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RESUMO 

 

O romanceiro tradicional apresenta muitas semelhanças com o folheto de cordel. Os limites 

entre ambos são apontados pelos estudiosos no que diz respeito ao código linguístico 

utilizado, oral para o romanceiro e escrito para o cordel. Como ocorre com o romance oral, 

muitos cordéis são também tradicionais, tendo atravessado gerações na memória de poetas 

populares. No entanto, lendo um romance de cordel e um romance oral, observam-se 

diferenças estruturais marcantes entre eles, o que nos levou a realizar o presente trabalho, que 

teve por objetivo caracterizar as duas peças populares do ponto de vista de sua 

discursivização, destacando as semelhanças e diferenças entre ambas. Como aparato teórico, 

optamos pelos modelos atuais da Semiótica Greimasiana, mais especificamente pelo da 

Sociossemiótica e da Semiótica das Culturas. Utilizamos como corpus duas narrativas 

populares tradicionais, O Pavão do Mestre e O Soldado Jogador, cada um com uma versão 

coletada na oralidade, e uma narrativa de um folheto de cordel. As análises realizar-se-ão 

tendo em vista o percurso da significação, nas três camadas geradoras de sentido, a narrativa, 

a discursiva e a fundamental. Pensamos neste trabalho, inicialmente, como uma forma de 

colaborar para uma revalorização do saber produzido culturalmente pelo povo. Cabe ressaltar 

que a Paraíba é atualmente um dos principais pontos de irradiação da cultura popular. Isso se 

deve, em grande parte, à UFPB, que se revela uma Instituição capacitada a desenvolver, 

analisar e divulgar a produção de tais manifestações históricas, sociais e artísticas 

 

Palavras-chave: Literatura Popular, Semiótica, Oralidade e Escrita 
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ABSTRACT 

 

The traditional popular roman is very alike with the cordel leaflet. The lacks between both are 

highlighted by some expertise with respect to the linguistic code one made use of, which is 

oral for the popular roman and written for the cordel. Alike the oral Roman, other pieces of 

work are also traditional throughout generations kept by poets‘ memories. However, by 

reading a cordel novel or an oral roman one observes some important structural differences 

among them which are the purpose of this paper. On being so, the aim of this study is to 

characterize two popular plays by considering their discursive features in order to draw a 

comparative analysis in similitude and difference. As theoretical basis, one considered the 

updated models offered by the Greimasian Semiotics, more specifically the Sociosemiotics 

and the Semiotics of Cultures. As the works to be analyzed, one examined two traditional 

popular narratives, O Pavão do Mestre and O Soldado Jogador, each of them were collected 

both in oral tradition and in leaflets such as cordel like. The analysis took basis on the process 

of meaning in three stages of significance, such as: narrative, discursive and fundamental. 

One intended to collaborate for popular culture by studying its peculiarities. It is also 

important to emphasize that Paraíba is a place where this popular culture is mostly studied and 

considered as important craft for keeping a people‘s memory. Most of the times, one credits 

this attitude to UFPB which is a reknown institution held responsible for developing, 

analyzing and broadcasting the production of such historic, social and artistic manifestations. 

 

Keywords: Popular Literature, Semiotics, Orality and Writing. 
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INTRODUÇÃO 

  

O romanceiro tradicional apresenta muitas semelhanças com o folheto de cordel. Os 

limites entre ambos são apontados pelos estudiosos no que diz respeito ao código linguístico 

utilizado, oral para o romanceiro e escrito para o cordel. Como acontece com o romance oral, 

muitos são também tradicionais, tendo atravessado gerações na memória de poetas populares. 

No entanto, lendo um romance de cordel e um romance oral, observam-se diferenças 

estruturais marcantes entre eles, o que nos levou a realizar o presente trabalho, que tem por 

objetivo caracterizar as duas peças populares do ponto de vista de sua discursivização, 

destacando as semelhanças e diferenças entre ambas. 

Tanto o romance oral quanto o folheto de cordel são produções culturais que retratam, 

implícita ou explicitamente, a memória de um povo. A diversidade temática dos textos é tão 

acentuada que podemos encontrar cordéis e romances orais sobre quase todos os 

acontecimentos, desde fatos rotineiros do cotidiano até ocasiões especiais, como narrativas 

históricas e religiosas, muitas até transformadas em teatro. Esses textos relacionam-se, em sua 

maioria, com a realidade popular, observada e transformada em literatura, pelos próprios 

autores. 

Literatura oral é o conjunto de produções literárias, transmitidas oralmente de geração 

em geração. Apesar de estar ligada à tradição, não podemos tomá-la como algo ultrapassado, 

mas como cultura que persiste na memória do povo, modificando-se, constantemente, para 

adaptar-se à atualidade, devido à falta de documentos escritos. Ela pode ser encontrada em 

diversas categorias, como a prosa, que abrange contos, lendas, mitos, adivinhações, anedotas 

etc., e em poemas cantados ou recitados: romances, quadrinhas, parlendas e cantigas, ou seja, 

versos. É a partir daí que se formam os romanceiros, que são um conjunto de romances orais, 

e os cancioneiros, que são o conjunto de cantigas. 

Sua origem está relacionada não apenas à divulgação de histórias ainda armazenadas 

na memória popular, como também à aparição de fatos recentes que chamavam a atenção do 

público.  

Os folhetos conseguiam diluir o grande abismo entre cultura popular e cultura de elite, 

pois os mesmos eram de interesse da elite econômica, sendo uma de suas principais fontes de 

lazer. Portanto, os folhetos dependiam da aceitação dos seus leitores para a sobrevivência. 

Aqueles que não tinham grande aceitação, não vendiam, não sendo reeditados nem 

memorizados e desaparecendo rapidamente. 
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Partindo da hipótese de que as narrativas populares se diferenciam ideológica e 

formalmente, de acordo com a modalidade linguística utilizada (oral para o romance e escrito 

para o cordel), procuramos fazer aqui uma análise semiótica das narrativas que apresentaram 

uma versão oral e uma versão escrita, com vistas a caracterizar a cultura presente nos textos. 

Como aparato teórico, optamos pelos modelos atuais da Semiótica Greimasiana, mais 

especificamente o da Sociossemiótica e da Semiótica das Culturas. Dentre os estudiosos, 

podemos destacar Cidmar Teodoro Pais, José Luiz Fiorin, Diana Luz Pessoa de Barros e 

Maria de Fátima Barbosa de Mesquita Batista. Realizaremos, também, estudos sobre 

Semântica Cognitiva, especialmente no que se refere à organização e estruturação do nível 

conceptual. Tal investigação fundamentar-se-á nos trabalhos de Maria Aparecida Barbosa. 

Para a compreensão da Identidade e Diversidade Cultural, utilizamos como suporte teórico o 

ensaio ―Em busca da história não contada ou: o que acontece quando o objeto começa a 

falar‖, de Rita Terezinha Schmidt. 

A semiótica tem por objeto de estudo a significação, que é prevista e manifestada ao 

longo do discurso por inteiro, tendo como instrumento de observação o texto, embora não se 

detenha apenas no exame das estruturas textuais, procurando, também, penetrar na ideologia 

que está subjacente. 

Para Greimas (1979), o discurso é visto como uma superposição de três estruturas de 

profundidades diferentes, que representam a construção de sentido do próprio discurso: 

estrutura fundamental; instância mais profunda, em que são determinadas as estruturas 

elementares do discurso; estruturas narrativas, nível sintático-semântico intermediário; 

estruturas discursivas, mais próximas da manifestação textual. As duas primeiras estruturas 

formam o nível semiótico e a terceira, o nível discursivo. Esses três níveis se articulam 

segundo um percurso que vai do mais simples ao mais complexo, do mais abstrato ao mais 

concreto. 

Cada nível possui dois componentes, o sintático e o semântico, que se complementam 

na Gramática Semiótica. A sintaxe semiótica deve ser considerada uma sintaxe conceptual, 

onde as relações são significantes, apesar de serem reconhecidamente abstratas; e a semântica, 

uma semântica gerativa. 

A sociossemiótica, um dos ramos da semiótica, analisa os discursos sociais não-

literários e os literários produzidos socialmente. Seu objetivo ―é reconstituir o funcionamento 

dos diversos sistemas de significação da língua e, por meio da análise efetuada no plano 

conceptual, semiológico, semiótico e discursivo de textos manifestados, identificar os traços 



15 

 

socioculturais, ideologias, sistema de valores, visão de mundo de determinada comunidade 

sociolinguística e cultural‖. (PAIS, 1991, p.19) 

Num estudo sobre a sociossemiótica do processo histórico da cultura, Pais distingue 

três grandes fases culturais: a ordem, a civilização e a barbárie, além de uma anterior a esta, 

que é a fase da não-cultura (a natureza). A primeira fase, a natureza, explica-se pela tensão 

dialética entre disciplina e força; a ordem, pela tensão entre autoridade e disciplina; a 

civilização, pela tensão entre autoridade e liberdade; e a barbárie, pelo conflito entre liberdade 

e força. 

A partir de uma análise em semiótica das culturas, torna-se possível explicar algumas 

relações inscritas na axiologia, na ideologia, nos microssistemas de valores sustentados por 

discursos manifestados num determinado contexto cultural. Tal afirmação vem a corroborar o 

que diz Batista, para a qual a ―análise de uma macrossemiótica permite entender que os 

recortes culturais produzidos na estrutura fundamental sustentam a visão de mundo e os 

sistemas de valores da cultura que os produziu, aparecendo subjacentes nos discursos‖. O 

processo de produção discursiva se realiza sempre através do percurso gerativo da 

enunciação. Realiza-se, nesse percurso, o processo de conceptualização, responsável pela 

produção de modelos mentais denominados conceptus. Assim, ―Constituem-se estes como 

conjuntos de semas conceptuais (noemas) disponíveis, em princípio, para qualquer 

comunidade humana‖ (BARBOSA, 2000, p.101). 

Um conceptus apresenta grande complexidade estrutural: um conjunto de noemas, 

biofísicos ou universais, o aquiconceptus; um subconjunto de traços semânticos conceptuais 

ideológicos, culturais, o metaconceptus; um subconjunto de traços semânticos conceptuais 

ideológicos, intencionais, modalizadores, o metametaconceptus. Neste último, o noema 

intenção é mais importante, por oposição ao ideológico, não tão marcado como o intencional. 

Esses três subconjuntos formam o conceptus lato sensu. 

É no patamar conceptual que o sujeito, consciente ou inconscientemente, fornece, 

através da materialização de seus valores em discurso, indícios de sua identidade. No dizer de 

Schimidt, ―é pelo e no discurso, como instância de articulação entre o nível linguístico e o 

extralinguístico, que se opera a construção de identidades (textuais, culturais, históricas, 

políticas)‖ (BARBOSA, 2000, p.102). 

Após um estudo teórico sobre a Semiótica Greimasiana, considerando os principais 

questionamentos sobre o assunto e os três níveis de estudos semióticos – o narrativo, o 

discursivo e o fundamental – mediante o confronto entre as versões orais e escritas, 
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procuramos destacar a permanência e a transformação dos valores socioculturais que se 

presentificam no texto e comparamos os pontos de convergência e discrepância entre a 

modalidade oral e a escrita.  

Utilizamos como corpus duas narrativas populares tradicionais, cada qual nas duas 

modalidades, oral e escrita, cujas análises realizar-se-ão tendo em vista o percurso da 

significação, nas três camadas geradoras de sentido, a narrativa, a discursiva e a fundamental, 

como já fora mencionado. De um universo vasto, tanto no que diz respeito ao folheto de 

cordel como ao de romances orais, retiramos uma amostra de duas narrativas populares que 

tinham duas versões cada, uma como folheto de cordel e outra como romance oral tradicional, 

o que nos levou a trabalhar, nesta pesquisa, também com a questão da oralidade e da escrita, 

em busca de descobrir até que ponto essas obras populares dividem o mesmo espaço, no que 

tange ao conteúdo, aos percursos temático e figurativo, em que circunstâncias o enredo é 

modificado, o quanto se perde de uma versão para outra e, inclusive, quanto à origem de cada 

uma delas. 

Decidimo-nos por essas duas narrativas, em particular, porque percebemos que, em O 

Pavão do Mestre, a história centra-se em Antonino, um menino que, brincando, mata o pavão 

do mestre que, por sua vez, irritado, vinga-se assassinando o pobre menino; o que não 

acontece na versão do folheto de cordel, quando o enunciador-narrador já tinha conhecimento 

dessa história, contada através das gerações. O mesmo não acontece em O Soldado Jogador, 

quando sabemos que o informante do texto oral já tinha conhecimento do folheto de cordel. 

Ou seja, em O Soldado Jogador, temos a ideia de que houve uma reprodução do folheto de 

cordel quando o informante, através da memória, conta sua história enxugando partes do texto 

consideradas excessos, como descrições e repetições. Essa segunda narrativa trata da história 

de um soldado de origem francesa, que era jogador profissional, numa época em que a Igreja 

Católica acumulava os poderes político e religioso. Ricarte é obrigado a assistir à missa 

quando desejava jogar cartas. Depois de ser observado pelo seu superior, assim que termina a 

missa, o sargento o prende e o leva ao comandante. Ali, o soldado tem a possibilidade de 

explicar-se ao comandante, que se utilizava das cartas para rezar e dá um significado religioso 

para cada carta, com grande astúcia, o que leva o comandante não apenas a deixá-lo solto, 

como também a dobrar-lhe o soldo. 

Dedicamos os primeiros passos do referencial teórico ao percurso feito por Hjelmslev 

no que se refere ao signo linguístico e à função semiótica, fazendo um contraponto com a 

concepção diádica do signo primariamente elaborada por Saussure. Em seguida, focamos 
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nossa atenção na Semiótica Greimasiana, com a descrição das etapas que constituem o 

percurso gerativo da significação, isto é, os níveis fundamental, narrativo e discursivo. 

Procuramos, ainda, desenvolver análises envolvendo os níveis narrativo e discursivo, em duas 

amostragens do romance tradicional e do folheto de cordel que integram parte do nosso 

corpus, com o propósito de trazer à tona os sentidos que se instauram nas subjacências do 

texto. Pensamos neste trabalho, inicialmente, como uma forma de colaborar para uma 

revalorização do saber não institucionalizado (aquele produzido culturalmente pelo povo). 

Convém assinalar que, nos dias atuais, a Paraíba irrompe como um dos principais pontos de 

irradiação da cultura popular. Isso se deve, em grande parte, à UFPB, que se revela uma 

Instituição capacitada a desenvolver, analisar e divulgar a produção de tais manifestações 

históricas, sociais e artísticas.  
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11..  TEORIA SEMIÓTICA  

 

A semiótica é a ciência da significação, definida, primariamente, como a ―relação de 

dependência que se estabelece entre o conteúdo e a expressão‖ (BATISTA, 2001, p.141). 

Prevista em discurso, constitui o processo de produção, transformação e de acumulação dos 

signos, e não o signo em si mesmo. Pais (1995, p. 56), sobre a significação, explica que ela se 

manifesta e se constrói ao longo do discurso e só está completa no percurso sintagmático do 

discurso por inteiro, seguindo uma trajetória que tem início na mente do enunciador e só está 

completa na mente do enunciatário. 

O caminho que a significação faz, do conteúdo até chegar à expressão, é denominado 

pelos semioticistas percurso gerativo da significação, o qual apresenta três etapas, chamadas 

estruturas: a fundamental, a narrativa e a discursiva.  

Buscando amadurecer esta pesquisa, prosseguimos com as contribuições que 

fundamentam a teoria Semiótica. Passaremos por Saussure, que sentiu a necessidade da 

existência de uma ciência que estudasse a vida dos signos no seio da sociedade, e, visto que 

tal ciência não existia, propôs o nome de Semiologia para a ciência dos signos, por acreditar 

que ela ensinaria sobre a constituição dos signos e das leis que poderiam regê-lo. Chegou a 

afirmar que a Linguística seria apenas uma parte dessa ciência geral. A teoria sígnica de 

Saussurre foi fundamental para a construção da linguística moderna, bem como para os 

estudos da teoria semiótica. Por fim, daremos vez ao linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, 

um dos primeiros a interpretar o modelo saussuriano e a se preocupar com o desenvolvimento 

da ciência da significação conhecida como Semiótica. Posteriormente, chegaremos aos 

estudos sobre a Ciência da Significação e os níveis Semióticos por Greimas desenvolvidos. 

 

1.1 A PROPOSTA DE SAUSSURE E HJEMSLEV 

 

1.1.1 Saussure e a proposta de uma ciência sobre a semiologia social 

 

Rompendo com a orientação histórica do século XIX, marcada essencialmente por 

estudos de natureza comparativa, Saussure, no seu Curso de linguística geral, estabelece os 

pilares científicos de uma linguística estrutural. Ao tomar a língua como uma entidade 

autônoma, o mestre genebrino exclui, consideravelmente, os elementos concernentes à 

linguagem, os quais ―poderiam ser estudados do ponto de vista de outras ciências‖ (Fiorin, 

2002, p. 27). Com isso, postula Saussure (1969, p. 17) que: 
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tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita; a cavaleiro de 

diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, ela 

pertence ao domínio individual e ao domínio social, não se deixa classificar 

em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua 

unidade.  

