam uma parte 
essencial e a característica da beleza’”. 

Intensificando a ideia de acontecimento, Fontanille e Zilberberg (2001, p. 15) 
apresentam e caracterizam um componente na apreensão de valor conceitual: a 
valência como “ao mesmo tempo liame tensivo e o número de liames que unem 
um núcleo e seus periféricos”, em que o núcleo exerce “potência de atração” 
sobre os periféricos e por meio dela estruturam-se valores: “o valor dos objetos 
depende tanto da intensidade, do aspecto ou do tempo de circulação desses objetos 
como dos conteúdos semânticos e axiológicos que fazem deles ‘objetos de valor’” 
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(Ibid, p. 16, destaque dos autores). A noção de valência (como vigor, boa saúde 
– no latim latentia, referida pelos autores) trouxe “gradientes de intensidade” e 
“gradientes de extensidade”, sendo que “cada gradiente comportará, pois, uma 
zona forte ou tônica e uma zona fraca ou átona” (Ibid, p. 21). Acrescentam ainda 
que “na medida em que as valências são graduais e da ordem da tonicidade, sua 
correlação é, por definição, tensiva”. (Ibid. p. 22)

Fontanille e Zilberberg (2001, p. 29), observando o componente tensivo na 
constituição de sentido nos textos, propõem dois regimes de valência: a) o princípio 
da exclusão, que tem o operador da triagem e “leva à confrontação contensiva do 
exclusivo e do excluído e, para as culturas e as semióticas que são dirigidas por esse 
regime, à confrontação do ‘puro’ e do ‘impuro’”; b) o princípio da participação, 
que tem como operador a mistura, produzindo “a confrontação distensiva do igual 
e do desigual: no caso da igualdade, as grandezas são intercambiáveis, enquanto no 
da desigualdade, as grandezas se opõem como ‘superior’ e ‘inferior’”. (Ibid, p. 29)

Conforme esses dois autores, os dois operadores podem variar “em termos 
de tonicidade: a triagem fica menos ou mais drástica e a mistura, menos ou mais 
homogênea” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 33), conforme a rede e 
considerando quatro figuras de quantidade:

Quadro 2: Triagem e mistura distribuídas na relação tonicidade e quantidade
Triagem Mistura

Tônica unidade/nulidade universalidade

Átona totalidade diversidade
Fonte: Fontanille e Zilberberg (2001, p. 33)

Os autores destacam que o regime tensivo pode passar de um para o outro, 
de uma valência para outra: na triagem, “o excesso permite ir de ‘tudo’ a ‘qualquer 
coisa’, ‘até mesmo a ‘nada’”; na mistura, 

o excesso permite [...] passar da ‘diversidade’ à ‘universalidade’; o acento se 
desloca da diferença [...] para a semelhança (a igualdade); a falta, que restabelece 
a ‘diversidade’ em detrimento da universalidade, entra em ação assim que decai o 
fervor das confraternizações entusiastas. (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 33)

E acrescenta: “o ‘ápice’ não suporta a duração” (Ibid, p. 34). Assim, os 
objetos e os sujeitos não podem ser concebidos como pertencentes a redes 
impenetráveis ou como entidades totalmente acabadas, intocáveis, concluídas, 
mas em processos cambiantes em que a triagem e a mistura, assim como a 
intensidade e a extensidade, estão em contínua relação como grandezas semióticas 
intercambiantes das formas de presença, dos sistemas de valores, colocando em 
cena não somente o aspecto inteligível (estado das coisas), mas o sensível (estado 
de alma) para dar conta da significação dos textos.
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O Anúncio em seu Percurso da Significação:  
O Plano de Expressão e o Plano de Conteúdo

O corpus

Figura 1: Anúncio publicitário sobre pilates

Fonte: <https://www.facebook.com/METUSPILATES/photos>. Acesso em 19.nov.2020

Este texto, disponibilizado na página de Facebook da empresa Metus Pilates, 
tem, estruturalmente, arquitetura de um anúncio publicitário, sincretizado no 
sistema semiótico verbovisual. Além do texto verbal do anúncio propriamente 
dito, a totalidade do texto está sincretizada sob a forma de um meme6. Diante 
dessa composição, podemos dizer que essa conjunção da imagem e do texto verbal, 
bem como da inter-relação de gêneros discursivos para dar corporalidade a um 
propósito comunicativo suscitam ou supõem um enunciador competente de um 
/poder saber/ a partir do lugar de fala de onde enuncia para atingir/provocar, no 
seu enunciatário, um /querer dever fazer/, utilizando-se, para tanto, de recursos, 
estratégias e mecanismos linguísticos, retóricos e discursivos.

O Plano de Conteúdo  
O plano de conteúdo de um texto perfaz, segundo Greimas e Courtés, três 

níveis, segundo os quais compreende o percurso gerativo da significação. A seguir, 
analisaremos essas etapas de construção de sentido no corpus.
6 Conforme Fechine (2018, p. 2), “Les “mèmes” sont des textes spécifiques du web. Ils résultent de 
la disposition des internautes à transformer et partager toute forme qui apparaît et se diffuse sur 
Internet, en général anonymement [...] Notre point de départ pour la décrire réside dans le présupposé 
que la propagation consiste, dans le cas des médias sociaux comme dans d’autres cadres, en une 
dissémination motivée et plus précisément dans la mise en circulation d’éléments qui conservent 
leur valeur dans l’acte même de leur propagation”. “Os “memes” são textos específicos da web. Eles 
resultam da vontade dos internautas para transformar e compartilhar qualquer forma que apareça e se 
seja disseminada na internet, em geral anonimamente. Nosso ponto de partida para descrevê-la está no 
pressuposto de que a propagação consiste, no caso das mídias sociais como em outros contextos, em uma 
disseminação motivada e, mais precisamente, em colocar em circulação elementos que conservam seu valor 
no ato mesmo de sua propagação. (tradução nossa)



O Jovem e o Idoso em Anúncio Publicitário no Facebook 51

Nível Fundamental
Subjazem, na imagem do ET, os semas que projetam uma arquitetura de base. 

São eles: a) /doença/ vs /saúde/ que, remetendo-nos ao quadrado de Greimas e 
Courtés (2016, p. 401), no plano verbal, manifesta o conteúdo de base do texto (os 
enunciados da imagem - NOIS É JOVEM MAS A COLUNA É DE IDOSO e NOIS 
É MÓ JOVEM MAS É CADA SINTOMA DE IDOSO QUE NOIS TEM e também 
na parte verbal do texto do anúncio); b) /velhice/ vs/juventude/. Negando o plano 
da oposição, temos os termos contraditórios na relação /doença/ e /não-doença/; /
saúde/ e /não-saúde/; /velhice/ e /não-velhice/; /juventude/ e /não-juventude/. No 
eixo da implicação, temos os termos complementares /não saúde/ com /doença/ 
e /não doença/ com /saúde/; /não juventude/ com /velhice/ e /não velhice/ com /
juventude/. Essas duas estruturas fundamentais do anúncio (/doença/ vs /saúde/ 
e /velhice/ vs /juventude/) podem ser subsumidas pela relação /vida/ vs /morte/.

Figura 2: Representação do quadro semiótico

Fonte: Greimas e Courtés (2016, p. 401)

O semema S1 corresponde à vida e o S2, à morte e representam o eixo dos 
contrários: S1 ↔ S2. Já os termos S1 (vida) e –S1 (não vida) bem como S2 (morte) e –S2 
(não morte) são considerados eixos contraditórios. Os termos –S2 → S1 assim como 
–S1 → S2 estabelecem uma relação de complementaridade. Essa estrutura binária 
corresponde à base fundamental do percurso gerativo, a partir da qual o eixo 
semântico do texto é estabelecido. Em outros termos, dizemos que o sentido de um 
texto é instaurado sempre numa relação de oposição semântica, além das relações 
de contradição e de complementaridade. 

Nível Narrativo
Analisaremos o nível narrativo a partir do ponto de vista do sujeito 

destinador-manipulador. Como diz Barros (2005a, p. 16), “a sintaxe narrativa deve 
ser pensada como um espetáculo que simula o fazer do homem que transforma 
o mundo” e que, “para entender a organização narrativa de um texto, é preciso, 
portanto, descrever o espetáculo, determinar seus participantes e o papel que 
representam na historiazinha simulada”.

Os enunciados que compõem o anúncio são considerados enunciados de estado 
(O verbo ser constitui a maior parte dos verbos e também pela isotopia temático-
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figurativa, a ser tratada na seção subsequente). O programa narrativo básico 
projetado pelo destinador estabelece que o destinatário se encontra em disjunção 
(ou privação) com o objeto-valor (vida saudável, saúde); para tanto, o destinador-
manipulador (no caso deste corpus, o sujeito-anunciante - a empresa Metus Pilates) 
apresenta a seguinte estrutura para o Programa Narrativo: PN = F[S1→ (S2 U Ov)]. Por 
conseguinte, o sujeito destinador-manipulador, que está instituído da competência 
de dizer e de fazer, projeta o desenvolvimento do seguinte programa narrativo 
associado ao sujeito-manipulado: PN = F[S1 → (S2 ∩ Ov)].7

Temos os seguintes enunciados-base:
Enunciado de estado: O jovem está com coluna de velho. 
Enunciado de fazer: O jovem se tornou velho.
Tipos de relação:
a) conjunção – o jovem e o idoso estão em conjunção com a doença, com a velhice;
b) disjunção – o jovem e o idoso estão em disjunção com a saúde (objeto de 

desejo do contrato) e com a vida.

Narrativa Mínima: 
a) de privação: O destinador-manipulador inicia a narrativa apresentando 
um sujeito em conjunção com a doença, com a velhice e com a morte;
b)  de liquidação: O destinador-manipulador visa a uma transformação 
conjuntiva, pois instaura um sujeito disjunto com o objeto-valor e projeta sê-lo 
conjunto, ou seja, o sujeito destinatário está privado de saúde (O desfecho da 
narrativa – se o jovem vai ou não fazer pilates -, ficará a cargo do enunciatário, 
instância do nível discursivo).
A sintaxe do nível narrativo do anúncio orienta-se num percurso pautado pela 

manipulação, categoria que pressupõe um contrato, no caso, tácito entre o destinador 
e o destinatário. No âmbito modal, temos um /poder-fazer/ do Destinador S1, que 
projeta um /querer-fazer/ no Destinatário S2, bem como a modalidade epistêmica 
segundo o crer, constituindo uma modalização persuasiva fazer-crer (indução 
fiduciária), considerando que o destinador-manipulador oferece verdades acerca 
do objeto-valor (saúde, possibilitada pelo pilates) ao destinatário, que interpreta 
a manipulação por tentação. O destinador-manipulador, então, projeta o contrato 
de fidúcia como verdadeiro para sustentar a veridicção discursiva.

No anúncio, o modo de dizer “Se você é jovem e tem a sensação que sua coluna 
é de uma pessoa de 80 anos (descuidada), você precisa conhecer o pilates” instaura 
uma condição revestida na conjunção com o objeto-valor, tornando-se assim, 
para o sujeito-destinatário, obrigação (um dever fazer). Também o destinador-
manipulador institui ainda uma promessa ao destinatário-manipulado, utilizando 
a manipulação por tentação, conforme o excerto: “[...] você vai se surpreender!”. 

A competência está ligada ao serviço vendido: o pilates. O jovem com coluna 
de idoso precisa adquirir a competência (com a reabilitação por meio do pilates) para 
7 PN = Programa Narrativo; F = Função; S1 = Sujeito de fazer; S2 = Sujeito de estado; U = Disjunção;  
Ov = Objeto-valor; ∩ = Conjunção.
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tornar-se um jovem com coluna de jovem. Para tanto, a transformação pressupõe 
um sujeito em conjunção com o objeto-valor. O sujeito, no papel de destinador, 
instaura uma relação de comunicação com o destinatário-leitor, considerando a 
competência para lançar o contrato, pois se trata de uma empresa especializada na 
oferta do serviço, objeto textual do contrato.

Em troca, o sujeito manipulado, aceitando o contrato, receberá a sanção, 
assim configurada como um prêmio: equilíbrio do corpo e da mente; saúde física 
e mental (“O pilates é indicado também para jovens [...] equilibra corpo e mente 
e promove saúde física e mental”). Nesse curso do Programa Narrativo, dizemos 
que o sujeito, se se deixar manipular, atingirá a transformação, ou seja, a mudança 
do estado de disjunção para a conjunção com o objeto-valor. Assim, o anúncio cria 
o desejo no outro para adquirir o serviço, criando um discurso de enquadramento 
social à saúde, inter-relacionando o discurso publicitário com o discurso científico 
(pois se trata de exercício de fisioterapia).

Resumindo algumas categorias gerais do nível narrativo, temos:

Quadro 3: Categorias do nível narrativo
Destinador-manipulador Empresa Pilates

Contrato fiduciário Fazer sessões de pilates

Sujeito da ação Leitor

Objeto-valor Saúde/vida

Antissujeito Doença (coluna de idoso)
Fonte: elaboração própria

Nível Discursivo
O Facebook é um espaço que materializa espetáculos semióticos. No nível 

discursivo, apresentaremos o funcionamento do texto nos seus aspectos da instalação 
da pessoa, do tempo e do espaço, além da figurativização e da tematização. Segundo 
Barros (2005a, p. 62), a tematização de um discurso está relacionada à formulação 
dos “valores de modo abstrato” e à organização destes em percursos. “Em outras 
palavras, os percursos são construídos pela recorrência de traços semânticos ou 
semas, concebidos abstratamente” (BARROS, 2004, p. 14). Já a figurativização diz 
respeito ao efeito de realidade em grau extremo, ou iconização, fazendo com o 
destinatário do texto interprete as figuras do mundo como “reais”. 

Para Greimas e Courtés (2016, p. 167), o lugar do ego, hic et nunc “é, antes de sua 
articulação, semioticamente vazio e semanticamente (enquanto depósito de sentido) 
demasiado cheio», por meio da projeção (debreagem), que envolve os actantes e as 
coordenadas espaço-temporais, e da rejeição (embreagem), que possibilita o caráter 
imaginário da enunciação e o estatuto ilusório do ser. No anúncio, o simulacro das 
categorias da enunciação tem manifestação no discurso. A enunciação é pressuposta 
pelo fato de que tem como produto o enunciado e neste o sujeito deixa marcas da 
enunciação em menor ou maior grau diante do que enuncia. 
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A Categoria de Pessoa e de Tempo
O narrador, como estratégia discursiva, mescla diferentes tons de voz: 

ora apresenta um tom sério no gênero anúncio, ora um tom lúdico e brincalhão 
nas materialidades discursivas representadas pelas imagens que recorrem 
expressivamente aos recursos da hipérbole (imagem do ET). No meme, o enunciado 
“NOIS É JOVEM MAS A COLUNA É DE IDOSO” passa por uma reestruturação 
sintático-semântica e se transforma num enunciado intenso no modo jovem de dizer:  
NOIS É MÓ JOVEM MAS É CADA SINTOMA DE IDOSO QUE NOIS TEM, em que 
a primeira oração se encontra na parte interior e superior da foto e a segunda, na 
parte inferior (Essa organização espacial será mais explorada na seção 4.4).

A linguagem desse enunciado apresenta variantes societárias utilizadas por 
jovens que utiliza as redes sociais, conforme podemos constatar na parte visual 
do meme. O sujeito dessa enunciação manifesta-se, no plano verbal, ora fazendo 
determinadas modificações na escrita, ora mesclando o oral no escrito. Temos 
o Nois em vez do pronome nós e o MO8 em vez de muito. A expressão “mas é” 
nesse enunciado inscreve-se mais no registro oral da língua; também a falta da 
concordância do verbo ser com o sujeito expressa uma linguagem descuidada, 
e a gíria MÓ causa uma certa extensidade na composição semântica do termo, 
mesmo o termo muito estando abreviado. A força prosódica feita é de um sujeito 
que projeta um MUITÓÓÓÓÓ ... que, abreviando, se tornou MÓ, o que reforça, 
no início do período, a categoria eufórica do ser jovem, entretanto, em seguida, 
desfaz-se essa projeção e apresenta a dimensão disfórica ([...] MAS A COLUNA É 
DE IDOSO e [...] MAS É CADA SINTOMA DE IDOSO QUE NOIS TEM) tanto para 
o jovem quanto para o idoso, considerando que ambos se encontram em condições 
de igualdade relativa de estado. 

O mas está no eixo da oposição entre os conteúdos dos enunciados, cuja 
primeira parte -representada por “NOIS É JOVEM” e “NOIS É MÓ JOVEM” 
- suscita uma extensidade positiva do que é ser jovem, no entanto, ocorre em 
seguida uma parada, um corte, uma ruptura na esfera do sentido de ser jovem, 
causando uma quebra de expectativa no enunciatário (ZILBERBERG, 2011), com a 
utilização da conjunção adversativa e assim provoca um declínio na dimensão do 
esperado, pois, respectivamente, A COLUNA É DE IDOSO e É CADA SINTOMA 
DE IDOSO QUE NOIS TEM.

Outro recurso apresentado pelo enunciador é o tom afetivo, que instaura uma 
modalização regida por uma exclamação, uma admiração e uma desaprovação, pelo 
fato de haver um efeito de contrariedade que, em tese, poderia ser incompatível: 
ser jovem e ter sintoma de idoso. Essa dimensão remete-se ao eixo da sensibilidade, 
da intensidade no modo de dizer.

É comum pensar, num primeiro impulso, que jovem deve ter coluna 
(vertebral) de jovem, ereta, alinhada, saudável e, quando não a tem, causa 
admiração, exclamação e espanto conforme depreendemos da parte final dos 
enunciados. No anúncio, essa ideia está manifestada no fragmento “É cada vez 
8 É uma gíria que significa “muito”.
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mais comum encontrarmos pessoas jovens apresentando problemas de saúde 
incomuns para sua faixa etária [...]”. 

Diante dos dois enunciados de estado, o enunciador projeta uma concessão 
ao estabelecer a oposição a partir da proposição no plano de conteúdo: “Mesmo 
sendo jovem, tem coluna de velho”. Esta proposição só é possível porque o 
enunciador desenha um estado atual do ser jovem e do ser velho (“descuidado”). 
Desenvolvendo a forma lógica “se x, então y”, temos: “Se é jovem, então deve ter 
saúde – uma coluna saudável” e “Se é ‘uma pessoa de 80 anos (descuidada)’, 
então deve ter doença – uma coluna com patologias, desvios”. A implicação assim 
apresenta um lugar de estabilidade acentuada no enunciado. 

Nesse sentido, os discursos tendem a disforizar a juventude e a velhice 
descuidadas e vão constituindo um tom de voz que projeta uma distribuição 
axiológica de que a afirmação do jovem não se firma com a negação da velhice. 
Nesse sentido, não se trata de uma justaposição de orações: uma assindética mais 
uma coordenada sindética adversativa, tampouco de uma coesão gramatical, 
mas de uma relação que dá acesso à irrupção do plano do esperado em relação à 
estereotipia do jovem e do idoso. Pode-se ser idoso/jovem (cuidando-se da coluna 
e fazendo pilates) e jovem/idoso (descuidando-se da coluna e não fazendo pilates).

O modo como o sujeito se projeta no enunciado tanto no meme quanto na parte 
verbal do anúncio é sob a forma de debreagem enunciativa, marcada pela presença 
do pronome de primeira pessoa “Nois” na primeira oração do enunciado e pela 
elipse do pronome possessivo de primeira pessoa “nossa” na segunda oração: “Nois 
é jovem, mas a (nossa) coluna é de idoso”. Esse mecanismo é intensificado pelo 
uso dos verbos “é” e “tem”, “precisa conhecer”, “são”, “fica”, “trata”, “equilibra”, 
“promove”, todos no presente do indicativo, tempo da enunciação, o que produz 
um efeito de proximidade com o ato da enunciação. Também o enunciador instaura 
o enunciatário, instituindo no discurso a segunda pessoa (expressa pelo pronome 
“você” e implícita no verbo no imperativo “conheça”) que, aliada ao pronome 
de primeira pessoa “Nois” tanto expressa quanto de forma implícita como está o 
verbo “encontrarmos”, provoca o efeito de subjetividade.

O enunciador constrói uma cena enunciativa do anúncio simulando um diálogo 
e o modus operandi pode ser principalmente identificado na categoria de pessoa, 
pois ele figurativiza o enunciatário (por meio do pronome você, especialmente) 
e também pelas marcas do próprio sujeito enunciador (Nois tanto na forma 
explícita quanto na forma implícita dos verbos encontrarmos e determinar). O início 
do anúncio com a conjunção “Se” já instaura uma possível condição; no entanto, 
essa construção pode ser refeita com o “como”, dando ideia de conformidade, 
pois a oração principal (você precisa conhecer o pilates!) já apresenta um força 
ilocucionária de uma obrigação.

Observamos que a manipulação se instaura por meio da modalidade do 
saber, pois o destinador-manipulador constrói o discurso instituindo um não-
saber no destinatário “[...] você precisa conhecer o pilates!”, bem como pelo modo 
como fornece informações acerca:
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 – dos frequentes problemas de saúde por pessoas jovens, decorrentes de “más 
posturas, vícios posturais, rotinas desgastantes”; 
 – da indefinitude da causa da dor crônica; 
 – do conceito de pilates;
 – da indicação como benefício do pilates para resolver a dor crônica, para o 

equilíbrio do corpo e da mente e para a promoção da saúde física e mental.
Também utiliza os recursos modais da forma imperativa “Conheça!” e da 

exclamação que acompanha esse verbo, bem como da modalidade deôntica (“[...] 
você precisa conhecer o pilates!”) para seduzir o enunciatário-leitor, instaurando 
assim uma necessidade e uma obrigação neste. A data 10 de março constitui uma 
ancoração temporal de uma debreagem enunciativa de tempo. Nesse sentido, 
podemos dizer que uma página do Facebook tem caráter de um diário moderno, 
mas ela, por pertencer a conjunto das outras páginas da plataforma, pode ser 
apagada na linha do tempo, considerando a própria dinâmica da memória digital. 

A Categoria de Espaço
O espaço não está expressamente marcado no anúncio, mas podemos remeter ao 

espaço do aqui, que é o espaço do enunciador, considerando as marcas da debreagem 
enunciativa, conforme seção 3.2.3.1. Também podemos referir-nos ao espaço 
midiatizado pelo Facebook por meio da página da empresa “www.metuspilates.
com” (em destaque azul) que, como suporte em rede, a enunciação é, de certa forma, 
atualizada a cada ato de leitura. O aqui do enunciador é o aqui da página no Facebook; 
em outros termos, a linha do tempo no Facebook é um espaço do lugar.

Ainda aliada à comprovação do espaço, o enunciador deixa os contatos 
telefônicos, o que intensifica o simulacro da veridicção discursiva, ou seja, é uma 
forma de construir um efeito de verdade no enunciatário e também configura 
um recurso de aproximação do enunciador em diálogo com o enunciatário nessa 
situação enunciativa.

A Figurativização e a Tematização
O enunciador, para figurativizar e criar um simulacro do discurso, utiliza os 

seguintes investimentos nos principais temas do anúncio, conforme o quadro a seguir:

Quadro 4: Configuração léxico-temática do nível discursivo
Figuras Temas

Coluna de idoso

Doença

Sintoma de idoso
Dores

Más posturas, vícios posturais
Problemas de saúde
Rotinas desgastantes

Dor crônica
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Pilates
Saúde/vida

Corpo e mente
Pessoas jovens Juventude

Pessoa de 80 anos Idoso
Atividade completa e complexa

PilatesEquilibra corpo e mente
Saúde física e mental
Significantes visuais: 

 - fundo preto do meme;
 - corpo do ET em estado desconfigurado (aspecto mais explorado na seção 4.4)

Morte

Fonte: elaboração própria

Percebemos que o enunciador do anúncio estabelece uma “relação intersemiótica 
– mundo e língua” (BARROS, 2001, p. 117) para instaurar um efeito de referência do 
discurso no mundo, utilizando, para tanto, traços semânticos que envolvem eixos, 
como: o tato, a visão, a percepção física e cognitiva, o movimento, a pessoa, o tempo, o 
espaço, entre outros. No anúncio, essa conjunção temático-figurativa dá ancoragem 
à enunciação e garante o imbricamento do plano discursivo com os níveis narrativo 
e fundamental, configurando assim uma coerência “de traços semânticos ou semas, 
concebidos abstratamente” (BARROS, 2005a, p. 66). Em outras palavras, o anúncio 
se revestiu na imanência de uma situação de comunicação, com elementos abstratos 
(os temas) e figuras, criando um simulacro de veridicção, pois “as formas abstratas 
do nível narrativo são revestidas de termos que lhe dão concretude” (FIORIN, 2008, 
p. 41), daí o efeito de realidade, discursivamente instituído.

Plano de Expressão9

Como dissemos, apoiados em Hjelmslev (2006, p. 14), a expressão e o conteúdo 
estão imbricados numa interdependência constitutiva, pois “[...] é impossível 
existir (a menos que sejam isolados artificialmente) um conteúdo sem expressão e 
uma expressão sem conteúdo”.

A página que compõe o todo do anúncio é dividida em duas partes distribuídas 
de forma assimétrica: a parte esquerda, a maior, em fundo preto, continua após a 
segunda parte, que é o texto verbal do anúncio, em fundo branco, o que causa um 
realce da cor branca na cor preta.

Na parte esquerda, há a imagem de um ET (ou um boneco), deitado num sofá 
marrom em um ambiente fechado, estando com pernas e braços abertos, corpo 
seminu, estático, com as costas apoiadas num sofá. Atentemos para a relação 
topológica centralidade vs extremidade, considerando que o ET ocupa a maior 
parte do centro da imagem e o enquadramento da foto revela que foi tirada na 
posição de cima para baixo. 

9 Não pretendemos aqui explorar todas as dimensões do plano de expressão do corpus, mas vê-lo em 
conjunção com o todo que compõe os efeitos de sentido do texto.
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A parte verbal do anúncio está num diagrama vertical e a foto do ET, num 
horizontal. Temos a dimensão topológica que revela uma parte ao lado da outra, o 
que supõe uma totalidade textual, visualmente manifestada num conjunto do olhar. 

Observemos a dimensão fotocromática, na qual está assentado o texto: as cores 
neutras, preto e branco, representam e intensificam as oposições fundamentais: o 
preto está para a morte assim como o branco está para a vida. Para realçar mais 
essa relação expressão/conteúdo, é distribuída a imagem do corpo do ET num sofá 
escuro e o texto verbal do anúncio num recorte com fundo branco. Também os 
enunciados sobre a figura do ET encontram-se em letras brancas, o que reforça a 
disjunção do jovem em relação à vida, por ter coluna de idoso. O branco, portanto, 
representa o restabelecimento da saúde por meio do pilates.

Sob a homologação do plano de conteúdo com o plano de expressão, que dá 
textualidade e sentido global ao anúncio, podemos apresentar as seguintes relações:

Quadro 5: Homologação do plano de expressão com o plano de conteúdo
Categorias do Plano 

de expressão
Unidade de sentido da Expressão Plano de conteúdo

Topológica Horizontalidade x verticalidade
(ET)   x  (anúncio verbal)

Morte x vida
(Coluna de idoso)  x  (pilates)

Eidética Dilatação x concentração
Totalidade x parcialidade

Jovem com coluna de idoso + 
idoso    x   pilates

Fotocromática Preto x branco Doença/morte  x saúde/vida
Fonte: elaboração própria

Explorando um pouco os efeitos e as figuras sonoras no enunciado NOIS É 
MÓ JOVEM MAS É CADA SINTOMA DE IDOSO QUE NOIS TEM, constante na 
foto do ET, escrito em maiúsculas, observamos que:

a )a primeira oração se encontra na parte superior e as letras estão em 
tamanho maior;
b )a segunda oração está na parte inferior e as letras estão em tamanho menor.
A qualidade sonora predominante na primeira oração é a assonância por 

meio da repetição do som vocálico [ͻ], que tem traços de arredondamento dos 
lábios, é vogal média posterior, está presente nas palavras NOIS, MÓ e JOVEM, 
tem uma sonoridade estável e alongada, o que causa um efeito de certa extensão de 
sentido; em outros termos, é como se o jovem estivesse numa posição privilegiada 
em relação ao idoso, que está referido na segunda oração.

Pela tonicidade do enunciado NOIS É MÓ JOVEM MAS É CADA SINTOMA 
DE IDOSO QUE NOIS TEM, percebemos que a segunda parte provoca um efeito 
de declínio sonoro, pois se inicia em MAS, constando uma vogal baixa central 
[a], e termina em TEM, composto não de uma vogal mas a semivogal [y], que 
soa fracamente e que tem foneticamente o critério anterior da posição da língua, 
o que ancora, no plano de conteúdo, a imagem do ser idoso como corpo frágil e 
sem força para agir. 
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O “Nois” e o “tem”, primeiro e último termos, respectivamente, da primeira 
e segunda oração, têm traços fonéticos opostos representados pelo par posterior 
e anterior. A primeira oração soa átono e a segunda, tônico, embora a primeira 
esteja correspondendo ao ser jovem e a segunda, ao ser do idoso. Nessa relação, 
temos um efeito oposto, pois o enquadramento discursivo conjunge para o fato 
de que “mesmo sendo jovem, tem coluna de idoso”, contrapondo a “nós somos 
jovens e temos saúde”.

Não tratamos aqui de estabelecermos hierarquia propriamente dita entre 
os planos de conteúdo e expressão, mas atestar que a integralidade do texto 
ocorre a partir de unidades numa totalidade de sentido e daí observarmos a 
composição verbovisual nesse conjunto de relações que dão textualidades ao ser 
e ao fazer do sentido. 

A Presença Semiótica como Grandeza de Percepção do Sujeito no Anúncio
Partimos do pressuposto da semiótica tensiva de que “a presença semiótica 

não pode ser senão relacional e tensiva, e deve compreender-se como uma ‘presença 
de x a y’” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 129), ou seja, a presença não 
se dá no campo da diferença constitutiva da relação sujeito e objeto, mas numa 
dimensão intervalar, fluida, em que a instabilidade e a continuidade são grandezas 
que mobilizam a percepção “tanto em termos de extensão dos objetos percebidos, 
quanto em termos de intensidade das percepções”. (Ibid, p. 129)

Trataremos agora do nível tensivo, um dos quatro níveis apresentados por 
Zilberberg (2011) para a produção do sentido. Daremos maior relevo nas análises 
às noções de intensidade e extensidade, triagem e mistura, conforme os autores 
Fontanille e Zilberberg (2001). 

O enunciador propõe valor conjugando figuras do jovem e do idoso e coloca-
os no esquema tensivo do tipo conjunção “e ... e” e não em disjunção, que tem a 
relação “ou ... ou”, conforme podemos observar nos enunciados NOIS É JOVEM 
MAS A COLUNA É DE IDOSO e NOIS É MÓ JOVEM MAS É CADA SINTOMA 
DE IDOSO QUE NOIS TEM. Não se trata do princípio de exclusão, mas do de 
participação, pois tanto o jovem quanto o idoso, segundo a organização textual 
e global do anúncio, apresentam desconformidade com o objeto saúde, e é nessa 
direção, regida pelo princípio da continuidade, que o enunciador apresenta o 
serviço de pilates. Nesse sentido, o operador da mistura, regido pelo princípio 
da participação, provoca a “confrontação distensiva do igual e do desigual”, 
ou seja, mesmo que o jovem e o idoso sejam grandezas desiguais, encontram-
se “intercambiáveis”; por outro lado, os enunciados propõem uma assimetria 
entre essas grandezas, colocando-as como “superior” e “inferior”, conforme 
analisamos no subitem Plano de Expressão. 

O “ápice” de ser jovem não “suporta a duração” (Ibid, p. 34), o que provoca o 
deslocamento da diferença do ser jovem em relação ao ser idoso para a semelhança 
com este. Nesse sentido, não há uma oposição entre os classemas jovem e idoso, mas 
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uma relativização entre essas noções, entre os sujeitos figurativizados e tematizados 
no mundo. É nessa articulação que os objetos semióticos ganham corpo e se instituem 
num continuum e numa relação de presença alicerçada pela tensividade. Assim, 
as grandezas ganham valor no sentido semiótico como “diferença que organiza 
cognitivamente o mundo focalizado” e como “desafio axiológico que polariza o 
próprio foco” (Ibid, p. 29). Na semiótica da mistura, segundo os autores acima, o 
programa de base “favorece o ‘comércio’ dos valores”. (Ibid, p. 29) 

A triagem, o outro operador da extensidade, não está predominante no texto 
uma vez que as grandezas e os objetos não foram considerados “incompatíveis 
ou inadequados”, figurando um sujeito da mistura que não pode ou não deve 
separar os objetos (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2011), o que podemos dizer que 
a mistura desencadeia um caráter heterogêneo ao discurso, enquanto a triagem, 
um caráter homogêneo. 

À Guisa de uma Conclusão
Partindo do pressuposto de que a semiótica discursiva proporciona subsídios 

teórico-metodológicos para análise dos textos - indo do plano da aparência à 
imanência para a construção dos sentidos – e de que a semiótica tensiva se pauta 
pela ideia do continuum, averiguamos como o plano de expressão e o plano de 
conteúdo se encontram manifestados no anúncio e a relação que eles mantêm 
para estabelecer a coerência textual-discursiva, assim como percebemos como o 
enunciador construiu o texto, fundamentado predominantemente no princípio de 
participação, na mistura e na extensidade.

O texto analisado apresenta duas esferas de tons de voz:
a) Uma traz o efeito de humor, manifestada pela mescla do registro oral no 
escrito, tendo utilizado gíria, que podemos remeter a uma escrita de jovem 
(no meme);
b) A outra instaura um tom sério de voz, por se tratar do anúncio na sua 
forma verbal.
O enunciador elege, num primeiro momento, como enunciatário, um leitor 

jovem; entretanto, alarga a figura desse sujeito e estende para o idoso, conforme 
podemos depreender no texto do anúncio. Essa relação estabelece um jogo entre 
categorias temático-figurativas, mas o objetivo é, pela força contratual do discurso 
publicitário, provocar uma dissensão no ser jovem para querer-fazer “pilates”, ou 
seja, o enunciador vende o serviço, utilizando-se de estruturas retóricas, como a 
manipulação por tentação.

O texto foi construído no escopo da enunciação enunciada, conforme o 
conjunto das marcas da debreagem enunciativa dos dispositivos de pessoa, de 
tempo e de espaço, e esse recurso foi preponderante para constatarmos o alto nível 
de projeção interlocutiva e de intersubjetividade, o que desencadeou um efeito de 
veridicção semiótica de presença.

Por fim, não pretendemos, neste texto, apresentar um ponto final, mas vírgulas, 
reticências, porque sabemos que há muito a ser analisado, outros simulacros 
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semióticos a serem delineados e desvelados, outras relações e sensações a serem 
percebidas, uma vez que, quando se trata de discurso, é difícil esgotarmos todas 
as possibilidades de leitura.
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Capítulo 4

Recategorização Metafórica e Multimodalidade:  
A Construção de Referentes em Memes Verbo-Imagéticos10

Marcos Helam Alves da Silva

Introdução
O sociocognitivismo, uma tendência que advoga em favor da imbricação de 

que os aspectos sociais estão intimamente relacionados ao processamento mental 
(SALOMÃO, 1999, KOCH; CUNHA LIMA, 2011), foi capaz de trazer inúmeras 
modificações à Linguística Textual (doravante, LT), a ponto de configurá-la e 
apresentar novas alternativas de estudo aos seus temas. No bojo dos desdobramentos 
trazidos à LT pela sociocognição, podemos dizer que a Referenciação constitui um 
de seus grandes temas. Trata-se de uma perspectiva teórica derivada do pensamento 
de autoras franco-suíças com Lorenza Mondada, Daniele Dubois, além de Denis 
Apothéloz e Marie-José Reichler-Béguelin, entre outros, que aqui no Brasil tem 
motivado um significativo número de estudos desenvolvidos de forma pioneira 
por Koch (2009, dentre outros) e Marcuschi (2003; 2007, e vários outros), além de 
Cavalcante (2012), Custódio Filho (2011) e Lima (2003; 2009), apenas para citar alguns. 

Com isso, nosso propósito, neste capítulo, é investigar sobre o fenômeno 
referencial da recategorização, desenvolvido, a partir da proposta pioneira de 
Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) quando a recategorização é apresentada 
como uma estratégia de designação pela qual os referentes são remodulados 
na atividade discursiva. De igual modo, a recategorização tem sido foco de 
inúmeros trabalhos aqui no Brasil, dos quais destacaremos os estudos de Lima 
(2003, 2009), visto que a proposta da autora é a que mais se articula com nossos 
propósitos de investigação aqui.

Assim, o objetivo deste capítulo centra-se em investigar, à luz de uma 
interface entre a Linguística de Texto e a Linguística Cognitiva, o processo de 
recategorização metafórica na construção de sentidos de memes verbo-imagéticos. 
Para tanto, valemo-nos de um corpus constituído de três exemplares de memes 
verbo-imagéticos, tendo como passos de análise: (i) apresentação do meme com 
a descrição de seus elementos verbais e imagéticos; (ii) identificação e descrição 
da(s) metáfora(s) multimodal(is) que licencia(m) as recategorizações metafóricas 
identificadas nos memes; e, (iii) identificação e descrição das recategorizações 
metafóricas presentes na constituição dos memes.
10 Este capítulo é um recorte do meu trabalho de Dissertação de Mestrado defendido no Programa de Pós-
Graduação em Letras – PPGEL da Universidade Federal do Piauí – UFPI, orientado pela Profa. Dra. Silvana 
Maria Calixto de Lima (in memoriam). Sirvo-me dele, para também, homenageá-la com muita gratidão por nossa 
convivência amiga, pelos inúmeros e grandes ensinamentos e, sobretudo, por ter “recategorizado” minha vida. 
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Em termos estruturais, o capítulo encontra-se dividido em duas partes 
principais: na primeira, apresentamos os fundamentos teóricos que nos servem 
de suporte: Mondada e Dubois (2003), Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), 
Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Custodio Filho (2011), Lima (2003, 2009), 
Koch (2009), entre outros que abordam a natureza sociocognitiva da linguagem, suas 
implicações para o estudo do texto, a perspectiva da referenciação, que, assentada 
na sociocognição, defende que os referentes são construídos e reconstruídos 
no momento da interação. E, abordamos, ainda a metáfora conceitual, grande 
tema da Linguística Cognitiva, com base nos postulados de Lakoff e Johnson 
(1980 [2002]), e a metáfora multimodal conforme Forceville (2007, 2009), um 
dos seus desdobramentos, uma vez que para melhor explicitação do fenômeno 
da recategorização recorremos à metáfora conceitual multimodal. Na segunda 
parte, apresentamos as análises, a partir dos memes verbo-visuais que constituem 
a amostra de nossa investigação. Por último, pontuamos algumas considerações 
(quase)finais, a partir dos resultados encontrados na análise empreendida.

Contextualizando a Abordagem da Referenciação 
A LT de base sociocognitiva deu novo folego para os estudos do texto. A partir 

da sociocognição alargam-se os conceitos de texto e contexto e, também, emergem 
discussões acerca da construção da referência, particularmente a abordagem da 
Referenciação, na qual se encontra situado esta proposta de estudo.

No dizer de Koch e Cunha-Lima (2009), os estudos do texto alinhados à 
perspectiva sociocognitiva fazem do processo de construção da referência um 
dos seus mais importantes e profícuos temas. A partir desse “interesse pelo 
processo cognitivo do texto” (KOCH, 2009, p. xii), passa a vigorar na primeira 
metade dos anos 90 a abordagem da referenciação11, consoante o pensamento dos 
pesquisadores franco-suíços Lorenza Mondada, Daniele Dubois, Dênis Apothéloz 
e Marie-José Reichler-Béguelin, que entre outros aspectos criticaram a visão 
tradicional da referência em que os conceitos são dados a priori, numa relação de 
correspondência direta das expressões linguísticas com os objetos do mundo real. 

Conforme Mondada e Dubois (2003, p. 19), a perspectiva da referenciação, 
termo cunhado por essas autoras, defende que, “no lugar de pressupor uma 
estabilidade à priori das entidades no mundo e na língua, é possível reconsiderar a 
questão partindo da instabilidade constitutiva das categorias por sua vez cognitivas 
e linguísticas, assim como de seus processos de estabilização”.

A perspectiva das autoras faz emergir a figura de um sujeito sociocognitivo 
que, através da sua prática discursiva, constrói e reconstrói o mundo, num contínuo 
11 Convém destacar que a perspectiva da referenciação, como muito bem pontua Lima (2009, p. 23), “surge 
como uma segunda via para o tratamento da questão da referência”. Sabemos que essa questão não se 
trata de algo novo dentro dos estudos da linguagem. Na realidade, o estudo da referência é milenar e está 
presente em quase toda a história dos estudos da linguagem, bem como de outras áreas como a Filosofia da 
Linguagem, a Semiótica, a Lógica e a Psicologia Cognitiva. Apenas para ilustrar, existem hoje estudos que 
apontam que até Saussure ao tratar dos nomes de lugares e nomes próprios no CLG (1916) teria refletido, 
ainda que timidamente, sobre o terceiro termo, a referência.
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movimento de (re)elaboração da realidade em que se fazem presentes aspectos 
sociais, históricos e culturais. Assim, a realidade é construída e reconstruída de 
acordo com a visão dos interlocutores a partir de contextos e posicionamentos 
diferentes (MONDADA; DUBOIS, 2003). 

O processo de referenciação, além de se constituir como uma atividade de (re)
elaboração do mundo, é também um processo resultante de uma interação, ou seja, 
ao construir os sentidos de um texto (verbal, não verbal, multimodal), os sujeitos 
estão imersos no processo atuando na negociação da produção de sentidos, sendo 
este o segundo aspecto que nos deteremos.

Para Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), a construção dos referentes 
obedece aos ditames de uma atividade partilhada e intersubjetiva, o que significa 
que os locutores não tecem a realidade ao bel-prazer, mas, sobretudo, na negociação 
com os outros participantes da interação enquanto produtores de sentidos, “e não 
podia ser diferente, já que a ação de referir é inerentemente social” (CAVALCANTE; 
CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 38).

Segundo Mondada e Dubois (2003), a atividade de discretização do mundo 
vai variar de acordo com as atividades cognitivas do sujeito, pois esta não se trata 
de uma propriedade eminentemente mundana, mas que emerge do processo de 
inter-relação dos sujeitos sociocognitivos com o mundo dentro de um processo de 
construção de sentidos marcado pela flexibilidade e instabilidade das categorias. 
A referenciação é, pois, um processo eminentemente sociocognitivo. Sobre isso, 
Custódio Filho (2011, p. 120) assim se posiciona,

De um lado o aspecto social põe em relevo a necessidade de se analisarem os referentes 
linguísticos sob o foco dos vários fatores sociais que interferem na configuração 
textual e que se localizam além dos fatores estritamente linguísticos. Do outro lado, 
o aspecto cognitivo enfatiza que o processamento referencial é cognitivamente 
motivado, estratégico, no sentido de que os interlocutores selecionam formas de 
atuar sobre a produção e recepção dos textos, utilizando, para tanto, o conhecimento 
(em algum nível) proveniente de sua “bagagem” mental.

Dessa maneira, a partir do que foi exposto até aqui, podemos inferir que 
o processo de referenciação diz respeito à atividade “sociocognitiva-discursiva” 
(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 41), cuja marca principal é 
a sua dinamicidade, podendo, a construção e reconstrução de referentes, se dar 
por modos semióticos diversos12, que emergem da realidade e se estabelecem 
pelo processo de negociação e interação. Assim, nossa proposta de estudo, visa 
também o alcance de outros modos semióticos, especialmente o imagético, muito 
comum nas práticas linguageiras da atualidade, que conforme apontado por 
Mondada (2017, p. 15-16),

12 Por um longo período, as pesquisas sobre referenciação exploraram o universo dos gêneros 
exclusivamente verbais. Com a emergência dos gêneros multimodais, característicos de um mundo cada 
vez mais tecnológico em que é comum a integração de diversos modos semióticos na construção de sentidos, 
o foco das pesquisas tem mudado para uma abordagem também dos textos multimodais. 
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Essas práticas obrigam a Linguística a não se limitar a dar conta de atividades 
dos interlocutores que seriam exclusivamente verbais e, assim, relegar os outros 
processos ao domínio da cognição. Elas obrigam, ao contrário, a levar em 
consideração as situações – numerosas em que a palavra está imbricada na ação 
verbal, na materialidade do contexto e na manipulação de objetos. Isso nos parece 
fundamental para uma reflexão sobre a produção da referência – que se faz por 
meio de práticas sociais multimodais e não somente linguísticas.  

Com isso, nosso desafio será investigar o processo referencial da recategorização 
em memes verbo-imagéticos. Para tanto, no próximo tópico buscaremos compreender 
como esse fenômeno se dá na construção de sentidos dos textos.

O Processo de Recategorização: Quando os Objetos  
de Discurso São Reconstruídos na Atividade Discursiva 

O pontapé inicial no estudo da recategorização foi dado por Denis Apothéloz 
e Marie-José Reichler-Béguelin. Em 1995, no artigo intitulado Construction de la 
référence et stratégies de désignation, os autores adotam a concepção de referência não-
extensional ou referenciação, nas palavras de Mondada e Dubois (2003). Apothéloz 
e Reichler-Béguelin (1995) conceituam a recategorização lexical como o processo 
pelo qual os falantes designam referentes, dentro da atividade discursiva, e esses 
referentes passam por modificações, recategorizações, que mais se adequem aos 
seus propósitos enunciativos. Em miúdos, a recategorização é uma estratégia de 
designação em que os referentes (objetos de discurso) podem ser reapresentados/
remodulados a partir do momento da enunciação. Dessa maneira, um falante 
pode, na designação de um referente, deixar de lado a sua denominação-padrão e 
dependendo das suas necessidades comunicativas fazer adequações à expressão por 
um processo de recategorização lexical em que a homologação da recategorização 
encontra-se materializado no texto por meio de uma expressão referencial. 