 

Por situar-se no nível extra-sistêmico e, por conseguinte, pertencer à ordem da 

instabilidade, a linguagem não poderia ser imobilizada pelo linguista, o que a torna, portanto, 

―inadequada‖ para assumir o posto de objeto científico. Contudo, se assim ocorresse, ―o 

objeto apareceria como um aglomerado confuso de coisas heteróclitas, sem liame entre si e 

estaria aberta a porta para várias ciências, como a Antropologia, a Psicologia, etc.‖ (FIORIN, 

2002, p. 27). Infere, então, Saussure (1969, p. 21), ser necessário tomar a língua como matéria 

e núcleo de suas reflexões: 

 

[A langue constitui] um todo em si e um princípio de classificação [...] 

conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir 

o exercício dessa faculdade [da linguagem] nos indivíduos (1969, p.17); 

sistema de signos [e de regras] (1969, p. 23); tesouro depositado pela prática 

da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. 

 

Dessas ponderações, resulta a clássica oposição entre os atos linguísticos concretos 

(parole) e o sistema que lhes serve de suporte (langue). Para o linguista suíço, a fala encontra-

se no nível da manifestação individual, visto que aqueles que a utilizam sempre o fazem por 

iniciativa pessoal. Ela é momentânea e heterogênea, estando, pois, situada no reino da 

liberdade e da criação. A língua, por sua vez, é homogênea, um conjunto de signos 

interrelacionados, obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística. Esse 

sistema, enquanto representação coletiva, não se define pela fala e impõe-se inapelavelmente 

ao indivíduo, uma vez que este não pode modificá-lo conscientemente: 

 

A língua não constitui, pois, uma função do falante: é o produto que o 

indivíduo registra passivamente; não supõe jamais premeditação, e a 

reflexão nela intervém somente para a atividade de classificação (...) (CLG, 

1969, p. 22). 

 

Certamente, nenhuma outra posição linguística até Saussure tinha estabelecido com 

tanta acuidade e vigor o distanciamento entre a esfera individual e a esfera social do 

funcionamento da linguagem. Ao mesmo tempo, entretanto, é preciso lembrar que ele insistiu 

sempre na interdependência desses dois constituintes: 
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Sem dúvida, os objetos [langue e parole] estão estreitamente ligados e se 

implicam mutuamente; a língua é necessária para que a fala seja inteligível e 

produza todos os seus efeitos; mas esta é necessária para que a língua se 

estabeleça. (CLG, 1969, p. 27). 

 

A autonomia dos estudos da langue produziu resultados consideráveis para a ciência 

da linguagem. A estabilização do objeto, empiricamente independente do conhecimento 

histórico, permitiu ao linguista entender e apreender sincronicamente os princípios que 

―administram‖ o sistema. As ―regras imanentes‖ de cada estado de língua puderam ser 

percebidas conforme elas operam, se efetivam, se transformam, evidenciando, embora 

sutilmente, como as formas e sentidos se integram no sistema, num dado período, sem 

interferência dos ditames da evolução, anterior ou futura. 

Cabe salientar, entretanto, que a prioridade dada ao estudo sincrônico não revela que o 

fundador da linguística desconhecia o fato de ser a língua fundamentalmente histórica e 

inconstante. Pelo contrário, é por ter reconhecido a mutabilidade e a historicidade da língua 

que ele assinala a necessidade de distinguir fatos concernentes ao sistema linguístico de fatos 

relativos à evolução linguística: 

 

[...] a multiplicidade de signos (...) da língua nos impede absolutamente de 

estudar-lhe, ao mesmo tempo, as relações no tempo e no sistema (CLG, 

1969, p.96); a langue constitui um sistema de valores puros que nada 

determina fora do estado momentâneo de seus termos. (CLG, 1969, p.95). 

 

Determinados construtos teóricos, acerca da variação linguística, formulados por 

Saussure e defendidos por muitos linguistas do estruturalismo europeu, encerram, por vezes, 

limitações que impedem uma compreensão mais apurada e mais intensa a respeito da 

dinamicidade linguística. São preceitos, investigações que, barradas pelas doutrinas 

científicas, ideológicas e, por que não dizer, contextuais, da época, não conseguiram 

apreender o fenômeno em sua totalidade. Ao vislumbrarem o tempo como única força capaz 

de acarretar mudanças profundas na língua, o exímio teórico e seus seguidores ignoraram, 

potencialmente, o papel e a relevância de diversos fatores, de natureza interna e externa, que 

também podem propiciar a transposição, a passagem de um estado sincrônico para outro. 

Dentre alguns fatores, merecem destaque aqueles de caráter social e cultural. Os reveses do 

tempo asseguram, excepcionalmente, o reconhecimento de dois estados de língua, isto é, 

marcam os limites transitórios de uma língua que detém, em seus múltiplos estágios, aspectos 

fônicos, mórficos, sintáticos e estilísticos distintos. 
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Quando Saussure afirma, veementemente, que a língua é uma instância puramente 

social, alguns esclarecimentos são relevantes para que não se fecunde uma concepção de 

dinâmica sistêmica relacionada com os princípios axiológicos, extremamente instáveis (não 

caóticos), que inerentemente constituem a língua(gem). Ao abstrair a sociedade dos estudos 

linguísticos, Saussure declara explicitamente que a língua conserva princípios constitutivos e, 

o mais importante, únicos. Tais princípios, abstratos, porém não irreais, configuram um 

padrão que se impõe homogeneamente a todos os indivíduos de uma dada comunidade. Daí 

advém a tese de que a língua é uma entidade coletiva. A seguinte fala de Lyons (1987, p. 205) 

assevera as ideias acima: 

 

Ao afirmar que os sistemas linguísticos são fatos sociais, Saussure estava 

dizendo várias coisas: que eles são diferentes dos objetos materiais, embora 

não menos reais do que esses; que são externos aos indivíduos e sujeitam-

nos à sua força restritiva; que são sistemas de valores mantidos por 

convenção social. 

 

Os elementos lexicais, gramaticais e fonológicos interiorizados, adquiridos, 

assimilados por cada indivíduo e que lhe permitem falar e entender a língua da sociedade na 

qual foi educado só podem ser considerados como indícios sociais na medida em que sua 

aquisição e disponibilidade se processam idêntica e indistintamente para todos os falantes.  

Não estaremos agredindo o pensamento saussureano se declararmos que a descrição 

sincrônica somente se sustenta a partir da identificação de língua enquanto estrutura, visto 

que, convenientemente, tal formulação confere-lhe o status de instância abstrata, 

sistemicamente consolidada, independente da substância física (ou meio) em que se realiza. 

Nesse sentido, a noção de sistema solidário cujas partes constituintes estão inter-relacionadas, 

não amontoadas, converge, então, para o ensinamento de que a língua é forma e não 

substância. 

De acordo com esse ponto de vista, a língua nada mais é que um sistema de relações, 

ou melhor, ela comporta dois níveis nos quais todas as formas linguísticas (fonemas, 

morfemas, etc.) encadeiam-se, distribuem-se, em suma, relacionam-se. Surgem, então, as 

relações sintagmáticas e paradigmáticas. A primeira, responsável pela ordenação sequencial 

dos elementos no enunciado, rege o princípio da linearidade, resultante este do pacto firmado 

entre os elementos que, combinatoriamente, contrastam entre si. Essa relação opositiva não 

atinge apenas os sintagmas, indo além, ocorrendo, indiscriminadamente, entre elementos de 

mesma classe linguística: fonema diverge de fonemas, morfema se opõe a morfemas, etc., 
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instaurando os processos distribucionais de natureza exclusivamente funcional. A segunda, 

paradigmática, de ordem associativa, opera no eixo dos sistemas de categorias (classes) e dos 

elementos, engendrando novos termos através de substituições de ordem contrastiva e/ou 

identitária. As comutações se efetivam mediante abstrações de traços linguísticos, 

permanentemente comuns, que passam a figurar como paradigmas. 

Essas interrelações (combinatórias e comutáveis) ganham contornos mais nítidos 

quando se agregam às reflexões acerca do signo linguístico e, consequentemente, ao 

postulado de sua arbitrariedade. 

Erigido diadicamente, o signo saussureano resulta da fusão de um conceito com uma 

imagem acústica. Por conceito, entende-se a representação mental de um objeto, forjada a 

partir da realidade social em que nos inserimos e, por isso, condicionada pela formação 

sociocultural que nos circunda desde o nascimento. Em outras palavras, para Saussure, 

conceito equivale a significado (plano das ideias), algo como o lado espiritual da palavra, sua 

contraparte inteligível, em oposição ao significante (plano da expressão), que é sua parte 

sensível. Por outro lado, a imagem acústica não é o som material, coisa puramente física, mas 

a impressão psíquica desse som. Melhor dizendo, a imagem acústica é o significante. Com 

isso, temos que o signo linguístico é uma entidade psíquica de duas faces semelhante a uma 

moeda. 

Estabelecida a acepção do signo linguístico como entidade de duas faces, Saussure 

procede à sua caracterização. Desde logo, Saussure apura a arbitrariedade do signo. No 

sentido de que a associação entre significante e significado é arbitrária. O vínculo que une as 

duas faces do signo é de natureza convencional; ele assenta num hábito coletivo. Assim, a 

ideia de "mesa" não está ligada por nenhuma relação à sucessão de sons [m] + [e] + [s] + [a] 

que lhe serve de significante; podia ser bem representada por qualquer outra. As diferenças 

entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes comprovam tal afirmação.  

 

1.1.2 Hjelmslev e a Função  Semiótica 

 

Fundador de uma escola radical de linguística estruturalista, a Glossemática, Louis 

Hjelmslev elabora uma teoria universal capaz de ser aplicada a todas as línguas humanas. O 

teórico foi um dos primeiros linguistas a se utilizar da lógica matemática e da investigação 

científica como meios para o desenvolvimento dos conceitos saussurianos sobre a língua 

enquanto objeto da linguística e, desta, como ciência da linguagem. Ele mantém duas 

reflexões oriundas do Curso de Linguística Geral: a primeira, que diz respeito à afirmação 
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de que a língua é forma e não substância, e a outra, que se refere ao fato de que toda língua 

carrega ao mesmo tempo expressão e conteúdo.  

Em Saussure, esses conceitos ganham fundamento na sua concepção diádica do signo, 

segundo a qual o elemento sígnico é tomado como uma entidade psíquica constituída por duas 

faces, intimamente opostas e interdependentes: um conceito e uma imagem acústica. O 

primeiro foi chamado significado, e o outro, significante. Esse modelo está representado no 

seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

A concepção de Saussure sobre a língua enquanto pensamento organizado em matéria 

sonora e a sua definição da língua como forma, e não como substância, foram amadurecidas 

por Hjelmslev na teoria sobre o plano da expressão e o plano do conteúdo. Este pode ser 

considerado o mundo de pensamentos que encontram expressão na língua. Aquele constitui o 

aspecto externo da língua, isto é, a cobertura sonora, gráfica ou qualquer outro envoltório do 

pensamento nela materializado. 

Ademais, o autor propõe uma subdivisão desses dois planos, atribuindo a cada um 

deles uma forma e uma substância. Pertence à língua o papel articulador destes dois planos. O 

esquema seguinte, proposto por Pais, melhor sintetiza essas reflexões: 
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A forma de conteúdo engloba as relações entre as unidades sêmicas, ou seja, refere-se 

à própria estruturação das ideias. Já a substância de conteúdo é o pensamento ainda não 

estruturado (amorfo), ou seja, a projeção mental da realidade extralinguística. Os sons ou as 

letras ainda não sistematizadas na língua constituem a substância da expressão. Esses 

elementos são desprovidos de valor linguístico. No que tange à forma de expressão, a mesma 

abarca as relações estruturais entre os sons, ―representa o valor funcional dos fones na língua‖ 

(GOMES, 2003, p.61). 

A interdependência existente entre os dois planos, o autor considerou como uma 

grandeza, indefinível por si mesma, a qual chamou de função semiótica. Para Hjelmslev, uma 

função compreende uma relação na qual dois termos se articulam dialeticamente, opondo-se 

e, ao mesmo tempo, contraindo-se solidariamente. Nesse sentido, cada termo (funtivo) só se 

define em relação ao outro e ―os dois só existem naquela relação e a relação só existe entre os 

dois termos‖ (BARBOSA, 1996, p.35). 

É esse vínculo recíproco estabelecido entre as grandezas ―expressão‖ e ―conteúdo‖ que 

consolida e caracteriza a função semiótica. O resultado dessa dependência é a grandeza signo, 

que funciona, designa e, o mais importante, concentra uma significação. 

 

1.2 GREIMAS E OS NÍVEIS SEMIÓTICOS 

 

O estatuto de ciência da significação, alcançado pela semiótica durante a década de 60, 

advém dos trabalhos do linguista Algirdas Julien Greimas. Com sua Semântica Estrutural 

(1966), ele introduziu uma semiótica, de natureza linguística, altamente influente e produtiva, 

que se tornou o núcleo de uma escola semiótica, a École de Hautes Études em Sciences 

Sociales de Paris. 

Greimas se opunha, radicalmente, ao conceito comum de semiótica como ciência dos 

signos, uma vez que essa concepção impedia que a ―nova‖ ciência ultrapassasse os limites das 

descrições intuitivas e filosóficas. Seu objetivo, aliás, era fazer com que a Semiótica tomasse 

novos rumos em direção às análises discursivas. Nesse intuito, evita a simples descrição da 

comunicação e investe na exploração do sentido.  

Na definição greimasiana, a Semiótica constitui, então, uma teoria que integra o 

processo comunicativo (assentado, agora, na perspectiva da ação e da competência dos 

sujeitos enunciativos) a um processo muito mais amplo: engendramento da significação. Esta, 

por sua vez, deve ser concebida não como um a priori já substancialmente construído, que se 
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revela integralmente e de forma homogênea, mas, antes, e, sobretudo, como o resultado de 

articulações do sentido. 

Considerando a produção de sentidos como uma formação significativa, Greimas 

concebe a descrição desta através de um percurso gerativo, simulacro metodológico do ato 

real de produção significante, que vai do mais simples e abstrato até o mais complexo e 

concreto. A descrição da significação, em etapas, configura um padrão de previsibilidade 

comum a textos de natureza diversa: verbais, não-verbais e sincréticos, cujas textualizações 

são compreendidas e examinadas por semióticas específicas.  

O percurso gerador da significação é regido por três níveis de organização. São eles: o 

Nível Fundamental, que corresponde à instância inicial do percurso que gera a significação, 

abarcando as oposições semânticas básicas em torno das quais o discurso se constrói; o Nível 

Narrativo, que comporta o fazer de um Sujeito semiótico em busca de seu Objeto de valor, 

motivado por um Destinador, auxiliado por um Adjuvante ou prejudicado por um Oponente; e 

o Nível Discursivo, que opera sobre a relação entre os sujeitos discursivos, cujas escolhas 

possibilitam a conversão da narrativa em discurso.  

Os níveis, ou estruturas, como também são designados, embora estejam articulados, 

definem-se cada um por uma gramática autônoma: os níveis são regidos por leis, regras e 

participantes próprios. Ademais, seu funcionamento está relacionado com a natureza sintática 

ou semântica de sua operacionalização. 

 

1.2.1 Nível Fundamental 

 

O nível fundamental, também chamado estrutura profunda, constitui a primeira etapa 

do percurso que gera a significação, ou o embrião na formação do discurso. Sua formulação 

obedece a princípios lógico-conceptuais estruturados por meio de uma sintaxe e de uma 

semântica fundamental. 

A Sintaxe Fundamental procura explicar o modo de existência da significação como 

uma estrutura elementar, isto é, como uma estrutura em que as categorias sêmicas de um 

determinado microuniverso são apreendidas, binariamente, por meio de relações antonímicas 

e hipônicas, que as tornam suscetíveis de serem reduzidas a um único núcleo sêmico. Os 

semas, providos de traços inerentemente conceptuais, são ordenados de forma a fornecer uma 

diagramação e virtualização do funcionamento da significação, concebida, esta, em extrações 

mínimas de sentido.  
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Para tornar-se operatória, a estrutura elementar é representada, graficamente, por um 

modelo lógico, o do quadrado semiótico. Tem-se, então, uma primeira configuração do 

microuniverso semântico do discurso, onde estão presentes, aparentemente, apenas unidades 

sêmicas hierarquizadas. Estas, numa visão mais profunda, constituem um lugar privilegiado 

no qual se articulam e manifestam, de modo estrutural, porém não estático, os sistemas de 

valores ou axiologias, e os processos de criação de valores recorrentes ou ideologias.  

Considerando a oposição liberdade x opressão, o quadrado semiótico fica assim 

representado: 

 

                          S1                          S2 

              liberdade                           opressão 

 

 

 

    não-S2                          não-S1 

  não-opressão               não-liberdade 

 

A formalização do quadrado semiótico se dá por meio de dois termos positivos (S1 e 

S2) assentados no eixo da contrariedade, desdobrados em suas realizações negativas (não–S1 e 

não-S2), responsáveis pelo eixo dos subcontrários. O vínculo entre as categorias positivas e 

negativas estabelece uma segunda geração dos chamados termos contraditórios e contrários. 

Pode-se afirmar que a contradição é elaborada por um esquema positivo (S1 e não-S1) e outro 

negativo (S2 e não-S2), enquanto a complementaridade se institui por meio de uma dêixis 

positiva (S1 e não S2) e outra negativa (S2 e não-S1).  

 

Sintetizando, tem-se: 

 

A) Eixo horizontal: S1 + S2 e não-S1 + não-S2 (contrariedade). O primeiro par traduz a 

oposição entre liberdade e opressão, sendo que o inverso também é possível. O segundo, 

abarcando os subcontrários, denuncia uma ausência conceptual, altamente significativa, que 

pode vir a ocorrer entre a não-liberdade e não-opressão em dados universos semióticos. 

B) Eixo diagonal: S1 + não-S1 e S2 + não- S2 (contradição). Em linhas gerais, pode-se 

dizer que não-liberdade é o contraditório de liberdade, e não-opressão é o contraditório de 

opressão. 
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C) Eixo vertical: S1 + não-S2 e S2 + não-S1 (implicação). No primeiro esquema, 

evidencia-se a complementaridade existente entre liberdade e não-opressão; já o segundo 

encerra o elo implicativo que aproxima a opressão e a não-liberdade. 

 

Na verdade, as relações estabelecidas pelos quatro termos, na estrutura elementar da 

significação, fazem surgir mais quatro numa posição hierarquicamente superior, chamados 

metatermos, visto que representam a junção de dois termos. Surge, então, não mais um 

quadrado, e sim um octógono, o que motivou a terminologia octógono semiótico. O gérmen 

dessa formalização, principalmente no que concerne à forma, já se presentifica nos trabalhos 

de Courtés. A complexificação das relações que se estabelecem no octógono deve-se, no 

entanto, a outro discípulo de Greimas: Cidmar Teodoro Pais. Observe-se um octógono 

elaborado pelo criador da semiótica francesa em seu livro Sobre o Sentido: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tensão dialética se sustenta entre ser e parecer, que são os termos contrários e o 

ponto de partida na geração do discurso no universo semiótico dado. O contraditório de ser é 

não-ser e de parecer é não-parecer. Ser implica em não-parecer e parecer implica em não-

ser. Desses termos, resultam quatro metatermos: segredo (que representa a junção entre ser e 

não-parecer), mentira (que se fundamenta no parecer e no não-ser); verdade (que se define 

pela combinação do ser e do parecer) e falsidade (que é o não-parecer e o não-ser). 

   parecer       ser 

           não-parecer      não-ser 

        segredo mentira 

          verdade  

 

 

C―completo 

       falsidade 

 

C―co 

mpleto 
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O quadrado semiótico e a sua evolução, o octógono semiótico, são representações 

sintáticas da estrutura elementar da significação. Através deles, observam-se as relações que 

sustentam qualquer oposição lógico-conceptual capaz de produzir sentido. São estruturas 

articuladas, lógicas, acrônicas, que nos permitem representar a arquitetura do sentido num 

texto e, portanto, a forma do conteúdo.  

Quanto à Semântica Fundamental, pode-se dizer que constitui a unidade mais abstrata 

da geração do sentido do discurso. Greimas & Courtés (1979, 399) a consideram como ―um 

inventário de categorias sêmicas, suscetíveis de serem exploradas pelo sujeito da 

enunciação”. Essas categorias semânticas passam a ter valor para a determinação, no 

quadrado ou no octógono, da categoria tímica euforia x disforia. A euforia estabelece uma 

relação axiologicamente positiva, de conformidade, enquanto a disforia determina uma 

relação conceptualmente negativa, de desconformidade. 

São as timias que oferecem as primeiras conotações conceptuais ao texto, e, por 

conseguinte, revelam o conceber, embora ainda sensível, do sujeito que as engendra. A 

interpretação, então, é um componente privilegiado na construção desse ―mínimo de sentido‖ 

que gera o texto. Assim, formalizadas, constituídas, as estruturas fundamentais convertem-se 

em estruturas narrativas que, por sua vez, após a sua constituição, tranformam-se em discurso.  

 

1.2.2 Nível Narrativo 

 

Narrativização vem a ser a camada intermediária do percurso que gera a significação e, 

assim como o estrato fundamental, apresenta uma sintaxe e uma semântica próprias. A 

Sintaxe Narrativa, segundo Batista (2001, p. 1) ―se organiza em torno do desempenho de um 

Sujeito (S) que realiza um percurso em busca de seu Objeto de Valor (OV), sendo instigado 

por um Destinador (Dor) que é o idealizador da narrativa, ajudado por um Adjuvante (Adj) e 

prejudicado por um Oponente (OP)‖. Já a responsabilidade da Semântica quanto a esse nível 

concretiza-se a partir dos valores modais do sujeito semiótico, permitindo-lhe buscar o seu 

objeto de valor. 

A Sintaxe Narrativa se organiza em torno da atuação de um sujeito semiótico, 

cognitivamente ativo, que realiza uma trajetória em busca de seu objeto de valor. Todas as 

transformações operadas no universo narrativo decorrem de modificações da relação entre 

esses dois pólos. É um vínculo que se estabelece por meio de uma relação de desejo: o sujeito 

é aquele que quer, que pretende o objeto. Advirta-se, no entanto, que sujeito e objeto não são 
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personagens, são precipuamente entidades actanciais que definem relações, operam mudanças 

e conservam estados. Existe, ainda, o Sincretismo Actancial que ocorre quando um único ator 

figurativiza dois Sujeitos Semióticos, estabelecendo-se relações conflituosas no interior de um 

sujeito ator: um querer em oposição a um dever, ou, então, um querer em relação a objetos 

diversos. A diagramação elaborada por Batista (1999) permite uma visualização mais 

sistemática das relações estabelecidas entre os actantes da narrativa:  

 

                                     Anti-Destinador 

 

 

                                Destinador → Objeto → Destinatário 

 

 

 

                                     Adjuvante → Sujeito ← Oponente 

 

 

                              Anti-Sujeito 

 

 

A função-juntiva estabelece o enunciado de estado, que se traduz na relação entre um 

sujeito e um objeto, os quais se definem e se sustentam mutuamente: não há sujeito sem 

objeto nem objeto sem sujeito. Em outros termos, o liame entre sujeito e objeto permite 

―considerar este sujeito e este objeto como semioticamente existentes um para o outro‖ 

(COURTÉS, 1979, p.82). Como categoria sêmica, a junção pode situar-se em duas instâncias 

contraditórias: a conjunção que concerne ao estado de posse ou conservação do objeto, e a 

disjunção que implica o estado de privação ou de não conservação do objeto. 

Esquematicamente, temos: 

 

F junção (S, O) 

 

S  O (deve-se ler sujeito em conjunção com o objeto de valor) 

S  O (deve-se ler sujeito em disjunção com o objeto de valor) 

 

A organização narrativa de um texto opera-se através do programa narrativo (PN), que 

se define ―como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado‖ (BARROS, 1999, 

p. 20). Essa organização se processa através do estabelecimento de seus mecanismos de 
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estruturação sintática e da investigação de questões semânticas de modalização. O programa 

narrativo é representado da seguinte forma: 

 

PN= F [S1 → (S2  OV)] 

 

 

Onde,   F = função 

→ = transformação 

S1 = sujeito do fazer 

S2 = sujeito do estado 

 = conjunção 

OV = objeto de valor 

 

Enquanto a sintaxe narrativa se detém nas transformações operadas a partir do objeto 

de valor, a Semântica desse nível, como dito anteriormente, ocupa-se dos valores modais do 

sujeito semiótico. São valores de natureza semântico-cognitiva, necessários para que o sujeito 

realize a ação que o levará ao estado juntivo. 

A modalização, como componente axiológico do percurso narrativo, atinge tanto o 

enunciado de estado quanto o enunciado de fazer. No primeiro, denomina-se modalização do 

ser e recai sobre o sujeito de estado, atribuindo-lhe uma existência modal. No segundo, recebe 

o estatuto de modalização do fazer, sendo responsável pela competência modal do sujeito do 

fazer, qualificando-o para a ação. Ambas regem, porém, sob perspectivas semânticas distintas, 

os mesmos predicados: o querer, o dever, o poder e o saber. 

Em termos semióticos, nenhum sujeito pode realizar uma perfomance (ação) sem ter, 

para isso, a respectiva e prévia competência. A competência possibilita a passagem da 

virtualização à efetivação do PN. 

 

1.2.3 Nível Discursivo 

 

Na axiologia do percurso gerativo da significação, sobre o qual a semiótica se debruça 

para construir os sentidos do texto, salienta-se o nível discursivo, o patamar mais próximo da 

manifestação textual. Embora concebido como o segmento superficial do percurso, sua 

operacionalização se efetiva preponderantemente nas subjacências da concretude linguística, 

ou seja, detém-se no discurso, entendido como processo semiótico constituído exclusivamente 

na e pela atividade enunciativa. Convém, neste momento, lembrar a distinção entre as 
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acepções de texto e discurso. Ambos conservam uma mesma materialidade linguística, um 

mesmo conjunto de estruturas (verbais ou não) ordenadas a partir dos mecanismos 

pragmáticos de coesão e coerência. A divergência entre texto e discurso não reside, assim, no 

caráter de sua composição, mas no olhar que o sujeito, historicamente situado, lhe impele: 

uma sucessão de unidades sígnicas deixa de ser texto para se tornar discurso, quando o 

leitor/ouvinte passa a focalizar o propósito de suas intenções, a observar as ideologias que o 

sustentam, em outras palavras, a vislumbrar os vestígios que o processo de enunciação deixou 

na tessitura do texto.  

Na organização discursiva da narratividade em língua natural, deve-se fazer uma 

separação terminológica e, sobretudo, funcional entre os entes envolvidos no processo 

enunciativo-discursivo. O primeiro a ser caracterizado é o autor, o ser que assina o texto 

escrito ou se responsabiliza pela produção oral. É um sujeito empírico, de existência real, 

passível de ser reconhecido fisicamente. Sua atualização somente se efetiva em instância 

discursiva quando se instala como enunciador. Nessa posição, assume o posto de agente 

produtor e organizador do universo enunciativo. Ele abstrai, em conformidade com o espaço 

sócio-cultural em que se insere, os signos e as estruturas linguísticas construídos 

historicamente em sua memória, e atribui a seu significado geral um sentido específico, 

convergente com ideologia que carrega. É, na verdade, um proto-sujeito que percebe e sente, 

que expressa, por meio de discursos, sua visão de mundo, suas intenções e, principalmente, 

sua ideologia. Assim como o autor que, ao se instaurar numa situação comunicativa, faz 

aparecer, pressupostamente, as categorias de leitor/ouvinte, a função intrínseca de enunciador 

promove a instalação pressuposta e dialética do enunciatário. 

Em termos semióticos, o discurso é o resultado da conversão das estruturas narrativas 

quando estas se projetam na voz do sujeito da enunciação, que faz determinadas escolhas, de 

ordem sintática (pessoa, tempo e espaço) e de natureza semântica (tema e figura), fazendo 

expandir a narrativa e transformando-a, através de sua enunciação, em instância discursiva. 

De acordo com Barros (1990, p. 53): 

 

O discurso nada mais é, portanto, que a narrativa ‗enriquecida‘ por todas 

essas opções do sujeito da enunciação, que marcam os diferentes modos 

pelos quais a enunciação se relaciona com o discurso que enuncia. 

 

Cabe à Sintaxe do discurso estudar as projeções da enunciação no enunciado (fator 

desencadeante e ordenador do discurso) e as relações entre enunciador e enunciatário. A 
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enunciação configura, numa primeira demarcação, a instância de intercessão entre o patamar 

narrativo e o discursivo, que assegura, por assim dizer, a conversão da competência em 

performance, das estruturas semióticas virtuais em categorias realizadas sob a forma de 

discurso. É, unicamente, por meio dos traços e marcas deixados neste, que a enunciação pode 

ser reconstruída e, a partir daí, servir de instrumento para a extração dos possíveis valores 

sobre os quais ou para os quais o texto foi construído. 

Da relação entre fazer persuasivo e fazer interpretativo resulta um processo contínuo 

de autoalimentação e auto-regulação do sistema. Este produz o discurso que, por sua vez, o 

produz e o modifica continuamente. A modificação do sistema, no entanto, não se dá em 

longo prazo, na passagem de uma língua para a outra, mas no discurso. Neutraliza-se, assim, a 

diferenciação entre diacronia e sincronia da linguística estruturalista, criando-se o que a 

semiótica denominou de pancronia. 

Pais (1995, p. 136-137) compreende que o discurso, inicialmente, é: [...] ―tomado 

como único lugar em que pode dar-se a semiose, ou seja, a produção da significação‖ [...]; a 

noção de discurso, na semiótica e na linguística atuais, ultrapassa amplamente os limites do 

texto como uma coisa enunciada. Desenvolve-se um discurso num contexto sociocultural que 

o envolve e que se desloca no eixo do tempo, o tempo da história.  

O problema do tempo do discurso é complexo, uma vez que se desdobra em: tempo do 

discurso do emissor e do receptor. Estes não são jamais idênticos, nem mesmo no caso do 

diálogo interior. Assim, no caso do discurso coloquial, ou seja, na linguagem oral, é oportuno 

considerar o discurso do emissor equivalente ao tempo do discurso do receptor. Existe 

intersecção entre o tempo do emissor (T‘E) e o tempo do receptor (T‘R) ou: (T‘) equivalente a 

(T‘‘). Entretanto, já não se dá o mesmo na comunicação epistolar, em que o tempo do 

discurso do emissor não está em intersecção com o tempo do discurso do receptor (T‘ ≠ do 

T‘‘). O sujeito emissor (S‘) necessita, em seu processo de enunciação, de um sujeito receptor 

(S‖) e, não podendo dispor dele (na comunicação epistolar), instaura, no momento da escrita, 

um sujeito receptor virtual (*S‖).  

Isto pode ser mais bem esclarecido por Pais (1995, p. 138), quando ele diz que, 

reciprocamente, recebendo uma carta, o sujeito receptor constrói, ao lê-la, um sujeito emissor 

virtual, *S‘. *S‘‘ e *S‘ são, na verdade, hipóteses formuladas pelos interlocutores, necessárias 

à comunicação, e que estão presentes, também, como é obvio, na comunicação oral direta. As 

relações entre o tempo do discurso (T‘ e/ou T‘‘) e o tempo da história (T*) são as mais 
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diversas, pois não se trata de tempo cronológico, em sentido restrito, mas, sobretudo, do 

tempo tal como é visto pelos interlocutores. 

É de responsabilidade da Semântica Discursiva descrever e explicar os procedimentos 

semiológicos que permitem a conversão dos percursos narrativos em percursos temáticos, e o 

revestimento destes por meio das figuras. Na epistemologia canônica da semiótica, a 

tematização e a figurativização correspondem a realizações do sujeito da enunciação, que as 

utiliza como mecanismos geradores e mantenedores da coerência discursiva. 

Tematização e figurativização são dois níveis de concretização do sentido. Figuras, 

conforme Fiorin (2001, p.65) ―são frases, expressões e textos, ou enunciados que 

superficializam um conteúdo semântico, de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de 

representação que tem um correspondente perceptivo no mundo natural existente, e também o 

construído‖. Tema é ―um revestimento semântico, de natureza puramente conceptual, que não 

remete ao mundo natural‖ (FIORIN, 2001: 65). Portanto, tais categorias organizam, 

categorizam, ordenam os elementos do mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, 

calculista, orgulhoso, etc. 

Os textos figurativos criam um efeito de realidade, representando o mundo. Já os 

temáticos procuram explicar essa realidade, classificam e ordenam a realidade significante, 

estabelecendo relações e dependências. Os discursos figurativos têm uma função 

representativa, enquanto os temáticos têm uma função interpretativa. 

Configuração discursiva ocorre quando diferentes textos abordam o mesmo tema, 

porém de formas distintas. Esses textos diferem tanto no percurso temático quanto no 

percurso figurativo. Segundo Fiorin (2001, p.76), ―uma configuração é um lexema do 

discurso que engloba várias transformações narrativas, diversos percursos temáticos e 

figurativos‖. A classificação de um texto decorre, assim, da dominância de elementos 

abstratos e concretos, e não de sua exclusividade, pois, num texto, podemos encontrar não 

apenas um, mas os dois níveis de concretização do discurso. 

O ator concentra outras complexidades que vão além de seu investimento semântico. 

Ele não se limita a ocupar o nível discursivo, estando também integrado na narrativa, onde é o 

responsável direto pela ordenação sintática. Nesse âmbito, a figura do ator aparece como o 

lugar de convergência e de união das estruturas narrativas e das estruturas discursivas, do 

componente sintático e do componente semântico, visto que está incumbido, 

simultaneamente, de, pelo menos, um papel temático e de um revestimento actancial. 

Trazendo à tona a opinião de Greimas (1973, p.175) ―é a assunção dos papéis temáticos pelos 
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papéis actanciais que constitui a instância mediadora que dispõe a passagem das estruturas 

narrativas para as estruturas discursivas‖.  