Tal como aponta Lima (2009), deve-se considerar a importância da proposta 
delineada por Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) para sistematizar o fenômeno 
da recategorização, porém, ressalta a autora que, mesmo sendo pioneira, a proposta 
dos autores não está isenta de críticas. Segundo Lima (2009, p. 40),  

[...]esse processo é muito mais amplo que o quadro apresentado na proposta de 
Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), sendo que o próprio termo “recategorização 
lexical” já é, em certa medida, reducionista, ao apontar somente para a dimensão 
textual do fenômeno. Dessa forma, na concepção dos autores, seria impróprio 
pensar em ocorrências de recategorizações ancoradas em referentes construídos 
ou inferidos fora da materialidade textual. Partimos, porém, do pressuposto de 
que o processo de recategorização não necessariamente se homologa por uma 
relação explícita entre um item lexical e uma expressão recategorizadora na 
superfície textual, estando a sua (re)construção, em maior ou menos grau, sempre 
condicionada pela ativação de elementos inferidos no plano contextual (...).

 Veja-se o exemplo (01) abaixo, retirado de Lima (2009), em que a autora 
objetiva explicitar os limites da proposta de Apothéloz e Richler-Béguelin (1995).  
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(01) Um amigo conta pro outro: 
- Minha sogra caiu do céu! 
- Ela é maneira assim mesmo? 
- Não, a vassoura quebrou quando voava sobre a minha casa. (PIADAS 
SELECIONADAS, 2003, p. 10 citado por LIMA, 2009, p. 40).  

No exemplo (01) analisado por Lima (2009), há a recategorização do objeto 
de discurso “sogra” por “bruxa”, no entanto, esse tipo de recategorização não se 
homologa no cotexto. Trata-se de uma remodulação reconstruída no nível das 
estruturas e do funcionamento cognitivo, a partir do conhecimento socialmente 
partilhado de que bruxas voam em vassouras. Sendo assim, defende Lima (2009) a 
necessidade de um redimensionamento do fenômeno em termos de sua primeira 
concepção centrada apenas no nível textual-discursivo, para uma concepção mais 
abrangente, a cognitivo-discursiva. 

No caso deste estudo, descrever o processo de recategorização metafórica no 
gênero multimodal meme só se torna possível mediante a concepção defendida por 
Lima (2009), pois as recategorizações constituintes desse gênero, em grande parte, só 
têm a sua (re)construção homologada por intermédio de uma concepção mais ampla 
que abarque de forma efetiva os aspectos cognitivos, como propõe Lima (2009). 

Para tanto, adotamos a concepção redimensionada de recategorização 
proposta por Lima (2009, p. 57), que assim caracteriza esse processo:  

i) a recategorização nem sempre pode ser reconstruída diretamente no nível 
textual-discursivo, não se configurando apenas pela remissão ou retomada de itens 
lexicais; ii) em se admitindo (i), a recategorização deve, em alguns casos, ser (re)
construída pela evocação de elementos radicados num nível cognitivo, mas sempre 
sinalizados por pistas linguísticas, para evitar-se extrapolações interpretativas; iii) 
em decorrência de (ii), a recategorização pode ter diferentes graus de explicitude e 
implicar, necessariamente, processo inferenciais.  

Partindo desse redimensionamento da concepção de recategorização, a 
autora recorre à Linguística Cognitiva para melhor explicitar o fenômeno da 
recategorização, favorecendo, assim, um espaço de diálogo entre a Linguística de 
Texto e a Linguística Cognitiva, já que tal enlace é importante e necessário para 
uma melhor compreensão desse mecanismo linguístico. Sua posição é significativa 
na descrição de fenômeno uma vez que aponta para um tipo de ocorrência 
recategorizadora que não está condicionada à materialização na superfície textual, 
mas que pode ser (re)construído, a partir, da ativação de modelos cognitivos, 
sempre sinalizados por pistas linguísticas.  

A partir disso se vislumbrará, tal como já defendido em Lima (2003; 2009) um 
tipo de recategorização que não se atrela a remissão ou retomada de itens lexicais, 
licenciado por metáforas conceituais multimodais, nosso foco de investigação. 
Desse modo, dada a importância da Teoria da Metáfora Conceitual (TMC) para 
a nossa proposta, trataremos desse grande tema da Linguística Cognitiva no 
tópico seguinte, a fim de prover a base para uma descrição mais sistemática das 
recategorizações metafóricas no corpus constituído para este capítulo.  
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A Teoria da Metáfora Multimodal
Antes de tudo, é necessário dizer que as reflexões sobre a metáfora são tão 

antigas como as reflexões que se detêm a estudar a questão da constituição da 
referência na linguagem. Assim, antes de apontar para as metáforas multimodais, 
tal como delineadas por Forceville (2007, 2009), é necessário falar, ainda que de 
forma sumária, da Teoria da Metáfora Conceitual derivada de Lakoff e Johnson 
(1980), que concebem a metáfora numa perspectiva essencialmente cognitiva. 

Para Lakoff e Johnson (1980 [2002]), o sistema conceitual humano é 
metaforicamente estruturado, ou seja, a metáfora é concebida como integrante da 
nossa vida cotidiana e não apenas como uma simples figura de linguagem própria 
da feitura poética. De acordo com os autores, pelo fato de as metáforas comporem 
nosso sistema conceptual, o ser humano representa através de expressões 
metafóricas inúmeros conceitos de forma automática, a partir da interação diária e 
de forma inconsciente, o que nos faz ter a falsa impressão de que podemos conviver 
sem usar expressões metafóricas para externar o que sentimos.

Assim sendo, Lakoff e Johnson (1980 [2002], p. 5) afirmam que “a essência da 
metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra”. Ou seja, a 
metáfora consiste num mapeamento sistemático entre dois domínios conceituais: o 
domínio-fonte e o domínio-alvo. O primeiro (mais físico) é a fonte das inferências, 
o segundo (mais abstrato) é onde as inferências se aplicam. A título de ilustração, 
temos a metáfora conceitual O AMOR É UMA VIAGEM, que licencia expressões 
metafóricas, a exemplo de: Estamos numa encruzilhada e Esta relação está afundando 
(LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2002], p. 44-45).  

Feita essa breve apresentação da TMC, esclarecemos, por oportuno, que esse 
modelo tem passado por refinamentos promovidos por Lakoff e colaboradores, nos 
quais não nos deteremos neste capítulo. Nossa atenção se volta unicamente para 
a contribuição de Forceville (1996; 2007; 2009), que considera que a abordagem da 
metáfora conceitual não deve ficar restrita à linguagem verbal.

Forceville (2007) busca, na TMC, as bases para o desenvolvimento de sua 
proposta de estudo: a metáfora multimodal. Nesse contexto, o referido autor 
inicia a sua reflexão apontando para a evidência de que há uma limitação em boa 
parte das pesquisas feitas sob o lastro da TMC, no que concerne à exclusividade 
da linguagem verbal13 e a pouca atenção dada às possíveis manifestações não-
verbais da metáfora conceitual. 

De acordo com Forceville (2007), essa realidade começa a mudar 
gradativamente com o surgimento de pesquisas que tratam da metáfora visual.  
Em sua teorização, o autor defende que as metáforas não-verbais são, em sua 
maioria, metáforas multimodais, uma vez que quase sempre envolvem dois 
modos semióticos. Assim sendo, ele define a metáfora multimodal como “uma 
metáfora cujo alvo e fonte não são, exclusivamente ou não, constituídos pelo 
mesmo modo” (FORCEVILLE, 2009, p. 16). 
13 De acordo com Sperandio, mesmo que Lakoff e Johnson (1980) evitem a utilização das palavras verbal e 
linguística, fazem crer que existem metáforas detectáveis apenas no plano verbal. 
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Forceville (2007) aponta que a metáfora multimodal, em contraposição à 
metáfora verbal, carrega consigo um aspecto emotivo e intencional muito maior, 
que, de forma sutil, permite a transmissão de uma mensagem e de forma discreta 
atinge seus efeitos. Com isso, elegemos o trabalho com as metáforas multimodais 
dada a sua potencialidade em dar cabo de uma descrição mais refinada do objeto 
de estudo eleito nesse capítulo, as recategorizações metafóricas na construção 
de sentidos de textos multimodais, mais especificamente, o gênero meme verbo-
imagético, com o propósito de descrever sistematicamente as recategorizações 
metafóricas a partir do tripé texto-cognição-multimodalidade. 

Passemos, então, ao capítulo da metodologia e análise do corpus que, à luz 
das teorias que guiaram este estudo, podem demonstrar de forma efetiva como 
ocorre o processo de recategorização metafórica e os elementos que demandam a 
sua construção de sentidos no gênero meme verbo-imagético. 

O Processo da Recategorização Metáforica em Memes Verbo-Imagétivos

Percurso Metodológico
Nosso compromisso neste capítulo é investigar o processo de recategorização 

metafórica na construção de sentidos do gênero meme, objetivando uma 
descrição desse processo que efetivamente contemple o tripé texto-cognição-
multimodalidade. Com isso, o nosso corpus é constituído de três memes, de natureza 
verbo-imagética, que tematizam sobre a política e a justiça no Brasil. 

Sob o viés da pesquisa qualitativa cuja preocupação primordial é aprofundar 
a compreensão do dado investigado, adotaremos os seguintes passos nas análises 
que constam na próxima parte do capítulo: (i) apresentação do meme com a 
descrição de seus elementos verbais e imagéticos; (ii) identificação e descrição 
da(s) metáfora(s) multimodais que licencia(m) as recategorizações metafóricas 
identificadas nos memes; e, (iii) identificação e descrição das recategorizações 
metafóricas presentes na constituição dos memes. 

Análises 

Figura 1: Meme: A Tomada de Brasília 

Fonte: Disponível em: www.facebook.com/FernandoFrancischiniBR/photos/a.125225800914708.
20114.122807377823217/773080846129197/?type=3&theater. Acesso em 07/10/2015.
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No meme (1), a construção de sentidos é ativada pelos interlocutores mediante 
a evocação de dois modos semióticos distintos. O primeiro, modo verbal, é 
constituído das expressões “Vai ter que ser desse jeito!”, na parte superior da 
figura, e, “A tomada de Brasília”, em sua parte inferior. No modo imagético, estão 
presentes a imagem de uma batalha, de modo centralizado, está a imagem do 
Palácio do Planalto sendo bombardeado.

É interessante observar que o meme em análise apresenta uma colagem14 
de imagens que traz à tona dois cenários distintos: o primeiro faz a retomada 
de Brasília a partir da imagem do Palácio do Planalto, sede da Presidência da 
República e que, para nós, configura-se como o símbolo máximo da democracia; 
o segundo, a retomada da pintura do fato histórico conhecido como a Queda 
ou Tomada da Bastilha, ocorrido na França, em 1789, e que se configura como 
o movimento decisivo para o desencadeamento da Revolução Francesa, em que 
uma massa revoltosa lutou e conseguiu derrubar o regime absolutista francês.

Na subjacência da construção desse meme, identificamos a metáfora multimodal 
POLÍTICA (BRASILEIRA) É GUERRA, a qual licencia as recategorizações 
metafóricas que engatilham a construção dos sentidos desse exemplar, conforme 
descrevemos adiante. De acordo com a proposta de Forceville (2009), tal metáfora 
tem como domínio-fonte GUERRA e como domínio-alvo POLÍTICA, de forma 
que o conceito POLÍTICA é experienciado como uma guerra. Assim sendo, a 
sua configuração multimodal é devida à mescla das semioses verbal e imagética 
na estruturação de seus domínios conceituais, pois o domínio-fonte GUERRA 
é evidenciado tanto pelas imagens do cenário de guerra quanto pela expressão 
verbal “Tomada”. Igualmente, o domínio-alvo POLÍTICA também é evidenciado 
pela conjunção dos modos verbal e imagético, ou seja, a expressão “Brasília” e as 
imagens dos cenários de guerra, respectivamente. 

Ainda a propósito dessa metáfora multimodal, destacamos que os 
mapeamentos entre seus domínios conceituais podem ser mais bem entendidos pela 
explicação de que experienciamos, por exemplo, no momento dos pleitos eleitorais, 
a situação de uma verdadeira “guerra”. Nesta, traços do domínio GUERRA são 
mapeados para o domínio POLÍTICA, permitindo-nos as seguintes construções 
cognitivas: i) os candidatos, representantes de partidos políticos diferentes, são 
adversários; ii) o momento político que antecede a eleição é um campo de batalha;  
iii) as propostas, bem como as acusações feitas pelos candidatos adversários são 
armas utilizadas para destruir o oponente e prejudicá-lo na batalha final, a eleição; 
iv)  os eleitores de cada candidato são soldados de guerra; iv)  a vitória na batalha 
final (eleição) é a conquista de um território (político). É evidente que no meme em 
análise não utilizamos todos esses mapeamentos para a estruturação da metáfora, 
mas a evocação de alguns deles contribui para compreendermos o porquê da 
Tomada de Brasília como uma batalha. 
14 Segundo Rojo e Barbosa (2015, p. 123), essa estratégia, rotulada como “prática de remixagem”, é 
constitutiva de gêneros como meme, AMV, mashup, dentre outros. Nesse caso, a produção do meme parte de 
outra já existente (a obra de arte), usando partes dessa produção “original”. 
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Assim sendo, a ocorrência da metáfora multimodal em questão é responsável 
pelo licenciamento de pelo menos duas recategorizações metafóricas. A primeira, a 
recategorização do referente “a tomada de Brasília” como “um confronto popular”. 
Chamamos a atenção para o fato de que essa recategorização não está homologada 
textualmente por uma expressão referencial, mas a sua reconstrução é possível 
pelos elementos imagéticos que evocam a Tomada da Bastilha em conjunto com a 
própria imagem do Palácio do Planalto em chamas. 

A segunda recategorização, que se dá num nível inferencial mais complexo do 
que a primeira, é a do referente imagético “Palácio do Planalto” como “Bastilha”. 
Como dissemos anteriormente, o meme traz na sua constituição imagética parte da 
pintura de um quadro que tematiza o acontecimento histórico francês da Queda 
da Bastilha, no qual, pela técnica da mixagem de imagens, o Palácio do Planalto 
está inserido no mesmo local do quadro que seria da Bastilha, conforme pode ser 
visto na imagem que origina o meme. 

Dessa maneira, compreendemos que, pelo conhecimento do fato histórico, da 
famosa pintura que o tematiza e do trabalho de colagem feito pelo meme, infere-
se a recategorização do referente imagético “Palácio do Planalto” como “Bastilha”. 
Acreditamos ser importante para o entendimento dessa recategorização, descrever 
melhor esse fato. No contexto francês da época, a Bastilha era uma fortaleza medieval, 
uma prisão, que além de servir de local de reclusão para aqueles que fossem contrários 
ao regime monárquico, era também o maior símbolo do regime absolutista da 
França, assim como o Palácio do Planalto é o símbolo da democracia no Brasil, sede 
do poder executivo, eleito democraticamente pelo povo. Nessa recategorização, a 
imagem do Palácio do Planalto em chamas já homologa a própria recategorização do 
referente “Palácio do Planalto” como “Bastilha”. A construção desse referente não é 
explicitada textualmente, tendo a sua ancoragem nos modelos cognitivos evocados 
a partir das pistas verbais e imagéticas já descritas ao longo dessa análise.  

Conforme podemos perceber, somente com a evolução do fenômeno da 
recategorização de uma perspectiva textual-discursiva para uma concepção cognitivo-
discursiva é possível analisar os casos de recategorizações presentes em (01). 
Primeiro, porque não se trata de um processo de remissão ou retomada de referentes 
exclusivamente por itens lexicais, outros elementos como as imagens são determinantes 
para que possamos (re)construir as recategorizações metafóricas que se dão neste 
exemplar, tendo, inclusive, que recorrer a evocação das estruturas cognitivas.

Decorrente desse aspecto, outro fato interessante, o de que as recategorizações 
não se dão apenas na linearidade do texto, mas, sobretudo, num movimento circular, 
característica essencial do processo de leitura dos textos imagéticos em que o interlocutor 
é que escolhe a forma como vai proceder, se de cima para baixo, da esquerda para a 
direita, num verdadeiro movimento circular, o que revela uma complexidade inerente 
ao processo, mas que não se configura como aspecto prejudicial a sua compreensão.

O meme 2 também trata do tema da política. Vejamos a figura, e, abaixo 
dela sua análise:
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Figura 2: Meme: Senado Pizzaria

Fonte: Disponível:https://www.facebook.com/photos/ 
pb.140388632812520.2207520000.1452784178./ 

213930848791631/?type=3&theater. Acesso em 21/10/2013.

No meme (02), o modo verbal é formado pelas expressões “Senado Pizzaria”, 
“No facebook da senado: Tudo acaba em pizza!” e “compartilhe e concorra à: R$ 100 
em créditos; Uma pizza especial com refrigerante ou; uma pizza promocional com 
refrigerante, créditos para uso exclusivo na Senado Pizzaria, válido por 2 meses a 
partir do primeiro uso” e o modo imagético é composto da imagem do Congresso 
Nacional, sendo que uma das cúpulas está no formado de uma fatia de pizza.

Dessa caracterização multimodal, inferimos à metáfora multimodal POLÍTICA 
BRASILEIRA É UMA FARRA, responsável pelo licenciamento da recategorização 
metafórica do referente “senado brasileiro” como “pizzaria”. A relação entre os 
domínios metafóricos se dá a partir do domínio-fonte: FARRA e o domínio-alvo: 
POLÍTICA BRASILEIRA, ambos representados pelos modos verbal e imagético. 

Os mapeamentos evocados entre esses domínios são essenciais para 
que possamos construir cognitivamente as relações que servirão tanto para a 
estruturação da metáfora multimodal POLÍTICA BRASILEIRA É UMA FARRA, 
como a recategorização que ela licencia. Podemos dessa relação, dizer os seguintes 
mapeamentos: (i) a política está como um momento de diversão e comemoração; 
(ii) políticos estão por clientes que eufóricos comemoram alguma coisa; e, (iii) as 
discussões realizadas pelos políticos acabam em farra.

Assim, da metáfora multimodal anteriormente identificada, ocorre o 
licenciamento da recategorização metafórica do referente “senado brasileiro” 
como “pizzaria”, uma vez que este é o local em que se discute, opina e investiga 
os mais importantes assuntos relacionados à nação, mas tudo acaba sem uma ação 
efetiva em que os culpados não são punidos.

Para compreender essa recategorização é necessário explicar a origem da 
expressão “Tudo acaba em pizza”. O contexto de seu surgimento é datado da 
década de 50, quando os dirigentes do time de futebol Palestra Itália, hoje Palmeiras, 
começaram uma discussão bastante acirrada com o propósito de discutir qual o 
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futuro do time. Em meio a muita gritaria e baderna, em determinado momento 
eles se acalmaram e foram fazer as pazes comendo pizza.

No contexto político, essa expressão foi primeiramente empregada nas 
investigações do processo de cassação do mandato do Presidente Fernando Collor 
de Mello, quando, no dia 31 de julho de 1992, a senhora Sandra Fernandes de 
Oliveira depôs na CPI PC Farias e denunciou a “Operação Uruguai”, em que os 
assessores do Presidente Collor tentavam explicar que a fortuna do Presidente 
era provinda de um empréstimo que ele havia feito no Uruguai e não fruto de 
corrupção. Em determinado momento do depoimento, ela diz “se isso realmente 
acabar em pizza, como querem alguns, acho que é o fim do país”15.  

Nesse contexto, a porção verbal “No facebook da Senado tudo acaba em pizza” 
é fundamental para se alcançar a recategorização do referente “Senado Brasileiro” 
como “pizzaria”. Outro ponto importantíssimo é a semelhança com o gênero anúncio 
publicitário que circula, por exemplo, em redes sociais, outra característica típica 
do gênero meme, que mescla não só as semioses verbal e imagética, mas trabalha 
também com a mescla de gêneros para alcançar o seu propósito comunicativo. 

O meme (03) a seguir também tematiza uma importante instituição brasileira, 
o “Poder Judiciário”, de forma bastante grotesca e pejorativa. No exemplar que 
segue, observaremos um caso de recategorização que se homologa, a partir da 
hibridização dos modos verbal e imagético. 

Figura 3: Meme: A justiça é uma prostituta de luxo

Fonte: Disponível: https://www.facebook.com/MovimentoBrasilConsciente 
/photos/pb.140388632812520.-2207520000.1452784178./213930848791631 

/?type=3&theater. Acesso em 14/10/2015.  

Em (03), a geração de sentidos demandada pelo meme ocorre a partir do modo 
verbal, com a utilização da expressão “A justiça brasileira é uma prostituta de 
luxo onde o cliente rico tem preferência” de autoria de Luiz Surianni16, bem como 
15 A informação detalhada sobre esse momento pode ser encontrada em http://www.opovo.com.
br/app/maisnoticias/brasil/2013/09/20/noticiasbrasil,3133113/conheca-de-onde-surgiu-a-expressao- 
tudo-acaba-em-pizza.shtml.
16 Luiz Surianni é um jornalista com atuação na cidade de São Paulo - SP. Mantém um blog na internet (http://
luizsurianni.blogspot.com.br/?view=timeslide), no qual discute principalmente assuntos ligados à política. 
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do modo imagético composto pela imagem do símbolo da justiça devidamente 
caracterizado como uma prostituta, da foto do ministro Celso de Melo, decano do 
Supremo Tribunal Federal, e a sua frente a imagem de uma pizza, além do plano 
de fundo do meme representado na cor preta. 

Dessa configuração multimodal, identificamos a metáfora INSTITUIÇÕES 
JURÍDICAS SÃO PROSTÍBULOS, decorrentes dos mapeamentos metafóricos 
entre o domínio-fonte: PROSTÍBULOS e o domínio-alvo: INSTITUIÇÕES 
JURÍDICAS, evidenciados hibridamente.

A fim de compreendermos melhor a metáfora multimodal presente no meme, 
detalhamos, a seguir, alguns dos mapeamentos evocados para a estruturação dos 
domínios PROSTÍBULOS e INSTITUIÇÕES JURÍDICAS: (i) as instituições jurídicas 
estão por prostíbulos; (ii) nessa relação há uma troca “consciente” de dinheiro 
para algum tipo de favorecimento; (iii) somente aqueles com alto poder aquisitivo 
podem frequentar esses ambientes; e, (iv) a ação possui um impacto reprovável e 
muito negativo para a sociedade.

Detalhada a metáfora multimodal em questão, passemos à descrição da 
recategorização por ela licenciada, ou seja, temos o referente “a justiça brasileira” 
recategorizado como “prostituta de luxo”. Neste meme, a recategorização se dá 
tanto pelo uso de uma expressão referencial “a justiça brasileira é uma prostituta 
de luxo”, bem como pela imagem do símbolo da justiça devidamente caracterizada 
como tal. Embora não estejamos advogando que o modo imagético seja considerado 
superior na construção da recategorização, chamamos a atenção para ele, pois, 
ao analisá-lo com mais profundidade, podemos inferir que a imagem pode, a 
depender do interlocutor, atuar de forma mais ativa na construção de sentidos do 
texto. Vejamos o porquê desta afirmação.

Como já dissemos, o símbolo da justiça está devidamente caracterizado, 
apresentando a imagem de uma mulher loira e altamente erotizada. Essas 
primeiras informações são essenciais para a recuperação da recategorização, pois 
ativam modelos culturais presentes em nossa sociedade. A escolha de uma mulher 
loira não é aleatória, pois, em nossa cultura, esse perfil de mulher faz sucesso entre 
os homens. Além disso, toda a configuração erótica da imagem da justiça contribui 
para a ativação da recategorização de justiça brasileira como prostituta de luxo: o 
vestido altamente sensual e que deixa a mostra boa parte do seu corpo; a cinta-liga, 
peça íntima feminina que integra os acessórios de sedução; a camisola vermelha 
pendurada na balança; e, o mais importante, a venda que cobre apenas um dos 
olhos, ratificando a falta de imparcialidade, haja vista que ela poderá ver a quem 
está julgando e dessa forma se deixar corromper.

Chamamos a atenção para a utilização da cor preta como plano de fundo do 
meme. A utilização dessa cor contribui também para a recategorização do referente 
“a justiça brasileira”. A utilização da cor preta em nossa cultura significa a cor do 
mistério, do desconhecido, além de estar completamente associada à morte e ao luto. 

O pensamento presente no meme em análise foi originalmente publicado em seu blog no dia 04/03/2014.
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Neste caso, inferencialmente, podemos evocar todos os esquemas, fraudes e acordos 
que estão “desconhecidos”, envoltos na escuridão de uma justiça corrupta e vendida.

Ainda em (03), temos a imagem do jurista Celso de Mello, ministro do Supremo 
Tribunal Federal do Brasil. Nesse caso, também não se trata de uma escolha aleatória 
para compor o quadro da imagem e tecer uma crítica à justiça brasileira, através de 
sua recategorização como uma prostituta. Celso de Mello, na época era o ministro 
mais antigo do STF, a quem é conferido o título de decano. A sua imagem, então, 
opera um caso de metonímia, MEMBRO MAIS ANTIGO PELA INSTITUIÇÃO, que 
conforme já anunciamos é um dado importante para as recategorizações em análise.

Outro elemento imagético que não se pode deixar de tratar é a imagem da 
pizza logo abaixo da frase de Luiz Surianni e ao lado da justiça prostituída. Já tem 
se tornado cristalizado o uso dessa expressão “acabou em pizza. Neste caso, a 
imagem da pizza presente no meme faz também parte do processo de reconstrução 
de um objeto de discurso. Podemos inferir, na base desta, a ocorrência da metáfora 
multimodal CORRUPÇÃO É UMA FESTA, que licencia a recategorização 
metafórica do referente “crime de pessoas influentes” como “pizza”, ou seja, sem 
nenhum resultado punitivo. Lembramos que esse referente não é homologado 
textualmente, mas a sua reconstrução é autorizada pela ancoragem nas estruturas 
cognitivas evocadas pelas pistas verbais e imagéticas.

Neste caso, o interessante é observar que a recategorização se dá pela imagem 
da pizza, mas todo o conjunto das pistas verbais e imagéticas colaboram para a sua 
(re)construção, sendo que a construção de sentidos somente se efetivará quando 
acionarmos os conhecimentos e vivências socioculturais responsáveis pela sua 
configuração. Como diz Marcuschi (2003), baseando-se em Tomassello (1999), 
os aspectos culturais são o nosso nicho ontogenético, e, a partir deles, a nossa 
cognição se constrói e daí onde nos configuramos como seres sociais, em que os 
artefatos cultural, social e cognitivo são os elementos basilares para a estruturação 
das nossas formas de pensar e dizer o mundo. Daí decorre que as recategorizações, 
como as aqui analisadas, emergem de um cenário cultural bem situado dentro das 
nossas formas de compreender a política e a justiça no Brasil.

 
Considerações Finais 

Este capítulo teve como propósito investigar, à luz de uma interface entre 
a Linguística de Texto e a Linguística Cognitiva, o processo de recategorização 
metafórica na construção de sentidos do gênero meme verbo-imagético. 

A partir dos resultados da análise do corpus deste estudo, que embora limitado, 
dão indícios da validação da nossa hipótese principal de que o fenômeno da 
recategorização é essencial para a construção de sentidos dos memes verbo-imagéticos, 
bem como para demonstrar que a recategorização metafórica é tão recorrente no 
texto multimodal como no texto verbal. É evidente que nos textos multimodais ela 
se torna ainda mais complexa, à medida que os elementos imagéticos, em especial, 
podem funcionar com a mesma função de uma expressão referencial no processo de 
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recategorização. Ganham relevo, sobremaneira, as cores e a disposição dos elementos 
que compõem o texto como um todo, no processo de geração de sentidos. Além 
disso, temos como certo que a interface com a Teoria da Metáfora Multimodal foi um 
passo bastante produtivo para refinar a descrição das recategorizações metafóricas 
identificadas no corpus constituído para a este capítulo.

Um outro aspecto relevante é que a construção de sentidos se dá pela 
constituição de modos semióticos distintos, conforme já destacamos anteriormente, 
assim temos casos de recategorizações que se dão a partir das pistas linguísticas 
acionadas pelo modo verbal, bem como por pistas linguísticas acionadas pelo 
modo imagético. Desse modo, temos casos de recategorização que não estão 
homologadas textualmente, mas são (re)construídos pela ancoragem nas estruturas 
e no funcionamento cognitivo, a partir das pistas linguísticas.  

Fica evidente que a recategorização é um processo que extrapola os limites 
do verbal, tendo um grau de complexidade muito amplo. Não pretendemos com 
este estudo dar conta de toda essa complexidade, já que alguns aspectos ainda 
necessitam ser melhor desvencilhados, mas acreditamos que algumas contribuições 
já podem ser dadas a partir dos resultados provenientes deste capítulo.   
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Capítulo 5

A Mídia Digital Podcast como Recurso para  
a Prática de Oralidade e Gêneros  

Orais em Aulas de Língua Portuguesa

Mário Vinícius Araújo Sousa 

Introdução
O ensino de Língua Portuguesa, doravante LP, é repleto de desafios. Um 

desses desafios, que tem sido tema de discussões nos últimos anos, é a respeito do 
ensino da oralidade. É preciso, nas aulas de Língua Portuguesa, ensinar o aluno a 
falar? Ora, não aprende o indivíduo a falar espontaneamente à medida que convive 
com outros falantes da língua? Sendo assim, por que ensinar na escola algo que o 
discente já desenvolve por conta própria em seu cotidiano? 

Perguntas como essas podem confundir (ou quem sabe até elucidar) a reflexão 
acerca da importância do ensino da oralidade no contexto escolar. Com o avanço 
das discussões, já se observa que, assim como a escrita, a oralidade possui, para 
efeitos didáticos e contextuais, duas facetas, a saber: formal e informal. 

Assim como acontece na escrita informal, a oralidade informal é dotada 
de liberdade e espontaneidade na situação comunicativa que é utilizada; não é 
avaliada com rigor, podendo fugir da prescrição e da normatização. Por outro 
lado, a oralidade formal sofre de condições semelhantes à escrita formal, com 
maior rigor e preocupação com as formas “aceitas” no contexto em que fala. 

Dito isso, e explorando a visão que temos acerca da importância da escrita 
formal para o desenvolvimento da cidadania do aluno, por, dentre outras 
consequências, dá acesso à uma variante da língua extremamente requisitada - 
seja na vida profissional, social ou acadêmica -, acreditamos que ocorre o mesmo 
com a oralidade formal. Se trata de uma variante da língua oral que, quando não 
adquirida pelo aluno, poderá tornar seu futuro profissional, acadêmico e social 
mais desafiador do que deveria ser. 

Dadas as primeiras palavras, a nossa problemática é inspirada no ensino 
da oralidade em aulas de LP, utilizando os gêneros orais e a ferramenta digital 
podcast. Ou seja, a produção podcast oferece experiências significativas para o 
ensino-aprendizagem de oralidade por meio de gêneros orais? 

Colocado isso, o nosso objetivo geral neste capítulo é verificar se a produção 
de episódios de podcast oferece situações que possibilitam a prática da oralidade e o 
uso de gêneros orais em aulas de LP, e nossos objetivos específicos são: verificar se 
esse momento de produção pode ser transformado em uma atividade sistemática 
voltada para o ensino da oralidade formal; se a produção de podcast oferece 
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experiências significativas para o processo de ensino-aprendizagem da oralidade 
e se é possível alunos e professores produzirem podcast sem uma capacitação 
suplementar avançada em informática e sem uma um gama de equipamentos. 

Nossos objetivos se justificam pela necessidade de instrumentos e atividades 
que possam oferecer aos professores e alunos possibilidades para o trabalho da 
oralidade em sala de aula, através do uso dos gêneros orais, com o intuito de usar 
e desenvolver a faceta formal da modalidade oral de se comunicar. 

Para tanto, utilizamos dados de uma pesquisa de campo (produção em sala 
de aula de episódios de podcast) para alcançarmos os nossos objetivos. Aqui, vale 
ressaltar que a pesquisa de campo mencionada foi originalmente executada para a 
produção da nossa monografia, na graduação em Letras, no entanto, com objetivos 
distintos dos propostos neste capítulo. A análise dos dados durante a produção 
da monografia foi realizada com a perspectiva dos Multiletramentos; para este 
capítulo, o enfoque será na Oralidade e nos Gêneros Orais, utilizando até mesmo 
dados que não foram relevantes para o tema da monografia. 

Esclarecido o último ponto, nosso trabalho parte de uma breve consideração 
acerca das concepções de linguagem, que nos guiará à importância do trabalho 
com os gêneros textuais/discursivos (escritos e orais) nas aulas de LP, nos 
encaminhando, enfim, à Oralidade e aos Gêneros Orais. Após, teremos uma 
leitura sobre a mídia digital podcast para, somente então, chegarmos a nossa 
apresentação da pesquisa de campo, análise e discussão dos dados. Concluímos 
com as nossas considerações finais. 

Concepções de Linguagem
O ensino de LP é fortemente influenciado pela concepção de linguagem adotada 

pelo professor e pelo sistema de ensino como um todo. Nos estudos relativos às 
concepções de linguagem, três concepções ganham expressivo destaque, a saber: 
a linguagem como expressão do pensamento; a linguagem como instrumento de 
comunicação; a linguagem como uma forma ou processo de interação.

A linguagem como expressão do pensamento, como menciona Osias (2010, 
p. 3), possui “forte presença da gramática normativa”; o que, grosso modo, 
corresponde a corrente dos estudos linguísticos denominada ‘gramática tradicional’ 
(GERALDI, 2012, p. 41). Para essa concepção, a enunciação é um ato individual e 
que não é afetada pelo externo. 

Quanto a concepção de linguagem como instrumento de comunicação, Geraldi 
(2012, p. 41) enuncia que “essa concepção está ligada à teoria da comunicação e 
vê a língua como código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) 
capaz de transmitir ao receptor certa mensagem”. Essa concepção “considera a 
língua um fato social, mas não considera a fala uma manifestação social, mas 
individual” (OSIAS, 2010, p. 4). 

Na concepção de linguagem como uma forma ou processo de interação, 
segundo Geraldi (2012), a linguagem não se limita a apenas possibilitar uma 
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transmissão de informações de um emissor a um receptor, mas, sim, é observada 
como um lugar de interação humana. Através dela, de acordo com o autor, o 
“sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando; 
com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que 
não preexistiam à fala” GERALDI, 2012, p. 41). 

Neste capítulo, compreendemos a linguagem como uma forma ou processo 
de interação verbal. Isso posto, a atividade proposta durante a realização da nossa 
pesquisa levou em consideração os aspectos do contexto e a interação entre os 
enunciadores, ao entendermos, assim, que a linguagem é um lugar de interação 
humana em uma dada situação comunicativa, dotada de um contexto sócio-
histórico e ideológico; e o trabalho com a linguagem em sala de aula deve ser 
através dos gêneros discursivos/textuais. 

Gêneros Discursivos/Textuais e Ensino
O professor e pesquisador Sírio Possenti (2012, p. 32) defende que “para 

uma revolução do ensino do ensino de língua na escola, a concepção de  
linguagem precisa ser atualizada”. 

Dito isso, as concepções de linguagem que têm predominado nas últimas 
décadas nas nossas salas de aula são: a linguagem como expressão do pensamento 
e a linguagem como instrumento de comunicação. Esta concebe a língua como 
mero código a ser utilizado puramente para transmitir uma mensagem, aquela, 
por sua vez, é dotada de uma abordagem prescritiva e normativa. 

Ambas desconsideram o contexto sociocomunicativo, os sujeitos são 
vistos como passivos no processo comunicativo e o ensino de LP fica limitado 
a normas gramaticais ou a atividades linguísticas desconexas com a realidade,  
tornando-se pouco ou nada significativas. 

Com a possibilidade de realizar a revolução do ensino de língua na escola, 
cresce a aceitação da concepção de linguagem como forma ou processo interacional, 
em que o contexto passa a ser considerado assim como os seus enunciadores, que 
deixam de ser passivos e passam a realizar ações ao usar a língua, ou sejam, passam 
a produzir enunciados. Sobre isso, Bakhtin (1995) diz: 

Toda atividade humana está ligada ao uso da linguagem, sendo a natureza e as 
formas desse uso bastantes diversificadas. E os integrantes de todos os campos 
da atividade humana empregam a língua em forma de enunciados (orais e 
escritos), a real unidade de comunicação humana, lhes refletem as condições e as 
finalidades a partir de três elementos: o conteúdo temático, fator de acabamento 
específico; o estilo, seleção dos recursos de vocabulário, fraseológicos e 
gramaticais da língua, e a construção da estrutura, da sequência organizacional 
(BAKHTIN, 1995 apud OSIAS, 2010, p. 5).

De acordo com o autor, esses enunciados, instrumentos da fala que instituem a 
possibilidade de comunicação, elaborados por cada campo de utilização da língua, 
são chamados de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1995 apud OSIAS, 2010, p. 5). 
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Marcuschi (2005) adota a expressão “gêneros textuais”; segundo ele, 
os gêneros são situados histórica e socialmente, definidos como de natureza 
sociocomunicativa; e eles se mostram, na produção textual escolar, mais coerentes, 
uma vez que a orientam em condições concretas de sociointeração (MARCUSHI, 
2005), apud OSIAS, 2010, p. 8). 

A respeito da distinção das expressões, o autor comenta:

Não vamos discutir aqui se é mais pertinente a expressão “gênero textual” ou a 
expressão “gênero discursivo” ou “gênero do discurso”. Vamos adotar a posição 
de que todas essas expressões podem ser usadas intercambialmente, salvo 
naqueles momentos em que se pretende, de modo explícito e claro, identificar 
algum fenômeno específico (MARCUSHI, 2008, p. 154).

Ademais, na concepção que vê na linguagem um lugar de interação, o ensino 
de língua não mais se limita ao estudo de normas gramaticais, e o ensino de LP 
passa a se preocupar em ser significativo, realizado através do uso da língua em 
situações reais de comunicação. E, para tanto, o estudo da língua através dos 
gêneros discursivos/textuais passa a ser indispensável.

Gêneros Orais e Ensino
A preocupação com a oralidade no contexto escolar já tem sido expressada 

e repetida em documentos oficiais há décadas. A relevância e importância de 
se ensinar a língua oral na escola caminha a passos largos para a unanimidade,  
ao menos na teoria.

Na prática, Rosa (2010) relata que durante um período de observação 
evidenciou um certo descuido com a prática oral em sala de aula, apontando 
que isso poderia causar diversos problemas, de ordens linguística e social, na 
formação do sujeito. De acordo com Schneuwly e Doly (2004), os problemas de 
natureza linguística se dar pela falta de habilidade dos alunos para externar suas 
opiniões e pontos de vistas, acabando por não conseguirem utilizar a linguagem 
para argumentar ao seu favor. 

Acerca dos problemas de natureza social, Rosa (2010) comenta:

O segundo problema, de natureza social, está inserido na situação que acabamos de 
descrever: se os alunos não conseguem organizar sua fala para argumentar, expor, 
opinar e sugerir, consequentemente, não conseguem participar efetivamente de 
determinadas práticas sociais, pois não conhecem outra variedade oral da língua 
que não a coloquial (ROSA, 2010, p. 157).

Os relatos da autora sobre o descuido que há acerca da prática oral em sala de 
aula são corroborados com a fala de Osias (2010, p. 9), na qual comenta que “o ensino 
da língua oral ocupa pouco espaço nas escolas, o que é, de certa forma, contraditório, 
uma vez que, antes mesmo de aprendermos a ler e a escrever, já falamos”.

É possível que a oralidade seja pouco trabalhada no contexto escolar por 
se supor que, diferente da escrita, conseguimos aprender a falar no cotidiano. 
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Contudo, é necessário esclarecer essa questão, pois “quando nos preocupamos com 
o ensino do oral, referimo-nos ao oral formal, e não ao da vida privada cotidiana, 
pois este, já dominamos” (OSIAS, 2010, p. 11).

Essa questão acaba por levantar a necessidade de identificarmos e separarmos 
os gêneros orais que são ensináveis, portanto, devem ser trabalhados na escola; e os 
gêneros orais não-ensináveis, os quais desenvolvemos na comunicação no cotidiano. 

Os gêneros orais ensináveis são vistos como os mais elaborados, nos quais 
existe uma articulação consciente da linguagem condizendo com as particularidades 
de cada gênero e com seus respectivos lugares sociais (OSIAS, 2010). A exemplo: 
debates, seminários, discursos etc. 

Os gêneros orais não-ensináveis, por sua vez, “dispensam qualquer 
sistematização, qualquer abordagem didática: são absolutamente espontâneos, 
inerentes à sociabilização de qualquer falante que deles faça uso” (OSIAS, 2010, p. 
16). A exemplo: diálogo íntimo, votos, piadas, avisos, etc. 

Diante do exposto, já é possível destacar que compreendemos que “os gêneros 
são instrumentos para ações linguístico-discursivas para atingir um objetivo” 
(TRAVAGLIA, 2013, p. 3); e que, portanto, “mesmo que alguém domine bem a 
língua, sentirá dificuldade de participar de determinada esfera de comunicação se 
não tiver controle do(s) gênero(s) que ela requer” (FIORIN, 2008, p. 69). 

Isso se aplica tanto aos gêneros escritos quanto aos gêneros orais; e é 
importante fazer uma ressalva: o trabalho com os gêneros orais ensináveis é um 
ato que tem a mesma complexidade que o trabalho com os gêneros escritos. Assim 
também se posiciona Schneuwly (2004 apud OSIAS, 2010, p. 158), que defende 
que “o trabalho com a oralidade é um ato complexo, diríamos tão complexo 
quanto o trabalho com a escrita” 

Levando isso em consideração, “seria eficaz um trabalho que considerasse o 
oral como o outro objeto de ensino, paralelo à escrita, tão importante quanto, sem 
comparações preconceituosas ” (OSIAS, 2010, p. 15). 

E para contribuir com esse trabalho envolvendo os gêneros orais, acreditamos 
que o uso das tecnologias digitais possa agregar muito valor à prática. Dentre essas 
tecnologias, destacamos as mídias e ferramentas digitais e, por fim, desse grupo, 
destacaremos a mídia digital Podcast.

Podcast: Conceitos e Características
A primeira década do século XXI presenciou o advento da Internet e o avanço 

das tecnologias digitais, seja em forma de ferramentas ou de mídias. Os conceitos 
de pesquisa, informação e comunicação ampliaram-se em escala global e digital.

Dentre as mídias digitais, falaremos especificamente acerca do Podcast, que 
tem ganhado espaço nos últimos anos e hoje já se faz presente entre os mais 
diferentes públicos e espaços na web. 

O termo “podcasting” foi enunciado pela primeira vez no dia “12 de fevereiro 
de 2004, pelo jornalista Bem Hammersley, no jornal britânico The Guardian”. De 
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acordo com Foschini e Taddei (2006 apud FLORES, 2014, p. 16), “o vocábulo surgiu 
da junção do prefixo “pod” (do termo iPod), com o sufixo “casting”, vinda da 
expressão inglesa broadcasting (transmissão pública e massiva de informações). 

Em um primeiro momento, o termo foi empregado como sinônimo para 
audioblog, uma plataforma de publicação de arquivos de áudio na Internet, em 
formato semelhante ao dos blogs de texto (FLORES, 2014, p. 16). 

Acerca do termo, Flores (2014) afirma que

O podcasting é um processo midiático baseado em emissões sonoras, que utiliza a 
Internet como suporte para seu funcionamento e propagação de suas mensagens. 
Trata-se de um processo relativamente recente, com os primeiros experimentos no 
início dos anos 2000, apresentando-se aos usuários como uma alternativa interessante 
para a difusão de conteúdo sonoro (informativo ou musical) (FLORES, 2014, p. 16). 

Os podcasts, por sua vez, são produtos do podcasting; “são programas 
transmitidos através deste sistema, que têm a Internet como veículo base para 
sua existência e transmissão” (FLORES, 2014, p. 16). De acordo com Meditsch 
(1999, (apud FLORES, 2014, p. 16), o podcast é classificado como um tipo de serviço 
fonográfico e não radiofônico, por não ser a sua realidade a emissão em tempo real.

E a respeito do emprego do termo podcasting como sinônimo para audioblog, 
a autora ressalva: 

Os audioblogs se apresentam como espaços estruturados, em que diferentes 
conteúdos musicais estão reunidos de forma fixa, com espaços de interação 
limitados aos comentários ou redes sociais. Já os podcasts não só permitem, como 
estimulam a comunicação entre os emissores e receptores e a participação ativa 
dos ouvintes na construção dos programas (FLORES, 2014, p. 17).

Por fim, temos os produtos do podcast: os episódios. Segundo Cruz (2009, apud 
SILVA, 2019, p. 20), “o podcast é um programa, já o arquivo de áudio que é distribuído 
pela Internet é chamado de episódios”. Quanto ao conteúdo destes episódios, Freire 
(2013) aponta que, em sua maioria, os podcasts são produção que têm a preferência 
por formatados que envolvam bate-papos e debates entre seus participantes. Os 
temas são escolhidos previamente pelos produtores e são explorados ao longo do 
episódio, seja em um contexto informativo, seja em um contexto de discussão. 

As características do podcast vão desde a produção até a distribuição do 
conteúdo produzido. Para a produção de um programa, não é necessário um 
grande aparato técnico ou profundo conhecimento tecnológico. Como afirmam 
Luiz e Assis (2010, p. 6): “em teoria, para se produzir um podcast é necessário 
somente um computador com microfone, fones de ouvido e uma placa de áudio 
com capacidade de gravação e reprodução de sons”. 

Outra forte característica das produções dos programas podcast é, conforme 
enunciam Herschmann e Kischinhevsky (2008), a ausência de regras rígidas. 
“Não há padrão de locução ou restrições de linguagem e temas abordados” 
(HERSCHMANN e KISCHINHEVSKY, 2008, p. 103). 
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Essas duas características, tanto a de facilidade técnica para a produção 
quando a inexistência de regras rígidas a serem obedecidas provocam, juntamente 
com um ambiente “democrático” que pode ser encontrado na Internet, uma 
inovação e uma evolução, uma vez que o “poder de emissão” não se limita apenas 
a um punhado de emissores; podendo, o ouvinte, a qualquer instante, também 
produzir e divulgar o seu próprio conteúdo. 

“Com isso, não existe mais uma produção de conteúdo centralizado nas 
mãos de uma mídia. Cada usuário produz seu conteúdo descentralizadamente, 
disponibilizando-o na rede da melhor maneira que lhe convier” (MEDEIROS, 
2005, p. 5). 

Na distribuição, os episódios podem ser distribuídos por meio de site ou blog, 
no entanto, “uma das características fundamentais dessa mídia digital é que seus 
produtores precisam disponibilizar um arquivo Fedd RSS 17 para que seus ouvintes 
recebam automaticamente os novos episódios” (SILVA, 2019, p. 21). 

A tecnologia do feed é muito utilizada para a distribuição de notícias em portais 
de jornalismo on-line ou blogs de notícia. Na prática, para os podcasts funciona 
da seguinte maneira: durante intervalos predefinidos, um programa agregador 
procura arquivos de podcast nos feeds presentes em cada RSS cadastrado. Após 
encontrar um podcast novo, esse software pode copiá-lo para o computador ou 
diretamente para um dispositivo (player) portátil. Uma vez armazenado, pode-se 
ouvir o podcast, onde e quando se desejar (LUIZ e ASSIS, 2010, p. 7). 

Dito isso, e observadas a facilidade de produção, que independe de profundo 
conhecimento tecnológico e de um grande aparato; a liberdade criativa não se 
limitando a regras rígidas ou a protocolos que poderiam limitá-la; a distribuição 
grátis e disponibilidade automática para os ouvintes assinantes, além de outras 
características tais como o conteúdo produzido sob demanda, e a capacidade de 
dar voz aos ouvintes e àqueles que não possuem espaço na mídia tradicional de 
comunicação e informação, é compreensível o fato que a mídia digital podcast 
esteja ganhando cada vez mais espaço  e, portanto, cabe se pensar em sua 
utilização para práticas pedagógicas. E, levando isso em consideração, é que 
discutiremos a nossa atividade desenvolvida e proposta para o uso da mídia 
digital podcast em sala de aula. 

Desenvolvimento da Pesquisa:  
A Produção de Episódios de Podcast em Sala de Aula

É importante observarmos que a presente atividade proposta envolvendo a 
produção de podcast em sala de aula foi, originalmente, aplicada com o intuito de 
coletarmos dados para a escrita da nossa monografia, um dos requisitos finais do 
nosso curso de graduação em Letras, nomeada “O uso da mídia digital podcast na 
prática de multiletramentos de alunos do ensino fundamental, (SOUSA, 2019)”. 
17 “Feed RSS é um formato de arquivo no qual é possível adicionar informações sobre determinada mídia, 
de modo que os agregadores de feed possam disponibilizar de forma automática, mediante assinatura, o 
conteúdo aos usuários” (SILVA, 2019, p. 20).
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Na mencionada monografia, objetivamos verificar o uso do podcast na prática 
dos multiletramentos, no qual fomos capazes, dentre outras questões pertinentes 
aos multiletramentos, de observar a variedade de linguagens que são utilizadas 
nas produções dos episódios. Dessa variedade de linguagens, a oral teve grande 
presença na execução da atividade proposta, mas não foi o foco da citada pesquisa. 

Assim, o presente capítulo pretende observar, dos dados gerados e coletados 
durante a realização da atividade proposta, aqueles referentes à oralidade, 
tendo como objeto a linguagem e os gêneros orais que são utilizados durante a 
produção de episódios de podcast. 

A nossa pesquisa contou com a colaboração de 34 alunos de uma turma do 8º 
ano do ensino fundamental público, na faixa etária de 12 (doze) a (15) anos; desses, 
75% dos participantes possuía a idade de 13 (treze) anos no período da atividade.

Aos participantes, propomos, aplicamos, orientamos e acompanhamos 
uma atividade de produção e execução do podcast, que foi desenvolvida durante 
12horas/aulas durante as aulas da disciplina de Língua Portuguesa. 

Utilizamos dois instrumentos para a geração de dados: um roteiro de 
entrevista padronizado, com perguntadas voltas para o uso do podcast em sala 
de aula, e um formulário de observação para o registro das atividades realizadas 
durante o período da execução do projeto. 

Registrados a atividade proposta, os participantes e os instrumentos utilizados 
para a geração e coleta dos dados, vamos às análises e discussões dos resultados. 

Análise e Discussão dos Dados
Durante a entrevista, os participantes estiveram diante da seguida indagação: 

“Quais as diferentes formas de linguagem que você utilizou na produção e 
execução do podcast?” 

Os entrevistados citaram os diferentes tipos de linguagem que fizeram uso 
durante a atividade, ocasionando no fato de que uns fizeram uso de uma variedade 
de linguagens maior ou menor do que outros. Vejamos o quadro a seguir: 

Quadro 1: Múltiplas linguagens utilizadas na produção e execução do podcast
Múltiplas linguagens N° de alunos

Linguagem oral, escrita, digital e gestual 3

Linguagem oral, digital, gestual e não verbal 1

Linguagem oral, escrita, digital e não verbal 2

Linguagem oral, escrita, gestual e não verbal 1

Linguagem oral, escrita e gestual 4

Linguagem oral, digital e não verbal 1

Linguagem oral, digital e gestual 2

Linguagem oral, escrita e digital 7

Linguagem oral, gestual e não verbal 1
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Linguagem oral, escrita e não verbal 3

Linguagem oral e escrita 9

TOTAL 34
Fonte: Sousa (2019, p. 27)

O presente quadro foi utilizado na nossa monografia, mencionada há alguns 
parágrafos. A reprodução dele aqui, apesar de na íntegra, tem um outro objeto de 
análise. Antes, o observado foi a variedade de tipos de linguagens empregadas 
durante a produção de episódios de podcast; agora, olharemos somente para a 
linguagem oral. 

Osias (2010) alerta que quando falamos em ensino do oral, não estamos nos 
referindo ao uso do cotidiano. É com base nisso que fazemos a nossa primeira 
observação e discussão a respeito dos resultados apresentados no quadro 1:  a 
linguagem oral foi utilizada por todos os 34 participantes; a exemplo, o Aluno 9 
respondeu na entrevista “eu usei a linguagem oral em todas as etapas”. 

No entanto, o ensino da língua oral, da oralidade, não pode se resumir ao 
simples uso desta, de forma cotidiana e natural. Em outras palavras, conforme 
Osias (2010), a preocupação do ensino da língua oral está no seu uso formal.

Dessa forma, acreditamos que a simples produção de episódio de podcast não 
tem, sem uma proposta sistemática para tal finalidade, a condição de oferecer uma 
possibilidade da aprendizagem da língua oral. 

Contudo, tem total capacidade de servir de ferramenta para a prática de 
atividades que de fato possam oferecer experiências de ensino significativas: o 
uso e prático dos gêneros orais, uma vez que, como evidenciado no quadro 1, 
a oralidade se faz presente durante todo o processo de elaboração, produção e 
execução dos episódios de podcast.

Durante a produção de um episódio de podcast, diversos gêneros textuais 
podem ser utilizados, sejam escritos (roteiros, guia de tópicos, resumos de notícias 
ou informações, etc) ou orais (entrevista, debate, exposição oral, palestra, etc). 

Sobre o uso de gêneros orais durante a execução da atividade proposta aos 
participantes da nossa pesquisa, vejamos o quadro 2:

Quadro 2: gêneros orais utilizados nas produções dos episódios de podcast
Gênero oral utilizado Quantidade de recorrência Classificação

Entrevista jornalística 8 Ensinável

Debate 4 Ensinável

Discussão sobre algum tema 5 Ensinável

Comunicação formal 9 Ensinável

Exposição oral 10 Ensinável

PIADAS 5 Não-ensinável

AVISOS 7 Não-ensinável
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DESPEDIDAS 10 Não-ensinável

RELATOS COTIDIANOS 7 Não-ensinável

SAUDAÇÕES 10 Não-ensinável

DIÁLOGO ÍNTIMO 8 Não-ensinável
Fonte: dados da pesquisa

Os dados expostos no quadro 2 foram coletados dos formulários de 
observação, os quais foram utilizados para o registro das atividades que estavam 
sendo executadas durante a produção do podcast. 

Um total de 10 episódios foram produzidos pelos alunos que foram 
previamente divididos em grupos. Durante a gravação dos episódios, observamos 
a utilização de 11 gêneros textuais orais. Uma média de 8,3 gêneros orais utilizados 
por episódio, envolvendo os ensináveis e os não-ensináveis. 

Destacados em caixa-alta, estão os gêneros orais vistos, de acordo com 
Osias (2010) como não-ensináveis, que fazem parte da comunicação espontânea 
do cotidiano, na qual o falante desenvolve de forma natural durante o convívio 
social, sem a necessidade de intervenção da escola. Foram utilizados 6 (seis) 
gêneros orais não-ensináveis, um a mais em relação aos gêneros orais ensináveis 
(5); dentre esses, as saudações e as despedidas estiveram presente em todos os 
episódios, das mais variadas formas.

Bakhtin (1995) e Travaglia (2013) afirmam, cada qual a seu modo, que os 
gêneros textuais são instrumentos que possibilitam a ação comunicativa. E Fiorin 
(2008) alerta para a dificuldade comunicativa que o falante terá caso não tenha 
controle dos gêneros textuais. 

Exposto o anterior, destacados em cores azuis, estão os gêneros orais 
considerados, segundo Osias (2010), ensináveis, por fazerem parte da comunicação 
pública formal. São os gêneros orais que requerem a atenção da escola em práticas 
de ensino-aprendizagem significativas. Durante a produção dos 10 episódios 
de podcast, 5 desses gêneros orais foram utilizados pelos alunos, mesmo sem 
uma orientação específica ou proposta focada na prática da oralidade. Todos os 
episódios fizeram uso de ao menos um gênero oral ensinável.

Assim, considerando o exposto no último parágrafo, assim como a discussão 
acerca dos resultados do quadro 1 e do quadro 2, verificamos que a mídia digital 
podcast oferece, durante o processo de elaboração, produção, divulgação e 
reprodução dos episódios, situações reais de uso da linguagem oral e a utilização 
de diversos gêneros orais. 

Considerações Finais
De acordo com a nossa fundamentação teórica, percebemos que é possível e 

necessário que a escola trabalhe com a oralidade formal e com a prática dos gêneros 
orais formais para o desenvolvimento do aluno em seus mais diversos aspectos. 
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A necessidade de dominar os gêneros orais formais na esfera pública é real. 
E uma das funções primordiais da escola é preparar o educando para o pleno 
exercício de sua cidadania, e, para isso, habilidades e competências comunicativas 
possuem papeis importantes. 

A elaboração, a produção e a execução de episódios de podcast revelaram 
ser um espaço no qual a oralidade se faz presente durante todo o processo. 
Também observamos que o uso de gêneros, formais e informais, acontece em 
quantidade significativa. 

Mesmo em uma pesquisa que não objetivava, em um primeiro momento, 
verificar a oralidade e gêneros orais na produção de podcast, foi possível verificar 
essas duas manifestações assim que o enfoque foi direcionado para tal finalidade. 
O que nos leva a crer que, com finalidade de pesquisa ou não, produzir podcast 
requer o uso da oralidade e de gêneros orais, em variantes formais e informais. 

Sendo assim, acreditamos ser possível que esse tipo de produção possa ser 
utilizado como atividade em processos de ensino-aprendizagem da oralidade 
formal e que oferece experiências significativas em tais processos; além de 
constatarmos a “facilidade” de produção e execução de episódios de podcast, 
permitindo que alunos e professores possam realizar a tarefa sem a necessidade 
de um conhecimento específico ou um aparato sofisticado de equipamentos. 
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Capítulo 6

O Auto da Compadecida: Trilha Sonora e  
Liames com a Cultura Nordestina

Amanda Gabriella Lima Leal

Introdução
A música é uma linguagem imprescindível para o cinema, tal como o 

conhecemos atualmente. Em vista disso, neste capítulo, inicialmente iremos traçar 
um breve percurso sobre a história do cinema como um todo e as formas pelas 
quais ele se relacionou com os aspectos sonoros ao longo do tempo. 

A complexa linguagem do cinema tem suas origens no importante legado da 
tradição dramática e ocidental, conforme Carrasco (2003 apud NASCIMENTO, 2013). 
Na tragédia grega, por exemplo, a narrativa encenada era acompanhada por um coro 
cantado, ainda que a música não fizesse parte da cena (SALLES, 2008). Além disso, 
os gregos foram aprimorando os recursos sonoros ao utilizá-los em apresentações 
que envolviam o teatro e a poesia, com a finalidade de despertar emoção no público, 
o que denominaram de catarse (SALLES, 2002 apud NASCIMENTO, 2013).

Com o passar do tempo, a tradição artística latina e cristã, que recebeu 
fortes influências do mundo grego, retomou o legado de seus influenciadores e 
continuou perdurando as relações existentes entre música e palavra, estendendo-a 
ao contexto das missas, em que os textos litúrgicos, até hoje, são unidos a melodias 
e transformados em canções (NASCIMENTO, 2013).

O século XIX foi marcado por muitas descobertas no âmbito das tecnologias 
e tal fato proporcionou o desenvolvimento do Cinema, todavia, como experiência 
científica e não como arte. Assim, nesse período, muitos inventores trabalharam em 
máquinas, objetivando, com elas, captar e projetar imagens – é o caso dos irmãos 
Lumière e Thomas Robson. Com o advento de tais novas máquinas, surgiu uma 
vertente do cinema, denominada “Cinema Mudo”, que teve grande expressividade 
no panorama cultural do mundo inteiro.

No entanto, controvérsias se estabelecem ao refletirmos sobre a terminologia 
“Cinema Mudo”. Para Manzano (2003), dizer que o cinema nasceu mudo é uma 
afirmação deveras audaz, tendo vista que este era considerado assim por não 
produzir sons perceptíveis fisicamente, mas, por outro lado, ainda que fosse 
“mudo”, as imagens sugeriam sons, possibilitando ao público uma experiência 
sonora, mesmo não concreta. A exemplo disso, temos as experiências dos 
irmãos Lumière, ao captarem imagens do cotidiano das cidades sem nenhum 
acompanhamento sonoro, enquadrando, por exemplo, a imagem de um trem 
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chegando à estação. O espectador, ao se deparar com tal cena, é capaz de mensurar 
os sons presentes nela, mesmo sem experimentá-los concretamente.

Tentando melhorar a estranheza causada pelo movimento sem som, 
representado nas imagens, houve uma tentativa de produção de acompanhamento 
sonoro como uma maneira de imprimir um maior dinamismo à imagem retratada 
e melhorar o entusiasmo do público (MANZANO, 2003). Nos filmes produzidos 
neste período, as imagens começaram a ser acompanhadas, primeiramente, de 
uma maneira improvisada por músicos, ou orquestras, buscando reproduzir os 
ruídos sugeridos nas imagens: o filme era reproduzido na tela e os efeitos sonoros 
eram produzidos nas próprias salas de exibições.

Segundo Alves (2012), outro importante marco para a relação música-cinema 
foi a grande evolução nos procedimentos técnicos das artes audiovisuais, que 
consistiu na sincronização entre a imagem e o som, nas produções fílmicas. Tal 
tecnologia surgiu no século XX, no período posterior à Segunda Guerra Mundial 
e foi uma das áreas que mais receberam altos investimentos dos Estados Unidos 
da América, ao lado das ciências e da educação. Assim, esse fato proporcionou 
grandes passos para composições dos elementos sonoros presentes no cinema, 
constituindo, assim, o que hoje conhecemos como “trilhas sonoras”. 

No contexto norte-americano, a presença de um compositor austríaco 
revolucionou esse processo de sincronização entre imagem e som: Max Steiner. 
Sua principal atuação foi em Hollywood, onde começou a desenvolver técnicas 
que imprimiram mais dramaticidade ao cinema hollywoodiano. Tais técnicas não 
apenas influenciaram as produções oriundas de Hollywood, mas ganharam muita 
repercussão e adesão nas produções cinematográficas do mundo inteiro.

A presença das trilhas sonoras no cinema se tornou cada vez mais 
importante, não apenas como um complemento para as cenas, mas como um 
elemento essencial para o desenvolver das narrativas. Neste ínterim, faz-se 
válido destacar que, neste capítulo, temos por foco realizar uma análise sobre 
as relações estabelecidas entre a trilha sonora da narrativa cinematográfica 
“O Auto da Compadecida” (2000) e os elementos da cultura nordestina,  
buscando compreender como ela reforça a noção de identidade cultural proposta 
no filme. Para tal análise, nos embasamos na elaboração de Barbosa (2000/01), 
que apresenta algumas técnicas de análise e produção de trilhas sonoras comuns 
ao cinema clássico. 

 As Funções do Elemento Sonoro no Cinema Narrativo
De acordo com Barbosa (2000/01), a análise e a classificação dos elementos 

sonoros presentes em uma obra audiovisual não consistem no fato de atribuir 
significação a todo e qualquer som que a constitui, mas uma maneira de explorar 
melhor as possibilidades de relação entre o aspecto visual e verbal.

Boa parte dos produtos sonoros finais das obras cinematográficas é fruto de 
uma intervenção de pós-produção, em que são incluídos ruídos, músicas, paisagens 
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sonoras, efeitos, que, na verdade, são “representações de fenômenos psico-
acústicos”, responsáveis por criar pontes entre o ficcional e o real, causando no 
público a sensação de estar imerso no universo do filme. (BARBOSA 2000/01, p. 2)

Em relação aos mecanismos de análises dos elementos sonoros de uma 
produção de narrativas cinematográficas, Gorbman (1976 apud BARBOSA, 2000/01) 
propôs as seguintes classificações: “som diegético” – são sonoridades objetivas, 
consistem em  todos os elementos sonoros inseridos dentro da cena, pelos quais os 
personagens são capazes de percebê-los, por exemplo, ruídos da cidade urbana, 
como carros, motos, o diálogo entre pessoas e em um paisagem rural, os cantos 
dos pássaros e o movimento de água correndo em um rio; “som não-diegético” – 
são sonoridades subjetivas, que consistem nos sons que compõem a cena, mas os 
personagens não conseguem percebê-los, como a música de fundo das cenas e vozes 
de narração, por exemplo. Tais sons desempenham a importante função de mediar 
a interpretação da cena, sugerindo possibilidades significativas para o público; 
“som meta-diegético”- também são sonoridades subjetivas, no entanto, estão mais 
relacionadas ao estado de espírito do(s) personagem(ns) que participam da cena 
e são perceptíveis por eles, no entanto, por vezes, representam uma “realidade 
ficcional” alterada. Para exemplificar, podemos imaginar uma cena hipotética em 
que um determinado personagem encontra-se com a mente perturbada por algum 
motivo e começa a ouvir vozes estranhas saindo de objetos, ninguém ao seu redor 
escuta, mas, para ele, as vozes parecem nítidas e reais. Tais cenas, constituídas por 
esses sons, normalmente retratam o mundo onírico, ou seja, o sonho.

Considerando tais aspectos, percebemos uma grande gama de sons que 
compõem a trilha sonora de uma obra fílmica. Os produtores cinematográficos, 
ao longo do tempo, foram explorando muitas possibilidades de técnicas que 
potencializariam a significação das sonoridades, relacionando-as com as imagens. 
Afinal, a significação não é alcançada apenas pelo elemento sonoro ou visual, 
mas pelo produto gerado pela composição audiovisual como um todo. Assim, 
faz-se importante ressaltar algumas de tais técnicas de sonoridade utilizadas em 
determinadas composições, que normalmente sugerem significados específicos.

Barbosa (2000/01) destaca que grande parte dos filmes realiza a montagem 
sonora dos diálogos em um momento posterior à produção, em que os sons podem 
ser manipulados em relação à: amplitude – que representa a variação de volume - , 
à tonalidade – que pode tornar um som mais grave ou mais agudo - , ao timbre – 
modificação relacionada às características de origem de um som (capacidade de 
reconhecermos que determinada sonoridade vem de um violão e não de um piano, 
por exemplo), à espacialização -  posicionamento temporal e duração – através 
dessa técnica é possível alongar ou diminuir determinado som, sincronizando-o 
melhor com a imagem -.Tais técnicas também podem ser utilizadas em outras 
sonoridades que não sejam o diálogo.

O autor também apresenta outra categoria de elementos que são muito 
importantes para a composição da trilha sonora de um filme: os efeitos sonoros. 
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Nessa categoria, podemos destacar os “sons presentes e ausentes” (p. 6) - em 
que os primeiros correspondem a sons diegéticos que estão presentes na cena e 
os segundos, por sua vez, estão relacionados a uma determinada imagem, que 
sugere um som, no entanto, tal som é omitido do enquadramento, pois o seu 
foco está em outro elemento, a exemplo da situação apresentada por Barbosa 
(2000/01, p. 6),  não permitindo ouvir o diálogo devido a barreira da janela e 
o ruído da rua, embora seja possível ver as pessoas a falar” -; a “imposição do 
ambiente” – efeitos criados para gerar no público certa aproximação com o 
ambiente retratado na cena, por exemplo, o canto dos pássaros em uma fazenda 
-; a “antecipação” – que ocorre quando um som começa a ser ouvido antes da 
transição de uma cena para outra, sugerindo o que acontecerá na cena seguinte -; 
os “segundos de antecipação” – que correspondem aos segundos de silêncio que 
antecedem um grande impacto, como uma explosão, dentre outros efeitos que 
surgem a cada dia, tendo em vista as vastas possibilidades proporcionadas pelos 
avanços tecnológicos atuais.

Por fim, Barbosa (2000/01) menciona técnicas relacionadas às músicas que 
estão presentes nas cenas. Segundo o autor, a música, nesse contexto, deve ser 
vista não apenas como algo acessório, mas como certa indução a determinada 
significação. Assim, a música dialoga com a imagem possibilitando uma futura 
construção de sentido, não agregando os mesmos valores se for analisada por si só. 

Neste sentido, destacaremos aqui duas técnicas muito presentes nas 
composições cinematográficas, sobretudo as que possuem influência da indústria 
norte-americana: Hit points e Leit Motif. A primeira técnica normalmente é utilizada 
com a finalidade de acentuar a carga emotiva de uma cena, direcionando o público 
para determinada reação, ou indicam um processo de transição entre uma cena e 
outra. A segunda, por sua vez, corresponde à associação de uma trilha sonora a 
um personagem específico, de maneira que sempre quando a música é introduzida 
na narrativa, o público já compreende que algo está relacionado ao personagem, 
ainda que a figura dele não esteja presente na cena.

O Auto da Compadecida (2000): A Obra Cinematográfica 
O livro “O Auto da Compadecida”, de autoria do escritor e dramaturgo 

paraibano Ariano Suassuna, foi escrito em 1955. Construída no formato de peça 
teatral e composta por três atos, a obra versa sobre as aventuras e peripécias da 
dupla João Grilo e Chicó, que à medida que arquitetam saídas para driblar a própria 
situação de vulnerabilidade social vivenciada por eles, cruzam suas histórias de 
vida com as histórias de outros personagens, evidenciando, na narrativa, outras 
situações sociais que despertam no leitor certos posicionamentos críticos sobre 
elas. O “Auto da Compadecida” aborda, sobretudo, os elementos da cultura e da 
religiosidade nordestina como pontos de verossimilhança da narrativa.

Um dos pontos mais marcantes da obra, sem dúvida, é o seu teor humorístico, 
apesar de, em alguns momentos, também ser empregado um caráter dramático 
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às cenas. Através de diálogos que se utilizam de uma linguagem tipicamente 
nordestina, com cenas geradas a partir situações comuns ao cotidiano de cidades 
localizadas no sertão do nordeste brasileiro, é que Suassuna confere o tom cômico 
à narrativa, quebrando, de certa forma, a densidade das críticas propostas à 
postura de estruturas sociais culturalmente consolidas como detentoras do poder 
hierárquico, como é o caso da Igreja, na figura do bispo e do padre João, e do 
coronelismo, na figura do Major Antônio Moreira.

O livro de Suassuna foi encenado pela primeira vez, enquanto peça teatral, 
no ano de 1956, no Teatro Santa Isabel, em Recife, capital pernambucana. No 
entanto, foi no ano de 1957, ao ser encenada no Rio de Janeiro, no 1º Festival de 
Amadores Nacionais, que teve grande destaque no panorama nacional. A peça, 
dirigida por Clênio Vanderlei, ganhou em primeiro lugar no referido festival e 
realizou uma temporada de apresentações, durante três meses, no Teatro Dulcina, 
no Rio de Janeiro. “O Auto da Compadecida” foi uma das primeiras peças que 
conquistaram o panorama artístico nacional, abordando uma temática regional 
do nordeste brasileiro e de autoria também nordestina – tendo em vista que a 
maioria das obras que ganhavam grandes destaques nacionais, naquele período, 
eram produzidas nas regiões Sul e Sudeste.

É válido destacar, ademais, os diálogos que a peça de Suassuna estabelece 
com outras produções literárias. Como o próprio autor aponta em uma entrevista 
concedida à TV Educativa do Brasil, a literatura de cordel esteve presente em 
“O Auto da Compadecida”, pois era um elemento muito presente também em 
sua vida, a diversão que cultivava desde a infância, assim como o circo. Deste 
modo, é possível perceber que os três atos da peça incorporaram a literatura 
de cordel através de duas  narrativas de Leandro Gomes, “O Dinheiro” – que 
conta a história do convencimento de um sacerdote católico para enterrar 
um cachorro em troca de dinheiro – “A História do Cavalo que defecava 
dinheiro” – que no auto de Suassuna é trocado por um gato - e uma peça do 
próprio Suassuna, “O Castigo da Soberba” – que tem como temática central o 
Tribunal Celeste e foi inspirada na narrativa oral do poeta popular paraibano 
Silvino Pirauá. Além disso, a obra também dialoga com os autos medievais 
de Gil Vicente, sobretudo o “Auto da Barca do Inferno”, que propõe críticas  
às desigualdades sociais e à Igreja.

“O Auto da Compadecida” recebeu três adaptações para o cinema: “A 
Compadecida”, apresentado ao público em 1969, sob a direção de George 
Jonas; “Os trapalhões no Auto da Compadecida”, lançado em 1987, dirigido 
por Roberto Farias e “O Auto da Compadecida”, lançado em 2000, dirigido por 
Guel Arraes. Neste capítulo, direcionaremos nossa análise para o filme dirigido  
por Guel Arraes.

O filme “Auto da Compadecida” teve como elenco grandes nomes da 
televisão brasileira, sobretudo da Rede Globo, como Fernanda Montenegro 
(Nossa Senhora), Matheus Natchergalle (João Grilo), Selton Melo (Chicó), Lima 



Trilhas da Linguagem: Do Verbal ao Multimodal102

Duarte (bispo), Sandoval Cavalcante (padre João), entre outros. O roteiro da 
obra foi produzido por Adriana Falcão, João Falcão e pelo diretor Guel Arraes, 
apesar de manter parte dos diálogos do livro. Além disso, a direção de trilha 
sonora foi de João Falcão.

A princípio, “O Auto da Compadecida” foi produzido no formato de uma 
minissérie de quatro episódios para ser veiculada da Rede Globo, no ano de 
1999, resultando de uma parceria entre a Globo Filmes e a Lebery Produções. 
Diante da grande repercussão que teve, a minissérie foi adaptada para o formato 
cinematográfico e lançada no dia 15 de setembro de 2000, sendo a produção 
com maior venda de bilheteria no mesmo ano. Para lançar a obra em formato 
cinematográfico foi necessário que os produtores suprimissem algumas partes do 
filme, como o episódio “O gato que descome dinheiro”. Além disso, a obra também 
foi bastante premiada no cenário cultural brasileiro. No Grande Prêmio Cinema 
Brasil, do Ministério da Cultura, foi premiada com o melhor diretor, melhor roteiro, 
melhor lançamento e melhor ator (Matheus Nachtergaele – João Grilo). 

Apesar de reconhecermos que o obra de origem é apenas um ponto de partida 
para a adaptação intersemiótica, faz-se importante destacamos alguns aspectos 
que diferenciam a narrativa presente na obra literária e na obra cinematográfica. 
No livro de Suassuna, há a presença marcante do personagem Palhaço, que se 
intitula como o narrador/autor da história. Esse personagem direciona o público 
no decorrer das cenas, inclusive, opinando sobre determinados fatos ocorridos 
na narrativa, de maneira semelhante ao que acontece nos picadeiros de um circo. 
Entretanto, na narrativa fílmica, a figura do Palhaço é omitida, o que proporciona 
ao leitor uma visão mais intimista da narrativa, sugerindo certa imersão do público 
no universo da narrativa. Além disso, a figura do personagem sacristão também 
não foi levada para o filme de Guel Arraes, permanecendo apenas os personagens 
Padre João e o bispo para fazer referências à Igreja.

Outro aspecto que diferencia as duas narrativas é o acréscimo de cenas e 
personagens, como é o caso de Rosinha, Cabo Setenta e Vicentão, os três são 
oriundos da peça “Torturas de um coração”, também de Ariano Suassuna, 
no entanto, Rosinha aparecia nessa peça com o nome de Marieta. Segundo 
Bezerra (2004), tais acréscimos foram realizados, pois a primeira proposta de 
produção era de uma minissérie, portanto, era necessário alongar um pouco 
mais a narrativa, dessa forma, os produtores resolveram acrescentar um  
romance entre Rosinha e Chicó.

Além disso, o caráter romântico empregado à narrativa, conforme Bezerra 
(2004), também pode ser atribuído ao fato da obra de Guel Arraes ser um produto 
idealizado para ser veiculado na televisão, enquanto minissérie, portanto, era 
necessário aproximar um pouco mais a obra do melodrama, tendo em vista fins 
comerciais. Assim, apenas posteriormente, como já mencionado, a adaptação 
cinematográfica foi lançada no cinema.
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A Trilha Sonora de “O Auto da Compadecida” e  
suas Relações com a Cultura Regional Nordestina

Tanto no livro de Suassuna, quanto na adaptação fílmica de Guel Arraes 
podemos perceber a forte presença de valores culturais nordestinos. Isso não 
ocorre apenas pelo fato de a narrativa estar situada na cidade de Taperoá, no 
sertão da Paraíba, mas pelo diálogo harmonioso entre noção de identidade cultural 
nordestina presente no imaginário do público e vários aspectos que são ressaltadas 
nas narrativas. Assim, observamos, nas duas obras, que quando a narrativa aponta 
Taperoá como a cidade sede para todos os acontecimentos, automaticamente está 
imergindo o público em todo o universo da cultura nordestina.

A presença do sotaque tipicamente nordestino, o vocabulário utilizado 
nos diálogos dos personagens, a organização estrutural da cidade, a presença 
do bando de Severino, caracterizando o cangaço brasileiro, as típicas vestes 
e sandálias de couro, a religiosidade católica cultivada pelos personagens, 
assim como a trilha sonora utilizada no filme “O Auto da Compadecida” são 
exemplos que possibilitam a imersão do público neste contexto. Em vista disso, 
neste capítulo, lançaremos nossos olhares para a trilha sonora, analisando os 
elementos que a compõem, visando compreender como eles funcionam como 
um reforço para o reconhecimento da identidade cultural do povo nordestino 
no imaginário do público.

A trilha sonora do filme de Guel Arraes, como anteriormente mencionado, foi 
produzida por João Falcão, que teve contato direto com músicos pernambucanos 
do grupo “Sá Grama”, liderados pelo maestro Sérgio Campelo. Desse encontro 
originou-se a trilha sonora da obra, pela qual as canções que a compuseram foram 
criadas baseando-se nas cenas e nas características dos personagens (MEMORIAL 
O GLOBO, 2020). Assim, nessa análise de trilha sonora, focaremos nas músicas que 
compõem tal trilha, ou seja, em um dos elementos não-diegéticos que compõem a 
trilha, todas compostas originalmente pelo grupo “Sá Grama”.

Logo no início da narrativa, após a primeira cena em que os personagens 
João Grilo e Chicó aparecem andando pelas ruas de Taperoá, anunciando 
que na Igreja da cidade será exibido o filme “A Paixão de Cristo”, o “filme 
mais arretado do mundo”, é introduzida uma nova cena, pela qual a música 
utilizada para ambientá-la é composta por um suave canto que se assemelha 
às cantorias de vaqueiros sertanejos ao lidarem com a boiada, os chamados 
“aboios”, tal como é o nome da canção. A música original é composta apenas 
pelo canto, no entanto, no filme, foram acrescentados acordes de um outro 
instrumento: o violão. A inclusão de acordes oriundos desses instrumentos 
evoca o reconhecimento de elementos culturais nordestinos, tendo em vista que 
o dedilhar do violão se rememora a presença dos violeiros e repentistas, muito 
presentes e representativos no nordeste brasileiro.

A trilha dialoga com a imagem, que é constituída pelas cenas do filme “A 
paixão de Cristo”, que está sendo exibido na Igreja da cidade Taperoá, evento 
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promovido pelo Padre João com ajuda da dupla João Grilo e Chicó. À medida que 
as cenas do filme vão sendo mostradas, a música “Aboio” acompanha a imagem, o 
que já revela, ainda que subliminarmente, para o público um dos elementos mais 
característicos da cultura nordestina: a religiosidade. Muitas canções de aboio e 
toadas, entoadas pelos vaqueiros nordestinos, têm como temática a fé, portanto, 
ao utilizar a canção “Aboio”, com os acréscimos de violão, para compor a cena 
junto às imagens do filme que retrata a vida de Jesus Cristo e a ficha técnica, há um 
reforço da identidade cultural nordestina.

Imagem 1: Cenas do filme “A paixão de Cristo”, exibidas para o povo de Taperoá

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

Logo após a referida cena, é introduzida uma nova melodia, desta vez, 
protagonizada por um violino, tendo em vista, conforme menciona Barbosa (2000/01, 
p. 6), que em uma narrativa “uma música nunca é interrompida abruptamente 
(a menos que se pretenda um efeito específico como a surpresa), mas decorre 
continuamente modificando o seu teor de acordo com os pontos em que a narrativa 
visual é emocionalmente acentuada”. Assim, através da técnica hit point, a trilha é 
modificada por tal melodia composta pelo som do violino, acentuando a emoção 
sugerida pela a imagem, que mostra moradores de Taperoá emocionados ao assistirem 
o filme “A Paixão de Cristo”, na Igreja da cidade – faz-se válido destacar que outras 
cenas do filme utilizam a mesma técnica, entretanto, para fins didáticos, resolvemos 
apresentar apenas esta, pois se relaciona com a temática que nos propomos analisar-. 
Essa melodia também proporciona um diálogo com os elementos regionais, visto 
que é muito presente nos munícipios do nordeste brasileiro, a figura dos cegos e 
pedintes que tocam violino nas feiras e mercados populares em troca de esmola, 
normalmente, melodias dramáticas como essa que compõe a cena. Ademais, é 
importante ressaltar que esta é a primeira vez em que tal melodia é introduzida, 
mas, em outras cenas dramáticas, ela tornará a aparecer, sugerindo ao público a 
própria emoção que os produtores desejam suscitar com tal cena.
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Imagem 2: Moradores de Taperoá emocionados ao assistirem ao filme “Paixão de Cristo” 

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

Com o desenrolar dos acontecimentos dentro da Igreja, João Grilo e Chicó 
entram em uma enrascada ao “queimarem” a película em o filme estava sendo 
exibido e deixarem a plateia curiosa para saber o final da história. Como salvação, 
João Grilo propõe ao padre João, na frente das pessoas, que ele celebre a santa 
missa, pois este seria o verdadeiro final da história da Paixão de Cristo. A partir 
do momento que o personagem começa a convencer a população descontentada 
a aceitar a sua proposta, a música “Presepada” é introduzida. A sonoridade dessa 
canção é composta por uma flauta, nesse momento em tons mais graves, e sugere 
a comicidade proposta na cena. A partir dessa cena, todas as vezes que João Grilo 
tenta persuadir alguém com sua conversa, essa música será introduzida. Podemos 
analisar esse fato com o auxílio da técnica Leit Motif, que segundo Barbosa (2000/01), 
promove a associação de um personagem à determinada trilha sonora, de maneira 
que sempre que tal trilha for retomada na narrativa, o público compreenderá o que 
provavelmente poderá acontecer, ainda que o personagem ainda não esteja em cena.

Imagem 3: Cena de João Grilo informando ao povo que o fim do  
filme será a santa missa celebrada por padre João

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.
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Algumas cenas depois, uma outra música é introduzida na primeira cena 
do episódio do “Testamento da cachorra”, em que o personagem Chicó conta 
para seu parceiro João Grilo sobre suas supostas caçadas. Chicó será conhecido 
na narrativa por contar histórias mirabolantes sobre seus feitos que ninguém 
acredita. A cada vez que Chicó for contar alguma de tais histórias, o personagem 
fumará um cigarro e ao soprar a fumaça para fora, o público é levado para uma 
outra dimensão: o imaginário do personagem – sugeridos também por um efeito 
sonoro que remete ao mundo onírico -. A parte visual da cena é construída por 
uma junção da imagem de Chicó, representando o ponto de lógica interna da 
própria narrativa, e animações computadorizadas, representado o que é inventado 
pelo personagem. A cena é acompanhada pela música “Régia”, composta pelos 
acordes de uma viola. Neste contexto, a trilha sonora possibilita um diálogo entre 
a viola e as histórias e lendas populares, eternizadas pelas vozes e pelo tocar 
típicos dos violeiros nordestinos.

Imagem 4: Cena da caçada imaginária de Chicó (tempo: 04 minutos e 59 segundos)

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

As cenas que envolvem os personagens Eurico e Dorinha (padeiro e sua 
esposa) também possuem uma trilha sonora específica: a canção “Rói-Couro”. A 
melodia da canção é composta pelos instrumentos flauta, triângulo e chocalho, 
e sugere, na maioria das vezes, o caráter cômico da cena. No entanto, durante a 
narrativa, a forma como a canção é tocada se modifica de acordo com a temática 
de cada cena: quando Dorinha tentava seduzir Chicó a ter um envolvimento 
amoroso com ela, por exemplo, a música é tocada em tons mais graves, enfatizando 
o ato da mulher em tentar seduzir o rapaz. Os instrumentos utilizados são  
típicos do folclore nordestino, o que mais uma vez reforça os liames com 
identidade cultural do Nordeste.
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Imagem 5: Cena de Dorinha armando uma situação para Eurico não descobrir a sua traição

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

Outro diálogo interessante entre a trilha sonora e a cultura nordestina acontece 
nas cenas em que o bando de Severino aparece. Assim como nos exemplos já 
destacados, a presença do bando de Severino sempre é acompanhada de uma trilha 
específica, no caso, a música “Severino”. A rabeca, as marcações de zabumba ritmadas 
e os chocalhos contínuos formam uma melodia característica ao ritmo xaxado, que 
possui origem fortemente ligada ao cangaço brasileiro. Dessa forma, percebemos que 
a trilha estabelece relações estreitas aos elementos culturais característicos da região.

Imagem 6: Cena de Severino retornando ao bando depois 
 de ter visitado Taperoá, travestindo-se de pedinte

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

De maneira análoga, podemos analisar a trilha do possível duelo, armado por 
João Grilo, para que Chicó “saísse” vencedor, ao derrotar Vicentão, o “valentão 
da cidade de Taperoá e Cabo Setenta, o policial da cidade. A cena, que apesar de 
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cômica, sugere certa tensão, reforçada através da música “Caboclos de Orubá”, que 
possui marcação mais acelerada, lembrando novamente o xaxado. Diante disso, 
podemos estabelecer uma relação entre a proposta da cena com uma provável 
forma de representatividade do cangaço. Tomando por base o contexto histórico, 
o cangaço é um movimento conhecido pela astúcia e valentia nos combates pelo 
Nordeste afora, portanto, incluir na cena uma trilha sonora que rememore o xaxado, 
pode ser compreendido como uma forma de sugerir que tal valentia atribuída aos 
cangaceiros, naquele momento, também pode ser atribuída aos personagens que 
querem disputar o amor de Rosinha – apesar de a expectativa ser quebrada, no 
desenrolar da cena, com covardia dos três personagens.

Imagem 7: Cena do duelo de três: Vicentão, Cabo Setenta e Chicó

 Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

Outro momento da narrativa a ser destacado em relação à sonoridade é a cena 
da morte de Severino. Nessa cena, Severino, após invadir a cidade de Taperoá, 
reúne os personagens principais da trama na Igreja para então matá-los. No entanto, 
para tentar salvar a si mesmo e a Chicó, João Grilo cria mais uma de suas histórias 
e oferece a Severino uma gaita abençoada por Padre Cícero, que tem o poder de 
ressuscitar os mortos. Para provar que estava falando a “verdade”, João Grilo fingiu 
ter esfaqueado Chicó, que, por sua vez, fingiu-se de morto. Então, João Grilo tocou a 
gaita supostamente abençoada e Chicó “ressuscitou”. A trilha que compõe a cena é 
mesclada pela música “Presepada”, característica das mentiras de João Grilo, tocada 
em um volume muito baixo, alternados por instantes de silêncio. O silêncio, neste 
caso, causa no público a curiosidade, visto que rompe a linearidade da narrativa em 
sempre introduzir uma trilha para induzir as emoções sobre acontecimentos. Por fim, 
quando João finalmente toca a gaiata, instrumento bastante comum às sonoridades 
características ao contexto nordestino, a melodia construída é a da música “Pulo da 
Gaita”, sugerindo um tom cômico à cena e reforçando o fato de que essa era mais 
uma das suas peripécias que conseguiam convencer suas “vítimas”.
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Imagem 8: Cena de João Grilo tocando a gaita “abençoada

 
Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

Um dos momentos mais marcantes da narrativa é o julgamento dos 
personagens. Nessa cena, podemos ressaltar alguns momentos em que a sonoridade 
estabelece, mais uma vez, certo liame com os elementos culturais. O primeiro deles 
é o momento em que João Grilo, após acabar de morrer, acorda em um lugar, 
supostamente o interior de uma Igreja, onde muitas pessoas caminham juntas, 
com velas nas mãos entoando um canto de saudação à Virgem Maria. Apesar de 
não haver acompanhamento instrumental, esse canto estabelece fortes relações 
com a cultura sertaneja, tendo em vista que esta é uma canção muito característica 
no cenário religioso dos nordestinos, presentes em muitas romarias, celebrações 
ou outros eventos religiosos desse contexto. 

Imagem 9: A Compadecida na cena do Julgamento

Fonte: O Auto da Compadecida (2000), Guel Arraes.

Em um segundo momento, ainda no julgamento, quando o Diabo faz graves 
acusações sobre João Grilo, o próprio João pede a Jesus Cristo para apelar para 
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uma terceira pessoa que poderia ajudar, alguém “mais importante que todos os 
santos do céu”: a Compadecida. Para invocar a presença de Maria, João Grilo 
resolve declamar alguns versos, que apesar de não serem acompanhados por 
instrumentos e nem serem efetivamente cantados, mas muito se assemelham, em 
relação ao ritmo, à declamação de um poema de cordel:

“Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré/ A vaca mansa dá leite, a 
braba dá quando quer. / A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé, / Já fui 
barco, fui navio, mas hoje sou escaler/ Já fui menino, já fui homem, / Só me falta 
ser mulher. /Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré” (AUTO DA 
COMPADECIDA, 2000).

 Após isso, observamos a retomada da trilha dramática, introduzida logo no 
início da narrativa, quando os moradores de Taperoá assistiam ao filme sobre a Paixão 
Cristo, emocionados, que era construída por violinos, formando uma suave melodia. 
Dessa vez, essa trilha é introduzida para compor a cena da vinda da Compadecida 
para interceder pelos personagens, que por sua vez, vislumbram-se com tal cena, 
assim como os moradores de Taperoá se emocionaram no início do filme.

Considerações Finais
Diante de nossas análises, observamos a estreita relação existente entre trilha 

sonora do filme “O Auto da Compadecida” e a identidade cultural nordestina. Tal 
fato não ocorre apenas porque a trilha sonora faz parte da cena e essa, por sua vez, faz 
parte da narrativa que tem como temática aspectos da cultura do povo nordestino, 
mas porque foi construída através de elementos característicos de tal cultura.

Através das análises podemos observar a vastidão de elementos que podem 
estabelecer os liames entre a trilha sonora do filme e os elementos culturais 
nordestinos. Hipotetizamos, de ínicio, que apenas os toques de instrumentos 
como a sanfona, o triângulo e a zabumba expressariam a representatividade da 
cultura em questão, no entanto, evidenciamos que outros instrumentos, além dos 
ritmos e das técnicas de produção utilizadas são capazes de promover diálogos 
até mais profundos com tal contexto. As relações identificadas, portanto, são mais 
profundas do que imaginávamos em nossas hipóteses.  Neste caso, verificamos 
a presença de duas técnicas, Hit point e Leti Motif, que foram importantes na 
composição da trilha sonora, no que diz respeito aos aspectos que escolhemos 
analisar – outras técnicas também foram presentes, no entanto, para lançar um 
olhar mais aprofundado para o objetivo, foi necessário realizar um recorte e 
apresentar apenas a presença de duas.

Cada instrumento, assim como os ritmos e melodias exploradas, apesar de 
não possuírem significações por si só, assumiram, neste contexto, uma função de 
reforçar a temática explorada no filme, assim como a noção de identidade cultural 
nordestina, que está presente no imaginário do público. Todos esses elementos, 
ainda que sutilmente, auxiliam o leitor a imergir no contexto regional da narrativa 
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e também a criar laços de afetividade com a referida cultura, tendo em vista que 
as narrativas fílmicas anteriores ao “Auto da Compadecida” (2000) e até mesmo 
as narrativas literárias anteriores ao livro de Suassuna (1956) não abordavam 
a temática regional nordestina explorando aspectos diferentes das mazelas 
sociais e do sofrimento vivenciado por elas. Portanto, sugerir o cômico, apesar 
das dificuldades e despertar tais laços afetivos no público também são formas 
rompimento de paradigmas e de resistência. 