Os dois níveis – narrativo e discursivo –, embora estejam interligados numa relação 

hierárquica ou de subordinação, não se encontram sobrepostos termo a termo. O casamento 

entre ator e actante está longe de configurar um sistema de inclusão de uma ordem numa 

determinada classe. Assenta, na verdade, num processo de combinação de funções, de 

desempenhos. Ou seja, um actante (A1) pode ser manifestado no discurso por vários atores (a1, 

a2, a3) e, inversamente, um só ator (a1) pode constituir o sincretismo de vários actantes (A1, A2, 

A3): 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos discursivos, o conflito interior, que a teoria literária admite ocorrer 

somente quando o personagem mergulha num estado de inquietação e de interrogação da sua 

condição humana ou social, ganha um enfoque mais concreto e preciso ao ser concebido 

como o resultado do sincretismo actancial que atinge um determinado ator. Tem-se, então, 

uma estrutura actorial subjetiva, caracterizada pela presença de um só ator, ao assumir todos 

os actantes e papéis actanciais, desencadeando uma altercação dramática em seu íntimo a qual 

o ―obriga‖ a tomar outros rumos, ou seja, a realizar outros percursos; e uma estrutura actorial 

objetiva, quando, para cada actante ou papel actancial, corresponde um ator diferente, que, 

geralmente, realiza percursos ordenados sem ocorrência de rupturas.  

  A1 

a1   a2 a3 

A1  A2  A3 

  a1 
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2. A PROPÓSITO DO CORPUS ESCOLHIDO 

 

Para a realização deste trabalho, foram escolhidas duas versões orais e duas versões 

escritas de histórias populares de mesmo conteúdo narrativo, a saber: O Pavão do Mestre e O 

Soldado Jogador, que possuem versões tanto no romanceiro oral tradicional como em folheto 

de cordel, obras integrantes do acervo do Programa de Pesquisa em Literatura Popular - 

PPLP, além de bibliografias específicas, como o Romanceiro Popular na Paraíba e em 

Pernambuco, de autoria da Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Barbosa de Mesquita Batista. 

Um dos principais fatores que nos ajudam a justificar a escolha desse corpus é o fato 

de que, quando lemos o folheto História de Antonino e o Pavão do Professor, podemos 

perceber que o enunciador-narrador tinha conhecimento da história, que já lhe havia sido 

contada através das gerações. O mesmo não acontece em O Soldado Jogador, quando 

tomamos conhecimento de que o informante do texto oral já conhecera o enredo do folheto de 

cordel. Ou seja, em O Soldado Jogador, temos a ideia de que houve uma reprodução do 

folheto de cordel, quando o informante, através da memória, conta a história narrada no 

folheto, enxugando partes do texto consideradas excessos, como descrições e repetições. 

Podemos atribuir essas lacunas no texto oral à necessidade de rima para o prazer da leitura e, 

também, a lapsos de memória do autor. 

Outro fato que podemos detectar é que ambos os romances, embora sejam em 

linguagem popular, apresentam certo grau de formalidade pelo fato de utilizarem rima e 

métrica, perdendo-se a descontração que caracteriza a informalidade. Vimos, ainda, que o 

texto escrito é mais organizado no que se refere à forma, possuindo um percurso temático-

figurativo maior, visto que é mais longo que o texto oral.  

Temos, portanto, com essas duas obras, a empreitada de buscar, através das análises das 

estruturas semióticas - a narrativa, a discursiva e a fundamental -, a ideologia que subjaz ao 

texto, juntamente com características que diferenciem essas obras populares e que façam 

surgir pontos de aproximação ou discrepância entre elas, inclusive no que diz respeito ao 

código linguístico, visto que também são distintos. 

 

2.1 O FOLHETO DE CORDEL: UMA LITERATURA POPULAR ESCRITA 

 

  Literatura oral é o conjunto de produções literárias, transmitidas oralmente de geração a 

geração. Apesar de estar ligada à tradição, não podemos tomá-la como algo ultrapassado, mas 
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como cultura que persiste na memória do povo, modificando-se, constantemente, para 

adaptar-se à atualidade, devido à falta de documentos escritos. Ela pode ser encontrada em 

diversas categorias, como a prosa, que abrange contos, lendas, mitos, adivinhações, anedotas, 

etc., e em poemas cantados ou recitados: romances, quadrinhas, parlendas e cantigas, ou seja, 

versos. É a partir daí que se formam os romanceiros, que são um conjunto de romances orais, 

e os cancioneiros, que são conjuntos de cantigas. 

A Literatura de cordel, em seu início, estava ligada à divulgação de histórias 

tradicionais e de épocas antigas, denominadas romances ou novelas, todas transmitidas e 

conservadas pela memória popular. Folhetos de cordel são textos curtos, em verso, de 

natureza marcadamente popular, que retratam a memória de um povo. Considerados a 

representação impressa da poesia popular, esses textos eram apresentados nas feiras, em 

cordéis (termo de origem lusitana, que significa ―corda fina‖, daí o nome) acessíveis às 

camadas populares  

A forma escrita da literatura popular teve grande contribuição da Igreja, que fazia sua 

divulgação. Pessoas pobres podiam viver dessa arte, mas o que tornava os textos populares 

acessíveis ao povo não era o autor ou o público, mas, em essência, seu material, na aparência 

e seu preço. Eram estendidos em pequenas lojas de mercados populares, nas ruas, ou até 

mesmo, em frente das casas dos próprios autores, tornando-se uma literatura de fácil acesso. 

Sua origem está relacionada não apenas à divulgação de histórias ainda armazenadas na 

memória popular, como também à aparição de fatos recentes que chamavam a atenção do 

público. Essa literatura também está relacionada como tipo de poesia encontrada no 

romanceiro popular, que, por sua vez, não possui raízes apenas em Portugal, mas também em 

toda a Península Ibérica, daí ser chamado ―romanceiro peninsular‖. Podemos identificar essas 

narrativas não apenas no Brasil, país colonizado por Portugal, como também na cultura 

popular dos países hispano-americanos, como o México, a Argentina, a Nicarágua e o Peru, 

países colonizados por espanhóis. Na Espanha, o folheto de cordel era conhecido como 

pliegos sueltos, o que corresponde em português a ―folhas volantes‖. Quando chegaram à 

América, sobretudo nos países colonizados pela Espanha, o folheto era conhecido o corrido ―o 

corrido‖ e possuía características semelhantes à nossa versão, por tratarem de assuntos não 

apenas tradicionais, mas, também, de fatos circunstanciais, como revoluções locais, etc. 

A diversidade temática dos textos produzidos era tão acentuada que poderíamos 

encontrar cordéis que tratasse de quase todos os acontecimentos, desde fatos rotineiros do 

cotidiano até ocasiões especiais, como também, glosas, provérbios, narrativas históricas e 
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religiosas, muitos até transformados em teatro. Esses textos eram relacionados, em sua 

maioria, com realidade popular, observada e transformada em literatura pelos autores. Os 

folhetos conseguiam diluir o grande abismo entre cultura popular e cultura de elite, pois os 

mesmos eram de interesse da elite econômica, sendo uma de suas principais fontes de lazer. 

Portanto, os folhetos dependiam da aceitação dos seus leitores para a sobrevivência. Aqueles 

que não tinham grande aceitação, não vendiam, não sendo reeditados nem memorizados e 

desaparecendo rapidamente. 

 

2.2 O ROMANCEIRO: UMA LITERATURA POPULAR ORAL 

 

O romanceiro compreende ―um conjunto de romances populares que compõem a 

tradição de um povo ou de uma região e que são difundidos, através da oralidade, de uma 

geração a outra desde épocas antigas da língua‖ (BATISTA, 2001, p. 01). ―Caracteriza-se pela 

natureza poético-musical, pelo conteúdo épico ou épico-lírico, pela forma dialogada ou 

dramatizada, pela riqueza de variações, no conteúdo e na forma, através de sua transmissão 

oral, com uma linguagem informal e descontraída, sobretudo quando o emissor sente que está 

agradando‖ (BATISTA, 2001, p. 01). 

O lexema <romance>, dada a sua complexidade polissêmica, comporta, comumente, 

sentidos que merecem ser explicitadas, caso se pretenda fixar limites concretos e nítidos entre 

as acepções que o termo encerra e o conceito que os estudiosos da cultura popular 

estabelecem a seu respeito. A crítica literária, partidária e divulgadora do saber erudito, 

concebe o romance como pertencendo ao gênero narrativo. De textualização longa e 

estruturado em prosa, apresenta geralmente um acontecimento ficcional que envolve várias 

personagens e pode tratar de vários temas. 

Os romances orais tiveram origem inicialmente aristocrática; apenas a partir dos 

séculos XV e XVI, foram muito difundidos, adaptados ao gosto do povo. Vieram ao Brasil 

com os portugueses, na época da colonização, passando a se instalar, principalmente, nas 

zonas interioranas. O nome ―romance‖ provém do fato de terem sido escritos, inicialmente, na 

língua do Império Romano, o romanço, que foi estágio intermediário entre o Latim e as 

línguas neolatinas. Da designação dada à língua, passou-se, depois, às composições literárias 

nessa língua (BATISTA, 2000, p. 20).  

No âmbito linguístico, o romance corresponde ao período intermediário da evolução 

das línguas românicas, durante o qual a língua utilizada não era a latina, tampouco as 
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neolatinas atuais, mas o latim vulgar modificado pelos diferentes substratos regionais e pelos 

superstratos dos conquistadores bárbaros. Dessa forma, houve, na Europa, um romance 

português, um francês, outro espanhol e assim por diante. Séculos depois, a denominação, 

antes restrita à língua, passou a caracterizar as obras literárias escritas nessa modalidade 

linguística e, mais tarde, veio a fundir-se com a concepção retórico-literária criada pela 

academia. 

Os investigadores do texto popular, todavia, preferem adotar a terminologia 

―romance‖ para designar a poesia oral em verso, de natureza melódica, produzida pelo povo e 

transmitida ao longo das gerações, distinguindo-o, por conseguinte, do conto e da fábula, que 

se constroem discursivamente através da prosa e do folheto de cordel, que têm a escrita como 

suporte. Contudo, o romance manifesta alguns traços que reportam a esses três gêneros. Tal 

como o conto, efetiva-se mediante uma progressão narrativa, apresentando uma textualização 

curta e, consequentemente, um número reduzido de personagens. Assemelha-se à fabula por 

encerrar um conteúdo por vezes moralizante e apresentar, em determinadas ocasiões, animais 

que têm o poder de fala. E, como o cordel, constrói-se sobre a memória e a história de um 

povo. 

A oralidade constitui a marca maior da literatura tradicional. É através dela que se dá a 

conservação e inovação dos romances. Estes se encontram livres dos grilhões da autoria, da 

escrita, fixando-se, dinamicamente, na memória de crianças, pais, avós, em suma, de um 

povo, que os (re)constrói a cada momento em que os enuncia. Eles se transformam com as 

ideologias dos seus produtores, com as inconstâncias da memória e, sobretudo, com as 

coerções temporais. Explica-se, então, a textualização curta e, muitas vezes, fragmentada que 

apresentam. 

Não é porque são produzidos pelo povo que os romances populares são desprovidos de 

uma regularidade, de uma formalização, de uma estilística. No que diz respeito à metrificação, 

são geralmente compostos de versos longos, de quinze ou dezesseis sílabas, divididos em dois 

hemistíquios, apresentando cesura depois da sétima ou oitava sílaba, o que comprova sua 

aproximação com os poemas épicos medievais. A rima é predominantemente toante, como 

acontecia também nas composições épicas da Idade Média peninsular. 

Outra marca formal das compilações orais é a existência de um enunciado formular, 

ou seja, a presença de pequenos segmentos linguístico-discursivos que, ao se repetirem na 

tessitura textual, permitem classificar um número determinado de composições como sendo 

variantes de um mesmo romance. O enunciado formular apresenta duas funções 
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essencialmente distintas e relacionadas com a instância enunciativa. A primeira assenta-se 

sobre o enunciado, criando a ilusão de distanciamento entre o texto e o seu produtor, 

contribuindo para a própria identificação do enunciado como um tipo de romance, 

principalmente se introduz a narrativa: 

 

―A formiguinha foi passear       ficou presa na neve 

Muito triste a pensar      começou logo a chorar‖ 

(A FORMIGUINHA E A NEVE, coletado por Maria de Fátima Batista). 

 

Como se percebe, a debreagem que se instala logo no início do romance produz a 

sensação de que os dois primeiros versos sintetizam a história, dando, dessa forma, 

possibilidade ao informante de projetar fatos que, talvez, não se encontrem materializados na 

versão presente em sua memória, mas que podem, coerentemente, se ligar ao enunciado 

formular.  

A segunda função refere-se às condições que permitem ao produtor recuperar e 

ordenar tematicamente o texto. Trata-se de um processo mnemônico que tem no enunciado-

formular um ―gancho‖ capaz de atrair os segmentos dispersos na mente, oferecendo, portanto, 

condições para o progresso discursivo do romance. A narrativa O Pavão do Mestre, nas 21 

versões presentes no Romanceiro Tradicional (1988), apresenta o segmento ―— Bom dia, 

senhor mestre,  — bom dia, meu bom ladrão‖, que promove o resgate do episódio posterior 

à morte do pavão. Evidentemente, o enunciado sofre modificações provocadas por acréscimos 

ou ausências lexicais, mas estas não afetam a sua funcionalidade. Constatem-se algumas 

variações do referido enunciado-formular: 

 

―— Bom dia Senhor mestre...    tenho muito conversar‖ 

―— Bom dia, senhor mestre  —como vai, como passou?‖ 

 

―— Bom-dia, Senhor mestre  — bom dia, Senhor patrão‖ 

―— Boa-tarde, senhor mestre  — boa-tarde, seu ladrão‖ 

(PAVÃO DO MESTRE, coletado por Maria de Fátima Batista) 

 

Quando o produtor detém, em sua memória, apenas fragmentos do romance, ele 

recorre a um relato dos fatos, em estilo conversacional, para introduzir a narrativa ou para 
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ordenar logicamente os acontecimentos. É um tipo de enunciado-formular específico daquela 

situação enunciativa e que evidencia a fusão que se estabelece entre o texto e aquele que o 

―produz‖. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ORALIDADE E ESCRITA 

 

São polêmicos os estudos feitos sobre a oralidade e a escrita. É muito comum 

encontrarmos enganos referentes a essas duas modalidades de uso da língua. A partir desse 

ponto de vista, tentaremos apresentar algumas observações sobre o assunto, procurando 

desfazer esse mito de que a escrita seja superior à fala no nosso contexto social. 

A oralidade e a escrita são comumente confundidas com nível popular, aquele que foge 

à regra gramatical vigente, e nível erudito, que, ao contrário, se pauta pela gramática 

normativa. Na realidade, sabemos que é possível encontrar ambos os níveis tanto na fala 

quanto na escrita, em diferentes situações. Podemos citar como exemplo dessa simultaneidade 

a carta de uma pessoa a um parente próximo, ou, até mesmo, um e-mail a um amigo; nessas 

circunstâncias, a modalidade escrita poderá ser usada sem nenhum compromisso com a 

gramática normativa. Podemos, também, citar um discurso político, uma palestra ou algo do 

gênero, como exemplos de oralidade presentes na sociedade, nos quais, sabemos, haverá certa 

preocupação com relação às regras gramaticais, mesmo considerando que ambos os exemplos 

possam partir de documentos escritos. 

Fica claro, desse modo, que a oralidade é social e acontece no eixo falante/ouvinte, 

possuindo o fonema como sua unidade operacional, ou seja, ela é realizada através do som 

provocado pelo falante e recebido pelo ouvinte. A escrita, por sua vez, acontece no eixo 

escritor/leitor, tendo como sua unidade operacional o grafema, ou seja, é utilizando a grafia 

que o escritor concretiza essa relação, mesmo que apenas ele seja o leitor. 

Retornando aos exemplos anteriores, podemos verificar a presença de outra confusão 

feita entre a oralidade e a escrita, e que atribui à primeira o nível informal e à segunda o nível 

formal, o que sabemos não ser verdade quando percebemos que a formalidade está 

fortemente presente nos textos de cordel (com métrica, rima, estrofação, etc.). Inversamente 

proporcionais, os exemplos relativos à modalidade escrita, à carta enviada a um parente ou 

num e-mail a um amigo, podem não possuir vínculo algum com a formalidade da língua. 
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Há, obviamente, outros exemplos e situações corriqueiras que mostram outra realidade, 

mas os aqui elencados, embora simples, podem nos ajudar a esclarecer alguns dos nossos 

conceitos ou, ao menos, instigar-nos a conhecer um pouco mais sobre essas ―práticas sociais‖. 

Outro esclarecimento a ser feito diz respeito ao destinador e ao destinatário discursivos: 

a questão do sujeito do discurso e da autoria. Todo sujeito discursivo é um sujeito assujeitado, 

ou seja, produto de valores históricos anteriores a eles. Quanto à questão da autoria, podemos 

encontrar dois tipos de autor: legião e individual. Percebe-se uma confusão entre estudiosos 

em relação aos conceitos de autor legião e autor individual. É comum, entre os autores, 

afirmar-se que o primeiro compete aos textos populares e o segundo, aos textos eruditos. No 

entanto, muitos são os textos populares cujos autores são individuais e conhecidos, como o 

caso da maioria dos textos de cordel, não competindo com a noção de autor legião que diz 

respeito à totalidade dos repetidores das histórias orais que lhes acrescentam traços de sua 

cultura ou do seu modo de ser, transformando-as, variando-as. Cada variação, segundo Batista 

(1999, p.121), é, pois, uma recriação e não uma repetição do texto original: visto por esse 

ângulo, o informante é também autor, responsável pelas modificações e acréscimos que opera 

no texto original, transformando-o. 

Pode-se afirmar que o romanceiro é originariamente oral, passando para a escrita 

quando transcrito. Caminha, portanto, de uma oralidade para uma escritura (que é gráfica), 

enquanto que o cordel é originalmente escrito, embora seja uma escritura que se deixa 

influenciar por traços da oralidade. Mas nem tudo o que caracteriza a linguagem do romance 

popular pode ser atribuído à oralidade. Tomemos alguns exemplos disso: se, em ―mininu‖, 

―percusso‖, ―biliscar‖, eu tenho uma escritura claramente moldada no oral, em ―entonce‖, 

―em riba de‖, ―cara‖ (por rosto), ―pru mode‖, temos exemplos de expressões tipicamente 

populares, conservadorismos de fases antigas da língua que podem ser encontradas na 

oralidade e na escrita. O fato é que a língua popular possui um vocabulário próprio que a 

torna diferente da erudita. 

Marcuschi (2003, p. 20) afirma que, apesar de a escrita ter origem bem mais recente que 

a oralidade, ela vem se tornando um bem social indispensável, chegando a simbolizar 

educação, desenvolvimento e poder. Porém, sob um ponto de vista mais voltado à realidade 

humana, a oralidade sobressai devido ao homem ser considerado um ser que fala. 

Apresentando as modalidades dessa maneira, o autor defende que, apesar de cada uma possuir 

características próprias no uso da língua, elas não podem ser consideradas uma dicotomia, 

nem tampouco caracterizar dois sistemas linguísticos, porque ambas são capazes de produzir 
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os mesmos fenômenos, partindo do seu meio básico de realização: o som, para a fala, e a 

grafia, para a escrita. 

A perspectiva das dicotomias estritas que ele apresenta divide a língua falada e a 

língua escrita em dois blocos distintos. Veja no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

(MARCUSCHI, 2003, p.27) 

 

Essa visão é de maior tradição entre os linguistas e considera a fala como ―o lugar do 

caos gramatical, tomando a escrita como o lugar da norma e do bom uso da língua‖ 

(MARCUSCHI, 2003, p.28). O autor rejeita esse ponto de vista, ressaltando a importância dos 

textos produzidos e dos fenômenos dialógicos e discursivos, que representam a língua real. 

Outra perspectiva, a variacionista, apresenta o equilíbrio entre a fala e a escrita, 

mostrando que, em ambas, podem-se encontrar: língua padrão e variedades não-padrões, 

línguas culta e coloquial, ou seja, a variação aparece nas duas modalidades, evitando a 

identificação da escrita como padronização da língua. No entender de Marcuschi (2003, p. 

30), sendo a escrita e a fala duas modalidades linguísticas, o aluno que domina a escrita, 

torna-se bimodal. 

Características dessas duas modalidades foram encontradas, também, em Fávero et alii 

(2002, p.74) quando apresentam um quadro comparativo entre a fala e a escrita, permitindo-

nos perceber, com clareza, suas respectivas condições de produção, que, segundo as autoras, 

―possibilitam a efetivação de um evento comunicativo e são distintas em cada modalidade‖ 

(FÁVERO et alii, op. cit.). Entre essas características, podemos citar a interação que, na fala, 

é realizada face a face, enquanto que, na escrita, à distância, tanto no espaço, quanto no 

tempo; e o planejamento que, na fala, é simultâneo à produção e, na escrita, lhe é anterior. 

 

 

FALA ESCRITA 

CONTEXTUALIZADA, 

DEPENDENTE, IMPLÍCITA, 

REDUNDANTE E 

FRAGMENTADA 

DESCONTEXTUALIZADA, 

AUTÔNOMA, EXPLÍCITA, 

CONDENSADA E 

COMPLETA 
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3. ANÁLISE DO CORPUS 

 

Como já fora mencionado, utilizamos como corpus duas narrativas tradicionais, cada 

qual nas duas modalidades, oral e escrita, cujas análises realizar-se-ão tendo em vista o 

percurso da significação, nas três camadas geradoras de sentido, a narrativa, a discursiva e a 

fundamental. De um universo amplo, no que tange tanto ao folheto de cordel como ao 

romanceiro tradicional, selecionamos duas histórias populares com duas versões cada, uma 

em folheto de cordel e outra advinda do romanceiro oral tradicional, inicialmente coletado na 

oralidade e, depois, transcrito, o que nos levou a trabalhar nesta pesquisa também com a 

questão da oralidade e da escrita, em busca de descobrir até que ponto essas obras populares 

dividem o mesmo espaço quanto ao conteúdo, aos percursos temático e figurativo. Precisamos 

analisar que circunstâncias o enredo é modificado, o quanto se perde de uma versão para outra 

e, inclusive, a origem de cada uma delas. 

A primeira fase da pesquisa consistirá na seleção do corpus e na análise das estruturas 

narrativa, discursiva e fundamental dos textos selecionados. Em seguida, os textos serão 

examinados a fim de observarmos, dentro da teoria semiótica, quais os limites existentes entre 

eles no que se refere às características da oralidade e da escrita. 

Para isso, primeiramente serão examinados os vários discursos manifestados nos 

textos; em seguida, tentaremos correlacioná-los com a cultura que lhes dá suporte, para, 

assim, apresentar traços que aproximam ou distanciam as duas obras, permitindo conhecer a 

ideologia que delas emana. 

Passaremos, então, a investigar a narrativização do corpus escolhido, através da 

descrição dos percursos realizados por cada sujeito semiótico, e a constatação das 

modalidades que semanticamente os instauram. Quando possível, examinaremos as relações 

manipulatórias que se estabelecem entre os sujeitos. 

A análise discursiva constituirá o terceiro passo. As relações entre enunciador e 

enunciatário serão vislumbradas a partir das projeções actanciais, temporais e espaciais. Este 

estudo permitirá uma classificação enunciativa dos gêneros discursivos. Caberá à tematização 

e figurativização assumirem a correlação entre as leituras intra e extradiscursivas. A axiologia 

sustentada pelos discursos será estudada nos três níveis, porém só no fundamental haverá um 

aprofundamento e uma operacionalização, por meio dos octógonos semióticos. O nível 

conceptual será utilizado para reforçar determinadas reflexões sobre o conceber dos sujeitos 

que se instauram nos discursos. 
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3.1 ANÁLISE DO ROMANCE O PAVÃO DO MESTRE: versões oral e escrita 

 

3.1.1 Estrutura Narrativa 

 

Para este momento, utilizamo-nos da semiótica como base teórica, partindo dos 

investimentos da narrativização, nível do percurso gerativo da significação onde o sujeito 

semiótico se instaura como tal, através das modalidades semióticas (semântica narrativa) e 

busca seu Objeto de valor ajudado por um Adjuvante e prejudicado por um Oponente. Neste 

trabalho, analisamos, com base na teoria semiótica greimasiana, interpretada por Barros 

(2000) e Pais (1993), os percursos dos sujeitos semióticos em busca de seus valores, no 

romance popular O Pavão do Mestre, em suas versões oral e escrita. 

Analisando as estruturas narrativas das duas versões, pudemos perceber que há, na 

versão oral, cinco sujeitos semióticos, representados por Antonino, seu pai e o mestre. Já na 

versão do folheto de cordel, percebemos que o texto é mais extenso e, por isso, possui um 

maior número de sujeitos semióticos. Além dos sujeitos já citados na versão oral, podemos 

acrescentar, ainda, outros três que aparecem, a mais, na versão escrita, e que são: a ―nêgra‖, 

criada do professor, e Agripino, colega de Antonino. 

Os percursos, referentes a ambas as versões, constam dos seguintes sujeitos 

semióticos: S1 (o menino, querendo brincar), S2 (o menino, obedecendo ao pai), S3 (o mestre, 

cuidando do pavão), S4 (o mestre, tentando se vingar do menino), S5 (o pai, demonstrando 

seu amor pelo filho) e S6 (o pai, fazendo ―justiça com as próprias mãos‖). Devido à sua 

extensão, podemos citar, ainda, mais dois sujeitos semióticos na versão escrita, que são: S7 (a 

nêgra, tentando matar o pavão) e S8 (Agripino, sujeito da amizade por Antonino). 

O S1, figurativizado por Antonino, tem como objeto de valor a felicidade, que é 

concebida por este personagem como brincadeira. Para brincar, ele escolhe ―pedrinhas‖ e, 

involuntariamente, uma delas atinge o pavão, matando-o. S1 se instaura por um querer ser 

feliz e ser feliz quer dizer brincar. A morte do pavão quebra o percurso do sujeito, que conclui 

a narrativa disjunto do seu objeto de valor. 

 

 (Antonino) S1                             OV1 (felicidade) 

           S1                        OV2 (brincar) 

              S1                    OV3 (jogar pedras) 
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Ele inicia disjunto do seu objeto de valor, passa por um momento de conjunção ao 

conseguir brincar com as pedrinhas e, por fim, retorna ao estágio inicial de disjunção ao matar 

o pavão involuntariamente. Na versão escrita, diferentemente do que acontece na oral, o 

sujeito semiótico fica disjunto do seu objeto de valor por causa do pavão, que não permite a 

brincadeira e belisca os meninos. 

 

Vejamos as seguintes frases-diagramas referentes às duas versões: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S1 ∪ OV)  (S1 ∩ OV)  (S1 ∪ OV)] F = [(S1 ∪ OV)  (S1 ∩ OV)  (S1 ∪ OV)] 

 

S2, também figurativizado por Antonino, instaura-se como sujeito de um dever. Ele 

deve obediência ao pai (OV1), o que inclui justificar-se pela morte do pavão (OV2), ir à 

escola (OV3) (embora não queira) para justificar-se perante o mestre (OV4). 

 

Vejamos o percurso do S2 da versão oral: 

 

 

(Antonino) S2           OV1 (obediência ao pai) 

       S2         OV2 (justificar-se pela morte do pavão) 

        S2        OV3 (ir à escola) 

         S2       OV4 (justificar-se ao mestre) 

 

 

Na versão escrita, sabemos que Antonino é acusado da morte do pavão pela ―nêgra‖, 

criada do professor. Este, acreditando na acusação, escreve ao pai do Antonino e planeja se 

vingar do menino. Partindo daí, sabemos que S2 tem o mesmo objeto de valor da versão oral, 

a obediência ao pai. Para isso, Antonino se justifica (OV2), defende-se da acusação da 

―nêgra‖ (OV3), obedece ao pai (OV4), vai à escola (OV5), fala ao professor (OV6), obedece 

ao professor (OV7), pede socorro a Deus (OV8), agradece a Deus (OV9) depois de ter sido 

salvo pelo pai e viaja para o Uruguai (OV10). Vejamos, agora, o percurso do S2 da versão 

escrita: 
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(Antonino)  S2                                       OV1 (obediência ao pai) 

        S2                                    OV2 (justificar-se) 

 S2                                 OV3 (defender-se da acusação da ―nêgra‖) 

     S2                             OV4 (obediência ao pai) 

        S2                          OV5 (ir à escola) 

              S2                    OV6 (falar ao professor) 

                   S2               OV7 (obediência ao professor) 

                     S2             OV8 (pedir socorro a Deus) 

                       S2           OV9 (Agradecer a Deus, depois de ter sido salvo) 

                          S2        OV10 (Viajar para o Uruguai) 

 

Percebemos, portanto, que, em ambas as versões, Antonino alcança o seu objeto de 

valor, a obediência ao pai. Em ambas, Antonino inicia a narrativa disjunto do seu objeto de 

valor, mas a conclui conjunto. O fato de o menino morrer, na versão oral, reforça o valor da 

criança, assassinada injustamente pelo mestre: mesmo tendo conhecimento do mal que o 

professor podia lhe causar, ele obedece às ordens do pai. 

Vejamos as seguintes frases-diagramas, descrevendo o percurso nas duas versões: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S2 ∪ OV)  (S2 ∩ OV)] F = [(S2 ∪ OV)  (S2 ∩ OV)] 

 

Existe, aqui, um sincretismo actancial representado pelo mestre, que figurativiza dois 

sujeitos semióticos nas duas versões. O primeiro (S3) instaura-se como sujeito de um querer 

que tem como objeto de valor o pavão, uma ave de alto valor. Para obter esse objeto, S3 

desenvolve um percurso semelhante nas duas versões, o que inclui cuidar do animal (OV2) e 

encontrá-lo (OV3). Temos, então, o seguinte diagrama: 

 

(mestre) S3         OV1 (Pavão) 

               S3       OV2 (cuidar do animal) 

                   S3      OV3 (encontrá-lo) 
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Nas duas versões, no início da narrativa, S3 inicia conjunto com seu objeto de valor e 

a termina disjunto, visto que o pavão morre. Vejamos as frases-diagramas: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S3 ∩ OV)  (S3 ∪ OV)] F = [(S3 ∩ OV)  (S3 ∪ OV)] 

 

O outro sujeito semiótico (S4), figurativizado pelo professor, instaura-se como um 

sujeito de um querer que tem como objeto de valor vingar-se de Antonino nas duas versões, 

mesmo que, na escrita, o menino não seja culpado pela morte do animal. 

Na versão oral, para se vingar de Antonino (OV1), o professor não negocia o valor 

do pavão (OV2), em seguida chama o menino para a aula (OV3) e o mata (OV4). Já no 

romance de cordel, para se vingar (OV1), o mestre planeja a vingança (OV2), escreve ao pai 

de Antonino narrando o acontecido (OV3), faz crer ao pai que aceitava as desculpas (OV4) e 

maltrata o menino (OV5). As figuras dos maus tratos, na escrita, são: o quarto de detenção, 

ajoelhar-se no milho, a palmatória; enquanto que, na oral, são: a morte, ficar estirado no chão. 

Vejamos os percursos: 

 

VERSÃO ORAL 

 

(mestre)     S4                                       OV1 (Vingança) 

        S4                                    OV2 (não negociar o valor do pavão) 

 S4                                 OV3 (chamar o menino para a aula) 

     S4                             OV4 (matar Antonino) 

 

VERSÃO ESCRITA 

 

(mestre)     S4                                     OV1 (Vingança) 

        S4                                 OV2 (planejar a vingança) 

 S4                              OV3 (escrever ao pai narrando o acontecido) 

     S4                           OV4 (fazer crer ao pai que aceitava as desculpas) 

        S4                        OV5 (maltratar o menino) 

 



48 

 

Em ambas as narrativas, o sujeito semiótico inicia o seu percurso disjunto do seu 

objeto de valor e o termina conjunto. Vejamos os enunciado juntivos: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S4 ∪ OV)  (S4 ∩ OV) ] F = [(S4 ∪ OV)  (S4 ∩ OV)] 

 

O pai de Antonino também é responsável, em ambas as versões, por um sincretismo 

actancial, quando ele figurativiza dois sujeitos semióticos: S5, sujeito de um querer, e que tem 

o amor pelo filho como objeto de valor, e S6, sujeito de um querer, e que tem como objeto de 

valor a justiça. 

Na versão oral, S5 tem como objeto de valor o amor pelo filho (OV1). Para isso, no 

primeiro momento, ele o escuta (OV2) e o compreende (OV3) quando ele diz não ter tido a 

intenção de matar o pavão. No segundo momento, vai à escola (OV4) e presta contas ao 

mestre (OV5). No terceiro momento, ao voltar à sua casa, manda que o filho vá à aula (OV6), 

concluindo o percurso. A versão escrita não se apresenta muito diferente da oral, aparecendo 

poucas variações nos valores. O pai, tendo o amor pelo filho como objeto de valor principal 

(OV1), procura conhecer a sua versão (OV2) e acredita nele (OV3). No segundo momento, ao 

ir à escola (OV4), conversa com o mestre (OV5), procura prestar contas (OV6) de qualquer 

prejuízo dado pelo filho, para não fazer contenda (OV7), e ameaça o mestre (OV8), caso 

aconteça algo a seu filho. No terceiro momento, quando o pai volta à casa, ele pede que o 

filho vá à escola (OV9), concluindo, assim, o percurso. Vejamos as duas narrativas nos 

seguintes diagramas: 

 

VERSÃO ORAL 

 

S5    ESCUTA     JUSTIFICATIVA    ORDEM  OV1 Amor pelo filho 

   S5              OV2     S5    OV4     S5    OV6 

      S5        OV3      S5   OV5 

 

 

 

 

Ir à escola Escutar o 

filho 

Compreendê

-lo 

Prestar contas 

ao mestre 

Pai 

Mandar o 

filho ir à 

escola 
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VERSÃO ESCRITA 

 

S5    ESCUTA     JUSTIFICATIVA     ORDEM   OV1 Amor pelo filho 

     S5            OV2     S5         OV4       S5    OV9 

         S5        OV3        S5       OV5 

         S5          OV6 

           S5     OV7 

          S5     OV8 

 

Na versão oral, o percurso do sujeito semiótico (S5) passa de um estágio inicial de 

conjunção com seu objeto de valor para uma disjunção, de cujo fazer transformador foi 

responsável o professor, que se vinga pela morte do seu animal, matando o menino. Já na 

versão escrita, o pai inicia o percurso conjunto com seu objeto de valor, passa por um estágio 

intermediário de disjunção, ao saber que seu filho está em perigo, e volta ao estágio inicial de 

conjunção, visto que ele consegue salvar seu filho. 