O movimento de promover humor mesmo nas dificuldades, é algo 
característico do povo brasileiro, não apenas nas produções cinematográficas ou 
literárias, mas no próprio contexto cultural como um todo. Sobre isso, o próprio 
ditado popular sugere: “No Brasil, tudo acaba em samba”. Apesar do teor crítico 
do ditado, destacamos para o contexto, a habilidade de resiliência do povo 
brasileiro, não apenas no cenário artístico, que consegue estabelecer o diálogo 
entre o dramático e o cômico de uma maneira tão consistente.
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Capítulo 7

Leitura de Charges como Possibilidade  
de Prática Multiletrada na Escola

Djanes Lemos Ferreira Gabriel 
Elizandra Dias Brandão

Introdução
Neste capítulo, apresentaremos uma discussão sobre a charge, na modalidade 

própria de comunicação que conjuga os signos gráficos, visuais e linguísticos. Por 
meio da prática multiletrada, a produção de charges se pauta pelos acontecimentos 
de maior evidência da esfera social proporcionando releitura singular, marcada 
por questionamentos críticos, irônicos e satíricos as quais devam proporcionar ao 
leitor diversas formas de leitura.

Com a disseminação das novas tecnologias, é cada vez mais evidente que as 
diferentes linguagens passam a compor os textos que antes eram eminentemente 
verbais e hoje ganham uma nova configuração, produção, recepção e suporte, 
pois passaram a circular em ambiente virtual. Adequado a esse contexto, a escola 
precisa atender a essa nova realidade, incluindo o texto como base para o ensino 
de línguas, considerando as várias linguagens e peculiaridades das produções que 
circulam socialmente na atualidade.

A sociedade da informação requer sujeitos que saibam lidar com a velocidade 
e quantidade de informações que circulam por meio dos textos. Assim, a 
escola não pode se isentar da responsabilidade de formar cidadãos críticos que 
compreendam as diferentes linguagens constitutivas das práticas sociais de leitura 
e, nesse contexto, é necessário o desenvolvimento de novas estratégias para o  
manuseio e compreensão da leitura. 

Entende-se que o trabalho com textos multimodais favorece as práticas 
multiletradas na escola, pois assim o aluno terá possibilidade de interagir com 
uma multiplicidade de signos e produzir sentidos a partir de várias linguagens. 
Como explicita a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “para além da cultura 
do impresso (ou da palavra escrita), que deve continuar tendo centralidade na 
educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos, os 
novos letramentos” (BRASIL, 2018, p. 478) 

Considerando a importância dessas múltiplas linguagens na sociedade atual, 
os gêneros discursivos se apresentam como uma proposta de estratégia de ensino 
que viabiliza os multiletramentos. Entre os gêneros digitais, destaca-se a charge, 
um gênero multimodal, divertido e de grande circulação no meio digital.
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Desse modo, este capítulo tem como objeto de estudo a charge e pretende 
apresentar esse gênero discursivo como possibilidade de trabalho com as múltiplas 
linguagens em sala de aula.

O Gênero Charge
O gênero charge é um fenômeno que surgiu nos meios impressos e atualmente 

se expandiu por meio da internet e tende a recriar situações corriqueiras que 
ganham notoriedade e se transformam em ironia, crítica e humor. Destaca-
se, dessa forma, que a charge é um gênero discursivo porque é produzido para 
atender a uma situação de comunicação partilhada pelos interlocutores, que agem 
de forma colaborativa para a construção de sentido a partir desse gênero, bem 
como apresenta uma estrutura composicional e conteúdo temático. Além disso, 
vale ressaltar a relação dialógica das charges, porque surgem de uma interação e 
diálogo com outros textos a partir dos quais são reproduzidos. 

Para Bakhtin (2006[1997] p. 279):

a noção de dialogismo é o princípio fundador da linguagem, haja vista que toda 
linguagem é dialógica, ou seja, todo enunciado seja escrito ou falado, é sempre 
um enunciado de alguém para alguém. Ainda, segundo o autor, a dialogicidade é 
expressa não apenas pela presença de marcas alheias em toda a sua estrutura do 
discurso, mas também pelo fato do enunciador do discurso visar a um interlocutor, 
seja em diálogos ou em monólogos.

Como se sabe, o dialogismo é um elemento constitutivo da linguagem, pois 
todo enunciado é uma resposta a outro, já que os enunciados se constituem na e 
pela interação. O gênero charge dialoga com outros discursos, fazendo referência 
a outros fenômenos sociais, produzindo um jogo de palavras para construção 
de sentidos. Nesse sentido, Bakhtin (1997) reforça a natureza social, dialógica 
e ideológica do uso prático da língua e defende que a comunicação verbal só é 
possível por meio de algum gênero discursivo. Pondera Bakhtin (1997, p. 301) 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, 
todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente 
estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório dos gêneros do 
discurso orais (e escritos).

Assim, nos comunicamos por meio dos gêneros, que atendem ao nosso propósito 
de interação diária em todos os contextos. Portanto, incluir a leitura do gênero charge 
nas aulas de Língua Portuguesa é uma excelente estratégia para possibilitar o uso da 
linguagem em contextos reais, bem como a reflexão das semioses que constituem os 
textos multimodais, ampliando, assim, a leitura dos alunos.

Ensino de Língua Portuguesa e Multimodalidade
A charge é um gênero que circula em diversos meios e se caracteriza por 

ser constituído por várias semioses. Tanto na produção como na recepção do 
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gênero charge, faz-se necessário possuir um repertório de conhecimentos para sua 
compreensão, já que esse gênero explora vários recursos e requer do leitor um 
repertório de conhecimentos para possibilitar a compreensão que o texto requer.

A charge, geralmente, é um texto interativo, que explora diferentes estratégias 
de leitura, o que requer leitores multiletrados, provocando uma nova demanda para 
o ambiente escolar. Por seu caráter interativo e semiótico, esse gênero possibilita 
aos alunos uma forma diferenciada e mais complexa de interação com o texto, pois 
vai requerer o multiletramento. 

[...]as relações para se obter o sentido e conseguir interpretar esse gênero, uma 
vez que   as relações intertextuais da charge podem se estabelecer com textos 
verbais, visuais, verbais e visuais conjuntamente. Os textos chárgicos transmitem 
informações utilizando o sistema pictórico, ou sincreticamente o pictórico e o 
verbal. Os chargistas colocam neles suas opiniões, suas críticas a personagens e 
fatos políticos. (ROMUALDO, 2000, p. 86).

 
O ensino de Língua Portuguesa, na atualidade, deve ter como base os gêneros 

discursivos, considerando as múltiplas linguagens que constituem os textos. 
Assim, faz-se necessário que o espaço escolar inclua práticas multiletradas, já que 
não basta mais ler apenas o código alfabético. Então, é urgente que a escola tome 
a multimodalidade como objeto de estudo, para a promoção de sujeitos letrados.

É importante ressaltar, aqui, essa ampliação dos letramentos para a 
diversidade de linguagens e, nesse sentido, destaca-se o conceito bakhtiniano que 
amplia a noção de texto a várias linguagens, não apenas a linguagem verbal. Assim 
como o conceito de texto proposto por Koch (2018, p. 26), como “uma atividade 
interacional, visto que os interactantes, de maneiras diversas, se acham envolvidos 
na atividade de produção textual.” Esses conceitos vêm ao encontro da proposta 
aqui apresentada na abordagem e inclusão do gênero charge no ensino de língua 
portuguesa, considerando o seu caráter dialógico.

Dessa forma, no âmbito escolar, os gêneros multimodais podem subsidiar 
as atividades de leitura, assim como preceitua também a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), ao sugerir que o trabalho com textos deve ser feito com base 
nos gêneros do discurso e multimodalidade, abordando no eixo da leitura as 
práticas que decorrem da interação com textos escritos, orais e multissemióticos.

 A leitura no contexto da BNCC diz respeito não somente ao texto escrito, mas 
também a “imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) 
ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e 
cossignifica em muitos gêneros digitais”. (BRASIL, 2018, p.72).

Corroborando do mesmo sentido, Rojo (2013, p. 19) diz que “as imagens e o 
arranjo de diagramação impregnam e fazem significar os textos contemporâneos 
– quase tanto ou mais que os escritos ou a letra.” E acrescenta que a multiplicidade 
de linguagens é bastante evidenciada em textos que circulam no meio impresso 
ou nas mídias digitais. 
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Rojo (2013) explicita os sentidos da palavra “multiletramentos” de duas 
formas, uma referente à diversidade cultural de produção e de recepção dos textos 
e outra que diz respeito à diversidade de linguagens que constituem os textos. 

A autora acrescenta algumas características dos multiletramentos:
a) eles são interativos; mais que isso, colaborativos;
b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial 
as relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos 
textos[ verbais ou não]);
c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagem, modos,  
mídias, e culturas). 
Assim entende-se que os multiletramentos abrangem as várias linguagens 

de que o texto é produzido e o aspecto cultural que vai ser decisivo na sua 
produção e recepção, como também a interatividade que marca o caráter 
multimodal dos textos. 

Nesse sentido, amplia-se a concepção de leitura para além do verbal. 
Corroborando com essa ideia, Santaella (2012) sugere que não se deve restringir o 
ato de ler aos símbolos do alfabeto e acrescenta:

Assim, podemos passar a chamar de leitor não apenas aquele que lê livros, 
mas também o que lê imagens. Mais do que isso, incluo nesse grupo o leitor da 
variedade de sinais e signos de que as cidades contemporâneas estão repletas: 
os sinais de trânsito, as luzes dos semáforos, as placas dos estabelecimentos 
comerciais etc. Vou ainda mais longe e também chamo de leitor o espectador de 
cinema, TV e vídeo. Diante disso, não poderia ficar de fora o leitor que viaja pela 
internet, povoada de imagens, sinais, mapas, rotas, luzes, pistas, palavras e textos. 
(SANTAELLA, 2012, p. 12).

Isso reforça a importância dos textos multimodais como possibilidade de 
ampliação da leitura na escola, e o consequente desenvolvimento de sujeitos 
mais críticos quanto à leitura de imagens. Considerando o exposto, afirma-se que 
as charges oferecem essa possibilidade de leitura multissemiótica que, além do 
humor, leva o leitor a uma reflexão crítica, assim corroborando com o pensamento 
de Rojo (2012), quando assevera que a escola é um espaço de transformação de 
“consumidor acrítico” em “analista crítico”.  

 Charges na Sala de Aula
Trataremos, a partir de agora, da análise de três amostras do gênero charge 

com o intuito de evidenciar a relevância da articulação entre multimodalidade 
e letramento na escola, partindo de textos que circulam socialmente, fato que 
possibilita uma melhor e mais profícua leitura e consequentemente um nível 
elevado de letramento dos alunos. 
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Figura 1: Confetes de 202118

Destaca-se, inicialmente, que as charges são imagens formadas por uma 
linguagem mista, que unem-se para atingir um propósito comunicativo. A fig.1 é 
reproduzida e atualizada para atingir um novo propósito, nesse caso o de provocar 
a crítica, em que temos uma situação atualmente encontrada pelo mundo, que é o 
combate ao novo coronavírus, a partir da combinação de semioses do texto, podendo 
ser mostrada pela imagem de dois foliões no período de carnaval e a imagem simbólica 
da morte jogando o que poderia ser confete, no entanto são pequenos vírus. 

E com a parte verbal do texto “Confetes de 2021 – As águas vão rolar?”, a 
mensagem que a charge quer transmitir ganha um viés cômico que poderá ser 
entendida pelos interlocutores como: se sair de casa para pular o carnaval em 
tempos de isolamento social o número de infectados vai aumentar e haverá a 
possibilidade de grandes mortes, com isso muita gente vai chorar.

Destacamos que, apesar do tom humorístico das charges, há por trás da 
mensagem uma ideologia, um sentido que precisa ser ativado e recuperado 
pelo leitor de forma a reconhecer a crítica. Ao fazermos uma leitura da  
imagem com o que ela representa, podemos nos perguntar o que levou o autor a 
escolher essa charge. 

A imagem foi retirada do site “charges online”, e traz como enredo o carnaval 
que não poderia ser comemorado no ano de 2021, sendo comemorado por alguns 
foliões que não respeitaram as normas e proibições, devido ao contexto atual 
pandêmico que o mundo se encontra. 

Nesse sentido, leva o aluno a despertar seu repertório de leituras e sua 
criatividade a partir de inferências suscitadas pelas imagens, pois a charge, além 
de apresentar humor, pode estar criticando e denunciando uma situação social, 
que é a responsabilidade e o compromisso que cada um de nós cidadãos devemos 
ter, não sair nas ruas e escolher ficar em casa, respeitando a si e ao próximo. A 
charge, assim, reproduz a realidade vivida no contexto social atual e leva-nos a 
refletir sobre o que estamos passando atualmente.

18 Fig. 1:https://www.opopular.com.br/ acesso em 25/02/2021.
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Figura 2: Rir para não chorar19

Na fig. 2, temos uma crítica política em tom irônico, formada por uma charge 
retirada do site “charges online” publicada no Facebook do cartunista Gilmar, na 
qual se personifica o escândalo do leite condensado no governo Bolsonaro, o qual 
tem gastos de mais de R$ 15 milhões com leite condensado sendo um dos pratos 
preferidos do presidente, que é o leite condensado com pão. 

A parte não verbal do texto traz a imagem de uma vaca leiteira com seu coro 
formado pela bandeira do Brasil e seu rosto carrega um semblante triste e sofrido 
comparando-se, ou retratando a imagem da grande parte da população que hoje 
se encontra no país em meio a grande crise econômica devido à pandemia que o 
mundo está passando, ainda é possível ver dois cidadãos se alimentando nas tetas 
da vaca, pois é feita uma ironia, na qual quem tem vaca no país pode consumir 
leite condensado direto do animal.  

A parte verbal que leva a expressão “moça” escrita em meio às tetas da vaca para 
identificar a ironia e o jogo de sentidos que o leitor tentará recuperar para compreender 
a mensagem que o chargista ao produzir a charge quer transmitir. A palavra “moça” 
faz referência à marca “leite moça”, que possui grande notabilidade entre a população.

Figura 3: preços de combustíveis20

19 https://www.facebook.com/gilmar.cartunista acesso em 25/02/2021.
20 https://www.chargeonline.com.br/ acesso em 28/02/2021
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Na figura 3, a ironia é mostrada pelas porções verbal e não verbal da charge 
em que o preço da gasolina passa por mais um novo reajuste sendo o quarto nos 
dois primeiros meses do ano de 2021, situação que tem deixado a população do 
país assustada, inclusive devido ao momento de crise que o país se encontra. 
A parte não verbal traz a imagem do presidente atual Bolsonaro estampado na 
bomba de gasolina com revólveres disparando. 

A parte verbal da charge é mostrada pelas frases “preços dos combustíveis 
disparam”, “bang, bang, bang”, “faz arminha que passa”. Que, ao unir-se à parte 
não verbal, vai fazer com que o leitor compreenda, a intenção do chargista no 
contexto, assim  o leitor irá recuperar os sentidos ao fazer a leitura da charge. A 
partir desse reconhecimento, os leitores poderão formular comentários e formar 
opiniões sobre temas relevantes na sociedade. Nesse sentido, a charge faz uma 
crítica humorística, diante de situações reais e atuais que requerem do leitor 
posicionamentos, aguçando assim o seu senso crítico.

Quanto à forma e o conteúdo, afirma-se que as charges constituem um gênero 
textual bastante utilizado, pois combina a linguagem verbal com a linguagem não 
verbal, e pode indicar opiniões e juízos de valores, provocar o riso por parte de 
quem enuncia (chargista). É notável que não seja por acaso que cada vez mais as 
charges estejam presentes nos diversos meios e situações de comunicação como 
objeto de análises. O humor das charges ocorre quando a imagem e texto se associam 
perpassado de valores, ideologias e sentidos que são partilhados pelos interlocutores.

Observa-se, a partir das charges analisadas, que o texto verbal se apoia nas 
imagens para construir e inferir sentidos, fato que justifica a necessidade de leitores 
que dominem as múltiplas semioses que compõem as charges como gênero digital 
emergente que precisa estar inserido como forma de ampliar e melhorar as práticas 
de leitura, visando os multiletramentos dentro e fora da sala de aula.

Considerações finais
A partir da discussão apresentada ao longo do capítulo, afirma-se que 

a leitura de charges na escola se configura como uma importante estratégia de 
ensino de língua, pois é um gênero multimodal que possibilita uma ampliação 
na qualidade de leitura e compreensão dos alunos, a fim de se tornarem leitores 
críticos que tenham um olhar atento para as potencialidades das várias linguagens 
que perpassam os textos.

Levar os alunos a participarem de atividades de leitura que envolvam recursos 
verbais e visuais possibilita o senso de criticidade, fazendo com que o aluno crie os 
sentidos para o que está expresso no texto a partir de suas experiências e conhecimentos 
partilhados, entendendo que esses sentidos não estão somente na porção verbal do 
texto, mas se constituem a partir da leitura na relação texto/autor/leitor. 

Ressalta-se, nesse contexto, ainda, a mediação dessa leitura pelo profissional 
competente que vai permitir um trabalho mais exitoso de formação de leitores 
multimodais, daí se fala da importância da mediação docente nesse processo. 
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Depreende-se, assim, que o trabalho com gêneros multimodais, no caso, as charges, 
vai possibilitar um resultado exitoso na formação de leitores mais críticos e criativos. 

Diante disso, podemos considerar que o gênero charge possibilita o 
desenvolvimento da criatividade e interesse dos alunos, pois são textos que se 
aproximam da realidade social e cultural dos alunos.  Espera-se, com este estudo 
apresentado neste capítulo, ampliar a discussão e reflexão sobre as múltiplas 
semioses que compõem os textos e sua importância para o letramento a partir da 
multimodalidade do gênero charge.
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Capítulo 8

O Uso das Imagens para a Construção  
Narrativa do MV de K-Pop “What Do I Call You”,  

da Cantora Sul Coreana Kim Taeyeon

Ana Karolina de Melo Pessoa Oliveira
Helen de Sousa Oliveira

Introdução
O uso das imagens não é algo exclusivo do nosso tempo, as imagens 

participam da história do ser humano, desde as primeiras manifestações da 
civilização. É através deste recurso que o homem pode refletir sobre si, falar de 
seu meio, representar suas vivências, com o tempo foi por meio da imagem que 
o homem manifestou suas crenças, sua fé, em seguida foi através deste elemento 
que expressaram os ideais de belo, expondo-as em museus. 

Na atualidade, a produção e consumo de imagens tornou-se algo massivo, a todo 
momento estamos nos comunicando por meio do imagético, sempre criando novas 
possibilidades textuais que possam seguir as necessidades sociais. A comunicação, 
portanto, tornou-se capaz de unir diversos modos de leituras - como em textos 
verbais, não-verbais e até textos orais, construindo significações intersemióticas. 

Um dos grandes exemplos da atualidade, são os MVs (videoclipes coreanos) 
da indústria musical, popularmente conhecida como K-Pop, em que uma 
imagem positiva é vendida da Coreia do Sul, chamando a atenção de apoiadores 
internacionais, bem como usando elementos visuais e musicais. 

Para este capítulo, selecionamos um dos nomes que foram responsáveis pela 
expansão global do gênero musical, em destaque da segunda geração de artistas 
coreanos, o grupo Girls’ Generation e em especial a cantora Kim Taeyeon. Nestes 
termos, a seleção do corpus se dá seguindo três pontos principais: 1) Um artista sul 
coreano; 2) O artista precisa ter uma identidade visual consolidada na indústria 
musical coreana e 3) Um MV recente. Estes pontos nos auxiliaram a entender como 
o uso das imagens pode construir uma narrativa significativa ao unir elementos 
como o imagético e o musical. 

Usamos, então, a Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 
2006) como base para a pesquisa, somente no que se refere à metafunção 
composicional quanto ao valor da informação. Refletimos sobre a produção 
musical sul coreana, K-Pop, dentro dos pontos tratados por Maia (2017), então, 
entendendo um pouco mais acerca da produção massiva de videoclipes, para 
compreender de forma mais aprofundada sobre a popularização dos MVs de 
K-Pop, em leituras como Nercolini e Holzbach (2009).
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Assim, selecionamos um MV de K-Pop, a produção intitulada “What Do I Call 
You”, da cantora sul coreana Kim Taeyeon, integrante do grupo Girls’ Generation, 
com o intuito de compreender como as imagens estabelecem uma narrativa que 
é construída por meio do conjunto de elementos imagéticos e dos elementos 
musicais, bem como cortes de cenas, movimentos de câmera, cores escolhidas, etc.

A Gramática do Design Visual e a Metafunção Composicional
O uso das imagens sempre foi um artifício muito utilizado em diversas 

sociedades e contextos, desde o início das civilizações como forma de representar 
o meio, usado como artifício religioso e até em museus. As imagens trilharam 
um percurso histórico junto à humanidade, refletindo crenças, o meio, política 
e até como o homem enxerga a si mesmo. O moderno, por sua vez, é marcado 
pela produção e consumo dos mais variados textos imagéticos, constantemente 
novos textos que usam do recurso visual surgem, apropriando-se de necessidades 
sociais, como afirma Oliveira (2020, p. 3) “as imagens estão por toda parte, sempre 
estabelecendo sentido, comunicando, conectando, emocionando”.

Ao compreender que o uso das imagens é tão característico de nosso século, 
começam a ser pensadas metodologias de análise que possam compreender os 
“vários modos semióticos” (GUALBERTO, 2013, p. 4). Esse uso constante entre 
o texto verbal e pictórico, como categoriza Biasi-Rodrigues e Nobre (2010), que 
cria movimentos para o texto multimodal, ou seja, textos que usam múltiplos 
modos semióticos, logo o contemporâneo começa a se preocupar em um modo 
de analisar essa pluralidade textual, assim como há gramáticas específicas para 
processos na produção de textos verbais é importante que haja para textos não-
verbais (PETERMANN, 2005, p. 2).

Então, inspirados nos parâmetros de análise de Halliday, em especial a 
Gramática Sistêmico Funcional, bem como as categorias estabelecidas nas três 
metafunções (metafunção ideacional, metafunção interpessoal e metafunção 
textual), Kress e Van Leeuwen organizam uma gramática que possa estender as 
análises a essas múltiplas significações, “tornando-se um instrumento de apoio 
para os estudos linguísticos quando os objetos de análise forem textos/gêneros 
multimodais constituídos, no mínimo, pelos códigos semióticos verbal e visual” 
(BIASI-RODRIGUES, NOBRE, 2010, p. 93).

Percebendo que os elementos que compõem os textos não-verbais possuem 
regularidades que constroem significação (PETERMANN, 2005), Kress e Van 
Leeuwen formulam a Gramática do Design Visual, assim como, sistematizam 
três metafunções: representacional, interativa e composicional. Cada metafunção 
terá um olhar particular para aspectos diferentes da imagem. Dessa forma, as três 
fornecem uma visão ampla sobre o texto imagético. Para este capítulo, iremos nos 
ater ao que se refere à metafunção composicional, em especial o que se refere ao 
valor da informação, como pode ser observado na imagem abaixo:
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Figura 1: Tabela do valor da informação dentro da metafunção composicional

Fonte: (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 197)

Os autores trazem o quadro que se preocupa em organizar as informações 
presentes na imagem em margens. No centro, segundo os pesquisadores, 
estariam as informações que precisam de mais ênfase, destaque. A margem 
superior (ideal) está relacionada ao campo das ideias, a tudo que é idealizado, 
sobrepondo-se à margem inferior (real), que traz o que é concreto. Assim, a 
margem esquerda (velho/given), refere-se a informações velhas, onde pressupõe-
se que já são de conhecimento do leitor, enquanto à margem direita (novo/new) 
estão acopladas informações que são novas, inéditas, bem como tudo que for 
desconhecido (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006).

Desse modo, a metafunção composicional, além de compreender o texto 
imagético quanto à sua composição, relaciona o que pode ser materializado nas 
margens da imagem com o contexto que o texto foi produzido, observando que 
as interpretações possíveis são derivadas não de uma análise única, “a leitura 
de imagens não é fixa, pois depende dos fatores históricos, sociais, as crenças, 
ideologias que o leitor está imerso; pessoas de lugares diferentes no mundo podem 
ter diferentes interpretações acerca de uma mesma imagem” (OLIVEIRA, 2020, p. 
7). A significação, portanto, é realizada compreendendo que há um autor, e este 
está inserido em um contexto social, assim como o leitor que tem contato com o 
texto em questão possui uma percepção acerca do seu meio; tais considerações 
podem ser somadas às significações possíveis que cercam a produção do texto - 
suporte, época, etc. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006).

A Onda Hallyu: O K-Pop e seu Impacto Global
O Korean Pop, conhecido pela sigla K-Pop e suas variantes k-pop, kpop, Kpop, 

entre outras, está relacionado geralmente à música proveniente da Coreia do Sul, 
trata-se de um gênero que compreende uma grande variedade de estilos musicais 
que vão desde rap, hip hop, música eletrônica, dance-pop, rock, R&B, até baladas. 
Amaral ainda destaca que

Algumas características desse gênero musical são: gênero híbrido, pois o kpop se 
mistura com outros gêneros; frases em inglês (ou em outras línguas), que geralmente 



Trilhas da Linguagem: Do Verbal ao Multimodal128

se encontram nos refrões das músicas; coreografias, que é uma característica 
marcante desses grupos, onde são bem trabalhadas e a moda, com roupas, cabelos 
e acessórios nos quais os idols, que são os cantores e cantoras, ditam a moda da 
juventude sul coreana. (2017, p. 32)

Um outro traço marcante do K-Pop é o apelo visual. A cada retorno, que na 
indústria é chamado de comeback, os grupos aproveitam todas as oportunidades 
para cativar o público através das cores e composições, as explorando e expressando 
o tema proposto em fotos conceituais, figurino dos artistas, capa dos álbuns, vídeos 
musicais e onde mais puder ser aplicado (MAIA, 2017, p. 14). 

Dentro do gênero K-Pop, os produtos relacionados à música não são o único 
interesse do público, o sistema idol exige que cada artista se aproxime ao máximo da 
perfeição, segundo os paradigmas de beleza asiáticos, tanto em questão de estética, 
quanto em comportamento e performance. Em cada grupo, existe um mundo a ser 
explorado, são realizadas reuniões virtuais e produzidos diversos conteúdos para 
as redes sociais que incitam o engajamento do público, que fielmente acompanha 
cada nova atualização (MAIA, 2017). 

Tais fatores tornaram do K-Pop um gênero musical cuja popularidade cresceu 
em alta velocidade dentro e fora da Coreia do Sul. No ano de 2016, houve um 
investimento abundante nas políticas culturais do país, resultando na reversão da 
queda da indústria de música, tornando-o o maior vendedor de singles online do 
planeta (BELUS, 2016 apud AMARAL, 2019, p. 32). Além disso, em 2012, o primeiro 
vídeo do YouTube a chegar ao número de um bilhão de visualizações foi do rapper 
coreano PSY com Gangnam Style.

A Supremacia dos Girls Group’s como  
SNSD e a Cantora Kim Taeyeon

Apesar da popularidade do K-Pop, ele é um gênero recente e a estreia do 
grupo Seo Taiji and Boys em 1992 é considerado o seu marco inicial. Um dos seus 
integrantes foi o produtor musical e cantor Lee Soo-Man, que fundou a empresa 
S.M. Entertainment em 1995, sendo esta considerada hoje uma das três maiores da 
indústria musical coreana, ao lado da YG Entertainment, fundada por Yang Hyun-
Suk em 1996, e da JYP Entertainment, criada por Park Jin-Young em 1997 (AMARAL, 
2019). Esse conjunto de três empresas são conhecidas como “Big 3”, vale ressaltar 
que o título é exclusivo destas três empresas (SM, JYP e YG), pois foram elas que 
criaram o K-Pop, formaram o sistema de idol, restabeleceram a indústria musical 
coreana e reverteram a imagem negativa que a Coreia do Sul tinha ao redor do 
mundo, por conta dos confrontos políticos. 

Maia (2017) menciona que a chamada Hallyu Wave ou Onda Hallyu começou 
no que é denominado de “segunda geração do K-pop” com grupos como o Super 
Junior (2005), BIGBANG (2006), Wonder Girls (2007), Kara (2007), 2NE1 (2009) e 
um dos principais líderes da expansão internacional da cultura sul coreana, o 
grupo feminino Girls’ Generation (2007). A Hallyu Wave deu início a expansão do 
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K-Pop além das barreiras de seu país de origem, esse movimento, que iniciou com 
diversos grupos da “segunda geração”, popularizou o estilo em países que eram 
rivais políticos, a exemplo o Japão, doravante estendendo o sucesso do K-Pop de 
forma massiva e global com turnês rentáveis ao redor do mundo.

O Girls’ Generation é um girl group (grupo formado apenas por garotas) 
considerado um dos maiores da história do K-Pop e chamado de “girl group da 
nação”, estreou em 2007 com nove integrantes - Taeyeon, Seohyun, Tiffany, Sunny, 
Hyoyeon, YoonA, Yuri, Sooyoung e Jessica - com a música Into the new world 
(PÓSS, 2019). A música ganhou uma relevância muito grande no país ao longo dos 
anos, chegando a ser utilizada em protestos por estudantes da Universidade Ewha 
em favor do corpo estudantil feminino da instituição (RAIMUNDO, 2018), desse 
modo o grupo, juntamente com outros nomes da segunda geração, trouxe espaço 
e visibilidade a garotas dentro da indústria musical, tornando-se um símbolo do 
K-Pop e inspiração para as gerações posteriores.

Em 2009, foi lançada Gee, a qual foi considerada pelo Melon, uma das mais 
importantes plataformas musicais da Coreia do Sul, como a música mais popular 
da década (PÓSS, 2019). Em 2011, o Girls’ Generation ganhou o prêmio de artista do 
ano no Mnet Asian Music Awards, o evento de premiação musical mais importante 
do continente asiático, sendo o único grupo feminino a ter esse feito (KERTSCHER, 
2011). A música I got a boy, lançada em 2013, foi considerada pela Billboard como 
uma das 100 músicas que definiram a década e mencionada como “Bohemian Rapsody 
do K-Pop” (HERMAN, 2019), seu vídeo musical venceu ainda a categoria de melhor 
vídeo no YouTube Music Awards, mostrando que além dos prêmios recebidos em seu 
próprio país, o grupo também era popular internacionalmente (GLOBO, 2013).

Vale ressaltar que o Girls’ Generation superou a marca de 100 vitórias em 
programas musicais e desbancou Little Mix, Fifth Harmony e Spice Girls em vendas 
digitais, além de ser o primeiro grupo feminino a ter cinco vídeos musicais com 
mais de 100 milhões de visualizações no YouTube (PÓSS, 2019). 

Uma das integrantes mais ativas na carreira musical atualmente é a Kim 
Taeyeon, líder e vocalista principal do girl group da nação. Póss (2019) relata que 
a artista estreou solo em 2015 com o mini álbum I, alcançando o primeiro lugar 
no Billboard World Albums e que a cantora detém o título de “Rainha das OSTs” 
e “Vocal Queen” por seus recorrentes trabalhos nas trilhas sonoras originais de 
filmes e dramas coreanos, bem como na versão do idioma para a canção Into the 
unknow, para o Frozen 2 (PÓSS, 2019).

Tanto o Girls’ Generation quanto a vocalista e membro do grupo Taeyeon 
mostraram, com seus trabalhos, a sua relevância no cenário do K-Pop, trazendo 
um legado com uma série de prêmios e títulos, bem como a conquista do 
espaço feminino em uma indústria que valoriza majoritariamente os homens, 
influenciando, inspirando e abrindo caminho para as mulheres na indústria 
musical da Coreia do Sul.
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O Uso das Imagens para a Construção Narrativa dentro dos MVs
Music Video, doravante MV, é o nome dado aos videoclipes produzidos dentro 

do pop asiático, em destaque as produções musicais coreanas. O videoclipe, 
a priori, “surge para vender um pacote completo: música e imagem do artista. 
Como ferramenta de apelo mercadológico, o videoclipe também influencia 
comportamentos e dita moda” (CORRÊA, 2006, p. 2). Observando que os 
videoclipes são de fato produtos criados pela indústria musical para popularizar 
a imagem de um cantor, grupo ou banda, vale destacar que mesmo os MVs 
coreanos, a exemplo as produções visuais do grupo Girls’ Generation, utilizam-se 
de elementos intersemióticos para a composição do todo. Nercolini e Holzbach 
(2009) apontam que as primeiras experiências para o surgimento do videoclipe 
foram relacionadas a sincronização do som com a imagem em um tempo menor ao 
que seria produzido no cinema, popularizando-se juntamente com o surgimento 
da MTV e divulgando de forma massiva as bandas de rock, a exemplo, o videoclipe 
Bohemian Rhapsody que foi o ponto de partida para o investimento nas produções 
deste gênero, consolidando-o na indústria cultural (2009, p. 51).

O uso da internet começa a globalizar a produção dos videoclipes, agregando 
o ver ao ouvir e os distribuindo nas mais variadas plataformas e suportes, pois 
“no ambiente da convergência midiática, podemos observar que o videoclipe está 
inserido no cotidiano das pessoas na TV, na internet, nos shows, nos celulares, em 
multiplataformas” (MÉDOLA e CALDAS, 2014, p. 126). Portanto, como exploram os 
autores, o videoclipe precisa usar dos elementos para construir narrativas, unindo 
o som e as imagens, bem como recursos da produção cinematográfica (cortes, 
enquadramentos, roteiro, figurinos, etc) para que haja a significação do clipe.

O pop coreano utilizou deste recurso e das plataformas de streams como o 
YouTube para popularizar a onda Hallyu, fornecendo uma visão positiva para a Coreia 
que havia passado por um período político conturbado. O girl group Girls’ Generation 
foi um dos pioneiros na distribuição em massa dos MVs do K-Pop, contribuindo para 
o cenário midiático, não só coreano, como global, com sua identidade visual única 
e a construção narrativa realizada em seus MVs. Grupos como o Girls’ Generation, e 
seus recordes nas diversas plataformas de streams, pavimentaram o caminho para 
que novos grupos tivessem seu espaço no mercado mundial, em destaque grupos 
femininos que ainda não tinham tanto espaço na indústria.

O Girls’ Generation, bem como cada integrante que o compôs, conseguiu 
deixar o seu legado no mercado musical. Desse modo, as integrantes criaram 
sua imagem midiática, demonstrando as diversas possibilidades que podem ser 
relacionadas ao grupo como um todo. Destacamos, então, a integrante e também 
cantora solo Kim Taeyeon, que “como uma das vocalistas mais populares da 
Coreia do Sul, as baladas e canções pop de Taeyeon têm aparecido regularmente 
em várias paradas da Billboard desde que ela começou a lançar música solo 
separada de sua carreira como membro do Girls’ Generation”, segundo Tamar 
Herman, em seu texto para a Billboard em 2017.
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Os MVs que compõem a carreira solo da artista Kim Taeyeon, além de 
possuírem milhares de reproduções nas principais plataformas de streams, 
constroem de forma particular narrativas que podem ter sua significação na relação 
constante do musical e do visual.

Metodologia e Análise de Dados
Selecionamos o corpus mediante os critérios: 1) Um artista sul coreano. 

Observando que queremos compreender como o uso das imagens constroem 
narrativas nas produções midiáticas coreanas. 2) O artista precisa ter uma identidade 
visual consolidada na indústria musical coreana. Tal ponto pode ser concretizado 
quando selecionamos um dos principais nomes da indústria coreana, que possui 
cerca de 14 anos de carreira e uma identidade visual característica. 3) Um MV 
recente. Pois, nos preocupamos em entender como as construções narrativas são 
formadas na atualidade, por isso um MV mais próximo da data de análise. 

Desse modo, a seleção do clipe “What Do I Call You” foi realizada e, para ter 
uma análise mais minuciosa, prints do MV foram produzidos e coletados a fim de 
compreender de fato como o posicionamento dos elementos nas imagens, bem 
como a letra da canção e o movimento de câmera nas cenas podem moldar uma 
narrativa intersemiótica entre os diversos elementos presentes nos MVs.

Figura 2: Início do MV “What Do I Call You”

Fonte: Reprodução.

O MV “What Do I Call You” inicia-se com a Kim Taeyeon deitada, com um 
olhar desanimado, como se estivesse despertando, a cena seguinte remete ao que 
seria a visão da nossa narradora-personagem (caracterizamos assim, por ser a 
cantora e personagem principal do MV), uma imagem embaçada de um rapaz 
saindo por uma porta, em um plano inclinado. 

A posição dos elementos, em uma leitura da Gramática do Design Visual, 
começa apontando que há duas informações em destaque, centralizadas na 
imagem, primeiro a Taeyeon e depois o rapaz no plano inclinado. Entendendo que 
a margem inferior se refere ao plano real, percebemos, na segunda imagem, que 
algo foge dessa organização, pois o rapaz posicionado em um ângulo horizontal 
indica que algo está errado, que a realidade da personagem, aquilo que ela 
considera de mais concreto, encontra-se de certa forma em desequilíbrio. 
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Nessas duas cenas não há a presença do elemento musical, apenas um leve 
ruído do abrir e fechar da porta. Entretanto, o contexto é alterado com o início da 
canção (Hello neon stranger/ Olá, você é um estranho), quando a solista está com 
um novo visual e com a paleta de cores mais voltada para tons frios, como o azul.

Figura 3: Taeyeon acordando.

Fonte: Reprodução.

Taeyeon desperta, com os olhos voltados para a margem superior e seu corpo 
posicionado da esquerda para a direita, e percebemos que algo está diferente das 
cenas anteriores. Ao encarar a margem superior, somando com a letra da música 
em que descreve “Olá, você é um estranho/ Não há mais nada além de memórias e 
memórias”, o discurso da letra é enfatizado com a personagem encarando o plano 
das ideias, do imaginário, em seguida, encarando ao seu redor, percebendo-se 
sozinha, contrapondo-se à figura da personagem nas cenas anteriores.

Figura 4: Divisão entre o claro e o escuro.

Fonte: Reprodução.

Em seguida, a personagem encontra-se em um novo cenário que nos remete a 
uma cozinha, ela está posicionada na margem direita, com um fundo iluminado por 
uma ampla janela e atrás de si um plano mais escuro. A Gramática do Design Visual 
aponta que o plano direito abrange as informações que são ainda desconhecidas, 
o campo do novo. Como a letra vai gradualmente narrando, a personagem saiu 
de um relacionamento e está em busca de uma forma de seguir em frente, o fundo 
iluminado à direita aponta esse futuro desconhecido, mas esperançoso, que 
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contrasta com a escuridão da margem esquerda, do passado que ela teve neste 
relacionamento. A câmera, então, constrói a cena de modo que sejamos um mero 
expectador que está fora do cômodo, apenas a observando de longe. 

Figura 5: O bilhete.

Fonte: Reprodução.

Na sequência, a personagem está centralizada enquanto faz a leitura de um 
bilhete, cujo conteúdo nos é explicitado na tela em primeiro plano, na margem 
central, fornecendo valor à informação de destaque, em que é dito: “Caro cliente, 
a primeira coisa que precisamos que você faça é coletar tudo o que possui e 
que tenha alguma relação com ele. Obrigada.”. As palavras foram digitadas em 
laranja, cor que pode ser associada ao incentivo da ação, do movimento, o que se 
relaciona ao objetivo das instruções dadas pelo bilhete de tomar a atitude física 
de reunir aquilo que a faça lembrar do antigo relacionamento, mas também de 
decidir superá-lo emocionalmente.

Figura 6: Selecionando os pertences que a prendem no passado

Fonte: Reprodução.

Há uma sequência de cenas que manifestam que a personagem decidiu seguir 
as orientações anteriores, nas quais ela procura pela casa os itens relacionados às 
memórias que é aconselhada a deixar para trás, como uma miniatura de panda, 
que ela segura enquanto canta os versos “Do que devo te chamar?/ Você é um 
estranho agora”, e em poucas cenas seguintes, vemos que, na foto que ela guarda, 
o parceiro não está com o rosto exposto, mas ganha uma máscara do mesmo 
animal da miniatura. Essa substituição acontece durante todo o MV, conforme 
poderá ser observado na continuidade da análise. Taeyeon manifesta através da 
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não visualização do rosto do antigo amor que agora ele se trata de alguém que ela 
já não reconhece, como a própria citou, um estranho. A letra da música, que agora 
está no refrão, menciona ainda que existe uma dúvida quanto a esquecer o que 
foi vivido, manifestado através dos versos “Eu deveria agir/ como se nada tivesse 
acontecido?/ Costumávamos nos abraçar tão forte.” 

Figura 7: Dualidade sentimental da personagem.

Fonte: Reprodução.

A dúvida de Taeyeon fica ainda mais explícita quando, ao levar uma caixa 
com seus objetos para um determinado local, ela se posiciona entre duas pessoas. 
À esquerda, um homem também com uma caixa olha para um dos elementos 
dela com tristeza, saudosismo e apego, enquanto à direita, a mulher lê um livro 
com uma expressão decidida e sem levar nenhuma bagagem. A personagem olha 
para ambos demonstrando aparente indecisão sobre qual caminho deveria seguir: 
continuar presa ao passado ou superá-lo. 

Tais informações podem ser consideradas ao levar em consideração o que 
prediz a GDV, entendendo que na margem esquerda localizam-se informações 
passadas, que já são de conhecimento do público, onde percebemos um 
personagem que também está com uma caixa e expressão de saudosismo, como se 
ainda estivesse preso ao seu passado, bem como acima de sua cabeça um quadro 
de uma noite escura, reforçando a ideia desse passado sombrio que a personagem 
acaba de passar. Contrapondo esse lado, a personagem principal encara a 
margem direita da imagem, onde é possível enxergar uma mulher com uma 
postura oposta do personagem saudosista, esta tem uma postura ereta, decidida, 
possui apenas um livro como bagagem, correlacionando-se com o quadro acima 
da mulher, um quadro iluminado de um jardim florido. Dessa forma, na margem 
ideal, percebemos uma lâmpada ligada, entendendo que a GDV descreve essa 
margem como o campo que se posiciona as informações a serem idealizadas, 
pensadas, entendemos que a lâmpada está ali reforçando essa significação de que 
a protagonista precisa tomar uma decisão.
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Figura 8: Momento de decisões.

Fonte: Reprodução.

Ainda no mesmo cenário, entra uma profissional vestida de branco que traz 
consigo uma prateleira móvel com diversas espécies de plantas. Vale ressaltar que 
elas possuem recipientes variados que podem indicar que pertencem a indivíduos 
diferentes. As plantas podem remeter ao crescimento e à evolução que é necessária 
que a personagem alcance, destaca-se que o movimento dos personagens nesta 
cena é da esquerda para a direita, representando que essa nova fase da personagem 
será alcançada indo à margem direita, que, segundo a GDV, representa o futuro, 
algo novo que vai lhe ocorrer.

Figura 9: Início do processo de apagar o passado.

Fonte: Reprodução.

A sequência traz consigo um cenário amplo, iluminado, florido e repleto de 
plantas, continuando a associação ao crescimento que essa experiência proporcionará 
à personagem, e que mais uma vez nos remete ao quadro florido que estava com a 
mulher da cena anterior, indicando que aquela já passou pelo processo necessário 
para florescer e se tornar mais confiante e resoluta. É possível observar que, no centro 
da mesa, ao lado do globo de neve, há uma planta de pequeno porte, simbolizando a 
personagem Taeyeon que ainda não superou o antigo relacionamento. Na margem 
central, em uma reflexão acerca da GDV, percebemos um abajur, que contrasta 
com o foco de luz que estava na cena anterior (margem superior), agora o objeto 
que indica a sua tomada de decisão está centralizado na cena, que para Kress e Van 
Leeuwen (2006) indica que é a informação mais importante da imagem, doravante 
a decisão que está sendo tomada na cena em questão.
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Figura 10: A tela que passa as memórias da personagem.

Fonte: Reprodução.

Uma televisão centralizada em primeiro plano exibe as memórias do 
relacionamento da personagem, o equipamento é um modelo antigo, reforçando 
a sua relação com o passado. O casal está posicionado na mesma cozinha que 
foi retratada no início do MV e esse momento é acompanhado da letra “Porque 
isso não é natural/ Eu te ver todos os dias/ Você é só alguém conhecido agora” 
corroborando a ideia de que a imagem se trata de uma lembrança de Taeyeon que 
agora ela deseja esquecer, essa informação pode ser reafirmada ao perceber que a 
TV está com sua tela posicionada em direção a margem esquerda, que representa 
o passado sendo rememorado.

Figura 11: Lembranças da personagem através do caderno vermelho.

Fonte: Reprodução.

É revelado então que o objeto ao qual estão ligadas as memórias da 
personagem é o caderno vermelho que ela levou, pois segue-se uma sequência 
de flashes nos quais o caderno folheado e as memórias de Taeyeon vão passando 
pela tela, parando em um momento que retrata o parceiro à margem esquerda, 
representando o passado, e Taeyeon à direita. Enquanto o parceiro está usando 
roupas com cores mais sóbrias, a personagem utiliza um moletom vermelho assim 
como seu caderno. Como foi revelada a ligação entre o caderno e as memórias, 
ambos escrevem cada um no seu próprio, simbolizando as lembranças que 
estão construindo juntos. Ainda atentando para as cores, o fato do caderno da 
protagonista ter a cor vermelha e o do parceiro a cor branca pode significar que 
o sentimento era unilateral, uma vez que o vermelho é ligado ao amor, romance 
e paixão e somente ela está sendo representada com essa cor, o que resultou no 
término, uma decisão tomada por parte dele.
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Figura 12: As memórias confundidas com a realidade.

Fonte: Reprodução.

O casal é levado ao cenário onde Taeyeon estava anteriormente para se livrar 
das memórias. O local está menos iluminado em comparação ao que foi mostrado 
e o parceiro está próximo de onde os objetos são colocados para serem apagados. 
A personagem está com um figurino diferente dos que foram trazidos até então, 
agora com uma blusa rosa. Logo, é possível chegar a mais uma representação de 
Taeyeon diante da situação. O moletom vermelho representa a Taeyeon do passado, 
apaixonada e sonhadora; o terno, a Taeyeon do presente decidida a superar, mas 
essa nova caracterização traz um lado da protagonista que está desesperada para 
impedir que tudo seja esquecido. O fato da personagem ainda segurar suas mãos 
que este lado da personagem sente dificuldade em deixar o passado, ideia que é 
reforçada com a volta do refrão. Entretanto, o parceiro desaparece mesmo assim, 
pois a escolha foi feita e ela precisa seguir em frente.

Figura 13: Tentativa de recuperar as memórias.

Fonte: Reprodução.

Essa parte de Taeyeon, representada pela caracterização com a blusa rosa, 
não desistiu e o cenário, cada vez menos iluminado, traz agora uma máquina de 
pegar ursinhos, na qual se encontra o caderno das memórias. Essas máquinas são 
conhecidas pela dificuldade de serem vencidas, o que remete ao fato de que a 
personagem encontra dentro de si ainda um lado que não deseja que essa Taeyeon 
consiga recuperar as lembranças. É possível observar que as flores estão crescendo 
cada vez mais em relação às cenas anteriores, corroborando que, apesar do desespero 
dentro de si, a personagem também possui um lado que está superando tudo.
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Figura 14: O túnel do tempo.

Fonte: Reprodução.

Taeyeon então corre por um corredor que funciona como um túnel do tempo, 
uma vez que em cada porta está nomeada com um período. O percurso da personagem 
está direcionado para a esquerda que traz a percepção de que ela corre para o 
passado, segundo uma análise possível da Gramática do Design Visual. Sua expressão 
demonstra aflição e angústia, quando ela finalmente chega ao fim do corredor. 

Ao abrir uma das portas, Taeyeon se vê dentro de uma memória, aparentemente 
uma festa de aniversário, na qual a personagem está feliz e se diverte com confetes. 
Outros convidados estão com máscaras, sugerindo que eles também são pessoas 
com quem ela não mantém mais contato, assim como o antigo parceiro. 

Figura 15: Memória.

Fonte: Reprodução.

Entretanto, de volta ao cenário da máquina, ao redor da personagem, caem 
flocos de neve que simulam os confetes do aniversário. A protagonista, que está 
centralizada, possui agora um olhar perdido, desesperançoso, direcionado para 
cima, para o campo das ideias, percebendo que aquela memória não era mais real, 
e, portanto, não podendo mais se apegar a algo que passou.

Figura 16: Superação.

Fontes: Reprodução.
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O desfecho vem com a personagem acordando, mas diferente do início do 
MV, ela não encara o campo das ideias. Sua expressão agora carrega leveza e a 
personagem arrisca um sorriso enquanto encara um objeto, que descobrimos, 
no foco seguinte, que é uma folha dobrada, indicando então que a personagem 
guardou consigo uma lembrança dentre todas as outras que foram apagadas. 
Portanto, surge a reflexão de que, mesmo quando ocorre a superação de um 
relacionamento, não é possível excluir tudo o que aconteceu da nossa memória. 
Ao contrário de uma folha que poderia estar aberta, em fácil acesso, o fato da folha 
estar dobrada traz a mensagem de que ela não será mais uma memória recorrente, 
que poderá ser guardada uma vez que permanece ali.

Considerações Finais
Os MVs musicais são produções em massa que usam dos elementos 

imagéticos e sonoros para construir narrativas com temas contemporâneos. As 
informações dispostas nas margens das imagens possuem uma significação, 
um valor informativo, como podemos observar em reflexões promovidas pelos 
autores Kress e Van Leeuwen (2006). 

A popularização massiva dos videoclipes oportunizou que novas narrativas 
fossem contadas dentro de poucos minutos, em que os produtores poderiam usar 
de recursos imagéticos e sonoros para construir essas significações possíveis. Desse 
modo, o movimento da câmera, o posicionamento dos elementos e personagens 
nos planos imagéticos, bem como cortes de cenas, cores, cenários e figurinos, 
compõem a significação do MV como um todo.

Os MV’s não serviram apenas para popularizar o trabalho dos artistas em 
questão, mas para trazer uma imagem positiva para a Coreia do Sul. Deste modo, 
podemos citar o Girls’ Generation e a cantora Kim Taeyeon como artistas pioneiros 
na distribuição em massa da onda Hallyu, assim como dois dos principais nomes 
para pavimentar o K-Pop fora do seu país de origem, transformando o estilo 
musical coreano em algo global.
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Capítulo 9

Livro Didático: Uma Análise sob a Perspectiva  
do Multiletramento e da Multimodalidade

Darkyana Francisca Ibiapina 
Lafity dos Santos Alves

Introdução
Neste capítulo, analisaremos como o livro didático ‘Linguagens’, direcionado 

aos alunos de oitavo ano, de autoria de William Cereja e Carolina Dias Vianna, 
e publicado pela editora Atual engloba tanto a multimodalidade quanto os 
multiletramentos em sua proposta de ensino. 

Consideramos a multimodalidade na perspectiva de Van Leeuwen (2011, p. 
668), que consiste no “uso integrado de diferentes recursos comunicativos, tais 
como a linguagem, imagem, sons e música em textos multimodais e eventos 
comunicativos”, e os multiletramentos, como um conjunto de práticas sociais, 
esferas (domínios) e usos dos diferentes códigos de linguagem e tecnologia que 
“envolvem a recepção, a reflexão, a avaliação, a crítica e a produção de sistemas de 
significação, com vistas a permitirem aos indivíduos ou grupos demarcarem seu 
lugar no mundo”. (GOMES, et al., 2019, p. 20).

Ancoramo-nos na ideia de que a comunicação e a interação não ocorrem 
efetivamente e unicamente pela linguagem verbal, mas, também, pela forma de 
comunicação não verbal. Acreditamos que as práticas multimodais e a pedagogia dos 
multiletramentos são cruciais para que possamos propiciar um ensino que vislumbre 
tanto a compreensão, como a produção de práticas de linguagem semiotizadas (THE 
NEW LONDON GROUP, 1996; KRESS; VAN LEEUWEN, 1996). Entendemos, assim, 
que os “novos” tempos digitais exigem de nós, educadores, materiais didáticos que 
preparem nossos alunos para os novos modos e os novos meios de interação social.

Nesse sentido, observa-se que a pedagogia dos letramentos e multiletramentos 
visa não apenas ao ensino de uma língua, mas objetiva formar cidadãos capazes de 
posicionarem-se criticamente, abertos às diversidades culturais e preparados para 
lidar com diferentes realidades (THE NEW LONDON GROUP, 1996). O Grupo 
Nova Londres (1996) acrescenta que o ensino sob o enfoque do multiletramento 
se faz necessário uma vez que há uma “crescente multiplicidade e integração de 
modos significativos de fazer significado, onde o textual também está relacionado 
ao visual, ao áudio, ao espacial, ao comportamental, e assim sucessivamente” 
(THE NEW LONDON GROUP, 1996, p. 64).

Por meio de uma pesquisa bibliográfica e de dados, fundamentamos nossa 
análise nos estudos de Gomes et al. (2019), The New London Group (1996) e Kress 



Trilhas da Linguagem: Do Verbal ao Multimodal144

e Van Leeuwen (2006). Nessa perspectiva, analisamos globalmente o livro em 
questão. Entretanto, para um maior aprofundamento de nosso estudo, trouxemos 
as abordagens dos textos que contemplam a unidade I desse livro, pois entendemos 
que as abordagens realizadas pelos autores, nessa unidade, são recorrentemente 
retomadas nas unidades subsequentes do livro ‘Linguagens’.

Multiletramentos: Novos Espaços de Letramento
Chegou-se ao termo multiletramentos, a partir da atualização constante do 

conceito de letramento em função das práticas sociais de leitura e de escrita que os 
indivíduos utilizam para interagir. Assim, não podemos compreender o conceito 
de multiletramentos sem antes conhecer também a definição de letramento. Para 
Kleiman (2005, p. 19), letramento pode ser definido como “o conjunto de práticas 
sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 
em contextos específicos, para objetivos específicos. ” Soares (2002) afirma que 
vivemos em um momento em que são introduzidas na sociedade, de forma muita 
rápida, novas modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita, promovidas 
pelas tecnologias de comunicação: o computador, o celular, a internet e as redes 
sociais. O que exige a necessidade de atualização e refinamento do conceito 
de letramento. Para a autora, novos contextos sociais de interação trazem 
consequências sociais, cognitivas e discursivas, ou seja, os que se apropriam 
da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita, a partir dessa 
tecnologia, adquirem certo estado ou condição de letramento diferente dos que 
exercem somente práticas de leitura e escrita no papel.

Diante dessas mudanças sociais e culturais, o termo letramento passa a ser 
pluralizado, pois ultrapassa o espaço escolar e amplia seu domínio, surgindo os 
termos letramentos, letramento escolar, letramento familiar, religioso, profissional 
e outros mais, não colocando nenhuma forma de letramento em detrimento do outro. 
Surgem novos espaços de interação, novas maneiras de letramento. (ROJO, 2009). 
Portanto, identificamos a partir das discussões desses autores uma diversidade 
de práticas de letramento, não cabendo a nós o julgamento dos indivíduos como 
letrados ou não letrados. Ainda segundo Rojo (2009), as práticas de letramentos se 
diferenciam de acordo com os contextos sociais e culturais.

O que percebemos é que cada vez mais os estudos sobre letramento abordam 
diferentes aspectos que estão envolvidos nas práticas da leitura e da escrita, utilizando 
expressões e adjetivos que especificam o termo, tais como: “letramento digital”, 
“letramento visual”, “letramento político” e assim por diante (BARTON, 1994 apud 
TERRA, 2013). Desta forma, os autores ressaltam que é fundamental reconhecer, entre 
outros aspectos, que o que temos, na verdade, são “letramentos” e não “letramento”.

Através dessas discussões e atualizações do conceito de letramento, podemos 
perceber que a principal semelhança entre os termos “letramentos” e “letramento” diz 
respeito aos aspectos sócio-históricos de usos da escrita considerados nos conceitos, 
ao impacto social que este conjunto de práticas representa para o sujeito, envolvendo 
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as necessidades de cada cultura, a partir das quais seus indivíduos acompanham esses 
processos e utilizam diferentes práticas de letramento. Observamos que, inicialmente, 
o conceito de letramento estava bastante ligado ao fenômeno de alfabetização, 
utilizado como um método para ensinar a ler e a escrever e associado às discussões 
sobre como essas práticas de letramento escolar contribuíam de alguma forma para 
a sociedade em termos de escrita e leitura, tudo dentro do âmbito escolar. Com o 
tempo, o termo letramento foi pluralizado e foi ganhando novos espaços sociais, que 
iam além da escola, tais como: família, religião, profissão, etc.

Com a evolução da tecnologia e o aparecimento de novas formas de comunicação, 
como os blogs, as redes sociais e todos os processos digitais de comunicação, o 
“espaço” de uso da escrita e da leitura também se modificou. E com esse processo 
de mudança social, os aspectos de letramentos também tomam novos rumos.

Quando falamos em “espaço” da escrita, utilizamos os estudos de Bolter 
(1991), apontado por Soares (2002), que cita o campo físico e visual definido por 
uma nova tecnologia, no caso o computador. Essa mudança de “espaço” repercute 
também em uma mudança na forma de leitura e escrita desse texto, sendo inserido 
no contexto de hipertexto, utilizando as diferentes ferramentas oferecidas pelos 
novos espaços. Como apresenta Soares (2002) citando Lévy (1999), o hipertexto é 
um texto móvel, que dobra e se desdobra frente ao leitor. Neste sentido, observa-se 
a necessidade de refletir sobre as diferentes práticas de letramentos em diferentes 
contextos sociais e em novos espaços de interação social, em que se utiliza diferentes 
formas de comunicação e organização de textos.

Em 1996, o manifesto do Grupo de Nova Londres (GNL), publicado na Harvard 
Educational Review (NEW LONDON GROUP, 1996), propõe uma Pedagogia 
dos Multiletramentos. Para os pesquisadores do GNL, as práticas linguísticas 
contemporâneas, amplamente influenciadas pelos meios de comunicação digitais, 
não podem mais ser encaradas apenas na perspectiva tradicional em que o verbal 
escrito se sobrepõe a outras formas de comunicação cada vez mais populares. A 
visão do GNL era a de que a compreensão de textos depende da compreensão dos 
inúmeros fatores que os envolvem. Esses fatores, por sua vez, não sendo limitados 
ao conhecimento do código, também devem ser objeto dos estudos do letramento, 
ou melhor, dos multiletramentos. (GOMES, et al., 2019)

No âmbito dessas discussões, Rojo (2012) também diferencia o termo 
letramentos de multiletramentos. Este último surgiu no intuito de englobar os 
atuais estudos referentes às novas pedagogias do letramento e difere do conceito 
de letramentos por este se referir à multiplicidade e variedade das práticas letradas 
da nossa sociedade, enquanto os multiletramentos fazem referência tanto à 
multiplicidade cultural, quanto à semiótica de constituição dos textos (ROJO, 2012).

Diante desses estudos observamos que os termos: letramento, letramentos e 
multiletramentos apresentam diferenças e semelhanças que vão se modificando 
com o tempo e de acordo com as mudanças sociais e culturais. O letramento 
envolve todo o impacto social da leitura e da escrita, os multiletramentos também 
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apresentam isso, mas de forma mais ampliada, apresentando novos espaços onde 
a escrita e a leitura se apresentam e considerando não somente a escrita, mas 
todas as formas de linguagem, tais como a linguagem visual, que é nosso objeto 
de estudo neste capítulo. Dessa forma, o conceito de multiletramentos envolve a 
capacidade de interpretar diferentes linguagens e de agir de maneira crítica frente 
à diversidade nos mais distintos contextos sociais.

Multimodalidade: Origem e Definição
A compreensão adequada de muitas formas de linguagem escrita 

contemporânea depende de como o leitor interpreta imagens, layout, tipografia, 
cor, além da linguagem escrita. Partindo dessa perspectiva, alguns estudiosos 
desenvolveram um campo de estudos para investigar as propriedades comuns, 
bem como as propriedades distintas na integração de diferentes modos semióticos 
e na maneira como eles se integram nos textos multimodais e também nos eventos 
comunicativos. O termo multimodalidade surgiu na década de 1920, associado à 
Psicologia da Percepção, tratando do efeito que diferentes percepções sensoriais 
têm umas sobre as outras. Como dissemos anteriormente, o termo foi ampliado e, 
de acordo com Van Leeuwen (2006, p. 668), Multimodalidade passou a se referir 
ao “uso integrado de diferentes recursos comunicativos, tais como a linguagem, 
imagem, sons e música em textos multimodais e eventos comunicativos”. 

Para Kress e van Leeuwen (2006), toda forma de comunicação é multimodal, 
visto que nas práticas sociais as pessoas se utilizam de formas de comunicação 
em que diversos modos semióticos se integram. Tal integração é significativa para 
a construção de sentido nos textos. A multimodalidade, cuja perspectiva teórica 
afirma que os significados comunicativos são construídos e compartilhados por 
meio do uso de vários modos, dentre os quais a fala, a escrita, a imagem, o som, 
o gesto, a tipografia e a imagem em movimento, fundamenta-se nos estudos 
linguísticos e na semiótica social.

Assim, considerando a multimodalidade dos textos, observamos que, 
para entendê-los, as pessoas precisam desenvolver não apenas as competências 
comunicativas de leitura e de escrita, mas também devem dominar a habilidade 
de ler imagens. Para tanto, é necessário que os alunos desenvolvam o letramento 
visual, o qual está associado ao conceito de multiletramentos, no que tange 
à “multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 
constituição dos textos” (ROJO, 2012, p. 13).

Na perspectiva da Multimodalidade, Kress e Van Leeuwen (2006) 
desenvolveram a Gramática do Design Visual (GDV) como uma expansão 
da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday e Matthiessen (2004). 
Considerada como expansão, porque, segundo os referidos autores, as funções 
propostas por Halliday podem ser usadas como características gerais e abstratas 
e aplicadas a todo tipo de simbiose humana (1995, p. 8 apud BRITO e PIMENTA, 
2009, p. 87). Os autores apontam que há outras formas de produção de significados, 
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além da linguagem verbal. Assim, é sobre essa interação entre a linguagem verbal 
e não verbal de que trata a GDV.

Na GDV, as imagens são analisadas sob o mesmo aspecto que as orações 
são analisadas na GSF, ou seja, como representação da metafunção ideacional. 
As estruturas são divididas em dois processos: narrativos e conceituais (KRESS 
e VAN LEEUWEN, 2006). Nessa perspectiva, são consideradas representações 
narrativas aquelas em que os participantes estão sempre envolvidos em eventos e 
ações. Estas ações são representadas pelos vetores, os quais levam o olhar do leitor 
para determinado ponto da imagem.

Resultados e Discussão
Ao analisarmos globalmente o livro didático ‘Linguagens’, direcionado aos 

alunos de oitavo ano, de autoria de William Cereja e Carolina Dias Vianna, e 
publicado pela editora Atual, percebemos que, no que diz respeito ao letramento 
crítico, os textos aparecem frequentemente associados aos aspectos estruturais 
da língua. Já questões ligadas à construção de criticidade aparecem com pouca 
recorrência. Isso revela uma carência no que diz respeito à formação de um leitor 
crítico e capaz de avaliar situações diversas do seu cotidiano. Cabe lembrar ainda 
que práticas do cotidiano dos alunos não se fazem presentes nas unidades do livro 
analisado, o que revela ainda uma forma de ensino voltada para o conservadorismo 
estrutural e pouco funcional da língua.

No que diz respeito à multimodalidade, percebemos que já há uma maior 
valorização no que diz respeito aos textos que contemplam a linguagem visual. No 
entanto, a forma como se dá a abordagem ainda é muito tímida, tendo em vista que 
tirinhas e charges são utilizadas predominantemente para discussões de aspectos 
não funcionais da língua, além de os textos serem pouco aproveitados para o 
processo de construção crítico do aluno. Como um dos poucos casos encontrados 
no livro, percebemos que, no início da unidade do livro, há o uso de textos 
multimodais com uma abordagem mais próxima da Gramática do Design Visual. 
Embora consideremos um avanço, já que houve a inserção de uma abordagem 
que, antes, não se fazia nos livros didáticos, acreditamos que essa inserção poderia 
ser maior e mais valorizada no processo de ensino-aprendizagem.

Em termos quantitativos, há um predomínio bem menor de uma abordagem 
que exija uma leitura crítica por parte do aluno e um predomínio maior de questões 
ligadas aos aspectos formais da língua. E, quando olhamos para as diferentes 
práticas da vida cotidiana do aluno, percebemos que o livro didático analisado não 
contempla as vivências cotidianas dos alunos e nem os gêneros que circulam nas 
práticas rotineiras desses alunos. Desse modo, ainda, há muito no que se avançar 
quando a questão é ‘multiletramentos’.

Como afirmamos, anteriormente, cada unidade contempla, inicialmente, 
textos não verbais com aspectos muitos parecidos com o que se faz na Gramática de 
Design Visual, mas esses textos são utilizados somente para introduzir as unidades. 
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A seção de abertura da unidade I, denominada “De olho na imagem”, apresenta 
um cartum cujo título é “Potentes, prepotentes e impotentes”, de Quino. Vejamos:

Imagem: Potentes, prepotentes e impotentes (Quino).

Fonte: CEREJA, William; VIANNA, Carolina Dias.
 Português Linguagens - 8º Ano.

 São Paulo: Atual, 2018, p. 11.

A própria denominação da seção já remete o aluno para uma interpretação 
da imagem apresentada no cartum, o que nos faz observar que os autores não 
privilegiaram aqui apenas a exploração das características do gênero, mas a 
interpretação da própria imagem, apontando-a também como um texto, já que 
apresenta aspectos linguísticos no processo de construção de sentido da imagem. 
Ademais, a imagem apresenta um “monumento à liberdade”, representado por 
uma mulher em posição de destaque. Ao seu lado, alguns homens, possivelmente 
trabalhadores rurais, pois trazem nas mãos ferramentas de trabalho, uma mulher 
com uma criança no colo e um homem com uma pena na mão representando os 
trabalhadores intelectuais. A estátua está na parte central de uma praça e, abaixo 
dela, em posição de observação, estão um senhor e uma criança, observando o 
monumento. Ao lado esquerdo do monumento, há um policial em posição de 
vigilância. Em toda a praça, há placas com símbolo de proibição (indicando que é 
proibido jogar lixo, andar de bicicleta, levar animais, etc.).

Tanto nesse texto que introduz a unidade em análise, como nos textos que 
introduzem as demais unidades, as questões incitam os alunos a perceberem, 
inicialmente, a presença dos personagens e qual o papel deles no texto. Em seguida, 
as perguntas direcionam os alunos a observarem o elemento que está em destaque 
na imagem e o que ele representa. Verificamos, aqui, que assim como no texto 
escrito, em que os autores elaboram a interpretação textual, a partir da sequência dos 
acontecimentos, na interpretação de textos visuais, os autores também organizam 
as questões partindo da sequenciação dos elementos e da forma como lemos esses 
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textos, ou seja, da esquerda para a direita. As questões vão incitando os alunos 
a observarem os elementos nessa ordem. Há também questões que exploram o 
sentido da inclinação do elemento principal, há questões pontuais que levam os 
alunos a fazerem interpretação crítica da imagem, por exemplo: Por que a mulher 
é maior do que as demais personagens? Levando os alunos a perceberem que ela 
está acima dos seres humanos por representar o ideal de liberdade. Isso mostra 
que os autores não se preocuparam apenas em fazer os alunos interpretarem a 
imagem, mas fazer uma avaliação crítica desta.

Nessa perspectiva de levar os alunos a uma análise crítica da imagem, os 
autores propõem que os alunos identifiquem os símbolos e sinais que há no cartum, 
os quais significam proibição, bem como o papel do policial presente ao lado da 
estátua. Assim, os alunos poderão perceber que há uma antítese que “se constrói a 
partir da oposição entre o monumento à liberdade, que sugere a luta do povo para 
se libertar da tirania, e o conjunto de normas criadas pela sociedade contemporânea, 
que acabam suprimindo essa liberdade.” (CEREJA E VIANA, 2018, p. 11).

Verificamos que os autores abordam, nos textos introdutórios de cada 
unidade, uma perspectiva dos multiletramentos, como destaca Gomes et al. (2019). 
Os multiletramentos “envolvem a recepção, a reflexão, a avaliação, a crítica e a 
produção de sistemas de significação com vistas a permitirem aos indivíduos ou 
grupos demarcarem seu lugar no mundo” (2019, p. 20). Tudo isso é proposto nesse 
texto inicial que introduz o capítulo 1 da primeira unidade do livro. Conquanto, 
o livro, em seu aspecto global, ainda oscila ao abordar textos imagéticos com uma 
abordagem que não envolve um teor de criticidade dos alunos nem de práticas, 
vivências cotidianas desse aluno.

Os autores exploram, no texto que introduz a unidade 1, as características 
e o propósito comunicativo do gênero cartum. Levando os alunos a perceberem, 
por meio das questões propostas, que o humor do cartum em estudo é construído 
a partir da antítese. Além disso, os alunos são incitados a observarem que o 
cartunista assina a sua obra fazendo referência ao símbolo de proibição. Dessa 
forma, os autores pretendem que os alunos percebam que o cartunista pretende 
aumentar o efeito do humor, reforçando a ideia de que tudo é proibido, como se 
ele próprio fosse censurado como cartunista.

No entanto, quando levamos em consideração a análise global do livro, 
percebemos que, em termos quantitativos, questões ligadas ao tom de criticidade 
são ainda incipientes no livro didático analisado. A análise da constituição 
textual aponta-nos que o uso dos multiletramentos e da multimodalidade para 
construção de sentidos e produção de significados ainda é insatisfatório no livro 
didático analisado nesta atividade.

Considerações Finais
A presente análise sobre como o livro didático engloba os multiletramentos e a 

multimodalidade como prática de ensino nos permitiu observar que, de uma forma 
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geral, as atividades propostas no livro abordam os textos imagéticos, entretanto, não 
exigem dos alunos uma interpretação crítica da imagem, bem como não consideram 
nas questões propostas ou nos textos apresentados as vivências cotidianas desse 
aluno. Verificamos que, em algumas questões pontuais, os alunos são incitados a 
pensarem criticamente, mas isso acontece de forma muito tímida e incipiente.

Em termos quantitativos, o número de textos que exige uma interpretação visual 
ainda é bem menor do que o número de textos em que se sobrepõe a linguagem 
verbal, mesmo considerando que todos os textos são multimodais, parece haver 
um desequilíbrio, pois se explora mais os aspectos verbais do que os visuais. Há 
um predomínio bem maior de questões ligadas aos aspectos formais da língua. 
Observamos ainda que os gêneros mais abordados não são aqueles que circulam nas 
práticas cotidianas desses alunos, ou seja, as práticas sociais de leitura e de escrita desses 
alunos não são predominantes no livro didático analisado. Desse modo, ainda, há 
muito o que se avançar quando a questão é “multiletramentos” e “multimodalidade”.
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Capítulo 10

Traduzir a Linguagem Falada do Cotidiano:  
Dois Condicionamentos e uma Instabilidade  

para um Estudo Comparativo

Rudy Kohwer 

Introdução  
Neste capítulo, apresentamos um estudo comparativo entre a língua francesa 

e portuguesa do Brasil. O objetivo é analisar comparativamente dois fenômenos 
em funcionamento na linguagem falada do cotidiano. A primeira manifestação 
é presente na fronteira de ambas as palavras ce temps, na sequência pendant ce 
temps-là, e é traduzida pela segunda, ou seja, na fronteira de ambas as palavras da 
sequência enquanto isso. As análises são principalmente submetidas aos estudos 
da fonética histórica francesa (Zink, 2016), e da filologia a respeito da variedade 
portuguesa europeia e a da América do Sul (Lennertz Marcotulio et al., 2018). Para 
a produção dos resultados, a vogal e instável se apresenta, ao observar sua tradução 
por um ditongo oral crescente. As características morfológicas e fonéticas desses 
fenômenos orais se analisam do ponto de vista diacrônico da língua, ou melhor, 
com bases na Literatura francesa da Idade Média (1965) e na Filologia, história e língua: 
olhares sobre o português medieval (2018). Espera-se que os resultados contribuam 
para atingir a uma dupla finalidade: a) colaborar com a fonética comparativa, 
ampliando seu escopo teórico-metodológico e b) auxiliar na divulgação deste 
estudo contrastiva de tais fenômenos. 

Quando a articulação das cinco sílabas da locução adverbial pendant ce temps-
là e a  tradução dela na sequência enquanto isso influenciam a intensidade sonora e 
a duração de articulação da vogal, respectivamente, oral átona e na margem final 
do adjetivo demonstrativo simples ce e oral átona postônica na margem final da 
conjunção subordinativa temporal enquanto, as partes 2 e 3 abordam as seguintes 
justificativas: 1) do ditongo oral crescente na fronteira de ambas as palavras da 
sequência enquanto isso e 2) da instabilidade da vogal e na fronteira de ambas as 
palavras ce temps, na sequência pendant ce temps-là. E, para justificar ambos os 
fenômenos orais, abordam-se a língua francesa, a variedade portuguesa europeia 
e a da América do Sul a partir de uma perspectiva diacrônica, que a parte 1 apoia 
teoricamente pela definição do termo linguagem do cotidiano. O objetivo final das 
três partes procura demostrar a tradução da vogal e instável francesa, por meio de 
um ditongo oral crescente na variedade portuguesa do Brasil.

Para dar objetividade às análises sobre ambas as manifestações orais e à 
produção dos resultados com o referido corpus, a narrativa da obra Voyage au bout 
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de la nuit (1952), do autor Louis-Ferdinand Céline, permitiu retirar a sequência 
original pendant ce temps-là, na linha 7 da página 390. E, a tradução Viagem ao fim 
da noite (2009) permitiu retirar a sequência enquanto isso, na linha 6 da página 411. 
Com a seguinte hipótese inicial – a possibilidade ou a impossibilidade de traduzir 
a vogal e instável francesa por um ditongo oral crescente na variedade portuguesa 
do Brasil, – justifica-se a escolha dessa obra, pois, a relação desta com a linguagem 
falada do cotidiano é real e por seguir 1) a tradição romanesca quanto ao uso da 
linguagem do cotidiano, e 2) uma inovação quanto a uma sintaxe que apresenta 
características da literatura canônica do século XX.

Sobre a variedade portuguesa do Brasil, os resultados, na parte 2, têm como 
limite o sistema fonético da língua. Considera-se, portanto, o estudo do processo 
da ditongação, o qual estabelece o ditongo oral crescente. E, a professora Leda 
Bisol (2014, p. 119) apoia esse limite, quando “a sequência VV (glide-vogal) é o 
resultado de ressilabação pós-lexical, a saber, os ditongos crescentes não fazem 
parte do inventário fonológico do português”. Em suma e na obra dela intitulada 
Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro, a autora sustenta a distinção 
do sistema fonológico e fonético. Sobre o idioma francês, a parte 3 tem como limite 
os aspectos morfológicos e por uma análise diacrônica. Atualmente e pela evolução 
de algumas formas morfológicas, emprega-se a lei do menor esforço mencionada 
pelos professores Dario Pagel, Édith Madeleni e François Wioland (2012, p. 96, 
tradução nossa). Na obra didática dos autores, Le rythme du français parlé, assinala-
se que o desaparecimento de vogais no discurso oral reduz “no máximo sem 
modificação da significação o tempo de acesso ao sentido ”.21

Considerações Teóricas  
Conforme Jakobson (1973 apud TODOROV, 2015, p. 28), a literaridade é da 

linguagem falada do cotidiano, pois a “associação mecânica por contiguidade entre 
o som e o sentido ocorre tanto mais rapidamente quanto mais for habitual. Daí o 
caráter conservador da linguagem cotidiana”. Neste sentido, sons e sentidos das 
palavras situam os escritores numa época e num contexto social que representam 
uma massa de indivíduos em interação no cotidiano. E, no ambiente social em 
que o autor participa ao interagir, a relação entre significante e significado tem 
arbitrariedade, em suma, fenômeno que se encontra nos manuscritos de escritores. 
A contiguidade mencionada na obra intitulada Crítica da crítica: um romance de 
aprendizagem e do linguista Tzvetan Todorov representa a evolução da língua, 
isto é, 1) a função autotélica, a qual considera a motivação do signo linguístico 
na linguagem poética e para 2) a função heterotélica, a qual considera as relações 
arbitrárias entre significantes e significados. Com essa perspectiva evolutiva, a 
linguagem poética se apresenta como linguagem do cotidiano. 

Tal abordagem contemporânea justifica que, na epopeia ou no poema 
épico, a linguagem do poder social – a massa de indivíduos de uma sociedade 

21  No original: “au maximum sans modification de la signification le temps d’accès au sens”.
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ou comunidade – se manifesta na forma do texto poético, pois, o sentido do 
signo linguístico é produto dos comportamentos verbais e os traços sonoros 
do signo mostram a literaridade. E, Döblin (1963 apud Todorov, 2015, p. 57) o 
apoia, ao assinalar que o sábio sabe da existência de “um grande número de 
níveis de linguagem, dentro dos quais tudo deve mover-se”. Todorov introduz 
a citação do autor a partir dessa pluralidade de linguagens e como resultado 
de fenômenos extralinguísticos, entre outros critérios, do grau de educação, 
da preferência pelo arcaísmo, em suma, dados que veem reforçar a definição 
da linguagem falada do cotidiano. E, quando Lennertz Marcotulio et al. (2018, 
p. 13) mencionam que a filologia deve “abordar os seus fenômenos evolutivos 
a partir das relações estabelecidas entre a língua em si e a comunidade que a 
utiliza”, a definição contemporânea do termo linguagem do cotidiano surge como 
sendo a principal preocupação desta disciplina, a qual aborda a língua pelo seu 
aspecto diacrônico.

Evolução do Ditongo e Resultados: Entre a  
Variedade Portuguesa Europeia e a do Brasil  

Pela variedade portuguesa do Brasil, assinala-se um dos três tipos de sândi 
vocálico externo, o ditongo oral crescente na fronteira de ambas as palavras 
enquanto isso. Essa consideração porque esse tipo de ditongo é condicionado à 
regra fonética que Bisol (2014, p. 125) menciona, a saber, há “processo de formação 
de ditongos com a vogal final de um vocábulo e a inicial de outro, desde que 
uma das vogais da sequência seja alta (restrição segmental) e átona (restrição 
rítmica) ”. Porém, convém demostrar o referido condicionamento, ao justificar 1) a 
restrição segmental alta quanto às vogais o e i das sílabas, respectivamente, to e is 
na sequência enquanto isso, e 2) a restrição rítmica átona quanto às referidas vogais.

Conforme o trapézio vocálico, a vogal i é fechada, a saber, o timbre da voz é 
alto durante a articulação dela. Quanto ao grau de abertura entre aberto e fechado 
– grau de abertura que corresponde à distância de espaçamento entre o veu do 
paladar e o dorso da língua, – a bochecha desce na mesma vez que a língua se 
dirige até se imobilizar a um certo ponto ou lugar de articulação (anterior ou 
posterior) durante a articulação. Com esse movimento, pode-se medir 1) uma 
distância que permite chamar a vogal de aberta ou de baixa; 2) uma distância que 
permite chamar a vogal de fechada ou de alta. E, quando se observa o lugar de 
articulação da vogal o, percebe-se que esta não é fechada na íntegra. Enquanto a 
vogal i é tonica, a vogal o não é tonica, pois compõe uma sílaba não acentuada no 
ambiente silábico da palavra enquanto. Essa última é, portanto, chamada de átona, 
em suma, uma ausência de acentuação que faz desaparecer a diferença de timbre, 
por exemplo, entre os fonemas /o/ e /ɔ/.  

Neste sentido, é difícil atribuir para a vogal o uma distinção fechada ou aberta, 
entretanto, essa vogal se assimila com a vogal u fechada e quando Bechara (2010, 
p. 559) assinala o seguinte: “quase sempre no fim das palavras, as vogais átonas 
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e e o se enfraquecem e soam, respectivamente, /i/ e /u/”. Confirma-se um ditongo 
do sândi vocálico externo como resultado, as vogais o e i na fronteira das sílabas 
to e is, na sequência enquanto isso, são fechadas ou altas pelo timbre e durante 
a articulação. Quanto à restrição rítmica, a vogal o é átona ou numa sílaba não 
acentuada. O justifica o seguinte conteúdo ou ao desenvolver as características 
sonoras do ambiente silábico da palavra enquanto e a partir de uma perspectiva 
diacrônica, isto é, da evolução da referida palavra produzida pelas mudanças 
de forma morfológica e fonética. No entanto, quando se considera a evolução 
diacrônica, a qual elaborou a variedade portuguesa da América do Sul, convém 
considerar a origem dela, isto é, da variedade europeia. 

Um problema aparece e quando se defende que, na variedade portuguesa 
europeia e para que o ditongo na fronteira de duas palavras ou a contração 
aconteça, precisa que ambas as vogais sejam átonas. Essa ausência de acentuação 
é inexistente com a vogal i, a qual é, portanto, acentuada na sequência enquanto 
isso. Sobre essa variedade, o ditongo é condicionado fora de seu contexto de 
uso social, a saber, as leis morfológicas e fonéticas são acima dos critérios de 
ordem extralinguístico, enquanto na variedade portuguesa do Brasil, o ditongo é 
chamado de livre, na medida em que este se assimila a um tipo de sândi vocálico 
externo, isto é, a um fenômeno oral com classificação dentro dos critérios 
extralinguísticos. A análise dos metaplasmos permite a observação da evolução 
das vogais, ao possibilitar o ditongo do sândi vocálico externo, quanto à variedade 
portuguesa do Brasil. Os dois étimos latinos in e quandō são a base etimológica 
da conjunção demonstrativa temporal enquanto e o étimo latino ipsum é a do 
pronome demonstrativo neutro isso.

O ditongo oral crescente, na fronteira de ambas as palavras enquanto isso, 
produz uma restruturação silábica. Com base nos autores Dario, Madeleni e 
Wioland (2012, p. 96, tradução nossa) sobre a língua francesa contemporânea, 
pode-se emitir o motivo dessa recomposição semelhante à omissão da vogal e 
instável na linguagem do cotidiano, isto é, à “lei do menor esforço que combina 
uma rentabilidade máxima – uma quantidade de informação máxima – para uma 
gasta de energia mínima – um mínimo de sílabas por palavra.”.22 O ditongo da 
variedade portuguesa europeia e o da América do Sul obedecem a regras fonéticas 
e fonológicas quanto à variedade europeia, de tal maneira que esses ditongos não 
produzem nenhum hiato, em suma, o motivo comum deles de existir além de um 
condicionamento distinto entre ambas as variedades. Porém, tanto em nível da 
variedade portuguesa do Brasil como europeia, a vogal final o da sílaba final to da 
palavra paroxítona enquanto é fraca quanto a sua duração de articulação e, a vogal 
inicial i da sílaba inicial is da palavra paroxítona isso é longa. 

Quanto à variedade portuguesa europeia, assinala-se que as duas vogais 
devem ser átonas para realização do ditongo na fronteira de ambas as palavras 

22  No original: “loi du moindre effort qui combine une rentabilité maximale – une quantité d’information 
maximale – à une dépense d’énergie minimale – un minimum de syllabes par mot”.
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enquanto isso. Porém, quando se menciona que, se a primeira vogal é alta e 
átona, e a segunda não toma o acento fonológico, há elisão; e se a segunda vogal 
toma o acento do sintagma fonológico, há ditongação, esse conteúdo parece 
ter correspondência com a elisão a respeito de ambas as vogais na sequência 
enquanto isso. Isso porque, o acento fonológico está na sílaba quan, na palavra 
enquanto. Neste sentido, é insuficiente que ambas as vogais sejam átonas e altas 
para formar um ditongo nessa variedade. Assim, os autores Mateus e D’Andrade 
(2000) preferem falar de glide da vogal inicial, quando o acento fonológico se 
situa na sílaba anteposta à sílaba que integra a vogal o. Conforme os autores, 
a articulação corresponde a grafia enquantwisso. Em suma, o motivo é que, na 
variedade portuguesa do Brasil, a posição dos acentos fonológicos, no ambiente 
silábico, é fundamental. Essa posição permite definir se a articulação é uma elisão, 
um ditongo, um glide ou nenhum sândi.

A respeito da variedade portuguesa da América do Sul, a preferência é para a 
segunda vogal anterior, quando queremos formar um ditongo oral crescente. Com 
essa perspectiva e pelo motivo de a vogal i na palavra isso ser anterior, nenhum 
risco de desvio para um hiato aparece. Portanto, tratamos a justificativa de um 
ditongo oral crescente a partir da distinção dos étimos latinos in e quandō, os quais 
formam a conjunção subordinativa temporal enquanto, e ipsum, essa última palavra 
sendo o pronome demonstrativo neutro isso. Mas, e anteriormente, introduzam-se 
os resultados a respeito das posições acentuais e quanto às intensidades sonoras: o 
ditongo é oral e crescente na medida em que os dois fonemas vocálicos /ʊ/ e /i/ (a 
transcrição grafêmica é pelas vogais, respectivamente, o e i) são, respectivamente, 
orais, e, breve e longo. O segundo fonema na cabeça do ambiente silábico da 
palavra isso, toma o acento de intensidade sonora. Justificam-se tais resultados a 
partir da pesquisa dos étimos correspondentes às palavras enquanto e isso. 

Na variedade de acepções da entrada “ipse, ipsa, ipsum”, no Dictionnaire latin-
français / français-latin (2013, p. 407), identificou-se o étimo ipso. Este parece justificar 
a assimilação com o pronome demonstrativo neutro isso, quando as acepções 
in epso bello e ex ipso intellegere respondem para os pronomes demonstrativos, 
respectivamente, cette e ce. No entanto, isso é neutro em comparação com ambos 
os pronomes mencionados anteriormente. Neste sentido, conserva-se ipsum da 
referida entrada, o qual se assimila ao étimo vulgar. Para ter governança sobre a 
duração de articulação dos fonemas vocálicos /i/ e /ʊ/, localizados respectivamente 
nas margens silábicas da palavra isso, inicia-se pela posição mediana em nível do 
ambiente silábico do étimo ipsum, isto é, pela evolução do grupo consonântico 
latim ps até a geminada ss. De acordo com Zink (2016, p. 66, tradução nossa), 
embora tenha somente “nos compostos que os copistas tomaram o hábito de 
dobrar o grafema para tornar a surda”,23 o que o autor assinala situa a referida 
evolução na época medieval.

23  No original: “dans les composés que les copistes ont pris l’habitude de redoubler le graphème pour 
rendre la sourde”. 
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Na grafia do étimo ipsum, a consoante de epêntese (presente à origem para 
uma articulação harmoniosa), por assimilação regressiva, desapareça. Porém, os 
autores Lennertz Marcotulio et al. (2018, p. 144) mencionam que essa consoante de 
epêntese “se assimilou à segunda” após exame do étimo ipse, o qual se tornou o 
pronome demonstrativo masculino esse pela assimilação com a letra s. Os autores 
retiraram o referido pronome num documento revelador para esse tipo de análise, 
o Testamento de D. Afonso II (1214), o qual se localiza no período histórico da Chanson 
de Roland. Assim, seguir os autores é correto quando eles apresentam o resultado 
issum, entretanto, um metaplasmo ou uma etapa parece ter sido esquecido. O 
motivo do desaparecimento dessa consoante de epêntese é devido ao mesmo lugar 
de articulação labial que o da consoante final m, lugar de articulação que o quadro 
do sistema consonântico de Castro (1991) confirma. 

A consoante final m não é mais pronunciada, pois, se fragilizou ao se 
desnasalizar quanto a sua sonoridade. O ponto de chegada da evolução é isu. Neste 
momento, isu é ainda oxítona e se torna paroxítona pela geminação da consoante 
sonora intervocálica s, a qual se torna, portanto, surda e devido hipoteticamente 
aos mongos copistas medievais, de acordo com Zink (2016). Essa mudança de 
posição de acentuação, no ambiente silábico da palavra issu, já permite justificar o 
referido ditongo. E, issu, mais especificamente, sua vogal inicial i, sofreu de uma 
metafonia devido à influência do lugar de articulação posterior da vogal final u. O 
resultado da metafonia é a grafia e no lugar de i, seja a palavra esso. O efeito sonoro 
da sílaba es é, por necessidade de abertura, total, por conseguinte a vogal final u se 
torna o. Por fim, a vogal inicial e se nasalizou e se tornou i, em suma, uma mudança 
provocando uma ressonância nasal longa e que a fricção da geminada ss difunde 
até a vogal final o da palavra isso. 

A expressão de tempo pela locução adverbial enquanto isso e pela união ou a 
dependência de ambas as palavras, orientou a fim de identificar, no Dictionnaire 
latin-français / français-latin (2013), ambos os étimos latinos in e quandō da conjunção 
subordinativa temporal enquanto. A terceira acepção da entrada da preposição “in” 
(p. 365) menciona pendant, num sentido de situação temporal sem movimento. 
E, a primeira acepção da entrada do adverbio “quandō” menciona quand, num 
sentido de tempo sem movimento. O resultado é que, associar o sentido dos 
referidos étimos corresponde ao sentido da conjunção enquanto, na variedade 
portuguesa do Brasil. Com apoio pelas pesquisas de Teyssier (2001) a respeito das 
representações gráficas dos fonemas do sistema vocálico do latim e do português 
medieval, afirmar que a vogal inicial i era breve no étimo in é o resultado de uma 
reorganização do quadro vocálico do latim para o português medieval, postado 
por Lennertz Marcotulio et al. (2018, p. 148), os quais o introduzem ao mencionar 
que, “o grafema <e> (este, derecto, pees) representa a vogal média fechada /e/, 
oriunda tanto de ǐ (ǏSTE) quanto de Ē (DERĒCTUM), assim como a vogal média 
aberta /ɛ/, derivada de Ĕ (PĔDĒS)”. 

O motivo da restruturação vocálica da vogal ǐ, no étimo in, para a vogal e, 
seria devido ao timbre do som produzido pelos povos estrangeiros em contato 
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com os povos primitivos, sucintamente, o resultado de uma assimilação parcial 
caraterizada pela nasalização total de i e com a influência a nasalidade da consoante 
anteposta n, e quando “no português, a presença de uma consoante nasal pode 
nasalizar a vogal antecedente” segundo Lennertz Marcotulio et al. (2018, p. 149). É 
neste sentido que para Barretto de Mattos Oliveira e Silva (2006, p. 68), essas vogais 
são “vogais nazalizáveis ou nasalizadas [...], na história do português, as vogais nasais 
teriam como origem as vogais seguidas de consoantes nasais no latim”. E, a autora 
conclui ao assinalar que a consoante nasal n se torna m. Ela menciona três exemplos, 
cujo terceiro é da nossa análise: “consoantes nasais em posição implosiva em final 
de palavra: AMANT > amam; IN > em; CUM > com”. Isso justifica que a consoante 
n, no étimo latim in, tornou-se m em português medieval.  

Porém, os autores Lennertz Marcotulio et al. (2018) defendem que, a 
ortografia latim pode ser conservada: “Na documentação medieval remanescente, 
a representação dessa nasalidade pode se dar pela presença das consoantes n e 
m depois da vogal, conservando a grafia etimológica latina”. Por conseguinte, 
nossa referência é esses últimos autores, assim, nossa base é a palavra en. Após 
assimilação parcial, sobressai uma sílaba ou uma palavra monossilábica com uma 
forte nasalidade e devida àquela da consoante nasal e sonora n, e acentuada pela 
assimilação da vogal anteposta e. Depois da junção da palavra en com o étimo 
quandō, neste último, a consoante d se desnasalizou naturalmente, diante da forte 
nasalidade da sílaba inicial en. Por conseguinte, a consoante oral sonora d se torna 
a consoante surda t, a fim de harmonizar a articulação do conjunto enquanto. A 
vogal ō em latim clássico é média e longa, e vai tender, na sua progressão para 
o português medieval do século XIII, para se fechar, por conseguinte, tornar-se 
alta. O quadro vocálico do latim clássico e do português do século XIII notam 
essa altura. Por fim, essa vogal evoluirá na mesma direção quanto à variedade 
portuguesa do Brasil, isto é, tornara-se mais alta e fechada.