Vejamos os seguintes enunciados juntivos: 

 

 

 

 

Como sujeito da justiça, o pai figurativiza o S6, que tem como objeto de valor a 

justiça. Para obtê-la, o pai conta com o apoio da sociedade (seu destinador) que, mesmo 

contra a religião, é a favor de que o pai se vingue do mestre, ou seja, faça justiça com as 

próprias mãos, pela atrocidade do ato do professor. 

Na versão oral, esse percurso consta de quatro valores. O pai, para alcançar a justiça 

(OV1), corre até escola (OV2) e, ao ver seu filho estirado no chão, mata o mestre (OV3) e 

acaba com sua geração (OV4). Na versão escrita, esse percurso é alongado. Para fazer justiça 

(OV1), o pai, ao ver que seu filho está preso, junta homens (OV2), invade a fazenda (OV3), 

procura o professor (OV4), amarra a criada num mourão (OV5), atira no professor (OV6), 

amarra-o junto à ―nêgra‖ (OV7), mata-os queimados (OV8). Existe, aqui, um segundo 

momento, quando ele volta para casa, juntamente com o filho, em que ele vende sua 

propriedade (OV9) para morar no Uruguai, com sua família (OV10), concluindo, assim, o 

percurso. 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S5 ∩ OV)  (S5 ∪ OV)] F = [(S5 ∩ OV)  (S5 ∪ OV)  (S5 ∩ OV)] 

Pai 

Prestar contas 

Ir à escola Escutar o 

filho 

Compreendê

-lo 

Conversar com 

o mestre 

Mandar o 

filho ir à 

escola 

Não fazer 

contenda 

Ameaçar o mestre 
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Vejamos ambos os percursos nos seguintes diagramas: 

 

VERSÃO ORAL 

 

(pai)     S6                                         OV1 (justiça) 

        S6                                    OV2 (correr até a escola) 

 S6                                 OV3 (matar o mestre) 

     S6                             OV4 (acabar com a geração do professor) 

 

VERSÃO ESCRITA 

 

(Pai) S6                            OV1 justiça 

S6                                      OV2 (juntar homens)    S6   OV9 (vender propriedade) 

        S6                                   OV3 (invadir fazenda)     S6  OV10 (morar no Uruguai) 

 S6                                OV4 (procurar o mestre) 

     S6                            OV5 (amarrar a criada) 

        S6                         OV6 (atirar no professor) 

              S6                   OV7 (amarrá-lo junto à negra) 

                   S6              OV8 (matá-los queimados) 

 

O sujeito semiótico S6, na versão oral, inicia o percurso narrativo disjunto do seu 

objeto de valor e passa a um estágio de conjunção, visto que ele consegue fazer a ―justiça‖ 

com as próprias mãos. Do mesmo modo, a versão escrita apresenta o mesmo percurso. O pai 

obtém a ―justiça‖ e, nessa versão, consegue salvar seu filho. Vejamos os enunciados juntivos: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S6 ∪ OV)  (S6 ∩ OV)] F = [(S6 ∪ OV)  (S6 ∩ OV)] 

 

Como vimos na comparação entre as duas versões, o romance de cordel se destaca 

por apresentar um estiramento no percurso narrativo dos sujeitos semióticos citados. O folheto 

se mostra maior, também, no número desses sujeitos. Podemos citar, ainda, a ―nêgra‖, criada 

do professor, e Agripino, colega de Antonino. 
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A ―nêgra‖ figurativiza o sujeito semiótico (S7) que tem como objeto de valor 

planejar a morte do pavão (OV1), o que inclui matá-lo (OV2), culpar Antonino (OV3) e, por 

fim, confessar a morte do pavão ao professor (OV4). Vejamos o seguinte diagrama, referente 

apenas ao folheto: 

VERSÃO ESCRITA 

 

(―nêgra‖)    S7                                         OV1 (planejar a morte do pavão) 

        S7                                       OV2 (matá-lo) 

 S7                                    OV3 (culpar Antonino) 

     S7                                OV4 (confessar a morte do pavão ao mestre) 

 

O S7 inicia seu percurso disjunto do seu objeto de valor e passa a um estágio de 

conjunção. Vejamos o seguinte diagrama: 

 

VERSÃO ESCRITA 

F = [(S7 ∪ OV)  (S7 ∩ OV)] 

 

O último sujeito semiótico (S8) descrito aqui é figurativizado por Agripino, colega de 

Antonino que tem como objeto de valor a amizade (OV1). Para isso, ele procura se ver livre 

do castigo (OV2), a fim de avisar o acontecido ao pai de Antonino (OV3), para salvar seu 

amigo (OV4). Esse percurso se apresenta no seguinte diagrama: 

 

VERSÃO ESCRITA 

 

(Agripino)  S8                                         OV1 (Amizade) 

        S8                                      OV2 (livrar-se do castigo) 

 S8                                   OV3 (avisar o acontecido ao pai de Antonino) 

     S8                               OV4 (Salvar seu amigo) 

 

O sujeito semiótico inicia seu percurso disjunto do seu objeto de valor e passa a um 

estágio de conjunção, visto que seu amigo foi salvo pelo pai. 

 

VERSÃO ESCRITA 

F = [(S8 ∪ OV)  (S8 ∩ OV)] 
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3.1.2 Estrutura Discursiva 

 

Entre um romance de cordel e um romance oral observam-se diferenças estruturais 

marcantes, o que nos levou a realizar o presente trabalho, cujo objetivo é caracterizar as duas 

peças populares do ponto de vista de sua discursivização, destacando as semelhanças e 

diferenças entre ambas. 

A semiótica constitui a teoria adotada, especialmente os investimentos da semântica 

discursiva, a saber: tematização e figurativização. Fizemos, aqui, uma análise comparativa 

entre as duas versões do romance popular O Pavão do Mestre: a oral, coletada por Fátima 

Batista, e a escrita, em folheto de cordel, composta pelo poeta popular Francisco Bandeira de 

Melo. 

O romance oral se caracteriza tanto pela sua musicalidade quanto pela sua curta 

estrutura, o que facilita sua memorização e a divulgação dessa literatura entre o povo. O 

folheto de cordel, apesar de ser mais extenso, não tem difícil memorização, devido a sua 

estrutura versificada, que causa o prazer da leitura, como também pelos assuntos interessantes 

que traz. Tanto é verdade que muitos folhetos são, hoje, encontrados oralmente cantados. O 

PPLP possui, em seu acervo, textos de cordel assim levantados.  

A versão oral contém trinta e seis versos longos de doze sílabas, com uma parada 

medial que separa o verso em dois hemistíquios de seis. As rimas são ditas pobres, devido ao 

fato de serem produzidas para o povo, para serem assimiladas pelas classes simples da 

sociedade sem muita erudição. 

O folheto de cordel contém oitenta e duas estrofes de versos heptassilábicos (de sete 

sílabas) que são denominadas de redondilha maior (MOISÉS, 1978, p 511). As estrofes são 

conhecidas pelos poetas populares apenas por ―versos‖. 

No texto oral, num primeiro momento, Antonino, brincando, mata o pavão do mestre. 

Em seguida, o menino conta ao pai o ocorrido. Este vai prestar contas do pavão ao mestre, 

que, falsamente, afirma estar tudo bem e pede que o pai mande Antonino à aula. Concordando 

com o pedido do mestre, o pai ordena que o menino vá fazer as lições na casa do seu 

professor, mas, ao chegar para a aula, o menino é surpreendido pelo mestre, que se vinga do 

menino tirando sua vida. Ao saber do acontecido, o pai mata a empregada, o professor e toda 

a sua geração. 

Na versão escrita, maior, acontece um estiramento no percurso figurativo. Há, ainda, 

uma mudança de enredo, causada pelo enunciador narrador, que, certamente, tinha 
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conhecimento do enredo oral e mostrando-se insatisfeito com o final disfórico, modifica-o, 

para dar a seu texto um final eufórico: 

 

(...) Ouvimos alguém dizer 

Que Antonino morreu 

E a senhora mãe dele 

Com desgosto faliceu 

Mas vou contar aos ouvintes 

Como o caso aconteceu (...) (MELO, p.01) 

 

A partir dessa mudança no folheto de cordel, anunciada antecipadamente pelo autor, a 

narrativa segue, apresentando os atores, seus comportamentos e papéis temáticos em uma 

sociedade ainda com traços medievais e descrevendo a localização geográfica onde se realiza 

a história. 

Após essa introdução, o autor menciona a origem do pavão (amazonense), um presente 

dado ao mestre por um ―Doutor‖. Em seguida, detém-se a caracterizar o pavão e seu 

comportamento, que era feroz com os demais atores: os alunos (dentre eles, Antonino) e a 

―nêgra‖, a criada do professor, não os deixando cumprir seus deveres. 

Devido a essa situação, a criada formula um plano para ver-se livre do pavão: matá-lo 

e pôr a culpa em Antonino, que nega a acusação de morte de animal, porém sem muitos 

resultados, visto que o mestre acredita na ―nêgra‖ e passa a ter o menino como seu inimigo. O 

mestre comunica ao pai do menino, através de uma carta, a morte do pavão, acusando 

Antonino. Este comunica ao pai que não é o responsável pelo fato e o pai dirige-se ao mestre 

para prestar contas do pavão. O mestre mostra não se importar pela morte de seu estimado 

animal e pede ao pai que mande o filho à aula. O objetivo é, no entanto, vingar-se do menino. 

O pai o ameaça, pois suspeita de um possível mal que o professor venha a fazer a seu filho. 

Ao ter conhecimento do estado do seu filho por um colega de aula, o pai preparou cinco 

homens e foi salvar o filho. Ao chegar à fazenda do mestre, o pai pergunta à criada pelo 

paradeiro do filho e do professor, e esta se nega a responder. Em seguida, amarra-la numa 

cerca de madeira, cerca a casa e sai à procura do filho pela casa, encontrando-o no quarto de 

detenção. Acontece, então, a vingança: ele atira no mestre e o amarra junto com ―nêgra‖, 

salvando, assim, seu filho. Completando sua vingança, o pai põe fogo na cerca, e a criada, 

antes de morrer, confessa ao mestre ter sido a culpada pela morte do pavão. O fim da história 

é eufórico para Antonino e sua família, que vendem sua fazenda e vão morar no exterior. 

A análise revelou a existência de um percurso temático com segmentos semelhantes 

nas duas obras, a saber: a morte do pavão, o noticiamento do fato ao pai do menino pelo 
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próprio menino, a responsabilidade do pai (ao tentar pagar o pavão, entendendo-se com o 

mestre), a falsidade do mestre, o retorno de Antonino à aula, a vingança do mestre (ou 

tentativa), a informação dos colegas ao pai sobre o perigo que corria o menino e a vingança 

do pai do menino. Há, entretanto, segmentos que são diferentes. No texto oral, por exemplo, 

existe um segmento inicial, que é a brincadeira de Antonino com o pavão. No cordel, podem 

ser relevados os seguintes segmentos, que divergem da versão oral: a suspeita que o mestre 

tem do professor (na versão oral, o pai acredita no mestre), os preparativos para a vingança do 

pai (juntar pessoas, investigar, etc.), uma grande extensão nas figuras relativas à vingança 

(amarrar numa cerca, tocar fogo na casa, etc.), e, ainda, uma extensão na euforia do pai e de 

sua família. 

Conforme observamos, foi construída uma atmosfera de relevo em torno de apenas um 

tema: a vingança, sendo realizada tanto pelo mestre, quando ele planeja uma situação para 

matar Antonino (no cordel) ou quando o mata (no oral), e pelo pai do menino, quando toma 

conhecimento do estado do filho e procura salvá-lo. 

Podemos caracterizar esse tema nessas duas situações. Em primeiro lugar, a vingança 

do mestre, em ambas as versões, é realizada às escondidas e possui apenas um alvo: o menino. 

Concretiza-se a partir do seguinte percurso figurativo: formação do plano, cólera, 

investigação, traição, falta de liberdade. Dessas figuras, algumas correspondem ao que é 

nomeado pelos autores como configurações discursivas. Veja-se ―cólera‖, que é revestida das 

figuras: ira, gênio assassino, pressão psicológica; por outro lado ―falta de liberdade‖, 

encontra-se em: ficou preso, mãozinhas presas, coração pequenino, prisão, quarto de prisão, 

detenção, castigo (no milho espalhado), etc. 

No romance oral, a vingança do pai aparece discursivizada pelas seguintes figuras: 

deslocamento rápido, pressa (o pai corre com uma arma na mão), desespero (ao ver o filho 

estirado no chão), assassinato múltiplo (mata o mestre, a mulher, o irmão, a criada, dando fim, 

assim, a toda uma geração). Em oposição à vingança do mestre, a do pai é realizada às claras 

e possui mais de um alvo: além do mestre, a ―nêgra‖ (sua criada), e toda a geração da família 

do professor. No folheto de cordel, ao ir prestar contas ao mestre da morte do pavão, o pai o 

ameaça, desconfiando de um possível mal que o professor venha a fazer ao filho. Toma a 

atitude de salvá-lo ao saber do seu estado, por um dos seus colegas. 

Ao chegar à fazenda, investiga o paradeiro do filho e do professor e, ao encontrá-los, 

salva o filho e concretiza sua vingança contra o mestre, matando-o queimado junto com a 

―nêgra‖. No romance de cordel, esse tema é concretizado a partir do seguinte percurso 
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figurativo: ameaça do pai (ao desconfiar da verdade do mestre), descoberta do pai (através dos 

meninos, do paradeiro de Antonino), preparação (com mais cinco homens para salvar o filho), 

investigação (o pai procura saber o paradeiro do filho), prisão (o pai prende e amarra a 

―nêgra‖), procura pelo filho (no quarto de detenção), ordem dada aos cinco homens (derreter 

capangas na bala, caso apareçam). 

No romance oral, por ser mais curto, a vingança do pai se restringe a poucas 

informações presentes no texto: o pai, irado, corre com uma arma na mão e, quando chega à 

fazenda, vê seu filho estirado no chão; por fim, mata o mestre, a mulher, o irmão, a criada, 

dando fim, assim, a toda uma geração. A vingança do pai é concretizada a partir do seguinte 

percurso figurativo: ira do pai, corrida do pai até a casa do mestre e assassinato. Observa-se, 

portanto, um estiramento do percurso da vingança na versão escrita. 

A responsabilidade do pai do menino é um dos temas que não se modificam em ambas 

as versões, embora o menino não seja culpado no folheto. Eis os trechos que retratam essa 

responsabilidade: 

 

Versão Escrita Versão Oral 

―(...) E disse ao professor: 

não quero fazer contenda 

pagarei o seu pavão (...).‖ 

―(...) – Bom dia Senhor Mestre 

Tenho muito a conversar 

O pavão que Toinho matou  

Eu vim le pagar (...)‖ 

 

Possuindo as mesmas características, o tema /falsidade/ não se altera entre as 

versões, visto que o mestre mostra não se importar com a morte do pavão, porém não descarta 

o valor do seu estimado animal. Este fato pode ser observado nos seguintes versos: 

 

Versão Escrita Versão Oral 

―(...) O professor respondeu 

não precisas me pagar 

o valor do meu pavão 

não se pode calcular 

Eu quero que Antonino 

Venha pra aula estudar (...)‖ 

―(...) – A morte do meu pavão 

Eu não recebo não 

Mande Antonino 

estudar sua lição (...)‖ 
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A partir do momento seguinte, opera-se uma modificação no percurso figurativo. No 

cordel, a vingança do mestre não consegue ser concretizada pela intervenção do pai de 

Antonino, que o socorre quando ele está à beira da morte, enquanto que, no texto oral, o pai já 

encontra o filho morto: 

 

Foi este fato que nos levou a considerar que o texto escrito tenha sido uma recriação 

do oral. O autor conhecia o texto oral e recriou-o porque, como dissemos, quis mudar o final 

disfórico. Isto vem a comprovar observações de alguns estudiosos que consideram que o texto 

popular escrito finca suas raízes no texto oral. Ocorreria este fenômeno com todas as 

produções literárias populares? Acreditamos que só um estudo mais aprofundado poderia 

elucidar questões dessa natureza. 

Outro tema que se destaca é a religiosidade. Fica claro que se trata da religião 

Católica, por encontrarmos figuras, como: o juramento, Deus criador, salvação, divindade, 

anjo, padecer, vossa bem-aventurança, oração e virtudes da santa religião que, de certo modo, 

relacionam-se com o espaço geográfico em que se realiza a história contada no folheto, o 

Nordeste do Brasil. Essa religião, no entanto, é só de palavras, pois os atos não vão de acordo 

com os preceitos religiosos. Veja-se, como exemplo, as atitudes de vingança que cuminam 

com o assassinato, indo contra o ―não-matar‖ da lei de Moisés. 

Ainda no folheto, o autor deixa transparecer, também, a presença do preconceito, 

quando se refere à empregada do mestre por ―nêgra‖ e enfatiza esse termo pejorativamente, 

repetindo-o por várias vezes, inclusive na sua forma diminutiva ―nêgrinha‖. Eis as citações: 

 

―... o dito pavão chegava 

pra biliscar a ‗nêgrinha‘‖. (p 4) 

―... isso é uma esparrela 

que a ‗nêgra‘ está inventando...‖ (p 7) 

―... saindo o povo de casa 

a ‗nêgra‘ tomou destino...‖ (p 5) 

Versão Escrita Versão Oral 

―(...) O pai avistou o seu filho preso 

e o mestre com um punhal na mão. 