Quando se compara a tabela vocálica do latim clássico e a do português 
do século XIII ou medieval, na primeira, o fonema vocálico /ī/ se assimila para a 
transcrição grafêmica i, ele é anterior, longo e alto, enquanto na segunda tabela, esse 
fonema é somente anterior e alto. E, quanto ao português contemporaneo ou da 
variedade portuguesa do Brasil, Lennertz Marcotulio et al. (2018, p. 145) assinalam 
que o vocalismo tônico da tabela se assimila para o português do século XIII: “se 
mantém até os dias de hoje, apresenta menos unidades distintivas se comparando 
ao quadro latino”. Neste sentido, é possível assinalar que a noção de alongamento 
não é mais usada em português brasileiro. Por fim, no caso do pronome isso, o 
alongamento da vogal inicial i não é mais realizado na sua independência com 
o ambiente consonântico, mas é antecipado pela fricção da geminada ss, a qual é 
posposta à vogal i. Portanto, quando essa vogal inicial é isolada, supõe-se que a 
articulação dela não lhe confere sempre uma longa duração.
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Evolução da Instabilidade da Vogal e e  
Resultados: Da Segmentação para a Língua Falada

A escrita e história da vogal e instável se identificou na obra Littérature du Moyen 
Age, dos autores André Lagarde e Laurent Michard (1965, p. 24). O verso – nem 
fesis mal ne jo nel te forsis – foi retirado da Chanson de Roland, com um dialeto anglo-
normando. A referida canção completa a epopeia das Chansons de Gestes escrita 
por trovadores, os quais recitavam e cantavam as façanhas profanas e religiosas 
medievais. Esses cantos medievais escritos após a transição do latim vulgar para 
o gallo-romain (quanto à constituição do francês) e para o galego-português 
(quanto à constituição da variedade portuguesa europeia), são lotados de aspectos 
fonéticos orais, quando consideramos o que os autores Lennertz Marcotulio et al. 
(2018, p. 19) assinalam a respeito da documentação poética, a qual oferece dados 
valiosos sobre o “estudo do léxico, da morfologia e da fonética e fonologia, sendo 
estas últimas facilitadas pela estrutura formal dos poemas, cujas rimas podem 
revelar informações importantes sobre encontros vocálicos, timbre vocálico, vogais 
e ditongos nasais e orais”. Isso explicita já a presença de fenômenos orais neste 
período, entre outros, a vogal e instável. 

A lei da composição morfológica por segmentação – manifestação evolutiva 
realizada a partir do verso nem fesis mal ne jo nel te forsis, mais especificamente, a partir 
da palavra inicial nem – é adotada para mostrar a conservação, através das transições 
intralingual, da instabilidade da vogal e, isto é, da sua omissão na articulação. E, 
Zink (2016, p. 172, tradução nossa) apoia a escolha da perspectiva morfológica que 
toma conta da segmentação da palavra nem em a partícula adverbial negativa ne e 
o pronome pronominal me. Em suma, para o autor, o som ou a intensidade sonora 
não é alterada, somente a estrutura morfológica é modificada após segmentação, 
pois “seus efeitos interessam mais a estrutura das palavras que os sons em si mesmo 
que não são modificados. Afastamos nós, portanto, do domínio da fonética para se 
aproximar daquele da morfologia”.24 Assim, o seguinte resultado sobressai a partir 
de um aspecto morfológico: a ausência de alteração da intensidade sonora sob o 
efeito morfológico da segmentação, a qual separou a palavra ne da sua letra final m, 
na palavra nem e ao acrescer a vogal final e na letra m. 

No entanto, atualmente, a vogal e instável é grafada. Como mostra a tradução 
intralingual para o francês contemporâneo mencionada por Lagarde e Michard 
(1965, p. 24): “Tu ne me fis jamais de mal, et jamais je ne t’en fis”. Mas, dessa composição 
morfológica, observa-se que a vogal final e é na grafia do francês contemporâneo, 
enquanto antes, no dialeto anglo-normando, as formas morfológicas de tipo 
pronome, entre outros, me, te, le, eram vinculadas à palavra anteposta e perdiam 
a vogal final quanto à grafia delas. Dois resultados aparecem na escrita do francês 
contemporâneo e a respeito da origem anglo-normanda 1) que desapareceu 
totalmente. Esse desaparecimento em francês contemporâneo pelo motivo que, 
24  No original: “ses effets intéressent davantage la structure des mots que les sons en eux-mêmes qui ne 
s’en trouvent pas modifiés. Nous nous éloignons alors du domaine de la phonétique pour entrer dans 
celui de la morphologie”. 
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diante de uma palavra com uma consoante como letra inicial, inclusive o h 
anticoagulante, a vogal final e instável é obrigatoriamente grafada com o gramema 
anteposto a essa palavra. Ao invés, essa não é grafada na escrita do dialeto anglo-
normando. E 2) que desapareceu parcialmente. Diante de uma palavra com uma 
vogal como letra inicial, as vogais e instável e estável não são grafadas na terminação 
de gramemas, o dialeto anglo-normando já o ilustrava.

Convém lembrar que o idioma francês reflete uma multidão de exceções 
e regras, as quais resolvem que a elisão não é sistemática. Para os autores 
Riegel, Pellat e Rioul (2016, p. 176), a vogal final e pode ou não ser articulada na 
linguagem do cotidiano: “No uso comum da linguagem, a realização da letra e 
por meio do fonema [ə], chamado de e instável, é mais ou menos aleatória, isso é 
uma escolha do sujeito falante”.25 No entanto, os autores continuam assinalando 
que, quando “no fim de uma palavra, e precedido por uma consoante e seguido 
por uma consoante (gráfica), que diz respeito a uma consoante de ligação ou à 
consoante inicial da palavra seguinte, pronuncia-se sempre”.26 Neste sentido, 
entende-se que a instabilidade da vogal final e não ocorre sempre, essa vogal 
que compõe o adjetivo demonstrativo ce na sequência pendant ce temps-là. Assim, 
diante dos princípios de ordem morfológicos, a estabilidade de nossa vogal e é 
total. No entanto, os autores Pagel, Madeleni e Wioland (2012, p. 90, tradução 
nossa) discordam sobre o aspecto didático da língua, isto é, a aprendizagem do 
ritmo da língua do cotidiano. Em suma, esses autores concordam com a noção 
“de articulação mais ou menos aleatória”.27 Inicialmente, os autores Riegel, Pellat 
e Rioul (2016) o mencionaram a respeito da vogal e instável.

Por fim, compara-se a intensidade sonora da vogal e, a partir da palavra nem 
do dialeto anglo-normando e após segmentação, a qual estabeleceu a palavra me, 
na sequência ne me do francês contemporâneo. Retomando a evolução gráfica e 
sonora a partir da origem latina da vogal tônica livre e, na palavra nem do dialeto 
anglo-normando, percebe-se uma grafia pela vogal a do latim vulgar e quando 
se observa a tabela das vogais tônicas livres, ilustrada pelos autores Lagarde e 
Michard (1965). E, menciona-se que o grau de apertura da vogal a do latim vulgar 
já tendia para o maior de todas as vogais do trapézio vocálico do francês. De acordo 
com Pagel, Madeleni e Wioland (2012, p. 60, tradução nossa), esse grau de apertura 
ou essa vogal possui ainda essa articulação, que “é uma vogal chamada de grande 
apertura ou vogal aberta”.28 Por conseguinte, deduziu-se a origem sonora da vogal 
e. Pela articulação dessas vogais e, percebe-se elas serem mi-fechadas.

As vogais e evoluíram para uma redução progressiva, pois tornaram-
se semifechadas. Zink (2016, p. 47) sustenta essa afirmação e no período ou 
na corrente da Renascença Literária, a vogal e se integrou “na série das vogais 
25 No original: “Dans l’usage courant de la langue, la réalisation de la lettre e par le phonème [ə] , dit e 
instable, est plus ou moins aléatoire, laissée au choix du sujet parlant”. 
26  No original: “à la fin d’un mot, e précédé d’une consonne et suivi d’une consonne (graphique), qu’il 
s’agisse d’une consonne de liaison ou de la consonne initiale du mot suivant, se prononce toujours”.  
27  No original: “d’articulation plus ou moins aléatoire”. 
28  No original: “est une voyelle dite de grande aperture ou voyelle ouverte”.
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labializadas, entre “oẹ” e “oḙ”. No final de palavra, para considerar essa posição, 
“œ” se reduz na fala popular do século XVI”.29 E, há uma semelhança com o francês 
contemporâneo, pois, para os autores Riegel, Pellat e Rioul (2016, p. 80), essa vogal 
e é para ser considerada átona e pelo motivo de não ser numa sílaba acentuada, e 
tende, neste sentido, a se integrar na série que Zink (2016) assinala a respeito das 
vogais labializadas no século XVI. Quando esse e se articula, os autores assinalam 
que não é “distinto de [œ], isto é, que corresponde a um som intermediário entre 
[ø] e [œ]: mais especificamente, numa sílaba não acentuada aberta, a oposição entre 
esses dois últimos fonemas é neutralizada ao aproveitamento desse som médio; 
e é, portanto, foneticamente integrado na série”.30 Assim, a vogal e é reduzida, 
mas não totalmente para ser integrada na referida série. Neste sentido, pode ser 
estável bem como instável, ou respectivamente, articulada ou inarticulada na 
sequência pendant ce temps-là.

Conclusão 
As análises nas partes 2 e 3 têm como base uma iniciativa original: a abordagem 

da descrição de uma tradução: a da articulação de sílabas. Tal atividade é atípica, 
pois não se encontra nas pesquisas sobre os Estudos Descritivos da Tradução e 
quase ausente nas terminologias quanto à classificação dos termos técnicos que 
a caracteriza. A obra traduzida Terminologia da Tradução (2013), pelos professores 
e tradutores Claudia Xatara e Álvaro Faleiros, e a partir da Terminologie de la 
Traduction: Translation Terminology. Terminología de la Traducción. Terminologie des 
Übersetzung (1999), dos autores Hannelore Lee-Jahnke, Jean Delisle e Monique C. 
Cormier, não mostra entrada de termos vinculados à fonética articulatória. Neste 
sentido, a pesquisa relatada neste capítulo tem uma perspectiva prospectiva. No 
futuro, ela poderia interessar às ciências da tradução e aos estudos comparativos, 
e a respeito da fonetica articulatória e combinatória. 

As partes 2 e 3 apresentam, portanto, uma das primeiras observações que, 
do ponto de vista prescritivo, traz vários resultados. Esses resultados permitem 
a reformulação da nossa hipótese: a vogal e instável francesa é traduzível por 
um ditongo oral crescente da variedade portuguesa do Brasil. Caso as referidas 
manifestações orais se tornam um hábito nas conversas ou nas interações do 
cotidiano, essas seriam empregadas com frequência; ao invés, elas seriam usadas 
com mais raridade. Essa reformulação mostra que o respectivo sistema fonético 
de ambas as línguas é direcionado pelos hábitos de fala e que alguns critérios 
extralinguísticos orientam. Convém lembrar que o conteúdo das partes 2 e 3 
alcançou os resultados a partir de leis fonéticas e morfológicas. Em suma, são essas 
regras que permitiram desenvolver a justificativa. 

29  No original: “dans la série des voyelles labialisées (donc, assourdies), entre « oẹ» et « oʊ ». En fin de mot, 
pour nous en tenir à cette position, « œ » s’amuït dans le parler populaire au XVIe siècle”. 
30  No original: “distinct de [ʊ], c’est-à-dire qu’il correspond à un son intermédiaire entre [ø] et [œ] : plus 
précisément, en syllabe inaccentuée ouverte, l’opposition entre ces deux derniers phonèmes est neutralisée 
au profit de ce son moyen ; e est donc phonétiquement intégré à la série”.
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Capítulo 11

O Registro da câmera em Ladri di  
Biciclette (1948), de Vittorio de Sica

Ana Jackelline Pinheiro Porto

Introdução 
O cinema, desde os irmãos Lumiére, passa por constantes adequações e 

adaptações seja em relação ao conteúdo, às formas de produzir, aos movimentos, às 
inovações tecnológicas e diversos outros fatores. O que é mantido, no entanto, é o 
desejo de expressão artística através das imagens em movimento. Muitas formas de 
expressão cinematográfica já ocorreram e ocorrem pelo mundo, podemos ver isso 
no Surrealismo no cinema, com o filme Un chien adalou (Um Cão Andaluz, 1928), 
de Luis Buñel, no Expressionismo Alemão, com Das Cabinet Des Dr. Caligari (O 
Gabinete do Doutor Caligari, 1920), de Robert Weine, O Neorrealismo Italiano, com 
Roma, cittá aperta (Roma, cidade aberta, 1945), de Roberto Rosselini, Cinema Novo, 
com Vidas Secas (1963), de Nelson Ferreira dos Santos, entre tantos outros filmes.

Destacando o movimento neorrealista italiano, percebemos que, dentre 
suas produções, a principal pretensão era representar a verdadeira realidade 
da Itália após a Segunda Guerra Mundial, o que foi por muito tempo escondido 
pelo governo fascista. Assim, para a realização de tal representação, algumas 
características eram comuns na produção dos filmes, como por exemplo as 
escolhas de filmagem, de cenários (naturais), de atores (ou melhor, não-atores), 
redução dos efeitos visuais e cortes, para que fosse possível não representar, mas 
apresentar a realidade dos italianos para o público.

Entre os pioneiros desse movimento, destacamos Vittorio De Sica, que entre 
seus filmes mais famosos está Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), que 
conta a história simbólica de um homem que possui sua única esperança de 
conseguir uma vida melhor roubada. Neste filme, conseguimos identificar que a 
câmera é um elemento que contribui para contar a história, isto é, constitui também 
a linguagem de um filme, direcionando nosso olhar para o que deve ser visto 
realmente, sem grandes interferências. Isso é feito a partir dos enquadramentos, 
planos e movimentos da câmera, dentre outros fatores. Tais percepções acerca da 
câmera nos levam a refletir acerca de um dos lemas do neorrealismo italiano, em 
que é dito que a câmera apenas registra, uma vez que é perceptível que ela além de 
apenas registrar, orienta o espectador para o que ele deve perceber.

Partindo disso, o objetivo desse capítulo é analisar os enquadramentos, 
planos e movimentos de câmera do filme Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 
1948), de Vittorio De Sica, com a pretensão de compreender como esses elementos 
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constituem a linguagem fílmica. Para isso, realizamos um recorte de quatro cenas 
que representam o conteúdo do filme, em que é possível perceber tais elementos 
da câmera. Após esse recorte, as cenas foram assistidas diversas vezes, para que 
fossem identificados e classificados os elementos, além de ser dada uma análise e 
interpretação para os seus usos nas cenas.

Neste capítulo, buscamos primeiro tratar sobre o movimento neorrealista 
italiano, fundamentados em teóricos dessa área, para que em seguida fosse dado um 
foco ao filme escolhido e destacados quais elementos seriam analisados, trazendo 
também teorias do cinema. A partir disso, como dito acima, selecionamos quatro 
cenas. Nas análises buscamos identificar os elementos, classificando-os de acordo 
com os teóricos tratados e atribuindo as interpretações formuladas, buscando 
apontar o modo como eles contribuem para linguagem do filme. Por fim, concluímos, 
a partir das análises, quais enquadramentos, planos e movimentos foram utilizados 
nas cenas e quais as possíveis pretensões a partir de seus usos ao longo do filme.

O Cinema Neorrealista Italiano
Os momentos de instabilidade e conflitos de natureza social, econômica e 

política que ocorreram/ocorrem de forma ampla no mundo, foram e são marcados 
por ações, comumente advindas de detentores do poder em algum nível e reações, 
que são desencadeadas por quem é atingindo por essas ações. Sem dúvidas, 
alguns desses momentos de conflitos históricos que mais deixaram marcas na 
sociedade foram as duas grandes guerras mundiais (Primeira Guerra, 1914-1918, 
Segunda Guerra, 1939-1945), que ao final deixaram milhares de mortos e os países 
envolvidos em profunda crise em todos os setores.

Dentre os países que compunham o eixo da Segunda Guerra, junto com a 
Alemanha nazista, destaca-se aqui a Itália (dominada pelo fascista Benito Mussolini), 
que em um contexto final de guerra, e após, se viu em estado de completa crise e 
desigualdade social, tendo entre as inúmeras formas de resistência do povo diante 
a ação de repressão de seu ditador, a expressão artística por meio do cinema.

Após o bombardeio de inimigos do Mussolini aos estúdios da Cinecittà, em 
Roma, foram iniciadas diversas manifestações de artistas contra a opressão e a 
censura que o cinema sofria, uma vez que apenas os filmes que continham um 
conteúdo patriota, que mostravam as belezas da Itália e possuíam relação com 
as produções americanas eram aceitos pelo governo fascista. Diante disso, um 
grupo da revista Cinema deu início às críticas em relação a tais filmes de forma 
não explícita, já que o filho de Mussolini era o diretor da revista, assim, utilizavam 
a expressão “telefone branco” para se referirem aos filmes que praticamente 
imitavam as produções de Hollywood. É possível dizer que a partir desse momento 
foi iniciado, em parte, um pensamento neorrealista.

Muitos teóricos divergem ao discutirem sobre o início do cinema neorrealista 
italiano, alguns atribuem ao filme Ossessione (Obsessão, 1943), de Luchino Visconti, 
o título de pioneiro no movimento, apontando os anteriores como documentários. 
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Entretanto, tal discussão não é foco desse capítulo. Dentre as produções 
neorrealistas, destaca-se, além do filme de Visconti, os filmes: Roma, cittá aperta 
(Roma, Cidade Aberta, 1945), de Roberto Rosselini; Paisá (Libertação, 1946), de 
Roberto Rosselini; Germania anno zero (Alemanha Ano Zero, 1948), de Roberto 
Rosselini; Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica; La terra 
trema (A Terra Treme, 1948), de Luchino Visconti.

A partir dessas produções é possível observar que as temáticas eram voltadas 
a mostrar a realidade do povo após a Segunda Guerra, em que grande parte da 
população vivia em situação de miséria, fome, sem perspectiva de emprego e em 
extrema desigualdade social. Ao pôr um foco sobre esses temas, o neorrealismo 
representou, ou melhor, apresentou a vida das pessoas marginalizadas e oprimidas, 
o que entrava em total contradição com os filmes aceitos e produzidos pelo governo. 
A intenção do movimento era retirar qualquer meio que buscasse “maquiar” a 
realidade. Para isso, foram utilizadas novas formas de produzir os filmes, o que 
viria a ser posteriormente, de acordo com Fabris (2006), as características que 
representam o movimento, como é possível visualizar no quadro abaixo:

Quadro 1: Características técnicas e estilísticas presentes no cinema neorrealista italiano.
Característica técnicas e estilísticas Neorrealismo Italiano

Planos Utilização frequente dos planos de conjunto e 
dos planos médios. A câmera só registra. 

Efeitos visuais Recusa do uso de efeitos visuais.

Tipo de imagem Acinzentada.

Montagem Sem efeitos.

Cenários Cenários reais.

Decupagem Flexível.

Atores Maioria não-profissionais.

Diálogos Simples e a valorização dos dialetos.

Filmagem Sem gravação e sincronização posterior.

Orçamento Baixo custo.
Fonte: desenvolvido pela autora com base nas informações de Fabris (2006).

A partir dessas características pode-se perceber que o movimento buscava 
realizar um cinema sem grandes produções e trazendo a realidade da sociedade 
italiana, assim, indo em uma direção contrária às superproduções do cinema 
americano. Destacam-se dois aspectos gerais que fizeram do neorrealismo um 
movimento inovador e crítico diante do contexto em que surgiu e se desenvolveu: 
a câmera e os atores.

A câmera no neorrealismo foi, sem dúvidas, um dos elementos mais importantes 
para a atribuição do caráter revolucionário ao movimento, não apenas por cumprir 
sua função básica de filmar, mas por registrar o ambiente e pessoas reais em seus 
movimentos, além de explorar os planos abertos e postos em sequência, o que dava 
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a ideia de profundidade e continuidade da vida real. Este elemento será melhor 
discutido nos tópicos seguintes. Para além disso, pôr as câmeras nas ruas também 
era uma forma de ir contra a falsa realidade proposta pelo governo.

O outro elemento representativo do movimento são os atores que 
protagonizavam os filmes. A maioria deles não eram profissionais, mas sim pessoas 
comuns que viviam a realidade dos contextos que o movimento buscava apresentar, 
por isso, era comum ver nesses filmes homens e mulheres desempregados ou com 
empregos de baixa renda, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, pois 
os diretores dessas produções acreditavam que pessoas comuns ao simples fato de 
existirem já apresentariam a realidade, o que não aconteceria com franqueza com 
atores profissionais e famosos. Entretanto, apesar desse ideal em relação aos atores, 
alguns filmes apresentaram atores profissionais e já conhecidos em alguns filmes.

Além disso, a opção de utilizarem, na maioria das vezes, atores não-
profissionais era também uma forma de protesto contra os filmes e as cópias 
dos filmes americanos que tomaram conta da Itália, assim, ocorreu, como diz a 
expressão, “a morte do ator”

A morte do ator: Baseia-se na ideia [...] de apresentar a realidade sem qualquer 
artifício. Assim, não é de surpreender que um dos “padrões” do neorrealismo era o 
de: “Abaixo as estrelas!” O cinema, como Frederich Murnau já tinha experimentado, 
não precisa de atores, mas de homens e mulheres [...] que narram suas próprias 
vidas, que não atuem, mas se comportam como são e que encarnem a si mesmos. 
Esta é uma equação baseada em ser = parecer. (CADEVILLA-DOMÍNGUEZ, 2009, 
p. 4, tradução nossa)

O neorrealismo italiano não teve uma longa duração, uma vez que houve 
quebras de ideais dentro do próprio movimento, algumas produções perderam 
a atenção do público, que se mostrou cansado e frustrado diante das temáticas 
apresentadas nos filmes. Assim, de acordo com Fabris (2006), o movimento 
fechou seu ciclo em 1948, mesmo que em anos posteriores algumas produções se 
autointitulassem neorrealistas.

Diante da breve caracterização do início, desenvolvimento e fim desse movimento 
cinematográfico, voltaremos nosso olhar nesse momento para uma das produções 
mais representativas e construída por um dos precursores do neorrealismo na Itália.

Vittorio De Sica e Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948)
Entre os diretores que primeiro iniciaram produções cinematográficas 

neorrealistas no contexto italiano, o nome de Vittorio de Sica se apresenta 
como um dos mais conhecidos. O diretor, com a raiz da ideia do movimento 
internalizada, apresentou em suas obras uma nova forma de produzir, em que, 
como aponta Candelária Neto (2008), a mis-en-scéne não era construída de forma 
artificial, mas sim real, a decupagem não almejava acréscimos à realidade, a 
montagem continha efeitos e cortes reduzidos e a orientação dada aos atores é 
de “‘serem’ antes de se ‘expressarem’” (p. 299). 
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Ainda de acordo com esse autor, Vittorio De Sica conseguiu trazer ao cinema 
algo que não era comumente feito na época

De Sica conseguiu dar crédito a realidade. Soube partir do gesto banal e corriqueiro 
para perseguir – através de um olhar profundamente humanista – a significação 
essencial das pequenas coisas. São estes pequenos gestos e fatos banais que no 
cinema de De Sica contém os germes da realidade mais profunda: o detalhe, o 
instante, adquirem para ele dimensões capazes de nos dizer mais sobre a vida do 
homem e da sociedade do que a grandiloqüência desmedida e artificial do cinema 
de mero entretenimento. (CANDELÁRIA NETO, 2008, p. 300)

Observando as produções de De Sica, destacamos Ladri di Biciclette (Ladrões 
de Bicicleta, 1948), filme que deu ao diretor o Oscar de melhor filme estrangeiro, 
em 1950, e mostra a difícil realidade do contexto pós-guerra de um homem, Ricci, 
que consegue um emprego, mas que para trabalhar precisa ter uma bicicleta. Após 
muito esforço, ele consegue tirar sua bicicleta do penhor e trabalhar, para que 
consiga dar sustento à sua esposa e ao seu filho. Entretanto, logo no primeiro dia 
de trabalho, ele tem sua bicicleta roubada e ao longo de todo o filme busca por ela, 
que é sua única esperança de uma vida melhor.

Neste filme, muitas questões sociais são abordadas, como o desemprego, 
a desigualdade social, a injustiça, a relação entre pai e filho, a situação de 
vulnerabilidade das crianças, o questionamento da moral e tantas outras.

Do ponto de vista cinematográfico, alguns elementos nos chamam bastante 
atenção, como os movimentos de câmera, que mostram de forma orgânica 
o desenvolvimento do filme e os planos e enquadramentos, que apresentam 
a mis-en-scéne e as pessoas na sua realidade. Tais elementos estão presentes no 
filme e caracterizam o neorrealismo italiano, por isso, eles são o foco de análise 
deste capítulo. Entretanto, antes é preciso entender como cada um é realizado e 
caracterizado por teóricos do cinema.

Enquadramentos, Planos e Movimentos de Câmera
Dentre os inúmeros aspectos que constituem as produções cinematográficas, 

podemos apontar, de forma ampla, como um dos principais elementos a câmera. 
Delleuze (1983) aponta que “[...] a única consciência cinematográfica — não somos 
nós, o espectador, nem o herói — é a câmera, ora humana, ora inumana ou sobre-
humana.” (p. 27-28), pois ela é capaz de apresentar ao espectador a parte concreta 
e visual do filme, mas também pontos subjetivos, além de conduzir o espectador 
ao longo da história narrada. Isso é realizado com o controle do cineasta sobre o 
que é filmado e de que forma, para que atinja e direcione quem assiste de acordo 
com o que o criador do filme pretende.

A partir da câmera destacamos três elementos fundamentais para a gravação 
de um filme, são eles: os enquadramentos, planos e movimentos de câmera. O 
enquadramento apresenta ao espectador a cena como um todo, com o cenário, 
as personagens que compõem a cena, podendo ocorrer dentro de três categorias, 
como dizem Bordwell e Thompson (2013): em um ângulo horizontal (na altura 
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do olho), com a câmera alta (plongée) e com a câmera baixa (contraplongée). Estes 
autores ainda destacam os efeitos do enquadramento na imagem

O enquadramento pode afetar poderosamente a imagem por meio do (1) tamanho e 
da forma do quadro, (2) da maneira como o quadro define o espaço dentro e fora do 
campo, (3) da maneira como o enquadramento impõe a distância, o ângulo e a altura 
de um ponto de vista à imagem e (4) da maneira como o enquadramento pode se 
deslocar interagindo com a mis-en-scéne. (BORDWELL e THOMPSON, 2013, p. 299)     

Podemos perceber que com o enquadramento é exposto ao espectador 
apenas aquilo que a câmera aponta, sendo possível propor de ângulos distintos, o 
que orienta quem assiste para o que é importante observar ao longo da narrativa. 
Assim, o enquadramento não tem apenas a função de registrar uma cena, para 
Martin (2005), ele possui também as funções de deixar alguns elementos de fora da 
cena, recortando apenas o que é importante, mostrar o detalhe, compor o conteúdo, 
alterar a perspectiva do espectador, colocando-o mais próximo ou distante da cena, 
e propor a profundidade de campo.

Outro elemento constituído pela câmera e que se encontra dentro do 
enquadramento é o plano, que possui tipos que determinam a perspectiva que o 
espectador terá na cena. Alguns teóricos tratam dos tipos de plano, como Bordwell 
e Thompson (2013) e Martin (2005), os teóricos apresentam em consonância os 
planos: geral (que mostra todo o ambiente, a figura do homem se perde ou fica 
distante), conjunto (em que mostra o fundo e a forma do homem), primeiro plano 
(que evidencia partes do corpo e/ou as expressões). Em contrapartida, apresentam 
também outros planos e outras denominações.

Bordwell e Thompson (2013) apresentam, além dos planos citados, o 
americano (o personagem é focado a partir do joelho), o médio (que foca da cintura 
para cima do personagem), o meio primeiro plano (foca no peito do personagem 
para cima) e o detalhe (é destacada uma parte do rosto da personagem ou amplia 
um objeto). Já Martin (2005) propõe também o grande plano, que foca no rosto 
ampliado da personagem; o plano contrapicado, que filma de baixo para cima e o 
picado, filmado de cima para baixo

Partindo desses tipos de planos, entendemos que suas funções não são 
somente de registrar diferentes pontos de vista de uma cena, mas eles também 
têm a finalidade de orientar os olhos do espectador, dar a ele a sensação de estar 
dentro da cena, de sentir as emoções representadas pelas personagens, como por 
exemplo em uma cena que há o grande plano, focado no rosto do ator, é possível 
apreender e vivenciar os sentimentos do personagem, como a tristeza, o medo, o 
desespero, entre outras sensações.

Outro plano que é proposto por alguns teóricos e descartado por outros (por 
compreenderem como movimento) é o plano-sequência, que seria um registro 
da cena em sequência, sem nenhum corte. Dentre os teóricos que utilizaram 
essa nomenclatura, está André Bazin, que propõe que o cinema deveria utilizar 
o plano-sequência e a profundidade de campo se tivesse a pretensão de trazer 
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realidade à imagem. Trazendo as discussões de Bazin, Ismail Xavier discorre 
sobre o plano-sequência   

Será este longo plano que receberá a denominação de plano-seqüência. Nome 
inspirado no fato de que, dentro da segmentação seqüência/cena/plano, o alongamento 
deste último estaria produzindo modificações qualitativas na organização do filme, 
de modo a que um único plano passe a cumprir a função dramática da seqüência do 
esquema clássico [...] (XAVIER, 1984 apud CANDELÁRIA NETO, 2008, p. 301) 

Podemos perceber, a partir desses tipos, que o movimento está presente 
nos planos, uma vez que em uma cena podem ser postos mais de um plano, que 
mostram a dinâmica dos personagens, figurantes, cenários e acessórios. Assim, 
como afirma Delleuze (1983), o plano seria a imagem-movimento, que ocorre em 
um “sistema fechado”.

O movimento, mesmo ocorrendo nos planos, foi melhor explorado, 
principalmente, a partir da inovação das câmeras, pois no início das produções 
cinematográficas era perceptível que as filmagens ocorriam de forma fixa e estática, 
porque as câmeras utilizadas possuíam um tamanho e peso maiores, mesmo 
que durante uma cena os planos mostrassem o movimento das personagens e 
figurantes. Bordwell e Thompson (2013) afirmam que é possível dizer que isso 
mudou com os irmãos Lumiére, que desenvolveram uma das primeiras câmeras 
mais práticas de cinema, o que foi tornando as filmagens muito mais dinâmicas e 
outros aspectos foram trabalhados durante as produções.   

Com a câmera mais leve, tornou-se possível realizar movimentos que 
direcionavam os olhos dos espectadores e, por vezes, tornavam-se seus próprios 
olhos. Com a utilização do movimento foi possível trazer ao cinema a ideia de 
relação com a realidade, em que o mundo está em constante dinamicidade. Dentre 
as funções que o movimento de câmera possui, Xavier (2005, p. 22) destaca que 
“o movimento da câmera reforça a impressão de que há um mundo do lado de lá, 
que existe independentemente da câmera em continuidade ao espaço da imagem 
percebida.”. Ou seja, os espectadores acreditam que há realidade dentro da tela. 

Martin (2005) destaca que os movimentos da câmera possuem funções 
descritivas e expressivas. As descritivas acompanham um personagem, criam 
ilusão de movimento e descrevem um espaço ou ação, já as expressivas acentuam 
o drama em um personagem, expressam o ponto de vista dele e sua tensão 
mental. O autor descreve três tipos de movimentos de câmera, a saber: travelling, 
panorâmica e trajetória.

O travelling pode ser vertical (acompanha o personagem em movimento 
subindo e descendo), para frente, para trás, lateral (mostra o cenário e os 
personagens). Na panorâmica, a câmera funciona como os olhos do personagem 
ao redor de si ou sugere que o personagem está com medo, tonto, embriagado, etc. 
Por fim, na trajetória a câmera se movimenta sobre o chão.

Outros autores que também detalham os movimentos da câmera são Bordwell 
e Thompson (2013). Os teóricos dividem os movimentos em panorâmica horizontal 
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(pan), como se os espectadores estivessem girando a cabeça e observando o cenário; 
panorâmica vertical, em que os espectadores podem ter a sensação de ver o cenário 
e a cena para baixo e para cima; o travelling, em que a câmera muda de posição 
para todos os lados; o plano com grua, em que a câmera se move como se estivesse 
flutuando e o plano de seguimento, que a câmera acompanha o personagem. 

Percebemos com o enquadramento, planos e movimentos de câmera que 
novos aspectos puderam ser explorados durante as filmagens no cinema, o que 
deu à câmera não somente a função de filmar, mas de guia da narrativa, que 
posiciona o espectador para aspectos e momentos exatos do filme, constituindo, 
dessa forma, expressão da linguagem do filme. 

Análise Fílmica
Para a análise dos enquadramentos, planos e movimentos de câmera do 

filme Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica, fizemos o 
recorte de quatro cenas que são capazes de resumir a história contada no filme e os 
elementos cinematográficos utilizados nessa produção, que são característicos do 
próprio movimento neorrealista italiano. Os exemplos das três primeiras cenas são 
colocados em duas imagens, postas lado a lado, uma vez que ao longo de todo o 
filme ocorre a movimentação da câmera e a priorização do plano-sequência, assim, 
foi necessário apresentar a cena dessa forma. No último exemplo, percebemos a 
importância de apresentar os três recortes da cena, uma vez que é assim que ela se 
constitui para finalizar o filme.

Cabe destacar que todas as nomenclaturas e classificações dos tipos de 
elementos aqui analisados, são originárias dos teóricos referenciados no tópico 
anterior, assim, sendo feita nesse capítulo a utilização desses termos para a 
realização da análise. 

A primeira cena a ser analisada ocorre no início do filme, em que o personagem 
Ricci é avisado que seu nome foi chamado para um emprego e que para trabalhar 
precisará de um meio de transporte, a bicicleta. Podemos visualizar um recorte 
dessa cena a seguir:

Imagem 1: Cena inicial do filme (tempo: 2 minutos)

Fonte: Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica.
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Observando o enquadramento dessa cena é possível perceber, inicialmente, 
que ele é realizado em um ângulo horizontal, isto é, na altura do olho, e em 
uma pequena distância, o que dá uma sensação de estarmos presentes nessa 
cena, no momento em que o rapaz chama Ricci. No enquadramento, também 
é possível observar a presença do personagem principal, de alguns figurantes, 
como o rapaz, a moça que passa na rua com o bebê no colo, o grupo de homens 
que também espera pela notícia de um emprego, além de elementos do cenário, 
como o carro, a rua e os prédios. 

Ao destacar esses elementos no enquadramento, e por se tratar da cena 
inicial do filme, é possível ter uma noção geral do contexto social do tempo que 
é retratado no filme, pós-Segunda Guerra, em que o índice de desemprego era 
muito alto e a figura do homem é posta no centro, em que ele deve buscar meios 
de sustentar sua família, o que pode ser visto no coletivo de pessoas à procura de 
emprego, em que há apenas homens.

Dentro do enquadramento, percebemos que os planos nessa cena são, em 
um primeiro momento, de conjunto, em que podemos ver todo o corpo das 
personagens e parte do cenário ao fundo e, em seguida, ocorre o plano geral, mais 
aberto, em que as personagens diminuem e o cenário é exposto. Podemos perceber 
na cena que a altura dos prédios é evidenciada em relação ao grupo de homens. É 
possível analisar que tais planos ocorrem para, em um primeiro momento, focar 
nesse personagem e iniciar sua história, depois mostrar o espaço que isso ocorre e 
que sua situação é mais uma entre tantas outras e, em seguida, em um recorte de 
cena não trazido aqui, focar novamente nesse personagem.

Percebemos que durante essa alternância entre os planos ocorre também 
o plano-sequência no enquadramento móvel. Em relação à movimentação da 
câmera, ocorre primeiro com a chegada do rapaz perto de Ricci, em quem a 
câmera está em altura mais elevada e depois permanece na altura dos olhos. 
Em seguida, ocorre um travelling lateral ou panorâmica horizontal, em que a 
“cabeça” da câmera se movimenta para a lateral, mostrando Ricci e seu colega 
indo em direção ao grupo. A utilização deste movimento pode ser compreendida 
como um mecanismo comum das produções cinematográficas do neorrealismo 
italiano, em que o acompanhamento das cenas ocorria de forma orgânica, 
sem muitos cortes, por isso, a utilização do travelling lateral se fez necessária.  
Além disso, esse movimento pode ter sido utilizado para apresentar os elementos 
do cenário.    

Na imagem 2, ocorre a cena que dá início ao drama do filme, em que a 
bicicleta de Ricci é roubada enquanto ele trabalhava colando cartazes de 
espetáculos na rua. Após o roubo da bicicleta, o personagem principal persegue 
o ladrão pelas ruas de Roma, mas sem sucesso. Recortamos um trecho da  
cena a seguir.

Nesta cena podemos perceber que o enquadramento foi feito com a câmera 
alta (plongée), o que possibilita ter uma visão ampla da cena e dos elementos 
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que a compõem como um todo, isso nos dá um certo afastamento da mis-en-
scéne. Nesse enquadramento inicial, vemos o personagem principal correndo na 
rua, em que há a presença de outras pessoas, automóveis e prédios. No segundo 
momento da cena, o enquadramento está em um ângulo horizontal, o que dá 
a sensação de estar no momento da cena, uma vez que podemos até mesmo 
visualizar o ladrão fugindo com a bicicleta.

Imagem 2: cena do roubo (tempo: 20 minutos).

Fonte: Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica.

O plano utilizado nesse recorte de cena foi o de conjunto, que mostra a mis-
en-scéne, mas é possível também identificar os personagens envolvidos na cena, 
Ricci e o ladrão. Esse plano permite ao espectador reconhecer os personagens e 
focar na ação central da cena, o roubo. É possível também analisar nessa cena, 
principalmente no primeiro momento, que o personagem principal se perde no 
meio das demais pessoas da cidade, o que dá a sensação de que ele está perdido e 
sozinho e que a realidade dele é apenas mais uma entre tantas outras.

Notamos que é feito um corte de câmera entre os dois momentos ilustrados 
acima, ocorrendo o movimento da câmera no momento em que Ricci corre  pela 
rua e que o ladrão foge com a bicicleta, ambos os movimentos são entendidos 
como travelling lateral, também denominado panorâmica horizontal, em que é 
possível ter a sensação que os nossos olhos, enquanto espectadores, acompanham 
o movimento dos personagens, assim como ocorre na vida real, em que se ocorre 
uma situação de roubo, imediatamente nossos olhos acompanham a cena. 

Na imagem 3, destacamos a cena em que Ricci persegue um senhor que ele 
viu receber dinheiro do ladrão de sua bicicleta. O personagem principal corre, 
junto com seu filho Bruno, pelas vielas da cidade, até que encontram o idoso.

Nesta cena podemos perceber que o enquadramento foi feito com a câmera 
alta (plongée), o que possibilita ter uma visão ampla da cena e dos elementos que a 
compõem como um todo, isso nos dá um certo afastamento da mis-en-scéne. Nesse 
enquadramento inicial, vemos o personagem principal correndo na rua, em que 
há a presença de outras pessoas, automóveis e prédios. No segundo momento 
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da cena, o enquadramento está em um ângulo horizontal, o que dá a sensação de 
estar no momento da cena, uma vez que podemos até mesmo visualizar o ladrão 
fugindo com a bicicleta.

Imagem 3: Ricci e Bruno em perseguição (tempo: 45 minutos)

Fonte: Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica.

Dentro do enquadramento, percebemos que os planos mudam. No primeiro 
momento da cena, identificamos o plano conjunto, em que é possível ver o cenário, 
os figurantes, mas também identificar os personagens. No segundo momento, 
percebemos que os dois homens são colocados em primeiro plano, em que ficam 
na frente do fundo, e ocorre o plano médio, em que é filmado da cintura para cima, 
enfatizando os gestos e expressões, que no caso dessa cena é a expressão física 
de Ricci para puxar o ombro do senhor e chamar sua atenção para perguntá-lo a 
respeito do roubo. Além disso, percebemos que, assim como na primeira cena e 
em outras cenas do filme, ocorre o plano-sequência, uma vez que não há cortes.

Tendo o enquadramento móvel, encontramos na cena o movimento de câmera 
denominado plano de seguimento, em que a câmera acompanha o movimento 
dos três personagens, além do travelling para frente (in), que movimenta a câmera 
para a direção da frente e foca nos personagens da cena. Com a utilização desses 
movimentos, temos a impressão de observar a cena de uma forma mais distante e, 
em seguida, mais próxima aos nossos olhos. Isso pode ser interpretado como um 
direcionamento ao olhar do espectador, uma vez que a pretensão era dar foco à 
essa ação tão esperada ao longo do filme, em que Ricci tem o primeiro indício de 
quem roubou sua bicicleta, assim, não faria sentido a câmera ficar em um plano 
aberto e distante, focando em outras ações.

Na última imagem, trouxemos a cena final do filme, que mostra o pai e o filho 
de mãos dadas seguindo juntos com outras pessoas após terem percorrido em vão 
a cidade em busca da bicicleta roubada e após a tentativa frustrada de Ricci de 
roubar a bicicleta de outra pessoa para conseguir salvar seu emprego e sua família 
da miséria. Destacamos, neste momento, não apenas dois recortes da cena, como 
fizemos nas imagens anteriores, mas sim três, uma vez que a cena final apresenta 
esses três cortes representativos da finalização da narrativa.  
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Imagem 4: cena final (tempo: 1 hora e 27 minutos)

Fonte: Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), de Vittorio De Sica.

O enquadramento dessa cena ocorre no ângulo horizontal nos três momentos, 
o que dá a impressão de aproximação com o momento e o sentimento de tristeza 
representado pelos personagens. Nos dois primeiros momentos, a distância 
do enquadramento é pequena, o que causa essa proximidade, mas no terceiro 
momento a distância aumenta e os personagens estão de costas, o que proporciona 
ao espectador a sensação de afastamento da cena e dos sentimentos apresentados 
nos momentos anteriores. Esses enquadramentos podem ser entendidos como o 
fechamento da narrativa, que foca no sofrimento dos dois, mas depois os mostra 
entrando, assim como na cena inicial, em um grupo (massa) de pessoas em 
situações de vida parecidas com as deles, o que novamente retoma o contexto 
social representado no filme, dessa forma, finalizando o filme.

Nos dois primeiros momentos dessa cena ocorre o meio primeiro plano, 
em que o personagem é filmado do peito para cima, o que direciona o olhar do 
espectador para o rosto de Ricci e Bruno. No caso do pai, podemos perceber o foco 
na vergonha diante do filho, após ter tentado roubar a bicicleta de outra pessoa 
para manter o emprego e sustentar sua família, o que pode ser observado em a 
sua cabeça baixa. Além disso, também são visíveis os sentimentos de tristeza e 
frustração, uma vez que a bicicleta era o seu símbolo de esperança de uma vida 
melhor. No rosto de Bruno é possível perceber a tristeza de ver seu pai nessa 
situação e de entender que a salvação de sua família estava perdida.

Ainda nessa parte da cena, percebemos que com o meio primeiro plano com 
a criança, é possível observar as mãos dadas do filho e do pai, o que representa 
o apoio do menino ao pai, mesmo diante de uma situação que colocou em prova 
seus valores. Assim, o pai encontra no filho o apoio naquele momento. No último 
momento da cena encontra-se o plano conjunto, em que é possível identificar os 
dois personagens e observar o cenário e os figurantes que ajudam a compor a cena.

Em relação aos movimentos da câmera, podemos perceber que durante o 
foco dado às expressões de Ricci e Bruno a câmera acompanha em um movimento 
para trás enquanto os personagens caminham, este seria o travelling para trás 
(out). No momento final ocorre apenas o movimento de caminhada dos próprios 
personagens e figurantes da cena, enquanto a câmera fica fixa.
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Considerações finais
Neste capítulo, tivemos como objetivo analisar os enquadramentos, planos 

e movimentos de câmera no filme Ladri di biciclette (Ladrões de Bicicleta, 1948), 
de Vittorio de Sica, com a pretensão de compreender como esses elementos 
constituem a linguagem fílmica. Para isso, nos fundamentamos em teóricos que 
tratam sobre o movimento neorrealista italiano, em que o filme está inserido, e 
suas características, além de utilizarmos teorias do próprio cinema, que abarcaram 
os elementos a serem analisados.

A partir das análises, chegamos à identificação de enquadramentos fixos e 
móveis, com a angulação normalmente horizontal, na altura do olho, o que causa 
ao espectador a sensação de proximidade com a cena, a impressão de estar nela. 
Além disso, percebemos que em muitos momentos há a alternância de planos que 
mostram o cenário como um todo, pondo as pessoas de forma minimizada e, em 
seguida, é dado o foco à ação da cena, normalmente com o personagem principal. 
Isto é, o cenário natural é exposto para localizar o espectador e depois é orientado 
o olhar para o que de fato importa no filme.

Ainda em relação aos planos, percebemos que quando era necessário dar 
atenção às expressões do personagem, como na imagem 3, foi utilizado o plano 
médio e quando a intenção era focar nos sentimentos dos personagens, como na 
imagem 4, foi utilizado o meio primeiro plano.

Assim como afirmou Xavier (2005), ao apontar as discussões de André Bazin 
a respeito da impressão de maior realidade à imagem cinematográfica, o plano-
sequência foi identificado nas análises, em que as cenas foram filmadas sem cortes, 
constituindo uma linguagem realista ao filme. Essa característica já era prevista 
no neorrealismo italiano, em que a intenção não era editar, cortar ou usar efeitos 
visuais, mas sim fazer a câmera acompanhar os movimentos da vida real.

Além desses movimentos, também foram identificados os movimentos 
de câmera, principalmente o travelling lateral, que proporciona ao espectador 
a sensação de acompanhar a cena e o movimento dos personagens, como na 
primeira cena; o travelling para frente (in) e para trás (out), o que dá a sensação de 
aproximação e afastamento das cenas. 

A partir desta análise compreendemos, ao menos em parte, como alguns elementos 
que envolvem a câmera são utilizados para orientar o olhar do espectador para ações 
importantes da cena ou para o cenário de uma forma geral, para ocasionar a impressão 
de se estar próximo ou distante dos personagens e da cena. Assim, entendemos 
que neste filme neorrealista italiano, a câmera, mesmo pensada como apenas para 
visualização do real, vai além do registro, sendo capaz de nos orientar e posicionar 
em qualquer ponto ou ângulo que desejar, constituindo também a linguagem fílmica.
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Capítulo 12

A Escrita da Seção de Introdução do  
Trabalho de Conclusão de Curso: A Orientação  

pelos Tutoriais de Youtube

Antonio Artur Silva Cantuário

Introdução
Um dos grandes desafios da vida acadêmica é o processo de apropriação e 

elaboração de determinados gênero acadêmicos. Os sujeitos que estão começando 
a se inserirem nessas práticas encontram-se diante de situações complexas ao 
produzir uma resenha, um projeto e, sobretudo, na maioria das universidades, 
o Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC. Com o avanço da tecnologia, tornou-
se cada vez mais comum recorrer à internet como meio de acesso a informações 
diversas, por exemplo, buscar conteúdo sobre a produção de gêneros acadêmicos.

Os tutoriais de YouTube que ensinam a produzir o TCC são exemplares disso, 
no sentido de que trazem conteúdos e materiais acadêmicos para orientar seus 
seguidores. Estes colocam-se em função semelhante aos manuais de metodologia 
científica, agindo como um metagênero, isto é, visando o ensino de outro gênero 
(GILTROW, 2002). Logo, é pertinente compreender mais de perto esse cenário, com 
vistas a estabelecer reflexões sobre um metagênero que não é institucionalizado no 
meio acadêmico, mas que possui grande visibilidade no meio digital, pelo número de 
acessos e pelo crescente aumento da conectividade em plataformas como o YouTube. 

Em vista disso, busca-se analisar as orientações quanto à produção da 
seção de Introdução de TCC, a partir de Tutoriais em vídeos de YouTube. O 
intuito é explorar um gênero pouco estudado no âmbito da análise de gêneros, 
pela perspectiva dos pressupostos sociorretóricos, com vistas a observar esses 
tutoriais que ensinam a produzir o TCC, enquanto metagêneros acadêmicos, e 
suas orientações acerca de uma das seções mais importantes e complexas – é uma 
seção que demanda a articulação de diferentes informações por parte de seus 
escritores na produção do TCC- a Introdução.

Nosso foco de análise não serão as recorrências quanto a passos retóricos, mas 
o foco em reflexões sobre como esses tutoriais orientam e concebem a Introdução 
de TCC, quando tomam um suporte poderoso como o Youtube para veicular essas 
informações. Portanto, a proposta desse trabalho é usar a base teórica dos estudos 
retóricos para promover essa reflexão, com vistas a explorar um campo de estudo 
que é relativamente novo no Brasil, inclusive, apresentando-se como um convite a 
demais pesquisas para ampliar o repertório investigativo sobre os tutoriais que se 
propõem a ensinar gêneros acadêmicos.
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As reflexões propostas a partir do objetivo traçado estabelecem sua 
contribuição para os estudos de gêneros frente a dois aspectos: primeiro, o teórico, 
uma vez que promove a rediscussão sobre a categoria teórica Metagênero que, no 
Brasil, foi, de maneira sucinta, discutida por Nunes (2017) e Nunes; Silveira (2018); 
e o segundo, o prático, visto que os resultados podem servir a alunos e professores 
como informações para refletir a produção da seção de Introdução e os dados que 
lhes possam servir no processo de escrita.

Teórico e metodologicamente, os diálogos tecidos à luz dos postulados 
sociorretóricos de gênero concebem o dizer de autores como Bazerman (2006) 
e Miller (2009), para tratar dos gêneros como ação social. Sobre os metagêneros, 
buscou-se apoio em Giltrow (2002), estudiosa canadense que utiliza esse termo para 
se referir àqueles gêneros que orientam a produção de outros gêneros; e Nunes (2017) 
e Nunes; Silveira (2018) que contribuem para uma discussão sobre os metagêneros, 
embora suas pesquisas não tenham como foco central essa categoria teórica. 

Este capítulo está assim organizado: na seção 1, os aspectos introdutórios em 
relação ao tema da investigação; na seção 2, os pressupostos teóricos que amparam 
as discussões trazidas ao logo do estudo; na seção 3, os aspectos metodológicos 
da análise; na seção 4, as análises; e, por fim, algumas considerações sobre os 
resultados; e as referências. 

Práticas de Linguagem: Um Olhar para os Gêneros 
Os gêneros se constituem a partir das ações que os indivíduos realizam 

através da linguagem em contextos específicos, considerando os propósitos 
compartilhados entre eles. Dizer que gêneros são práticas de linguagem 
implica afirmar que eles são mecanismos de interação que realizam objetivos 
sociocomunicativos inscritos no mundo social, isto é, usa-se gêneros para resolver 
problemas, para agir em situações específicas.

Na concepção dos Estudos Retóricos de Gênero (ERG), gêneros são formas 
de agir socialmente, a partir dos papéis sociais que os indivíduos exercem em 
diversas instâncias comunicativas. Miller (2009), por exemplo, vê os gêneros 
em seus aspectos mais instáveis, nos contextos sociais, embora afirme que o 
conhecimento de gênero parte de suas regularidades genéricas. Já em Bazerman 
(2006), o aspecto social e cognitivo permeia a compreensão de os gêneros, para 
além de sua forma, são práticas sociais e cognitivas que organizam determinadas 
ações em determinados contextos específicos. 

Portanto, gêneros são assim entendidos como um constructo de conhecimentos, 
saberes, práticas sociais e experiências. Em outras palavras, o gênero é a forma de 
um acordo social para atender a determinadas demandas sociocomunicativas. 

Metagêneros
Os metagêneros foram incialmente discutidos em Giltrow (2002, p.203). No 

sentido de que define a autora, metagêneros são gêneros que orientam um gênero, 
“caracterizados pela autora por”
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se desenvolvem nesses limites, nos limiares de comunidades de discurso, 
patrulhando ou controlando a participação de indivíduos no coletivo, antevendo 
ou suspeitando de seus envolvimentos em outros lugares, diferenciando, iniciando, 
restringindo, induzindo formas de atividade, racionalizando e representando as 
relações do gênero com a comunidade que faz uso dele. 

 Em outras palavras, os metagêneros modelizar a composição de um 
determinado gênero, na tentativa de sistematizar o modo como o conhecimento 
compartilhado por indivíduos de uma comunidade está materializado em 
gêneros. Em uma visão mais ampla, os metagêneros podem ser entendidos como 
mecanismos de orientações/prescrições/informações sobre outro gênero, em uma 
determinada comunidade. 

Essa compreensão sobre os metagêneros permite afirmar que, onde há um 
metagênero deve haver um gênero por ele orientado. Considerando-se contextos 
mais específicos para refletir essa definição, observar-se-á que há gêneros que 
organizam atividades sociais mais formalizadas e estáveis, como é o exemplo do 
espaço de interação dos gêneros acadêmicos. Na universidade, então, onde há 
o metagênero manual de metodologia, há os gêneros que ele prescreve: projeto 
de pesquisa, monografia, dissertação, tese, etc, pois os metagêneros só existem 
em decorrência da demanda de sua comunidade para estabelecer as convenções 
relativas aos gêneros utilizados pelos membros nela inseridos.  

A exemplo dos tutoriais que ensinam a produzir o TCC, observa-se o 
comportamento desse gênero semelhante ao que Giltrow (2002) descreve para 
caracterizar um metagênero. Primeiro, os tutoriais de YouTube que ensinam a 
produzir o TCC orientam a produção de um gênero, segundo, estabelece essas 
orientações de modo a padronizar ou buscar, por vezes de modo injuntivo/
prescritivo, a estabilidade quanto ao gênero ensinado e, terceiro, sua abordagem 
metalinguística percebida a partir do momento em que o tutorialista busca ensinar 
“a língua acadêmica” através de uma abordagem acadêmica, considerando o 
conteúdo, o gênero ensinado e o contexto em que o TCC circula. 

Contudo, não se pode afirmar que os metagêneros como o tutorial são lugares de 
total estabilidade e harmonia, visto que, em muitas situações, há, até mesmo naqueles 
contextos mais monitorados, embates e divergências no tocante às orientações de um 
determinado gênero. Entende-se que os metagêneros são um fator de estabilidade 
genérica (NUNES; SILVEIRA, 2018), e isso não quer dizer que todo metagênero é 
prenhe de acordos e normas bem delimitadas acerca do gênero nele constante.   

Desse modo, defende-se que os tutoriais de YouTube sobre a produção do 
TCC são um metagênero acadêmico que visam a orientar a produção de gêneros 
acadêmicos. Nem toda prática discursiva de linguagem demanda, necessariamente, 
o uso de metagêneros para que os sujeitos produzam determinados gêneros. 
Sobretudo em situações mais informais e de práticas orais de linguagem, os 
sujeitos apreendem muitos gêneros tacitamente, a partir das experiências e das 
trocas de conhecimentos e feedbacks.
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Os metagêneros podem, ainda, ser classificados de dois modos, tendo-se 
por base o entendimento a partir de Giltrow (2002) e Nunes e Silveira (2018): os 
metagêneros tácitos são aqueles cujo propósito comunicativo inicial não é orientar 
a produção de um gênero, no entanto, determinadas práticas de produção de 
gêneros demandam o seu uso, como ocorre com os verbetes relacionados à área 
jurídica, em que  determinados termos e expressões em redações oficiais devem 
seguir usos linguísticos específicos e formais. Assim, tacitamente, quando precisa-
se consultar termos jurídicos, recorre-se aos verbetes.

Os metagêneros explícitos, como manuais de metodologia científica e manuais 
de redação oficial, são aqueles cujo propósito comunicativo é orientar a produção 
de um gênero. Veja-se que, ao recorrer a eles, busca-se diretamente informações 
ligadas a especificidades de um gênero, contribuindo para que o produtor tenha 
um suporte informativo que o auxilie na produção do gênero. 

Logo, por metagêneros, tácitos ou explícitos, defende-se a seguinte 
afirmação: são gêneros ou “atmosferas ao redor do gênero” (GILTROW, 
2002, p.203) categorizados como aqueles que, em uma determinada situação 
específica, visam a orientar/prescrever/modelizar as características de um gênero 
em uma determinada comunidade, tentando sistematizar e manter a ordem 
da comunicação, em parte, entre os indivíduos mais experientes e os menos 
experientes do grupo.  

Delimitando o TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um importante gênero acadêmico 

solicitado à fase final na graduação e na pós-graduação. Delimita-se para esta 
investigação a sigla TCC, em sua abrangência, comportando, no âmbito da 
academia, de acordo com Barros; Pessoa; Diniz (2016, p.31), os gêneros escritos 
como a “monografia, dissertação, artigo, memorial, entre outros”. Considera-
se, assim, que o TCC é um gênero híbrido e que acompanha diversas fases da 
vida acadêmica, como afirmam estes autores, recaindo sobre esse aspecto uma 
fragilidade reconhecida pelo trabalho no tocante a restringir qual o tipo de TCC os 
tutoriais fazem menção em suas orientações.

Os tutoriais, assim, podem presumir o público-leitor de alunos da graduação 
ou especialização, tendo-se por hora dois argumentos: o primeiro, que está 
vinculado ao saber de que alguém que já domina a produção de gêneros acadêmicos 
muito provavelmente não recorreria a vídeos de YouTube para produzir um TCC; 
e, segundo, que, na plataforma Lattes, na seção de distribuição dos tipos de 
trabalho que foram orientados pelo pesquisador, há a  subdivisão dos gêneros 
acadêmicos, no qual o TCC encontra-se, nesse espaço, vinculado aos trabalhos da 
graduação e da especialização. 

Em síntese, no tocante ao TCC, considera-se este um gênero importante no 
âmbito da pesquisa, sobretudo, por estimular o fazer o científico e desenvolver 
habilidades de pesquisa e sistematização de dados (SOUZA; SILVA, 2017). Além 
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disso, importa considerar que, embora necessário e pertinente no âmbito da 
academia, muitas instituições ainda facultam sua produção, isto é, não o exigem 
como componente obrigatório para a aprovação, em razão de não haver uma 
obrigatoriedade estabelecida em leis ou diretrizes quanto ao tipo de avaliação 
final do curso.

Aspectos Metodológicos
Este capítulo ampara os diálogos por meio dos pressupostos teóricos 

da abordagem sociorretórica de gêneros. As definições e os postulados da 
sociorretórica são importantes por compreender que toda prática social envolve o 
uso de gêneros e a realização destes pela linguagem. 

Em relação à caracterização da pesquisa, consideraram-se as análises em 
abordagem qualitativa sobre o objeto de estudo: três tutoriais de YouTube que 
ensinam a produzir a seção de Introdução de TCC. E, no tocante aos procedimentos 
de análise, a base descritiva e interpretativa configura o percurso de compreensão 
sobre o fenômeno estudado. 

Procedimento de Seleção e Coleta dos  
Tutoriais sobre a Seção de Introdução de TCC 

- Foram selecionados os 3 tutoriais entre aqueles mais visualizados, a partir 
da palavra-chave “Introdução de TCC”, termo este que se vinculam ao conteúdo 
temático “A orientação sobre a seção de TCC”. Neste capítulo, chamaremos os 
tutoriais de: tutorial 1, com mais de 400.000 visualizações; tutorial 2, com mais 
de 70.000 visualizações; e tutorial 3, com mais de 72.000 visualizações. O recorte 
temporal escolhido compreende o período entre 2015 e o primeiro semestre 
de 2019, haja vista que não poderiam ser vídeos muito antigos, em razão das 
atualizações da ABNT, nem vídeos posteriores a 2019.2, já que as análises se 
deram ainda em 2019.1. 

- Os tutoriais em vídeo foram transcritos a partir de uma ferramenta que o 
próprio YouTube oferece, carecendo de algumas adequações, pois uma limitação 
dessa ferramenta é que na transcrição do oral para o escrito eram necessários 
ajustes na ortografia de algumas palavras. Ressaltamos que não seguimos um 
processo de transcrição tal qual ocorre nos estudos sociolinguísticos, pois o foco 
desta análise é o conteúdo em si, não importando questões fonéticofonológicas 
nem sociolinguísticas.  

- Em vista de o trabalho não visar, especificamente, a recorrência de passos 
retóricos e, sim, uma proposta de reflexão sobre os tutoriais que ainda são pouco 
estudados, optamos por escolher os 3 tutoriais que possuem número alto de 
acessos e que tratam da seção de Introdução de TCC, que é uma das seções na 
qual os discentes encontram bastante dificuldade para escrevê-la, como relatam 
os próprios tutoriais. 
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Procedimento de Análise dos Tutoriais  
de Youtube sobre a Seção de Introdução de TCC

- Recorremos a uma perspectiva metodológica autoral, tendo-se como 
norte o Modelo de análise temática a partir de um referencial de codificação, de 
Jovchelovitch e Bauer (2017). 

- Esse modelo tem por principal objetivo analisar as entrevistas por meio 
de reduções e síntese de trechos, paráfrase e identificação de palavras-chave dos 
trechos transcritos. Essa abordagem lembra o método da análise de conteúdo de 
Martin Bauer, na qual são estabelecidas categoriais para análise para coletar e 
interpretar os dados.

- Desse modo, estruturamos a análise da seguinte maneira: 

Figura 1: proposta de análise temática dos tutoriais

A figura acima pode ser desse modo explicada, quanto ao percurso de 
análise traçado:

-Primeiro: os vídeos foram transcritos, processo este expresso na descrição 
dos procedimentos de seleção e coleta de dados; os tutoriais foram nomeados da 
seguinte forma: tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3 (os links para acesso ao conteúdo 
integral dos tutoriais encontram-se após as referências).

- Segundo: revisão das transcrições para conferir o vocabulário e suas adequações;
- Terceiro: a análise, que se construiu por meio da leitura das transcrições; 

identificação e categorização dos aspectos31 relacionados à orientação da seção de 
Introdução de TCC; paráfrases sobre os aspectos que são trazidos e privilegiados nas 
orientações; por último, o estabelecimento das palavras-chave que caracterizam a 

31 Por estrutura e forma, compreende-se todos os aspectos ligados às características do gênero, isto é, 
dos componentes formais que são responsáveis por estruturar um gênero (BAWARSH; REIFF, 2013). O 
estilo, em Bakhtin (2011), está relacionado aos aspectos da língua e da linguagem específicos de um gênero. 
Os aspectos sociorretóricos, a partir de Bazerman (2006) e Miller (2009), revelam informações que dizem 
respeito à funcionalidade de um gênero, ou seja, o que se realiza ou se faz quando se está usando um 
determinado gênero. E as especificidades da área disciplinar, em relação ao que trata Swales (1990) sobre 
as comunidades discursivas, tem a ver com a forma peculiar de organizar conhecimentos em gêneros.
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orientação de cada tutorial, observando o número de repetições dos termos empregados 
e seus sinônimos para, assim, considerá-lo como uma palavra sumarizadora da ideia 
da orientação constante nesses tutoriais sobre a introdução em TCC.

Orientações sobre a Seção de Introdução: O que Dizem os Tutoriais?
Nesta seção, encontra-se uma análise do objeto de estudo da pesquisa. Os 

três tutoriais analisados tratam diretamente sobre a introdução de TCC e não 
especificam um gênero que será tratado, já que a sigla TCC envolve diferentes 
gêneros. Com exceção, apenas o tutorial 3 particulariza sua orientação centrando-
se no gênero monografia.

Veja-se o que trazem de informações os tutoriais analisados: 

Quadro 1: abordagem dos tutoriais sobre o aspecto estrutural/formal
TUTORIAL1: (...) tema já delimitado em forma de uma pergunta, um problema de pesquisa, 
(...) você vai apresentar os seus objetivos (...), vai falar alguma coisa sobre metodologia (...), 
portanto a metodologia é que tipo de pesquisa você vai fazer (...), e no final você pode falar 

um pouquinho sobre a estrutura de capítulos que você quer colocar no seu trabalho.

TUTORIAL2: De início, você precisa saber que sua introdução não pode ficar sem nenhuma 
dessas nove informações, justificativa, apresentação do tema, problema, objetivo geral, 

objetivos específicos, metodologia, prévia dos capítulos, hipótese e prévia da conclusão. Esses 
elementos são fundamentais para garantir que sua introdução tenha efetivamente começo 
meio e fim (...) comece o seu trabalho por ela (...). (...) essa parte do TCC deve consumir no 

máximo duas ou três páginas (...).
Não deixe para depois e comece a escrever mesmo se ainda não estiver totalmente confortável 

depois de 11 a 15 parágrafos escritos provavelmente você irá se deparar com uma excelente 
introdução de TCC.

TUTORIAL3:  A extensão da introdução geralmente ela tem uma, duas ou três páginas, tudo 
vai depender da complexidade das informações que você tratou nos outros capítulos, claro. 

(...) o tema, ou seja, sobre o que é a sua pesquisa. (...) Então segundo item é a problematização, 
mais ou menos um ou dois parágrafos sobre esse assunto. Depois quais são os objetivos 
do seu trabalho, então, aonde você quis chegar fazendo esse TCC, seus objetivos gerais e 

específicos, (...). Você pode também dar um tratamento aos principais conceitos, (...). Depois 
disso você coloca as hipóteses. Então segundo item é a problematização, mais ou menos um 
ou dois parágrafos sobre esse assunto. Pra você falar sobre o tema, você vai colocar lá entre 

dois ou três parágrafos, (...).

Os tutoriais apresentam as características gerais de uma Introdução, como o 
tema, os objetivos, o problema, a justificativa, metodologia e a apresentação prévia 
dos capítulos seguintes. O levantamento feito sobre o aspecto estrutural, nas 
orientações, permite inferir que não há informações discrepantes entre um tutorial 
e outro, sendo a orientação por eles dada convergente quanto aos elementos 
estruturais da seção de introdução: a apresentação do tema, do problema, dos 
objetivos da pesquisa, dos aspectos metodológicos e da apresentação dos capítulos, 
assim como mostrar a relevância da pesquisa.

Nas três orientações, a seção de Introdução é onde o pesquisador deve 
sintetizar as informações da pesquisa que serão detalhadas adiante. A seção de 
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Introdução, a esse ver, é um espaço dentro do TCC que contempla a síntese da 
pesquisa e apresenta ao leitor a temática do estudo.

No tutorial 1, a orientação não é dada considerando uma ordem dos elementos 
em que devem constar em uma Introdução, como faz o tutorial 2. O tutorial 3 
também segue uma lógica de orientação no sentido de sequenciar os elementos 
que devem comparecer em uma seção de introdução de TCC, passo a passo. Nesse 
sentido, estes dois tutoriais se preocupam em mostrar esses elementos, conforme 
eles devam aparecer na ordem, no momento de escrita da Introdução. 

A intenção dos tutoriais 2 e 3 parece considerar na organização de suas 
orientações o tipo de público que recorre a esses materiais para produzir o TCC, em 
geral, aqueles escritores que ainda não dominam a escrita de gêneros acadêmicos. O 
tutorial 1 também se direciona a esse público, contudo não apresenta sequenciamento 
das informações estruturais que devem compor uma introdução de TCC.

Além disso, constam nas orientações também outros elementos estruturais, 
como a paginação e paragrafação, excetuando-se o tutorial 1, que traz apenas os 
componentes informacionais que devem constar na Introdução. Nos tutoriais 
2 e 3, vê-se um conteúdo voltado exclusivamente para a formatação, sobretudo 
da extensão textual, no tocante à disposição dos parágrafos. De algum modo, 
surpreende observar esse tipo de orientação, uma vez que isso limita a escrita 
de quem vai se orientar por esses tutoriais, ou seja, os produtores desse gênero 
tenderão a seguir o modelo prescrito.

Nesse ponto da orientação, os tutoriais parecem querem orientar seus 
seguidores, restringindo a criatividade ou tornando pouco flexível o ato de produzir 
essa seção. Em outras palavras, os tutoriais 2 e 3 dirigem-se aos seguidores em tom 
prescritivo para abordar a extensão textual da introdução. Isso se deve ao fato de 
que a Introdução é uma seção de síntese da abordagem da pesquisa, não sendo 
comum encontrar Introduções longas.

Os tutoriais em nenhum momento discorreram sobre normas ou aspectos 
das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em uma busca 
aos canais do YouTube onde foram coletados esses metagêneros, contatou-se que 
há vídeos que trazem apenas a abordagem de formatação da ABNT, sendo, por 
isso, talvez, a motivação para a não contemplação desse conteúdo nos tutoriais 
analisados. Percebe-se que os seguidores precisam ter um olhar atento e focado 
nas publicações dos canais, de modo a recuperar informações anteriores para 
relacionar com os tutoriais em questão. O seguidor precisa saber que o canal já 
disponibiliza tutoriais sobre aspectos de formatação.

Isso indica que, no caso dos tutoriais, há orientações mais pontuais, que não 
contemplam em um único tutorial várias informações pertinentes a um gênero ou 
seção, embora o tutorialista não deixe isso claro na orientação. O próprio formato 
desse metagênero já prevê esse funcionamento, uma vez que se trata de vídeos 
rápidos e práticos. Uma possibilidade de reflexão seria, portanto, considerar que 
as pessoas buscam esses metagêneros quando precisam solucionar um problema 
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específico ou mais pontual, em momentos de dúvida sobre a produção, por 
exemplo, da introdução de TCC.  

Consideramos, então, a discussão sobre o fato de essas orientações serem 
dadas em vídeos curtos e fragmentados. Nesse sentido, seguir esses canais, 
buscando informações, requer um seguidor atualizado e que saiba encontrar as 
informações adequadas, estabelecendo relações e conexões adequadas entre um 
tutorial e outro, ao contrário dos manuais de metodologia que trazem um sumário 
e, geralmente, abordam esses conteúdos em um único material impresso. 

Observamos nos tutoriais analisados, ainda, a busca pela facilidade da 
compreensão sobre o assunto tratado, como se vê nos trechos a seguir:

Quadro 2: didatização da orientação
TUTORIAL1: Você vai apresentar o seu tema “marketing de relacionamento”, é isso... 

funciona assim, tem ganhado importância, depois você vai dizer qual é o seu tema 
delimitado, porque você não pode querer fazer um trabalho “a importância do marketing de 
relacionamento” (...), você quer investigar uma questão específica então você vai aproveitar 

para apresentar o seu problema de pesquisa do marketing de relacionamento que é 
importante para as empresas, por isso, é assim que funciona o marketing de relacionamento. 

TUTORIAL2: Funciona mais ou menos assim: se o problema desse vídeo fosse “Como 
fazer uma introdução de TCC?”, então o objetivo geral tinha de ser mais ou menos assim: 

Esclarecer como fazer uma introdução de TCC. É só isso, depois vêm os objetivos específicos 
que representam as etapas a serem percorridas para atingir o objetivo geral e você precisa 

dedicar pelo menos um parágrafo para a eles. 

TUTORIAL3: É importante também você mencionar porque que a sua pesquisa importante, 
tá, tanto a relevância social quanto a relevância acadêmica, né, então “essa pesquisa é 

importante por conta das discussões sobre o assunto”, “espera-se poder contribuir com a 
discussão sobre esse assunto”, (...).

Uma possibilidade de interpretação para essa tentativa de facilitar a 
compreensão sobre o assunto pode estar relacionada a uma tendência do tutorialista 
em didatizar o assunto. Entendemos o termo didatizar, neste capítulo, no sentido de 
tornar o entendimento mais fácil e de rápida assimilação, uma vez que os tutoriais 
são curtos e requerem dos tutorialistas a capacidade de síntese. Além disso, os 
tutorialistas podem entender que os seguidores, em sua maioria, são graduandos 
ou estudantes iniciantes que estão começando a produzir gêneros acadêmicos. 

Diante desse cenário, acreditamos que esses tutoriais surgem, de algum 
modo, como uma alternativa aos manuais de metodologia científica, sobretudo, 
pelo fácil acesso e rapidez na transmissão do conteúdo. Ressalta-se que não se 
quer, em nenhum momento, valorar ou comparar ambos os metagêneros, mas 
refletir sobre esses materiais, uma vez que ambos servem como orientadores da 
produção de gêneros acadêmicos e funcionam como metagêneros. 

Quanto ao estilo do gênero, ou seja, do modo como a linguagem é utilizada 
para realizar determinados propósitos no texto, vejam-se algumas informações 
extraídas dessas orientações:
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Quadro 3: abordagem estilística do gênero
TUTORIAL1: Não há menção a conteúdo sobre o estilo do gênero, com foco na 

seção em análise.

TUTORIAL2: A introdução deve ser redigida em terceira pessoa com os verbos, 
o tempo passado, pois quando alguém for ler o texto, o trabalho já estará 

pronto, essa parte do TCC deve consumir no máximo duas ou três páginas. 
Normalmente, bastando apenas inserir um pronome interrogativo no início 
e uma interrogação no final, pronomes interrogativos são as palavras como, 

quando, onde, porque, quanto, qual é, já apresentado um problema você 
deve escrever um parágrafo para indicar qual é o objetivo geral da pesquisa 

da mesma forma que o problema, o objetivo geral está intimamente ligado ao 
tema, afinal, o grande objetivo do TCC é encontrar resposta para o problema. 

Normalmente o objetivo geral é formado pelo problema precedido de um verbo 
no infinitivo com a exclusão da interrogação no final. Funciona mais ou menos 

assim: se o problema desse vídeo fosse como fazer uma introdução de TCC, 
então o objetivo geral tinha de ser mais ou menos assim: Esclarecer como fazer 

uma introdução de TCC.

TUTORIAL3: Escreva sempre em terceira pessoa, ah, não coloque coisas do 
tipo: “eu fiz a pesquisa”, “eu desenvolvi essa pesquisa”, “esse trabalho eu fiz 

porque...”, não, esquece o “eu”, esquece a primeira pessoa, esquece a segunda 
pessoa, parta para terceira pessoa: “este trabalho trata deste tema”, “realizou-se 

uma pesquisa com base nesses dados”, escreva sempre em terceira pessoa.

Dentre os tutoriais analisados, apenas o tutorial 1 não contempla informações 
sobre os aspectos estilísticos relacionados à seção de introdução de TCC. Os outros 
tutoriais trazem informações estilísticas, contudo, em uma proporção menor em 
relação à orientação estrutural.

Em relação à ausência de informações estilísticas do gênero no tutorial do 
canal 1, levantamos a seguinte hipótese: o tutorialista leva em conta o fato de seus 
seguidores já terem lido ou escrito algum texto acadêmico e, assim, entende que 
estes já reconhecem um objetivo e um problema de pesquisa, não sendo preciso, 
portanto, explicar como fazê-los linguisticamente. Poderia ser também uma escolha 
do tutorialista em abandonar uma orientação mais detalhada, vislumbrando 
apenas a familiarizar seus seguidores sobre o que seja a Introdução e os elementos 
que devem compô-la, sem muitos aprofundamentos e detalhes.  

O aspecto mais privilegiado nessas análises sobre o estilo da linguagem que 
deve ser usado na Introdução tem a ver com a pessoa do discurso e o tempo 
verbal. A utilização da terceira pessoa do discurso é a recomendação que dão 
os tutoriais 2 e 3. O reforço à impessoalidade do discurso é uma estratégia para 
conduzir os seguidores a não usarem a primeira pessoa do discurso, o que é 
questionável, em vista de algumas áreas já usarem a primeira pessoa do discurso, 
sobretudo, em trabalhos de campo.   

O tutorial 2 desenvolve, além de informações sobre o uso dos verbos, 
orientações sobre a formulação do problema de pesquisa, como uma pergunta; e 
o uso do verbo no infinitivo para elaborar os objetivos. O referido tutorial pontua 
quais elementos linguísticos contribuem para construir um problema e os objetivos 
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da pesquisa, bem como ensina os seguidores a desenvolver um problema em 
objetivo, de modo que percebam a inter-relação entre eles. 

O tutorial 3 limita-se à abordagem do verbo. No entanto, retoma as orientações 
com exemplos, mostrando para os seguidores como sua orientação pode ser vista 
na prática. Ambos os tutoriais que trazem orientações estilísticas do gênero o fazem 
considerando as motivações que desencadeiam, assim, o que se está prescrevendo, 
ou seja, a terceira pessoa do verbo, para marcar a impessoalidade, e o uso dos 
pronomes interrogativos para formular um problema, bem como o uso do verbo 
no infinitivo ao transpor um problema na forma de objetivo da pesquisa. 

Esses dois tutoriais destacam que, na Introdução, considerando a formulação 
do problema a ser investigado, precisa-se saber como elaborar uma pergunta de 
pesquisa e, segundo, tendo por finalidade apresentar o intuito principal para 
pesquisar algo, o pesquisador deve elaborar um objetivo, sobretudo, entendendo 
que recursos linguísticos podem caracterizar um objetivo, neste caso, o verbo no 
infinitivo, introduzindo o enunciado.  

Em relação ao aspecto sociorretórico/funcional, encontram-se alguns aspectos 
das orientações: 

Quadro 4: abordagem sociorretórica/funcional do gênero
TUTORIAL1: Cara, sua introdução é o cartão de visita do seu trabalho. (...) é onde você 

vai mostrar do que se trata o trabalho e qual é sua intenção e aí algumas pessoas cometem 
um erro muito grave que é o seguinte: digamos que eu queria falar sobre marketing de 

relacionamento ou, sei lá, eu quero falar sobre medicina preventiva ou eu quero falar sobre 
fissão nuclear, fusão nuclear, fissão nuclear, enfim a qualquer tema essa lógica vai tá. 

TUTORIAL2: O primeiro elemento da introdução de TCC é a justificativa que deve ter 
de um a três parágrafos em que você deve demonstrar porque seu tema é relevante, 
na justificativa você deve situar o leitor sobre o assunto do trabalho, fazendo uma 

contextualização para tanto você pode citar algum fato, alguma história importante, 
convidar o leitor para uma reflexão, citar trabalhos anteriores ou preferencialmente mostrar 
estatísticas também; é interessante apontar qual é a população envolvida e as repercussões 

que o assunto pode gerar, tornando muito importante a realização da sua pesquisa, (...).

TUTORIAL3: Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a introdução do seu TCC 
é a abertura do seu trabalho e requer um bom tratamento. Agora, é importante que você 

escreva de forma o que você convide o leitor a se interessar pelo seu trabalho, a pior coisa 
que tem é a gente pegar um trabalho, ler o resumo, ler a introdução e falar “esse trabalho 

não me interessa, é muito ruim”. (..) 

Nos três tutoriais, encontram-se aspectos funcionais do gênero como a 
importância de mostrar a relevância do trabalho, estabelecendo a contextualização 
do tema e apresentação dos objetivos, no intuito de mostrar para os sujeitos que 
funções tem a seção de introdução e como determinados aspectos estruturais 
funcionam como estratégias retóricas para cumprir o objetivo da referida seção. O 
tutorial 1 mostra a função da Introdução no TCC, considerando a necessidade de 
apresentar ao leitor a temática e os propósitos da pesquisa, de modo delimitado, 
para que o leitor prossiga à leitura do trabalho integralmente. 
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O tutorial 2 também acrescenta aspectos sociorretóricos/funcionais, à medida 
que trata de cada componente que deve constar em uma Introdução. No trecho 
apresentado, foca-se a justificativa e sua relevância no corpo do texto, como forma 
de garantir validade à realização da pesquisa. Segundo essa orientação, há as 
considerações sobre que tipos de informação funcionam como justificativa no 
texto, a exemplo da menção a pesquisas prévias, contextualização e argumentar 
sobre a relevância da temática em estudo.

Não diferente, o tutorial 3 também se ocupa de oferecer informações quanto 
à abordagem funcional da seção de introdução no gênero TCC. O trecho anterior, 
focando esse aspecto, mostra o tutorialista comparando a introdução a um convite, 
de modo a informar para seus seguidores que essa seção tem o intuito de revelar 
as principais informações da pesquisa, convidando os leitores a se debruçarem à 
leitura integral da pesquisa. 

Isso representa, em síntese, um vínculo entre o propósito do gênero e da 
seção enquanto componente funcional e retórico dentro do TCC. Em outras 
palavras, os três tutoriais mencionam a funcionalidade da Introdução enquanto 
componente estrutural do gênero TCC e a funcionalidade dos elementos internos 
da introdução (estruturais, textuais e estilísticos) como recursos que atuam no 
cumprimento do propósito comunicativo dessa seção: apresentar a pesquisa, 
suas informações, em tom de convite aos leitores. Não houve abordagem com 
relação a aspectos disciplinares, considerando as especificidades de cada área, 
isto é, a ideia é que essas orientações parecem ser, segundo os tutoriais, aplicáveis 
a qualquer campo do saber científico. 

Desse modo, considerando as informações apresentadas e discutidas, chega-
se a um demonstrativo de palavras-chave que sintetizam a abordagem desses 
tutoriais quanto à orientação sobre a produção da seção de introdução de TCC. 
Observe-se a seguir as palavras-chave que constroem a categoria “seção de 
Introdução” em cada tutorial, ou seja, os termos que sintetizam a ideia trazida em 
cada tutorial sobre essa seção:

• Tutorial 1: cartão de visita, tema, objetivos, superficial, tema delimitado, 
problema, apresentar, metodologia, estrutura dos capítulos.
• Tutorial 2: roteiro para a redação, justificativa, apresentação do tema, 
problema, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, prévia dos 
capítulos, hipótese e prévia da conclusão.
• Tutorial 3: abertura do seu trabalho, não é detalhada, tema, problematização, 
os objetivos, hipótese, relevância, metodologia, tratamento do que o leitor vai 
encontrar nos capítulos posteriores.
Uma primeira observação a ser feita sobre as palavras-chave diz respeito a 

não haver novidades, com exceção do tutorial 2 que, já na Introdução, aborda os 
aspectos da conclusão do trabalho, informação esta que não consta na orientação 
dos outros tutoriais analisados. Percebe-se que os tutoriais 2 e 3 se aproximam mais 
em termos de abordagem da orientação e de conteúdo, como “a hipótese”, que 
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comparece como elemento constante em uma Introdução, em ambos os tutoriais. 
Além disso, há uma proximidade terminológica das palavras-chave. 

Entre os tutoriais 1 e 3 observa-se o seguinte quanto ao propósito da 
Introdução: convidar o leitor ao trabalho; e concordam que é uma seção de síntese, 
sem muitas riquezas de informações. O tutorial 2 diz que a Introdução tem a 
função de esboçar um roteiro para a escrita do texto, isto é, adianta informações 
que serão encontras no decorrer da leitura do trabalho e que guiará a organização 
das informações. Logo, os três tutoriais mostram que a introdução tem um caráter 
sintético, resumidor, contudo orientador e com informações importantes para 
guiar a leitura dos demais capítulos do trabalho. 

Portanto, os três tutoriais entendem que a Introdução é uma seção que deve 
ter: um tema, um objetivo, uma justificativa e aspectos da metodologia e prévia 
das informações dos capítulos posteriores. Entre os tutoriais analisados há o 
entendimento de que a Introdução é uma seção que roteiriza e apresenta informações 
importantes para que o pesquisador se situe diante do trabalho, deixando claro para 
seu leitor a abordagem temática e os aspectos da pesquisa que foram investigados. 

Algumas Considerações
Este trabalho analisou as orientações quanto à produção da seção de 

Introdução de TCC, a partir de Tutoriais em vídeos de YouTube.  Pela análise 
feita, os tutoriais trazem informações basilares sobre a seção de introdução, sem 
avançar para questões mais específicas ou que pouco se sabe sobre a composição 
dessa seção, prevendo-se um público-alvo que já possui conhecimento prévio a 
respeito da seção. As orientações sobre o estilo da linguagem, nos tutoriais 2 e 3 
contemplaram, sobretudo, as informações sobre o uso do verbo na impessoalidade 
do discurso acadêmico. Em relação aos aspectos estruturais, as marcas de estilo 
foram comentadas de maneira mais sucinta e rápida. 

Isso reforça o privilégio de informações a respeito dos aspectos estruturais 
do gênero, reafirmando o prestígio da forma do gênero/seção em relação à 
abordagem do uso da linguagem na construção da seção. Com isso, destaca-se o 
caráter injuntivo e prescritivo dos tutoriais, em dar a seus seguidores informações 
que tendam mais a fornecer orientações sobre a forma de um gênero acadêmico 
que problematizar sua composição.

Os aspectos relacionados à funcionalidade da seção de Introdução no 
TCC indicam que há uma preocupação dos tutorialistas em reforçar para seus 
seguidores a ideia de que essa seção atende a uma função importante: apresentar 
e antecipar informações sobre o tema e problema da pesquisa, convidando os 
leitores a prosseguir à leitura integral do trabalho. Não há uma reflexão sobre os 
diferentes tipos de TCC, nem se prevê um olhar mais específico para a construção 
da seção a considerar uma determinada área do saber. 

E, por fim, defende-se que esses tutoriais são metagêneros acadêmicos, 
pois orientam a produção da seção de um gênero acadêmico, levando em conta 
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uma prática social típica desse contexto: a pesquisa acadêmica. Comparados aos 
manuais, muda-se o seu suporte, um, impresso, o outro, em formato digital, e o 
grau de prestígio dado pela comunidade acadêmica aos manuais. Esses tutoriais 
são, pois, metagêneros acadêmicos não institucionalizados que, embora tragam 
informações sucintas e amplas, veiculam dados relevantes, no âmbito da produção 
de gêneros acadêmicos, para a construção da seção de Introdução de TCC. 
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Link dos Tutoriais em Vídeo Analisados:

Tutorial 1: https://www.youtube.com/watch?v=NZLzp9RlQvg&t=6s
Tutorial 2: https://www.youtube.com/watch?v=RrtCMEruQio&t=66s
Tutorial 3: https://www.youtube.com/watch?v=xlAQVm5y1n4&t=13s
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Capítulo 13

Adultização Infantil: Uma Análise a  
partir da Semiótica Social em Campanha  

Publicitária da Empresa Couro Fino

Francilane Lima de Sousa
Darlice da Silva Monte
Ariane Castro Alencar

Introdução
O interesse por esse estudo surgiu da necessidade de inserção de 

textos multimodais, principalmente midiáticos, nos estudos de linguagem. 
Encontramos, então, na Semiótica Social uma relevância para compreendermos o 
texto publicitário a partir das ideologias que exigem relações humanas, visando 
compreender os efeitos de sentidos produzidos nos textos.

Uma campanha publicitária divulgada em 2013, pela empresa Couro Fino, 
criada para o dia das crianças, chamou a nossa atenção pelo fato de as imagens 
apresentarem crianças em condições nas quais, em nossa sociedade, são destinadas 
a pessoas adultas, pois coloca a infância enquanto fruto do consumismo, ao 
deixar claro que adereços seriam uma boa escolha para presentear no dia 
dedicado à infância. As imagens são analisadas sob a perspectiva da Gramática 
do Design Visual e das Multimodalidades, partes que constituem a vertente  
chamada Semiótica Social.

As imagens analisadas revelam crianças utilizando adereços geralmente 
direcionados a pessoas adultas, o que nos leva a uma abordagem do consumismo 
precoce,  guiando o interlocutor a entender tal atitude como natural para uma 
menina, de forma a aceitar aquela imagem sem reflexões acerca do assunto, pode 
ainda fomentar nas crianças o anseio do consumismo, induzindo-as a aceitação de 
forma naturalizada dessa condição, incentivando sua adultização inconsciente e 
pode ainda nos revelar a mensagem de que, todas as mulheres são predestinadas 
a esse comportamento mecanizado guiado pela vaidade e realizado no consumo.

Podemos ainda, sob a perspectiva da GDV, observar a erotização infantil, 
pois a partir das análises propostas neste capítulo, o fato de a criança usar cores 
fortes nos adereços e no batom remete-nos a alusão que o vermelho, na cultura 
ocidental, faz referência à paixão, à sedução e ao amor, podemos considerar 
que o jogo de cores em uma função básica na comunicação que remete tanto a  
sentimentos, impressões e ações.

A análise, elaborada a partir de conceitos que compõem a Gramática do 
Design Visual (GDV) e de conceitos da multimodalidade, que constituem uma 
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área da Semiótica, tem como objetivo principal analisar a adultização e erotização 
infantil da campanha publicitária divulgada pela empresa Couro Fino. Diante 
disso, neste capítulo, apresentaremos definições da GDV e da multimodalidade, 
descreveremos e contextualizaremos a análise das imagens da campanha nas 
perspectivas da GDV e da multimodalidade e, por fim, iremos identificar elementos 
da multimodalidade e da produção de sentidos.

Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa relatada neste capítulo pode 
ser identificada com uma abordagem qualitativa bibliográfica, bem como possui 
um caráter descritivo - exploratório na qual extraímos da internet imagens, cujas 
fontes encontram-se referenciadas abaixo das mesmas neste capítulo apoia-se em 
autores que abordam a semiótica e a multimodalidade principalmente nos autores 
Gunther Kress e Theo van Leeuwen, fundadores da Gramática do Design Visual 
(GDV), dentre outros, também renomados, mencionados no corpo do capítulo. 

Os textos que circulam na atualidade dialogam cada vez mais com a 
multimodalidade e com a intertextualidade, por consequência trazem diversos 
elementos semióticos. Para compreensão desses textos, é inegável a necessidade 
de letramento, sobretudo o letramento visual. 

Em virtude disso, pretende-se neste capítulo analisar a presença de 
adultização e erotização infantil da campanha publicitária da empresa Couro 
Fino por meio da Semiótica Social, contextualizar a análise das imagens na GDV 
e na multimodalidade, identificar elementos da multimodalidade e produção de 
sentidos nas imagens e descrever as imagens publicitárias sob a perspectiva da 
Gramática Design Visual.

Da Semiótica Social à Gramática do Design Visual 
A Semiótica Social foi desenvolvida a partir da década de 80, na Austrália, a 

partir do Ciclo Semiótico de Sidney. Para essa corrente, todas as relações sociais 
são construídas por relações de poder e solidariedade e o sujeito é considerado 
eminentemente social, cultural e histórico. (GOMES et al., 2019, p. 180).  Sobre a 
teoria semiótica temos que, 

Três escolas partiram das ideias do domínio dos estudos em Linguística a fim de 
adaptá-las aos modos não verbais da comunicação. Segundo resumem Kress e Van 
Leeuwen (2006), a primeira foi a escola de Praga, que nos anos 1930 e início de 1940 
desenvolveu seus trabalhos no campo da arte (Jakobson, Honzl, entre outros) a 
partir da linguística estudada pelos Formalistas Russos. A segunda foi a Escola de 
Paris, que nos anos de 1960 e 1970 estendeu as ideias de Saussure para os estudos 
em moda e fotografia (Barthes), cinema (Metz), música (Nattiez), entre outros. Os 
conceitos desenvolvidos pela segunda escola como “significante”, “significado”, 
signos “arbitrário” e “motivado”, eixos “paradigmático” e “sintagmático” são até 
hoje ensinados em cursos relacionados à linguagem e comunicação, recebendo o 
nome de “semiologia”. A terceira escola, denominada Semiótica Social, teve início 
na Austrália na década de 1980. A Semiótica Social marca o início dos estudos 
em Semiótica Social aplicada a textos multimodais ao considerar todos os modos 
semióticos que acompanham o modo verbal, propondo uma nova abordagem 
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calcada na concepção de Halliday (1985), cujo foco está centrado nas funções 
sociais da linguagem. (SANTOS; PIMENTA, 2014, p. 297). 