(...) O mestre disse a Antonino 

Você está preso por matar o meu pavão. 

(...) O pai não deixou que matasse seu filho 

Dando um tiro no professor e, assim, 

Salvando seu filho (...)‖ 

―(...) – Bom dia, senhor ladrão 

Eu hoje faço com você 

O que fiseste com o meu pavão (...) 

O pai de Antonino correu 

Com uma arma na mão 

Quando foi chegando viu 

Antonino estirado no chão (...)‖ 
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3.1.3 Estrutura Fundamental 

 

Nos estudos semióticos, a Estrutura Fundamental refere-se à instância inicial do 

percurso geradora da significação. É aqui que se registra a oposição binária elementar, a 

direcionar o discurso, deixando escapar os valores ideológicos presentes no texto. Neste 

momento, vamos analisar a narrativa popular O Pavão do Mestre, nas suas duas modalidades, 

a oral, versão do romanceiro tradicional, e a escrita, versão do folheto de cordel. 

Os valores da narrativa se instalam por meio de relações contrárias que podem ser 

dialeticamente hierarquizadas no octógono semiótico. Este modelo lógico-conceptual permite 

uma compreensão mais profunda das ideologias subjacentes à narrativa. 

Uma tensão dialética ocorre entre verdade e mentira, que definem a oposição de 

ideias nas quais se encontra Antonino no desfecho de sua história. Verdade implica em não-

mentira. Mentira, por sua vez, pressupõe não-verdade. A verdade sem mentira resulta na 

honestidade, tanto de seu pai, ao reconhecer o erro do filho, na versão oral, como da inocência 

do pai ao obrigar que seu filho fosse à aula, sem prever qualquer mal que o mestre pudesse lhe 

fazer; mentira sem verdade implica na vingança e na falsidade do mestre que, em ambas as 

versões, promove a ideia de não fazer conta pelo pavão, quando, na realidade, tem a intenção 

de se vingar de Antonino por ele ter causado a morte de seu animal. Temos, portanto, a 

mesma tensão dialética verdade-mentira, em ambas as versões, a qual apresentaremos no 

octógono a seguir: 
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VERSÕES ORAL E ESCRITA: 

 

                                    Tensão da narrativa 

 

 

 

             Verdade                                                   Mentira 

 

Honestidade e                                                                              Falsidade e 

Inocência do pai                                                                  Vingança do mestre 

 

          Não-mentira                                                 Não-verdade 

 

 

                                                   

                                                    Ø 

 

 

Outro conflito que se organiza na narrativa é entre liberdade e opressão. A liberdade 

reflete o percurso feito pelo pai para salvar seu filho, em busca de justiça. A opressão aparece 

na atitude que o mestre teve de prender e torturar Antonino, na versão escrita, e de matá-lo, na 

versão oral. Liberdade implica em não-opressão. Já a opressão envolve a não-liberdade. 

Liberdade sem opressão culmina na justiça, percurso feito pelo pai para salvar o filho. 

Opressão sem liberdade resulta na Prisão de Antonino, ou seja, na vingança do mestre. O 

octógono seguinte oferece uma sistematização da tensão liberdade versus opressão:  
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VERSÕES ORAL E ESCRITA: 

 

 

 

                               Tensão dialética da narrativa 

 

 

              Liberdade                                                   Opressão 

 

 

 

 

      Não-opressão                                                      Não-liberdade 

 

 

 

                                                     Ø 

 

 

 

Mais uma tensão dialética se manifesta na narrativa, agora entre vida e morte, visto 

que na versão oral, a vingança do mestre se concretiza com a morte do menino, enquanto que, 

no folheto de cordel, existe um final eufórico, já que o pai consegue salvar Antonino. 

Teremos, portanto, para essa tensão dialética, dois octógonos semióticos, um para cada 

versão. A vida supõe a não-morte. A morte presume a não-vida. A vida sem a morte converge 

para o pai de Antonino, na versão oral, e para o próprio Antonino, na versão escrita; e a morte 

sem a vida reflete na morte de Antonino como resultado da vingança do mestre, na versão 

oral, e na morte do mestre, na versão escrita, tomando em conta que o menino é salvo pelo pai 

que, por sua vez, se vinga do mestre e de toda a sua geração. Visualizaremos essa tensão 

dialética nos octógonos a seguir: 

 

 

Justiça – percurso 

feito pelo pai para 

salvar o filho 

Prisão de Antonino 

Vingança do Mestre 
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VERSÃO ORAL: 

 

 

 

 

                                      Tensão dialética 

                               

                               

        Vida                                               Morte          

  

 

 

 

 

 

 

 

                      Ø 

 

 

 

 

Pai de Antonino 

Morte de Antonino 

como resultado da 

vingança do mestre 

Não-morte 
Não-vida 
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VERSÃO ESCRITA: 

 

 

 

                                      Tensão dialética 

                               

                               

        Vida                                           Morte           

  

                               

                  

 

 

 

 

 

                            Ø 

 

Essa diferença adveio de um final eufórico na versão do folheto de cordel, em que o 

pai consegue salvar seu filho e vingar-se do mestre e toda a sua geração, vingança essa aceita 

pela sociedade como prática do bem, visto que a vida do menino não poderia ser tirada em 

troca da vida de um pavão, mesmo que estimado pelo seu dono. 

 

3.2 ANÁLISE DO ROMANCE O SOLDADO JOGADOR: versões oral e escrita 

 

3.2.1 Estrutura Narrativa 

 

Procuramos fazer, neste momento, uma análise comparativa entre as duas versões do 

romance popular O Soldado Jogador: a oral, coletada em Aracaju - SE, e a escrita, em folheto 

de cordel, composta por Leandro Gomes de Barros. 

Trata-se da história de um soldado de origem francesa, que era jogador profissional, 

numa época em que a Igreja Católica acumulava os poderes político e religioso. Ricarte é 

obrigado a assistir à missa, quando desejava jogar cartas. Em vista disso, ele fica fisicamente 

Antonino 
Morte do mestre, 

como resultado da 

vingança do pai 

Não-morte Não-vida 
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presente, mas com pensamento no jogo. Retira do bolso as cartas e começa a jogar, sem 

perceber que, atrás dele, havia um sargento que o observava. Após a missa, o sargento o 

prende e o leva ao comandante. Ali, questionado sobre o motivo de estar na igreja jogando 

cartas, o soldado explica ao comandante que se utilizava das cartas para rezar e dá um 

significado religioso para cada carta, com grande astúcia, o que leva o comandante não apenas 

a deixá-lo solto, como também a dobrar-lhe o soldo. 

Utilizamos, aqui, a Semiótica como base teórica, abordando os investimentos da 

narrativização, nível do percurso gerativo da significação que dá conta do caminho que o 

Sujeito Semiótico percorre em busca do seu Objeto de Valor, ajudado por um Adjuvante e 

prejudicado por um Oponente. Neste momento, a análise será realizada nas duas versões do 

romance O Soldado Jogador, procurando comparar, ainda, as características que surgem a 

partir das modalidades oralidade e escrita, buscando entender as diferenças existentes entre as 

obras no que diz respeito ao percurso narrativo, à quantidade de sujeitos semióticos e à função 

juntiva que ele traz junto do seu objeto de valor. 

Analisando as estruturas narrativas das duas versões, pudemos perceber que há, em 

ambas as versões, a presença de quatro sujeitos semióticos, representados pelo Soldado 

Ricarte, pelo Sargento que o denuncia e pelo Comandante, que busca manter a ordem da sua 

coorporação, fazendo cumprir as leis do regimento. 

Os percursos, referentes a ambas as versões, constam dos seguintes sujeitos 

semióticos: S1 (o Soldado, que encontra no ato de jogar, além da manutenção de seu vício, 

uma forma ganhar dinheiro, visto que seu soldo é mirrado); S2 (o Sargento que, para cumprir 

a lei, denuncia o soldado, prende-o e o entrega ao comandante); S3 (o Comandante, cujo ato 

de julgar o soldado implica em fazer cumprir a lei do regimento); e S4 (também figurativizado 

pelo Soldado que, para livrar-se da prisão, explica-se ao comandante, dando novo significado 

ao ato de jogar e convencendo seu superior). 

S1, figurativizado pelo Soldado, tem como objeto de valor o ato de ganhar dinheiro 

através do jogo, mesmo que em condições que o proíbam, devido às leis do regimento que 

precisam ser cumpridas. Portanto, depara-se com o fato de ter que ir à missa ao mesmo tempo 

em que não consegue livrar-se do vício de jogar cartas. Sem perceber que o sargento o 

observa, ele é pego no flagra, é preso e levado ao comandante. Na versão escrita, ainda é 

mostrado o fato de o soldado ―formar uma ―patota‖ como algo necessário ao jogo, e é 

fornecida uma informação sobre o próprio ato de jogar, o que não é explícito na versão oral. 

Temos, então, um S1 que se instaura por um querer jogar, e cujo percurso sofre modificações, 
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atravessa um dever ir à missa e atinge um dever ser preso. Dessa forma, ele passa de um 

estado de conjunção, porque o soldado consegue concretizar o jogo, para um estágio de 

disjunção, visto que ele é preso pelo sargento e levado ao comandante para as devidas 

explicações. Vejamos a seguir os diagramas das duas versões: 

 

VERSÃO ESCRITA 

 

(Soldado)     S1                                        OV1 (Manter o vício / Ganhar dinheiro através do jogo) 

        S1                                    OV2 (cumprir a lei / ir à missa) 

 S1                                 OV3 (formar patota) 

     S1                             OV4 (jogar) 

        S1                          OV5 (ir preso) 

 

VERSÃO ORAL 

 

 

(Soldado)  S1           OV1 (Jogar) 

       S1         OV2 (ir à missa) 

        S1        OV3 (jogar) 

         S1       OV4 (ir preso) 

 

 

Em ambos os diagramas, o sujeito inicia seu percurso conjunto com seu objeto de 

valor, momento esse quebrado por sua prisão, o que o traz a um estado de disjunção, ou seja, 

de distância do seu objeto de valor. Percebemos, com isso, que as frases-diagramas serão de 

mesmo conteúdo, independente do processo da versão escrita ser maior que da versão oral.  

 

Vejamos as seguintes frases-diagramas referentes às duas versões: 

 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S1 ∪ OV)  (S1 ∩ OV)] F = [(S1 ∪ OV)  (S1 ∩ OV)] 
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S2, agora figurativizado pelo Sargento, instaura-se como sujeito de um dever, 

devendo cumprir a lei do regimento (OV1), o que inclui prender o soldado (OV2) e levá-lo ao 

comandante (OV3), na versão oral. No folheto de cordel, o percurso se amplia para seis 

momentos, acrescentando-se, dessa forma, o fato de o sargento mandar Ricarte à missa, de 

flagrar o soldado jogando e de efetuar sua prisão. Temos, então, um mesmo percurso para 

ambas as versões; o sargento passa de um estado de disjunção, pelo fato de o soldado ir de 

encontro às leis, para um estado de conjunção com o seu objeto de valor, visto que o sargento 

consegue prender o jogador Ricarte.  

 

VERSÃO ESCRITA 

 

 

(Sargento)  S2                                       OV1 (cumprir a lei do regimento) 

        S2                                    OV2 (mandar o soldado ir à missa) 

 S2                                 OV3 (flagrar o soldado jogando) 

     S2                             OV4 (prender o soldado / efetuar a prisão) 

        S2                          OV5 (levá-lo ao comandante) 

 

VERSÃO ORAL 

 

(Sargento)  S2        OV1 (cumprir a lei do regimento) 

              S2       OV2 (prender o soldado) 

                S2      OV3 (levá-lo ao comandante) 

 

Em ambos os diagramas, o sujeito inicia seu percurso disjunto do seu objeto de valor, 

momento esse quebrado pelo fato de ser preso, o que o leva a um estado de disjunção, ou seja, 

o que o mantém distante do seu objeto de valor. Percebemos, com isso, que as frases-

diagramas serão de mesmo conteúdo, independente de a versão escrita apresentar um percurso 

maior que o da versão oral.  
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Vejamos as seguintes frases-diagramas referentes às duas versões: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S2 ∪ OV)  (S2 ∩ OV)] F = [(S2 ∪ OV)  (S2 ∩ OV)] 

 

O Comandante figurativiza o Sujeito Semiótico S3. Ele se instaura como sujeito de 

um dever, dever esse de julgar o soldado, buscando cumprir as leis do regimento. Para fazê-lo, 

a figura do Comandante atravessa um percurso, em ambas as versões, que consta em pedir 

explicações ao soldado pela ocorrência do fato, ouvir o jogador e, aceitando e se convencendo 

das explicações, promove o soldado a sargento e dobra-lhe o salário.  

Na versão escrita, é mencionado, também, o fato de o jogo ser abolido no exército o 

que, no diagrama da versão escrita, passa a ser integrante desse percurso como objeto de valor 

(OV2), constituindo, pois, um fator importante na hora de julgar a justificativa do, até então, 

erro do soldado. Observemos a seguir: 

 

VERSÃO ESCRITA 

 

(Comandante) S3                                        OV1 (julgar o soldado) 

        S3                                    OV2 (dizer ser abolido o jogo no Exército) 

 S3                                 OV3 (pedir explicações ao soldado) 

     S3                             OV4 (ouvi-lo) 

        S3                          OV5 (Promovê-lo a sargento) 

           S3                       OV6 (dobrar-lhe o soldo) 

 

VERSÃO ORAL 

 

(Comandante) S3                                       OV1 (julgar o soldado) 

        S3                                    OV2 (pedir explicações ao soldado) 

 S3                                 OV3 (ouvi-lo) 

     S3                             OV4 (Promovê-lo a sargento) 

        S3                          OV5 (dobrar-lhe o soldo) 
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Percebemos, pois, que o Sujeito Semiótico S3 começa o seu percurso em conjunção 

com seu objeto de valor e permanece assim até o último momento, porque, mesmo agindo 

astuciosamente, o soldado consegue explicar ao comandante suas razões de utilizar-se do jogo 

de cartas na celebração da santa missa. Portanto, mesmo ingenuamente, o comandante não se 

afasta da sua busca inicial de julgar o soldado e, assim, cumprir as leis do regimento. 

 

Vejamos as frases-diagramas a seguir: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S3 ∩ OV)] F = [(S3 ∩ OV)] 

 

Novamente o Soldado figurativiza um Sujeito Semiótico, o quarto sujeito da 

narrativa, S4, agora como ator de um querer que busca a liberdade, ou seja, livrar-se da prisão. 

Para alcançar esse objeto de valor, o soldado procurar burlar o comandante e, de forma astuta, 

muda o significado das cartas do baralho, atribuindo a elas um sentido diferente do literal, 

apresentando uma nova forma de rezar, visto que seu soldo era pouco e que não tinha 

condições de comprar o missal. 

Existe, aqui, um sincretismo actancial representado pelo soldado Ricarte, que 

figurativiza dois sujeitos semióticos – S1 e S4, em ambas as versões. O primeiro objeto de 

valor, como já foi apresentado antes, consta da necessidade de jogar para manter o vício e 

ganhar dinheiro através do jogo; o segundo, S4, Ricarte busca livrar-se da prisão. Quanto a 

esse segundo, percebemos que não há alteração no seu percurso narrativo, nas duas versões, 

mesmo sendo mais longo o conteúdo da versão escrita. 

Observemos os diagramas a seguir: 

 

VERSÃO ESCRITA 

 

(Soldado)  S4          OV1 (livrar-se da prisão) 

       S4         OV2 (explicar-se ao comandante) 

        S4        OV3 (promoção a sargento) 

         S4       OV4 (receber o soldo dobrado) 
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VERSÃO ORAL 

 

 

(Soldado)  S4          OV1 (livrar-se da prisão) 

       S4         OV2 (explicar-se ao comandante) 

        S4        OV3 (promoção a sargento) 

         S4       OV4 (receber o soldo dobrado) 

 

 

Nas duas versões, S4 inicia a narrativa em estado de disjunção em relação ao seu 

objeto de valor, visto que ele encontra-se preso, mas termina, em decorrência de suas 

explicações astuciosas, conjunto com seu objeto de valor. Além de livrar-se da prisão, ele 

ainda foi promovido a sargento e teve seu salário dobrado. Vejamos as frases-diagramas 

referentes às duas versões: 

 

VERSÃO ORAL VERSÃO ESCRITA 

F = [(S4 ∪ OV)  (S4 ∩ OV)] F = [(S4 ∪ OV)  (S4 ∩ OV)] 

 

 

3.2.2 Estrutura Discursiva 

 

O texto oral segue o seguinte percurso temático: identificação do soldado (nome, 

profissão e arte); descrição do serviço prestado à Igreja pelo povo francês; prisão do soldado, 

que é levado ao comandante; questionamento do comandante sobre a atitude errada do 

soldado; justificativa do soldado, que afirma estar agindo corretamente, uma vez que reza com 

as cartas; explicação do soldado sobre o valor das cartas, convencendo magnificamente o 

comandante; comparação do valete com o sargento; sanção dada ao soldado pelo comandante 

(absolvição, promoção e aumento de soldo). 

No texto escrito, acrescentam-se mais alguns momentos: descrição da situação 

financeira de Ricarte, cujo soldo havia acabado; tentativa do soldado de descobrir onde 

poderia conseguir dinheiro; ida do soldado à missa; jogo do soldado durante a celebração; 

desculpa do soldado sobre o motivo por que não tinha o missal. 

Nos dois textos, os temas são recobertos pelas mesmas figuras de conteúdo e de 

expressão, conforme se pode ver no quadro abaixo: 
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I – identificação 

Versão Escrita Versão Oral 

Nome do soldado 

Lugar de origem 

Profissão (soldado e jogador) 

Esperteza no jogo 

Nome do soldado 

Lugar de origem 

Profissão (soldado e jogador) 

Esperteza no jogo 

 

II – serviço prestado à Igreja pelo povo francês 

Versão Escrita Versão Oral 

Seguir a religião 

Obedecer às leis que o Papa ditava 

Seguir a religião 

Obedecer às leis que o Papa ditava 

 

III – prisão do soldado 

Versão Escrita Versão Oral 

Observação do sargento 

Erro agravante 

Ida ao comandante 

Observação do sargento 

Erro agravante 

Ida ao comandante 

 

IV – explicação do soldado 

Versão Escrita Versão Oral 

Explicação do sentido das cartas 

Sentido religioso para cada carta 

Omissão do valete 

Explicação do sentido das cartas 

Sentido religioso para cada carta 

Omissão do valete 

 

V – comparação do valete com o sargento 

Versão Escrita Versão Oral 

Pergunta do comandante pela carta 

Exclusão do valete 

Lembrança do sargento 

Comparação da carta às características do 

sargento 

Pergunta do comandante pela carta 

Exclusão do valente 

Lembrança do sargento 

Comparação da carta às características do 

sargento 
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VI – sanção dada ao soldado pelo comandante 

Versão Escrita Versão Oral 

Liberdade 

Promoção 

Aumento do soldo 

Liberdade 

Promoção 

Aumento do soldo 

 

Quanto ao acréscimo no percurso temático do texto escrito, pudemos identificar as 

seguintes figuras. 

 

I – descrição da situação financeira: falta de soldo; escassez de tempo para o jogo; 

necessidade do dinheiro para adquirir objetos. 

II – ida à missa: chamada; pedido de dispensa; negativa do sargento; esperteza no jogo. 

III – jogo durante a missa: tira as cartas; forma uma patota;  

IV – desculpa por não ter um missal: soldo mesquinho para a compra do livro, compra do 

baralho por ser mais barato, reza com as cartas; 

 

Pode-se pensar que o texto oral é o resultado de um texto escrito, memorizado pelo 

informante que enxugou o texto, eliminando as passagens secundárias (excessos de descrições 

ou repetições). O texto oral apresenta lacunas e, ainda, repetições de momentos já referidos, o 

que deve ser atribuído a lapsos na memória do informante e, até mesmo, à necessidade de 

rima para seu texto. 
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Versão Escrita Versão Oral 

―(...) Os cinco me faz lembrar 

Aquele dia de fel 

As cinco chagas de Cristo 

Feitas por mão tão cruel 

Que matou crucificado 

O filho de Deus de Israel. 

(...) 

Os 7 lembram-me a hora 

Negra, triste, amargurada 

Os sete passos de Cristo 

Em sua paixão sagrada 

Com sete espadas de dores 

A Mãe de Deus foi cravada 

(...)‖ 

―(...) Os cinco lembra-me os cinco 

Passos de Cristo 

Na sua paixão sagrada 

Com cinco espadas de dores 

A mãe de Deus foi cravada 

(...) 

Quando pego nos sete 

Me lembro dos sete passos de Cristo 

Na sua paixão sagrada 

Com cinco espadas de dores 

A mãe de Deus foi cravada 

(...)‖ 

 

O enunciador-narrador e o enunciatário-narratário são os sujeitos discursivos 

encontrados nas duas versões; portanto, encontram-se distantes do enunciado e dos atores no 

tempo e no espaço.  

Raros são os momentos em que o ator assume a voz do enunciado, comumente 

introduzido por um verbo dicendi. No texto oral, entretanto, o discurso omite o verbo em 

algumas passagens. 

 

Versão Escrita Versão Oral 

―(...) Então disse o comandante: 

— Você vem errado à mim. 

Disse o soldado: — eu explico, 

Do princípio até o fim; 

Como é essa oração? 

Disse o soldado: — é assim: (...)‖ 

―(...) 

 — Não, senhor, eu estou certo. 

Do princípio até o fim. 

(...)‖ 
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A versão escrita é constituída de trinta e três estrofes regulares de seis versos, 

denominadas sextilhas pelos estudiosos. Já a versão oral, que não apresenta uma estrofação 

regular, é constituída de vinte e três estrofes, organizadas com oito, seis, cinco e quatro 

versos. Podemos ver essa organização nos seguintes trechos, semelhantes nas duas obras: 

 

Versão Escrita Versão Oral 

―(...) O soldado na igreja 

Chegou, se ajoelhou 

Trouxe no bolso da blusa 

Um baralho ele tirou 

E endireitando as cartas 

Uma patota formou 

(...) 

— Pronto, senhor comandante 

Está aqui preso um soldado, 

Que foi ao templo ouvir missa 

Lá estava ajoelhado 

Encarmassando um baralho 

Que traz no bolso guardado 

(...).‖ 

―(...) Ricarte foi à igreja 

E não viu que detrás dele 

Estava um sargento sentado 

E depois do ato lhe disse: 

Esteja preso, soldado. 

 

(...) 

 

— Pronto, senhor comandante 

Está aqui preso um soldado, 

Que foi ao templo ouvir missa 

Estava com um baralho empacotado‖ 

 

3.2.3 Estrutura Fundamental 

 

Voltamos, neste momento, nossa análise para a Estrutura Fundamental do romance 

popular O Soldado Jogado, nas versões oral e escrita, estrutura esta que se refere à instância 

inicial do percurso gerador da significação. Veremos a oposição binária elementar 

direcionadora do discurso, numa tentativa de mostrar, também, os valores ideológicos 

presentes no texto.  

O Soldado Ricarte vive um percurso no qual precisa enganar para manter em 

harmonia seu emprego na polícia e seu vício no jogo. Por descuido, ele é flagrado pelo seu 

superior ao jogar cartas, ao mesmo tempo em que deveria participar da celebração da santa 

missa. Com isso, ele é obrigado a se explicar ao comandante, e o faz de forma astuciosa, 

atribuindo às cartas do baralho um valor diferente do literal, unindo o religioso ao profano, o 
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seu vício à necessidade de cumprir às ordens superiores, no caso, ir à missa. Depois de suas 

explicações, consegue livrar-se da prisão, promover-se a sargento e, por consequência, ter 

aumento de salário. 

Podemos perceber, com isso, a existência de três oposições semânticas dentro da 

narrativa, tanto no romance oral como no folheto de cordel. Seriam elas as oposições 

ideológicas existentes entre verdade e mentira; liberdade e opressão; e religioso e profano. 

A primeira oposição semântica, verdade versus mentira, toma lugar devido à 

necessidade que o soldado tem de mentir para livrar-se da prisão. Vejamos que a verdade 

implica em não-mentira. Mentira, por sua vez, pressupõe não-verdade. A verdade sem 

mentira resulta na justiça fundamentada no cumprimento da lei; mentira sem verdade implica 

na astúcia de dar novos significados às cartas do baralho, com o intuito de livrar-se da prisão. 

Temos, portanto, a mesma tensão dialética verdade-mentira para ambas as versões, 

apresentadas no octógono semiótico, de forma a permitir uma compreensão mais profunda das 

ideologias presentes no texto. Observemos a seguir: 
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VERSÕES ORAL E ESCRITA: 

 

 

                                    Tensão da narrativa 

 

 

 

             Verdade                                                   Mentira 

 

 

 

 

          Não-mentira                                                 Não-verdade 

 

 

                                                     

                                                    Ø 

 

 

 

 

A segunda oposição semântica, liberdade versus opressão, surge a partir da 

desobediência do soldado ao descumprir as ordens do seu superior, do flagra do jogo na hora 

da missa e da prisão propriamente dita. A liberdade reflete o percurso alcançado pelo soldado 

ao explicar-se ao comandante. A opressão aparece na atitude do sargento de prender o 

soldado. Liberdade implica em não-opressão. Já a opressão envolve a não-liberdade. 

Liberdade sem opressão resulta na liberdade do soldado depois de suas explicações. Opressão 

sem liberdade implica na prisão de Ricarte pelo sargento. O octógono seguinte oferece uma 

sistematização da tensão liberdade versus opressão:  

 

 

 

 

Justiça a partir 

do cumprimento 

da lei 

Explicação astuciosa 

do soldado 
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VERSÕES ORAL E ESCRITA: 

 

 

 

                               Tensão dialética da narrativa 

 

 

              Liberdade                                                   Opressão 

 

 

 

 

      Não-opressão                                                      Não-liberdade 

 

 

 

                                                     Ø 

 

 

A terceira oposição, religioso versus profano, aparece na relação seguinte 

contraditória: ao invés de participar da missa, o soldado vai ―formar uma patota‖ e jogar 

cartas, fazendo surgir, ainda, a mentira e a explicação astuciosa ao comandante.  

Vejamos que o religioso implica em não-profano. Profano, por sua vez, pressupõe 

não-religioso. Religioso sem profano resulta no fato de ir à missa; profano sem religioso 

implica no jogo de cartas, na mentira que surgiu da astúcia de dar novos significados às cartas 

do baralho, a fim de livrar-se da prisão. Temos, portanto, a mesma tensão dialética religioso-

profano para ambas as versões, que apresentaremos no octógono semiótico, de forma a 

permitir uma compreensão mais profunda das ideologias presentes no texto. Observemos a 

seguir: 

 

 

 

 

Ricarte, após suas 

explicações ao 

comandante 

Atitude do sargento 

de prender o soldado 
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VERSÕES ORAL E ESCRITA: 

 

 

 

                               Tensão dialética da narrativa 

 

 

              Religioso                                                   Profano 

 

 

 

 

      Não-profano                                                      Não-religioso 

 

 

                                                 Ø 

 

 

Percebemos que a diferença na extensão da narrativa, na passagem do folheto de 

cordel para o romanceiro oral, não interferiu nas estruturas fundamentais surgidas a partir da 

análise do texto. Observações importantes considerando que em outras análises textuais, 

ocorriam alterações. Entendemos, com isso, que, provavelmente, essas alterações tenham se 

dado mais devido à mudança de enredo do que à extensão da narrativa. 

 

Justiça – percurso 

feito pelo pai para 

salvar o filho 

Jogo de cartas / 

mentira / explicações 

do soldado 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Examinamos, aqui, dois romances populares tradicionais, ou seja, que vieram de um 

passado longínquo e chegaram até a modernidade. Além de semelhantes no conteúdo, 

aproximam-se quanto ao nível de língua utilizado, o popular. Observamos, entretanto, 

diferenças estruturais entre as duas peças.  

A Literatura Popular apresenta duas modalidades distintas quanto ao código utilizado: a 

oral, que usa o fonema como unidade operacional, e a escrita, que usa o grafema. No romance 

de cordel, há um autor individual, muitas vezes conhecido, enquanto que, no romance oral, 

existe o chamado autor legião; todos repetem o texto e lhe acrescentam algo, o que faz com 

que apareçam variações. 

Outro fato que pudemos detectar, no corpus analisado, é que ambos os romances, 

embora sejam em linguagem popular, apresentam certo grau de formalidade pelo fato de 

utilizarem rima e métrica, perdendo-se a descontração que caracteriza a informalidade. 

No que diz respeito aos componentes discursivos, os romances orais definem-se como 

composições poéticas de natureza estritamente narrativo-dramática. Estruturam-se a partir de 

um núcleo narrativo homogêneo ou por meio da instauração de situações dialógicas. Pudemos 

detectar dois tipos de narrativas: aquelas que se constroem numa debreagem enunciativa, cujo 

discurso se desenvolve em terceira pessoa, e aquelas que apresentam um enunciador-ator, 

embreado no enunciado, responsável por enunciar a história, criando a ilusão de que se trata, 

realmente, do próprio enunciador. 

Em O Pavão do Mestre, a análise revelou a existência de um percurso temático que 

apresenta segmentos semelhantes nas duas obras, com ligeiras modificações na versão escrita, 

no qual, pelo fato de ser maior, acontece um estiramento no percurso figurativo. Há, ainda, 

uma mudança de enredo, que é causada pelo enunciador narrador. Este, certamente, tinha 

conhecimento do enredo oral e, mostrando-se insatisfeito com o final disfórico, modifica-o 

para dar a seu texto um final eufórico para o estudante. 

Pudemos observar que o tema vingança foi relevado, em detrimento dos demais. Esta 

foi realizada tanto pelo mestre, quando planeja uma situação para matar Antonino (no cordel) 

ou quando o mata (no oral), como pelo pai do menino, quando toma conhecimento do estado 

do filho e procura salvá-lo.  

O conteúdo é ideologicamente marcado por esse tema, permitindo considerar uma 

sociedade onde a Lei de Talião (olho por olho, dente por dente) ainda regula as atitudes 
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humanas. É um valor que marca os textos populares e que outras análises futuras poderão vir 

a confirmar, mesmo porque existe, no homem, um desejo de conhecer-se a si mesmo para 

poder melhorar seu estilo de vida. 

Outros temas que são evidenciados nos dois textos são a responsabilidade/honestidade 

do pai, que busca o mestre para desculpar-se do feito do filho e, ainda, a religiosidade, que é 

expressa por palavras, e não por atos. 

Quando Melo escreve a História de Antonino e o Pavão do Professor, percebemos que 

ele já tinha conhecimento da história, antes contada, atravessando gerações. O mesmo não 

acontece em O Soldado Jogador, quando sabemos que o informante do texto oral já tinha 

conhecimento do folheto de cordel. Ou seja, em O Soldado Jogador, temos a ideia de que 

houve uma reprodução do folheto de cordel quando o informante, através da memória, conta-

o enxugando partes do texto consideradas excessos, como descrições e repetições. 

Atribuímos, pois, essas lacunas no texto oral à necessidade de rima para o prazer da leitura e, 

também, a lapsos de memória do autor. 

Vimos, ainda, que o texto escrito é mais organizado no que se refere à forma, 

possuindo um percurso temático-figurativo maior, visto que é mais longo que o texto oral. 

Estas, enfim, são características que aproximam ou distanciam as duas obras, 

permitindo conhecer a ideologia que delas emana. 

Observamos que a narrativa oral é mais simples do que a versão escrita no que se 

refere à quantidade de sujeitos semióticos, seis para a oral e oito para a escrita. No entanto, 

existe o sincretismo actancial com relação a três atores: Antonino, o pai e o mestre, cada qual 

exercendo, na narrativa, o papel de dois actantes: o menino, sujeitos semióticos S1 e S2; o 

mestre, sujeitos semióticos S3 e S4; e o pai, sujeitos semióticos S5 e S6. Portanto, trata-se de 

narrativas extremamente complexas, embora em linguagem popular, caracterizadas por 

conflitos interiores duplos: um querer em oposição a um dever, ou, então, um querer referente 

a objetos diversos. 

Utilizando a memória, a versão oral se torna mais simples com relação à quantidade 

de sujeitos semióticos. A escrita, pelo contrário, permite um estiramento maior, visto que 

dispensa a memória. Como prescinde da memória, a escrita permite não só um estiramento no 

percurso de cada sujeito, como um aumento no número de sujeitos: de seis, para oito. 

Podem-se depreender da análise das duas narrativas as seguintes conclusões: existe 

uma diferença entre os temas em oposição: vingança e justiça. A vingança é ódio pessoal não 

aceito pela sociedade, sendo disfórica, porque transforma o sujeito em marginal, aquele que 
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não segue as leis da sociedade, enquanto que a justiça, mesmo se feita com as próprias mãos, 

é eufórica, porque é aceita pela cultura dominante. Esta rejeita que uma criança boa e educada 

venha a ser morta por conta de um pavão. A vida humana é mais importante que a vida animal 

e, aqui, se observa uma incoerência: o mestre não poderia matar o menino por causa de um 

animal, mas o pai do menino poderia matar o mestre, ou seja, de qualquer maneira, existe uma 

desvalorização da vida humana. O pavão simboliza, também, a vaidade do mestre que se sente 

senhor e dono da vida da criança. 

No entanto, ao analisar as versões de O Soldado Jogador, percebemos que as 

estruturas narrativas se aproximam tanto no que diz respeito ao número de sujeitos semióticos 

como no percurso que eles fazem, para alçar o seu objeto de valor, com pequenas variações de 

extensão nesse percurso. 

A diferença na extensão da narrativa, na passagem do folheto de cordel para o 

romanceiro oral, teve interferência não do oral para o escrito, mas de uma história para a 

outra. Percebemos, pois, que a variação do enredo em o Pavão do Mestre modificou, também, 

parte das análises da estrutura fundamental. Entendemos, com isso, que, provavelmente, essas 

alterações tenham se dado mais devido à mudança de enredo que à extensão da narrativa, ou 

até mesmo, devido ao código linguístico. 
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