Dessa forma, a semiótica se interessa em como os sentidos e ideias são 
produzidos por associação entre o signo e o sujeito. Para a Semiótica Social, o 
signo é motivado na relação entre significante e significado. Fazendo um paralelo 
com a semiologia saussuriana a qual preocupa apenas com princípios formais 
da comunicação e com a dualidade entre conceito e imagem acústica e no qual 
signo é arbitrário, temos então as principais diferenças. Temos então um campo 
de estudo que 

Trabalha, por natureza, com princípios semióticos amplos, envolvendo tanto a 
noção de escolha quanto de contexto e de funções semióticas. Nela, dois níveis são 
importantes: a representação, onde ocorre um complexo processo de produção, 
e a comunicação, que é considerada como resultado da história cultural, social e 
psicológica de quem produz o signo.  (GOMES et al., 2019, p. 176)

Com isso os contextos de produção, veiculação e recepção são essenciais na 
representação sígnica (Ibidem). Nesse enfoque teórico, torna-se importante trazer 
questões sobre a Semiótica Social, visto que, do ponto de vista da significação, não 
existem textos monomodais. Porque se for considerada a gênesis da imagem ela é 
pré-histórica e acompanhou o desenvolvimento do homem na escrita. Um texto 
multimodal é classificado, à luz da Semiótica Social, dotado de efeitos de produção 
e classificado por sua função e ato de comunicar em meio à semiose humana. 

Gramática do Design Visual – GDV e as Três Metafunções Visuais
A partir de 2006, com a proposta de Halliday juntamente com Matthiessen, 

para as categorias de análise aplicáveis à linguagem verbal, surge a Gramática 
Sistêmica Funcional-GSF. Kress e van Leeuwen (2006) mostram que essas categorias 
podem ser utilizadas por todo tipo de semiose produzida pelo homem, a partir 
disso, os autores dão prioridade à interação não verbal e formulam a GDV.

A GSF aborda o significado atribuído a qualquer sistema semiótico, verbal 
ou não verbal, a partir de escolhas, ou seja, a linguagem é funcional, pois cabe 
a interpretação decorrente de uma série de possibilidades que o interpretante 
possui. Brito e Pimenta (2009) revelam três motivos para essa característica 
funcional, a saber, 1) dos textos, que estão ligados ao uso, 2) do sistema linguístico, 
no qual temos as metafunções da linguagem, que são os componentes 
fundamentais do significado e o 3) dos elementos de estruturas linguísticas, que são 
partes funcionais em relação a um todo.

Conforme as autoras citadas, diante das características funcionais dos 
sistemas semióticos, podemos dizer que a GDF é de extrema importância para a 
Semiótica Social, que também é produto da GSF, para Análise de Discurso Crítica 
e para GDV, que traz suas propostas embasadas nas metafunções que dividem-se 
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em três: Ideacional ou Representacional; Interpessoal ou Interativa e a Textual ou 
Composicional, conforme Kress e Van Leeuwen (2006), 

Adotamos a noção teórica de “metafunção” do trabalho de Michael Halliday para 
esse fim. As três metafunções que ele postula são a ideativa, a interpessoal e a 
textual. Na forma em que os glosamos aqui, eles se aplicam a todos os modos 
semióticos, e não são específicos da fala ou da escrita. (p. 41, tradução nossa)32

A metafunção ideacional ou representacional consiste na relação entre 
participantes, isto é, a significação depende das experiências dos indivíduos e 
subdivide em dois os processos de representação: o narrativo e o conceitual. De 
acordo com Kress e Van Leeuwen (2006),

os modos semióticos oferecem uma gama de escolhas, de diferentes maneiras 
pelas quais os objetos e suas relações com outros objetos e processos podem ser 
representados. Dois objetos podem ser representados como envolvidos em um 
processo de interação que pode ser visualmente realizado por vetores. (p. 42, 
tradução nossa)33

A representação narrativa, como explicam Brito e Pimenta (2009), está 
relacionada ao fato de a imagem analisada revelar uma ação, um evento, pois 
assim como na linguagem verbal temos ações determinadas pelos verbos, nas 
representações imagéticas temos essa indicação através dos vetores, que podem 
ser representados por setas, ou pelo posicionamento dos participantes ou objetos 
presentes na imagem. Possui sua subdivisão: ação, reação, verbal e mental, de 
Conversão e de Simbolismo Geométrico. 

O conceitual trata a linguagem não verbal sem revelar ação, por sua vez, 
apresenta uma relação de taxonomia entre os participantes e também possui 
subdivisão: classificacional e simbólica.

A metafunção interativa ou interpessoal, conforme, Brito e Pimenta (2009), 
relaciona imagem e observador, isto é, trata da interação entre os sujeitos 
e as modalizações existentes no evento comunicativo. Divide-se em: olhar, 
enquadramento e perspectiva. 

Por último, temos a metafunção composicional, que relaciona elementos da 
imagem, ou seja, trata da organização da informação transmitida, o produtor do 
texto//imagem busca formas de fazer com que sua mensagem esteja adequada 
para o evento linguístico selecionado. É dividida em: valor da informação, 
enquadramento e saliência. 

32 We have adopted the theoretical notion of ‘metafunction’ from the work of Michael Halliday for this 
purpose. The three metafunctions which he posits are the ideational, the interpersonal and the textual. In 
the form in which we gloss them here they apply to all semiotic modes, and are not specific to speech or 
writing. (p. 41)
33 semiotic modes offer an array of choices, of different ways in which objects, and their relations to other 
objects and to processes, can be represented. Two objects may be represented as involved in a process of 
interaction which could be visually realized by vectors. (p. 42)
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Assim, no que se refere às imagens, são os vetores que se encarregam da ação 
e da interação entre os participantes. Por sua vez, cada categoria também possui 
sua subdivisão e sucessivamente. 

Multimodalidade no Gênero Anúncio Publicitário
Os textos multimodais são uma forma de linguagem e a linguagem é uma 

das condições necessárias para o desenvolvimento humano, então a relação do 
homem com os textos também se faz necessária para sua evolução. Ao passo que 
sua linguagem e produções são moldadas culturalmente, moldando suas relações 
de produção, mas também suas significações.

Os elementos da multimodalidade carregam um leque de significados que 
trazem diferentes linguagens no texto multimodal, tanto na parte imagética 
quanto na verbal, tornando o texto multissemiótico que aborda características de 
variados gêneros circulantes. Condiz com mais diversos modos comunicativos 
que utilizamos hoje e faz uso de temas atuais.

A pluralidade de informações que os que a multimodalidade pode trazer 
através de suas linguagens múltiplas exploram inúmeras possibilidades de 
comunicação. Interagindo com o leitor de forma mais prática e dinâmica resultante 
da imagem como um texto e do texto escrito e a imagem apresentam essas 
características múltiplas de exploração da narrativa, de retextualização através do 
texto e da linguagem visual. Tal interação se dá através de gêneros como bem 
postulou Bakhtin (2000), a partir de seus estudos, segundo ele, os gêneros são 
materializados na língua e estão intrinsecamente ligados a nossa vida social. 

Sobre o gênero sabemos que seu estudo não é novidade para a área da 
linguagem, eles são discutidos desde a Retórica com Aristóteles, porém Marcuschi 
(2008) apresenta outra perspectiva diferente da aristotélica, esclarecendo que:

[...] é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como 
é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda 
manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero. 
Em outros termos, a -comunicação verbal só é possível por algum gênero textual 
(MARCUSCHI, 2008, p. 154).

Entendemos, portanto, que todo ato de enunciar parte de algum gênero, seja 
ele do mais simples como um bilhete até uma tese de doutoramento. É interessante 
destacar que, no processo de comunicação, os gêneros se misturam e um mesmo 
enunciado por participar de distintos gêneros. A escolha do gênero predominante 
para cada enunciação irá depender das necessidades do enunciador, visto que

Os gêneros de discurso não podem ser considerados como formas que se encontram 
à disposição do locutor a fim de que este molde seu enunciado nessas formas. 
Trata-se, na realidade, de atividades sociais que, por isso mesmo, são submetidas 
a um critério de êxito. (MAINGUENEAU, 2011, p. 65)
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Entendemos, portanto, que para a comunicação se efetivar é necessário que 
o locutor e o destinatário tenham os mesmos interesses e finalidades. No caso da 
publicidade, por exemplo, ela “visa seduzir, para, em última instância, vender 
um produto” (MAINGUENEAU, 2011, p. 66). Para isso, deve se utilizar de várias 
estratégias para atingir os seus objetivos.

A produção de sentidos dos textos publicitários
Os textos são dotados de sentidos e proposições e compreender quais são as 

situações e intenções de um texto o que ele propõe e ao que ele se refere é possível 
analisá-lo de diversas formas. As representações visuais que os textos multimodais 
trazem casam com os múltiplos sentidos. 

Diante deste cenário, alguns questionamentos podem ser feitos, entre eles: 
a imagem confunde ou ajuda na compreensão da proposta do texto? O leitor 
consegue entender seus sentidos e a sua intertextualidade? Um texto publicitário, 
qual a função principal dele? Um texto tem múltiplos conceitos e sua estrutura 
contribui para o ato comunicativo. Todavia a construção de cada texto implica em 
atos comunicativos diferentes.  

Comumente, tende-se a se dar maior ênfase no aspecto escrito e 
desconsiderar a imagem como texto, os dois possuem tratamentos diferentes 
durante o processo de alfabetização e letramento escolar, diante da extensiva 
mudança de como os textos se apresentam nos dias atuais. Mas, o discurso 
imagético tem sua função no texto como, por exemplo, comprovar, classificar, 
orientar entre outras funções.

A imagem dialoga com o texto aprimorando o senso crítico de forma 
a associar o contexto do que é dado aos acontecimentos na imagem. Como 
enfatizar fatos que chamam atenção por suas peculiaridades e merecem críticas 
com dose do que é dado no cotexto e no contexto. Os vários modos semióticos 
expressam sentido nas diversas abordagens multimodais combinando elementos  
sintáticos e significados. 

Conforme já exposto, nossa pesquisa incide sobre a análise semiótica de 
uma campanha publicitária da empresa Couro Fino, produzida pela Salto 
Fino Agência Digital, no ano de 2013. Destacamos que a campanha foi alvo 
de bastante críticas e considerada como uma das “dez mais polêmicas” do 
ano em que foi lançada. Além de denúncias no Conar (Conselho Nacional de  
Autorregulação Publicitária).

Serão objetos de análise três imagens, ambas contendo linguagem verbal e não 
verbal. Fundamentando na GDV, que faz parte da Semiótica Social e foi proposta 
por Krees e Van Leeuwen (2006), a partir da GSF de Halliday. Para nossa análise, 
nos concentraremos nas seguintes metafunções: representacional, interativo e 
composicional.  A seguir temos representada a primeira imagem: 
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Imagem 134

A partir da perspectiva ideacional, observamos uma relação de confluência 
entre o verbal “amo brincar com os sapatos Couro Fino da mamãe” e a representação 
processual analítica, pois está, dessa forma, enaltecendo os produtos da marca 
ao tempo em que está utilizando-se do imaginário para persuadir o público. A 
criança representada na imagem 1 está utilizando artefatos de adultos, como o 
batom vermelho, acessórios esmalte e os sapatos. Destacamos a cor vermelha, que 
por convenção social remete ao desejo, à paixão e está como papel de destaque 
juntamente com a criança. As pérolas também remetem a um tom de sensualidade 
ao conjunto da imagem. 

Na metafunção composicional, temos que a “posição ocupada pelos elementos 
de um texto e a forma como estão organizados interferem diretamente no processo 
de construção de sentidos” (GUALBERTO, 2017). Dessa forma, analisando o 
centro da imagem temos a criança de calcinha e ornamentada com acessórios que 
supostamente pertencem ou são destinados a sua mãe, além de uma pose que 
não condiz com o esperado, produzindo assim uma erotização do comportamento 
infantil. Nos planos laterais, temos os sapatos bem visíveis, com o propósito da 
marca, que é divulgá-los. 

Sobre a função interativa voltada para a relação entre “falantes e as 
modalizações existentes em um evento comunicativo” (LIMA; PIMENTA; 
AZEVEDO, 2009, p. 95). Percebemos na imagem acima um olhar de demanda, pois 
a criança está olhando diretamente para o leitor. A que a campanha foi lançada em 
2013 já foi alvo de bastante críticas. Segundo a Revista Carta Capital, 

a agência publicitária Salto Alto pecou frente aos princípios estabelecidos pelo 
CONAR e às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo 
artigo 37 do Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, “crianças 

34 Fonte: http://www.shoujo-cafe.com/2013/10/adultizacao-e-erotizacao-infantil-ou.html
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e adolescentes não deverão figurar como modelos em anúncio de serviço 
incompatível com sua condição”. Já o ECA deixa claro em seus artigos 17 e 18 o 
respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. (2013)

Como podemos ver o público alvo da campanha não é formado por crianças 
e sim mulheres adultas. Estando, então, violando um direito da criança de acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Vejamos a imagem seguinte:

Imagem 235

Iniciamos então pela parte verbal da imagem 2, “a melhor maneira de tornar 
as crianças boas é torná-las felizes”, temos então o discurso da felicidade imbricado 
no texto, que é bastante comum no gênero em questão. O agente publicitário se 
utiliza disso para persuadir o público, despertando um ideário construído desde a 
infância de utilizar sapatos, bolsas, acessórios e maquiagem das mães. Associando 
a felicidade da mulher ao consumismo. 

Na imagem acima, vemos uma criança utilizando produtos estéticos, 
visto que está com sombra nos olhos, rímel, batom e blush. Com a observação, 
percebemos parte da imagem refletida em um espelho. Logo, estamos diante de 
uma representação narrativa não-transacional. Temos também uma perspectiva 
ao nível do olhar, gerando assim, maior empatia com o leitor, convidando-o a 
consumir os produtos da marca. O enquadramento está em um plano aberto 
deixando o cenário a mostra. Vejamos, agora, a imagem 3:

35 Fonte: http://www.shoujo-cafe.com/2013/10/adultizacao-e-erotizacao-infantil-ou.html
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Imagem 336

Nesta imagem, temos o corpo da criança bem mais explícito, sensualizado e 
erotizado. O olhar transmite um sentido de oferta tornando o corpo e os sapatos 
bem mais em evidência. A frase “Sabendo sempre te cativar” tem dúbio sentido 
evidenciando um “quê” de erotização e sensualidade da mulher que sabe cativar, 
que usa salto alto, uma mulher empoderada dos cabelos aos calçados. A própria 
escolha do biótipo da criança que estampa a campanha já revela nuances subjetivas 
que estão por trás do que é revelado. 

A criança em questão representa um status quo de camada social mais 
abastada, rica, bem sucedida. As formas de interação e representação entre 
imagem e texto revelam mais que sensualização e erotização. A função textual 
está em consonância com a imagem no propósito para além de vender sapatos se 
analisarmos sua função ideacional. 

A escolha do verbo “cativar” tem um peso composicional na cena retratada. 
Em que buscam várias identificações com o leitor, desde a análise com a criança 
que cativa, a sensualidade que cativa, os sapatos cativam o consumismo. Utilizam 
categorias abstratas através da linguagem verbal que estão ligadas entre leitor 
e imagem permeando processos analíticos e simbólicos. Percebemos uma 
luminosidade mais clara, um enquadramento mais amplo na imagem da criança e 
um recurso de coesão entre ela e os sapatos. 

Considerações Finais
De acordo com as análises realizadas neste capítulo, embasadas em teorias 

da Semiótica Social, contemplando conceito da Gramática do Design Visual e 
da multimodalidade, concluímos que esta campanha publicitária, promovida 

36 Fonte: http://www.shoujo-cafe.com/2013/10/adultizacao-e-erotizacao-infantil-ou.html
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pela empresa Couro Fino, evidencia a erotização do corpo infantil, através das 
posições da criança nas fotos, que remetem à sensualização, juntamente com os 
adereços utilizados por ela, que não são condizentes a um contexto infantil na 
cultura ocidental. 

Verificamos também a adultização presente através dos sapatos, que 
além de serem maiores que o pé da criança, são de salto alto, que também não 
correspondem ao contexto infantil. De semelhante modo, o batom com cor forte 
e o colar de pérolas confirmam o fato da adultização. A linguagem verbal torna 
precisa essa análise, pois coloca em evidência o desejo de possuir tais adereços, 
normatizando o consumismo de uma criança por objetos confluentes ao contexto 
adulto em nossa cultura. 
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Capítulo 14 

A Linguagem Cinematográfica no  
Filme It (It – A Coisa, 2017) 🎈

Jancen Sérgio Lima de Oliveira

É necessário aprender a ler um filme, decifrar o sentido das imagens tal como se decifra 
o sentido das palavras e dos conceitos, a compreender as sutilezas da linguagem 
cinematográfica. Por outro lado, o sentido das imagens pode ser controverso, tal e 
qual como o das palavras, e poderá dizer-se que cada filme tem tantas possibilidades 
de interpretação quantos forem os espectadores. (MARTIN, 2005, p. 34).

Introdução
O cinema, atualmente, pertence ao patrimônio cultural. As pessoas costumam 

assistir aos filmes para se divertir, relaxar, entre outros motivos. Com a ascensão das 
plataformas de streaming, os filmes estão cada vez mais inseridos na vida cotidiana 
das pessoas, podemos assistir em casa, pela televisão, ou em um transporte, na rua 
e em vários lugares através de um smartphone. Um filme, como bem aponta Jean 
Cocteau, citado por Martin (2005), é uma escrita em imagens. Em pensamento 
semelhante, Martin (2005) defende, junto com Christian Metz, que o cinema é uma 
linguagem, por ele trabalhar com as imagens (signos) dos objetos e não com os 
objetos em si. Neste sentido, é importante dizer que a análise de filmes não é uma 
atividade nova, de acordo com Aumont e Marie (2013), ela nasceu praticamente 
junto com o cinema. Os autores defendem que os cronistas que relatavam as 
primeiras sessões de cinema quando comentavam detalhadamente os filmes que 
assistiam já eram, relativamente, analistas.

Diante deste cenário, se o cinema é uma linguagem, como Marcel Martin 
defende em seu livro “A linguagem cinematográfica” (MARTIN, 2005), e o filme é 
uma escrita em imagens, podemos, então, ler as imagens do cinema, como Laurent 
Jullier e Michel Marie propõem em seu livro (JULLIER e MARIE, 2009). Desta 
forma, objetivamos, aqui, analisar o filme It (It - A Coisa, 2017), de Andy Muschietti, 
através das leituras das imagens de fragmentos do filme, que foram selecionadas 
de acordo com os critérios de Aumont e Marie (2013). 

Aumont e Marie (2013) esclarecem que não existe uma teoria unificada de 
cinema, portanto, não existe um método universalmente utilizado para analisar 
filmes. Outro aspecto importante que os autores argumentam diz respeito à 
análise de um filme ser uma tarefa interminável, já que independentemente do 
grau de precisão e extensão alcançado num filme sempre terá algo a mais para ser 
analisado. As análises deste capítulo serão baseadas, principalmente, em autores 
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das teorias de cinema como Jullier e Marie (2009), Bordwell e Thompson (2013), 
Martin (2005), Aumont e Marie (2013) e Aumont et al (2009).

Cinema: A Linguagem Cinematográfica e Análise de Filmes
O cinema é uma mídia jovem, como defendem Bordwell e Thompson (2013), 

visto que outras mídias com o teatro, dança e pintura existem há milhares de 
anos e o cinema, somente há um século. Verdadeiramente, o cinema foi uma arte 
desde o início, Martin (2005, p. 22) acrescenta que o caráter praticamente mágico 
da imagem fílmica aparece com perfeita clareza: a câmera “cria uma coisa muito 
diferente de uma simples cópia da realidade”, em outras palavras, a realidade 
que vemos na tela do filme nunca é totalmente neutra, sempre há algo a mais. Nas 
palavras do autor, “qualquer imagem fílmica está, por conseguinte, no presente: o 
passado perfeito, o imperfeito, eventualmente o futuro, não são senão o produto da 
nossa apreciação colocada perante os meios de expressão fílmica cujo significado 
aprendemos a ler” (MARTIN, 2005, p. 30)

Um filme é constituído por um enorme número de imagens fixas chamadas 
fotogramas, que são dispostas em uma sequência e passadas de acordo com um 
certo ritmo (AUMONT et al, 2009). Deitar-se em frente a uma tela, seja de televisão, 
seja de outros dispositivos e disfrutar assistindo a um filme é algo tão simples 
que, segundo Jullier e Marie (2013), as pessoas não imaginam que existiria um 
manual de leitura de filmes, visto que cinema não é literatura. Para ler as imagens 
do cinema, os autores apresentam algumas ferramentas de análise fílmica, que 
podem ser utilizadas no nível do plano (fragmento entre dois pontos de corte), no 
nível da sequência, que é a combinação de planos que compõem uma sequência, 
ou no nível do filme inteiro, que é a união de todas as sequências.

O nível do plano diz respeito à localização da câmera, aos movimentos, à 
iluminação, à correção de cor e outros elementos. O ponto de vista, como relatam 
Jullier e Marie (2013), é o ponto de observação da cena, ou seja, é a localização da 
câmera. Concordamos com os autores quando falam que nenhum ponto de vista 
é totalmente neutro, cada ponto de vista pode apresentar uma série de conotações 
que a faz ser, para estes teóricos, o principal parâmetro no nível do plano. Desta 
forma, a câmera pode ser posicionada de modo a permitir que o telespectador olhe 
com um personagem, com câmera objetiva ou olhe no lugar de um personagem, 
através de câmera subjetiva, que substitui exatamente o olhar do personagem.

Existem, conforme assinala Martin (2005), um certo número de fatores que 
nutrem e dão condições para a expressividade da imagem: enquadramentos, os 
tipos de planos, ângulos de filmagens e os movimentos de câmera. Não pretendemos 
aqui fazer um levantamento exaustivo de todos os elementos existentes, mas é 
importante apresentarmos alguns. Em Aumont et al (2009), podemos encontrar a 
distinção entre as duas grandes famílias de movimentação da câmera: o travelling e 
a panorâmica. O primeiro é um “deslocamento do pé da câmera, durante o qual o 
eixo da tomada permanece paralelo a uma mesma direção” (p. 39). A panorâmica, 
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por sua vez, é um giro de câmera, que pode ser realizado horizontalmente, 
verticalmente ou em qualquer outra direção. 

Os autores supracitados alertam que existem outros movimentos que 
misturam estes movimentos iniciais. Sobre isso, Martin (2005) apresenta 
alguns movimentos comuns utilizados em filmes, como acompanhamento de 
um personagem ou de um objeto em movimento; a criação de uma ilusão de 
movimento de um objeto parado; a expressão subjetiva do ponto de vista de um 
personagem em movimento, entre outros.

Martin (2005), discutindo sobre enquadramento, afirma que, atualmente, o 
enquadramento pode deixar determinados elementos presentes na ação de fora do 
enquadramento, pode mostrar apenas um detalhe significativo ou simbólico ou, 
então, compor o conteúdo do enquadramento de maneira não natural, modificando 
o ponto de vista normal do espectador. O autor chama tais características, 
respectivamente, de elipse, sinédoque e símbolo.

A montagem, por sua vez, é o elemento mais específico da linguagem 
cinematográfica, como defende Martin (2005). O autor conceitua montagem como 
“a organização dos planos de um filme segundo determinadas condições de ordem 
e de duração” (p. 167). Martin (2005) distingue dois tipos básicos de montagem, 
a montagem narrativa, que consiste em ordenar em uma sequência lógica ou 
cronológica vários planos para contar uma história; e a montagem expressiva, que 
é realizada por justaposições de planos para produzir um efeito direto e exato 
com o choque de duas imagens. Dentro das montagens expressivas, o autor inclui 
a montagem alternada e a montagem paralela, em que a primeira refere-se à 
simultaneidade temporal de duas ações e a segunda, à aproximação simbólica.

O Gênero Terror e o Filme It – A Coisa
Os gêneros, como expõe Macedo (2010, p. 61), “servem para identificar 

objetos/produtos com características semelhantes - textos, discursos, programas, 
- ora para dialogar mais especificamente com certas emoções, sendo tratados 
assim como: drama, comédia, suspense”. De tal modo, o terror é um gênero 
cinematográfico que busca ascender reações de medo, espanto e/ou horror nos 
telespectadores. Os filmes de terror, como aponta Stabolito Junior (2011), são 
os que mais se beneficiam do fato de o cinema ser um produto da mente, que 
possibilita a criação de mundos e transporta o espectador para diferentes situações 
que não estão presas às amarras do lógico ou do real.

O gênero de terror, para Bordwell e Thompson (2013), é mais reconhecível 
através do efeito emocional que busca causar. Os filmes deste gênero, geralmente, 
aterrorizam por meio de um monstro, que é “uma aberração perigosa da natureza, 
uma violação do nosso senso comum do que é possível” (p. 517). Como relatam os 
autores, o monstro pode ser imortal, como vampiros e zumbis, pode ser um humano 
normal que é transformado ou, ainda, pode ser algo totalmente desconhecido 
para a ciência, como A Coisa do filme aqui analisado. O Pennywise (ou A Coisa) 
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demonstra a total inexatidão de sua definição em seu próprio nome, visto que, 
como veremos a diante, transforma-se no pior medo de sua vítima. 

Stephen King (2012) distingue dois níveis de histórias de terror, um primeiro 
chamado de terror explícito: quando um monstro extirpa a cabeça de uma pessoa 
de modo violento, sanguinário e explícito. Este nível, para o autor, pode ser feito 
de diferentes maneiras e com diferentes refinamentos, mas é sempre visto. O 
segundo nível é o terror psicológico, que busca atingir o medo por meio da arte. 
Tal nível, segundo King (2012), procura os pontos de pressão fóbica, que entram 
no centro vital e proporcionam medos que somente a pessoa sabia que tinha. 
Ademais, para o autor,

O gênero de que falamos, seja em termos de livros, filmes ou TV, é na verdade uma 
coisa só: horrores de mentira. E uma das questões que sempre aparece, feita por 
pessoas que compreenderam o paradoxo (mas talvez sem tê-lo articulado em suas 
mentes) é: por que inventar coisas terríveis quando há tanto horror de verdade 
no mundo? A resposta pode ser que nós inventamos horrores para nos ajudar a 
suportar os horrores verdadeiros. (KING, 2012, p. 5)

O enredo de um filme de terror terá como início, geralmente, um monstro 
desequilibrando ou perturbando a vida normal de um ou mais seres da sociedade. 
Em consequência, os outros personagens devem descobrir que o monstro está 
ativo e tentar destruí-lo (BORDWELL e THOMPSON, 2013). Em It (It – A Coisa, 
2017) não é muito diferente, nos primeiros dez minutos da narrativa, vemos 
Pennywise fazendo sua primeira vítima, afetando a vida de membros daquela 
sociedade. Posteriormente, os outros personagens (irmão e amigos) do filme 
tentarão, a todo custo, destruí-lo. 

A iconografia de filmes de terror pode contar com cenários em que o monstro 
pode se esconder. Em It (It – A Coisa, 2017), o monstro pode utilizar bueiros, casas 
abandonadas, poços, entre outros locais. Bordwell e Thompson (2013) demonstram 
que, inicialmente, os filmes de terror utilizavam um orçamento baixo, pois abusavam 
de maquiagem e de outros efeitos especiais de pouca tecnologia, uma vez que com 
estes efeitos conseguiam alcançar seus objetivos. Porém, posteriormente, durante 
os anos 70, após o prestígio de filmes como Rosemary’s Baby (O bebê de Rosemary, 
1973), de Roman Polanski e The Exorcist (O Exorcista, 1973), de William Friedkin, 
os filmes de terror de orçamentos mais elevados começaram a se popularizar. Daí 
surgiram filmes de terror de grande sucesso, como Jaws (Tubarão, 1975), de Steven 
Spielberg e Carrie (Carrie, a estranha, 1976), de Brian de Palma, entre outros. 

It (It – A Coisa, 2017), de Andy Muschietti, é um filme baseado no romance 
homônimo de Stephen King, publicado originalmente em 1986. Tem duração de 2 
horas e 25 minutos e possui como elenco principal Bill Skarsgård, como Pennywise 
(A Coisa), um ser sobrenatural que toma diversas formas e secretamente sequestra 
crianças para devorá-las e alimentar-se de seus medos. O filme conta a história 
de sete crianças, Bill, Ben, Beverly, Richie, Eddie, Mike e Stan, interpretadas 
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respectivamente por Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn 
Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs e Wyatt Oleff. Elas são moradoras de 
Derry, uma cidade fictícia no Maine e são aterrorizadas por um ser sobrenatural 
que, habitualmente, possui a forma de um palhaço, mas que pode assumir a forma 
do pior medo de sua vítima. No decorrer do filme, vemos A Coisa se materializar 
em monstros distintos, como zumbi, múmia, palhaço e outras criaturas gigantes. 

Cada um dos personagens apresenta algumas características e estereótipos. 
Desta forma, Bill é o líder do grupo (Clube dos otários) e sofre de disfemia (no filme 
sua gagueira foi amenizada, mas no romance, era mais evidente); Ben é o garoto que 
sofre bullying por ser gordo; Beverly é a única garota do grupo e sofre difamações; 
Richie é conhecido como boca suja, devido à sua linguagem obscena; Eddie é um 
garoto hipocondríaco, que anda com uma sacola de remédios; Mike é um garoto 
negro e órfão, que perdeu seus pais em um incêndio e Stan, um judeu germofóbico. 

O filme It (It – A Coisa, 2017) não é a primeira adaptação do livro homônimo 
de Stephen King. Em 1990, o livro foi adaptado para uma série de TV americana 
e posteriormente, a série foi transformada em filme, com mais de três horas de 
duração. Ambas as produções da década de 90 foram intituladas como IT (It – 
Uma obra prima do medo, 1990), com direção de Tommy Lee Wallace. A extensa 
duração desta versão justifica-se pelo fato de seguir com muita “fidelidade” o 
romance de origem, que possui bem mais de mil páginas. Assim, na primeira 
versão, até algumas falas eram idênticas às do livro.

Metodologia
Ao analisar um filme, Aumont e Marie (2013) alertam que o analista deve em 

primeiro lugar decidir que tipo de leitura quer fazer do filme que será analisado. 
Se quer abordar sobre a narrativa, sobre estilo, sobre as características formais 
do filme ou ainda em termos da psicanálise. Posteriormente, o analista deverá 
decidir se considerará o filme todo ou se irá tratar de um ou uns excertos ou sobre 
um determinado aspecto. 

Desta forma, para esta análise, escolhemos fazer uma leitura das imagens 
cinematográficas do filme de terror It (It – A Coisa, 2017), com base nos aspectos 
relativos à montagem, enquadramento, ponto de vista, planos etc. Descritos em 
Jullier e Marie (2009), Martin (2005), Bordwell e Thompson (2013), entre outros. 
Escolhemos analisar três fragmentos do filme que, de certa forma, representam 
as cenas de horror projetadas ao longo da narrativa fílmica e um fragmento do 
final do filme. Assistimos ao filme, na íntegra, posteriormente selecionamos os 
fragmentos que seriam analisados e os assistimos repetidas vezes. Optamos por 
reproduzir fotogramas das sequências a fim de facilitar a compreensão e descrição 
das imagens para posterior análise. 

Após as descrições e análises das sequências fragmentadas, comparamos as 
três cenas iniciais, que representam as cenas de terror refratadas na composição 
fílmica, com o fragmento referente às sequências finais. Com isto, buscamos 
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perceber diferenças quanto aos movimentos de câmera, enquadramento e outros 
elementos, visto que nas sequências iniciais, o monstro estava ativo e o perigo era 
iminente, ao passo que no final do filme, os garotos não estavam mais em perigo. 
Desta forma, buscamos observar como esta sensação de medo pôde ser construída 
e, posteriormente, desconstruída ou aliviada nas imagens cinematográficas.

Análise de Cenas de It (It- A Coisa, 2017)
Para as análises, foram escolhidos quatro fragmentos da narrativa, que 

aqui representarão o filme em sua essência. Os três primeiros fragmentos estão 
relacionados a momentos de tensão, horror e/ou perseguição, enquanto o quarto se 
refere aos momentos finais da história, quando a sensação de perigo é substituída 
por momentos de tranquilidade.

 Diante deste cenário, a escolha de um fragmento, de acordo com Aumont 
e Marie (2013), precisa seguir alguns critérios importantes. O fragmento precisa 
ser claramente delimitado como um fragmento; deve possuir consistência e 
coerência e, por fim, deve ser representativo do filme. Os autores deixam claro que 
a representatividade é relativa e deve ser decidida pelo analista a partir do filme 
analisado. Acreditamos, assim, que nossa escolha de fragmentos, além de ser coerente 
e consistente, é representativa, visto que tais excertos evidenciam momentos nos 
quais os personagens são direta ou indiretamente atacados pelo Pennywise (em 
suas diferentes formas) e, posteriormente, veem-se livres do monstro.

A primeira sequência de planos escolhida ocorre nos minutos iniciais do filme, 
tendo início por volta de 4 minutos e 50 segundos e tem duração relativamente 
longa chegando próximo a cinco minutos. Nesta primeira sequência, George corre 
atrás de seu barquinho de papel que desliza pela correnteza das águas da chuva. 
O ponto de vista flutua entre câmera objetiva e subjetiva, fazendo o espectador se 
sentir ora correndo junto com o Georgie, ora no lugar do Georgie. O menino desvia 
de um obstáculo, porém em um segundo obstáculo entramos em câmera subjetiva 
e ficamos no lugar do personagem. Assim, quando o garoto é atingido na cabeça, 
podemos sentir o impacto junto com ele, uma vez que ocorre, nas palavras de Martin 
(2005), uma expressão subjetiva do ponto de vista do personagem em movimento.

Figura 1: Percurso de Georgie em câmeras objetiva e subjetiva 
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Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

Posteriormente, quando Georgie levanta, seu barquinho está mais distante 
e, como podemos ver nos fotogramas a baixo, cai em um bueiro, local no qual 
ocorre a primeira morte projetada no filme. Na sequência fragmentada a seguir, 
poderemos ver o encontro de Georgie com o Pennywise.

Figura 2: Fotogramas do primeiro fragmento 
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Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

Quando o barco cai no bueiro, Georgie imediatamente tenta resgatá-lo, porém 
o palhaço Pennywise toma posse e inicia uma conversa com o garoto, tentando 
ganhar confiança e ao mesmo tempo causar medo, pois A Coisa se alimenta do 
medo de suas vítimas. Pennywise tenta estabelecer um diálogo com Georgie, 
perguntando sobre seus amigos, sobre seu irmão e se ele aceitaria um balão de 
presente. Georgie recusa ao afirmar que não pode receber presentes de estranhos. 
Assim, para contornar a situação, Pennywise se apresenta para o menino e o faz dar 
um sorriso, que logo é interrompido pelo clima tenso que a narrativa desenvolve 
através, principalmente, das expressões faciais dos personagens. Nesta sequência, 
os enquadramentos são, em geral, centralizados e estáticos, não havendo muitas 
movimentanções nas câmeras durante as intercalações da montagem.

De longe, há uma uma senhora e um gato que, por alguns segundos, 
observam o garoto olhando para o bueiro, porém o ponto de vista e o ponto de 
escuta estão associados, tornando a mulher apenas uma espiã que vê e não ouve, 
já que os olhos e as orelhas estão juntos no mesmo corpo humano (JULLIER e 
MARIE, 2009). Com o enquadramento em Pennywise com a distância focal curta, 
podemos perceber que seus olhos esquerdo e direito olham, respectivamente, 
para Georgie e para o telespectador, ameaçando tanto o personagem quanto o 
espectador, que se sente protegido pelo ecrã.



A Linguagem  Cinematográfica no Filme It 223

Figura 3: Olhar bidirecional de Pennywise 

Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

Georgie não possui a mesma proteção que os telespectadores dispõem, assim, 
quando o personagem desperta seu medo e afirma que vai embora, Pennywise o 
convence a recuperar seu barquinho novamente, enquanto Georgie estende o braço 
para pegar o objeto há uma intercalação de pontos de vista, ora vemos junto com 
Georgie ora vemos junto com Pennywise, causando, junto com outros elementos 
da linguagem cinematográfica, uma sensação de suspense crescente. Quando 
Georgie tem seu braço atacado por Pennywise, ocorre uma surpresa automática, 
“que consiste em fazer ocorrer bruscamente um evento audiovisual violento” 
(JULLIER e MARIE, p. 54). Tal plano (dois últimos frames da fig.2) é desenvolvido 
em câmera alta total, que ocorre quando o ângulo entre o plano do chão e do eixo 
da objetiva fica próximo de 90º. 

O segundo fragmento escolhido ocorre no intervalo de tempo entre 27 e 
29 minutos, sendo uma sequência curta, com aproximadamente um minuto de 
duração. Nesta sequência, Ben, após ser atraído por um balão flutuante ao subsolo 
da biblioteca em que estava, se encontra com Pennywise em forma de múmia 
sem cabeça. Logo ao chegar ao ambiente, as luzes diegéticas começam a piscar, 
causando uma instabilidade na iluminação. Posteriormente, vemos uma pessoa 
parada no degrau superior da escada, Ben olha e, à medida que a pessoa desce, 
podemos perceber junto com o personagem, que se trata de uma pessoa sem 
cabeça, uma múmia. Inicialmente, Ben não acredita no que está vendo e fica imóvel 
observando, porém quando a múmia se aproxima, o filme proporciona uma cena 
de perseguição com montagem intercalada entre perseguidor e perseguido. 

A câmera balança e desenquadra, demonstrando a exasperação do cameraman 
confundido com os acontecimentos inesperados os quais tem que registrar. 
(JULLIER e MARIE, 2009). Tal desenquadramento, como apontam Jullier e Marie 
(2009), podem dar conotação de desequilibrio de um personagem e oscilação de 
uma situação. As luzes continuam piscando e música extradiegética que tem início 
após a aparição da múmia é intensificada, colaborando com a montagem alternada 
e movimentos de câmera que constroem o horror/aflição na sequência narrativa. 
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Nesta cena, ocorrem sequências de planos curtos, que dão uma tonalidade especial, 
visto que um plano curto cria, segundo Martin (2005), uma impressão de choque 
e “se os planos se tornam cada vez mais curtos, temos um ritmo acelerado que dá 
a impressão de uma tensão crescente, de aproximação do centro dramático, até 
mesmo de angústia” (MARTIN, 2005, p. 189).

Apresentamos, logo a baixo, fotogramas referentes à sequência relatada 
acima, as imagens do fragmento demonstram o personagem entrando no subsolo, 
encontrando a múmia e, por fim, fugindo de tal monstro. Devido à falta de espaço, 
decidimos não reproduzir aqui fotogramas referentes à toda sequência narrativa 
descrita, visto que a sequência, apesar de curta, possui muitos planos, porém 
selecionamos fotogramas representativos do fragmento.

Figura 4: Fotogramas do fragmento 2 
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Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

O terceiro fragmento escolhido do filme tem, em média, três minutos de 
duração e é localizado no intervalo de tempo entre os 48 e 51 minutos do filme. 
Nesta sequência, acompanhamos Eddie enquanto caminha pelas ruas de Derry 
ao retornar à sua casa. Seu relógio avisa que está na hora de tomar seus remédios, 
visto que o personagem tem que tomar medicação em horários predeterminados. 
Quando para em frente a uma casa e procura o medicamento em sua bolsa, a 
porta da casa abre sozinha lentamente, a câmera nos mostra a casa em movimento 
travelling para frente, que descreve o espaço material enquanto uma voz em off 
fala: “o que procura, Eddie?”.

Eddie, assustado, derruba seus remédios no chão, vemos o personagem 
recolher os comprimidos do chão em plano geral, que insere o sujeito no ambiente e 
nos permite ver que ele está sozinho. Com a imagem em plano fechado, observamos 
suas mãos coletando os comprimidos e, há a introdução de uma ameaça com um 
movimento de câmera que vai do personagem desprevenido a uma parte de um 
personagem ameaçador, isto é, o movimento traz para o campo visual as mãos de 
uma criatura que tenta auxiliar o personagem no serviço. 

A montagem transita para um plano com distância focal curta em plano 
detalhe focada no comprimido em uma das mãos do desconhecido e, rapidamente, 
há um deslocamento de atenção do primeiro plano (comprimido) para o segundo 
plano (rosto do zumbi). Esta transição contribui para a acentuação dramática do 
personagem monstro. Diante disso, somos, novamente, convidados coercitivamente 
a ser o personagem, ou seja, a câmera objetiva torna-se câmera subjetiva, que nos 
coloca no lugar do personagem.

Durante os planos de perseguição desta sequência, há montagem alternada 
entre perseguidor e perseguido, a câmera também flutua entre objetiva e subjetiva, 
ora vemos o zumbi correndo atrás de Eddie, ora somos nós os perseguidos 
pela criatura. Os movimentos de câmera desenquadrados e desestabilizados 
capturados com a câmera na mão transmitem a sensação de medo e dão, de 
acordo com Bordwell e Thompson (2013), um ar de autenticidade, visto que o 
plano com câmera na mão além de criar um ponto de vista subjetivo, intensifica a 
sensação de movimento abrupto. Eddie – e por que não a “câmera”? – corre para 
as dependências do imóvel quando percebe que o zumbi tornou-se um palhaço, 
com muitos balões vermelhos. 
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Figura 5: Fotogramas do fragmento 3 

Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

Nestes fragmentos de perseguição e de medo causados pelo monstro do 
filme, podemos perceber as escolhas de ponto de vista e de movimento de 
câmeras adotadas na produção. Tais escolhas evidenciam-se de transição de 
pontos de vista objetivo e subjetivo, no qual ora participamos da cena no lugar 
do personagem e ora somente observamos como espectadores. Também são 
utilizadas opções de desenquadramento e desestabilização da câmera, para 
construir a atmosfera de desespero e descontrole total sobre as consequências 
das situações vividas pelos personagens.  

Por outro lado, no quarto e último fragmento aqui analisado, conseguiremos 
reparar algumas mudanças quanto a tais escolhas. A última sequência analisada 
ocorre nos minutos finais do filme, lembremos o que falam Bordwell e Thompson 
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(2013) sobre os filmes de terror. Segundo eles, tais filmes começam com um monstro 
que desestabiliza a vida naquela sociedade e os outros personagens precisam lutar 
para derrotar o monstro. Diante deste cenário, a última cena ocorre após os outros 
personagens conseguirem “deter” o Pennywise e a paz voltar a reinar na cidade.

Figura 6: Fotogramas do fragmento 4 

Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

A última sequência escolhida ocorre nos dez minutos finais do filme, a partir 
de 2 horas e 4 minutos. Esta sequência inicia com um plano geral que descreve 
o ambiente natural e calmo no qual os garotos se reúnem, vemos o “Clube dos 
otários” se reunindo dias após terem derrotado Pennywise, Beverly conta para 
os garotos um sonho que teve, no qual todos já eram adultos e estavam reunidos 
novamente no poço em que mataram o monstro. Durante sua fala, a câmera 
movimenta-se levemente enquanto a montagem intercala em primeiro plano 
mostrando a reação dos ouvintes.
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A montagem transita para Bill, que recolhe um pedaço de vidro no chão e 
levanta. Acompanhamos o personagem erguendo-se através de um travelling 
vertical, posteriormente, a câmera é posicionada em câmera baixa (contraplongée), 
isto é, em um nível inferior ao do objeto filmado, causando uma sensação de 
superioridade do personagem, visto que o nosso ponto de vista é inferior ao nível 
do olhar. Com esta posição de câmera, Bill pede para todos os outros personagens 
prometerem que, se A Coisa retornar, eles se reuniriam novamente para detê-la. 
Desta forma, vemos, novamente em travelling vertical, cada um dos personagens 
pondo-se de pé. Bill faz um corte na palma de sua mão e, posteriormente, na palma 
da mão dos demais que se unem como um pacto de sangue.

Enquanto os personagens estão de mãos dadas em formato circular, a 
câmera movimenta-se em travelling em volta dos garotos, causando a sensação de 
movimento de um objeto estático. Por fim, acompanhamos, novamente em plano 
geral, os personagens se despedindo e saindo de cena, de forma individual, com 
ênfase maior no ambiente e nas vozes do personagem, visto que o ponto de vista 
e de escuta estavam dissociados, no qual vemos os personagens de longe, mas os 
ouvimos de perto, como se os olhos e as orelhas estivessem distantes vários metros 
(JULLIER e MARIE, 2009). No intervalo entre uma saída e outra, a transição dos 
planos ocorre por meio de sobreposição, que causa o efeito de desaparecimento 
total e gradual dos sujeitos, tanto do plano quanto da história.

Figura 7: Desaparecimentos em plano geral no fragmento 4

 

Fonte: Filme It – A Coisa (2017)

Considerações Finais
Neste capítulo analisamos quatro fragmentos do filme It (It - A Coisa, 2017), 

de Andy Muschietti, sendo um fragmento dos minutos iniciais, dois do decorrer da 
narrativa e um dos minutos finais, para que possamos ter fragmentos representativos 
do filme como um todo. Escolhemos fragmentos que possuíssem consistência e 
coerência, além de serem representativos do filme. Com as análises, percebemos 
as principais escolhas de ponto de vista, movimento de câmeras e enquadramento. 
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Durante as cenas de terror e perseguição, ficamos diante de intercalação 
de câmeras, de objetivas para subjetivas em alguns momentos. Também houve 
momentos nos quais acompanhamos a sequência por imagens capturadas em 
câmeras nervosas, que resultavam em desenquadramentos e desequilíbrio nas 
sensações representativas dos planos. Constatamos o uso de elementos como 
surpresa automática, que consiste em fazer surgir um elemento inesperado de 
maneira vertiginosa; de montagem intercalada entre perseguidor e perseguido, na 
qual os planos alternavam rapidamente entre os dois personagens da situação. Além 
disso, percebemos que, nas primeiras sequências analisadas (1, 2 e 3), os planos 
eram curtos, visto que intentavam causar medo e pânico por meio de tais escolhas.

Por outro lado, na sequência final (4), na qual o monstro já havia sido derrotado, 
notamos que os planos se tornavam relativamente menos curtos e com distância 
focal maior, visto que não havia mais a intenção de assustar com elementos 
que poderiam surgir de maneira inesperada. Assim, nas cenas “de terror”, os 
enquadramentos se tornavam restritivos, pois deixavam alguns elementos de 
fora do quadro. Na sequência final, por sua vez, os planos eram, relativamente, 
mais longos e abertos, com movimentos leves, naturais e enquadrados. Por fim, 
aqui identificamos as principais características de ponto de vista, movimentos de 
câmera e montagem nas sequências de planos do filme It (It – A Coisa, 2020), além 
de comparar a construção dos planos das sequências com terror explicito com uma 
sequência sem tal característica.
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