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RESUMO 

 

 

Ao construir um texto falado ou escrito, independente do gênero que o realize, o locutor se 

utiliza de recursos linguísticos como estratégias semântico-argumentativas com a finalidade 

de orientar o interlocutor para determinadas conclusões. A modalização e a polifonia, nesse 

sentido, são fenômenos que possibilitam ao locutor deixar impressa a sua subjetividade no 

conteúdo dos enunciados, ao mesmo tempo em que age em função de seu interlocutor. Com o 

foco nessa discussão, esta pesquisa objetiva investigar a modalização e a polifonia de 

locutores como fenômenos que revelam, linguisticamente, a subjetividade no gênero resenha 

acadêmico-científica, funcionando, portanto, como marcas de argumentação. Trata-se de uma 

investigação qualitativa, de caráter descritivo e interpretativista, que adota os princípios 

teórico-metodológicos da Semântica Argumentativa. O corpus é constituído de dez resenhas, 

coletadas em seis edições do Jornal de Resenhas, da Discurso Editorial, ISSN 1984-6282, 

publicadas nos anos de 2009, 2010 e 2012. Para as discussões teóricas concernentes à Teoria 

da Argumentação na Língua, embasamo-nos em Ducrot (1994, 1987, 1988), Espíndola 

(2004), Nascimento (2005, 2009), Koch (2006a, 2006b) entre outros que discutem a respeito 

da teoria em abordagem. A modalização é discutida sob os postulados de Castilho e Castilho 

(1993), Koch (2006b), Cervoni (1989), Nascimento (2009), Neves (2011a), Palmer (2011) e 

García Negroni (2011). Ainda servem de embasamento teórico, Foucault (2011), Bakhtin 

(2010a, 2010b), Marcuschi (2008) e outros, para as formulações acerca do gênero textual 

resenha. As análises revelam que os resenhistas utilizam a modalização e a polifonia de 

locutores como fenômenos que acabam por denunciar a subjetividade dos locutores das 

resenhas em relação ao ponto de vista das vozes de outros locutores, ou seja, como uma 

estratégia que orienta discursivamente a forma como o texto da resenha deve ser lido. O 

gênero resenha, nesta investigação, é visto como um lugar de interação de vozes e, portanto, 

de impressões subjetivas, através do qual o locutor resume, elogia, critica e avalia as mais 

diversas produções intelectuais acadêmicas. 

 

Palavras-chave: Gênero resenha acadêmico-científica. Polifonia. Modalização. Locutor. 

Argumentação. 

  



ABSTRACT 

 

 

In order to building a spoken or written text, regardless of gender that it is being carried out, 

the speaker uses linguistic features such as semantic-argumentative strategies  intending to 

guide  the interlocutor to certain conclusions. The modalization and polyphony, accordingly, 

are phenomena that allow the speaker to leave printed his subjectivity in the content of the 

statements, while acting according to his interlocutor.  Focusing in these discussions, this 

investigation aims to show that modalization and polyphony reveal, linguistically, subjectivity 

in the digest genre, acting therefore as argumentation features. It is a qualitative research, 

descriptive and interpretative, which adopts the theoretical and methodological principles of 

Argumentative Semantics. The corpus consists of ten digests collected in six editions of the 

Jornal de Resenhas, of the Discurso Editorial, ISSN 1984-6282, published in 2009, 2010 and 

2012. The theoretical discussions concerning the Argumentation Theory of Language have 

based in Ducrot (1994, 1987, 1988), Espíndola (2004), Nascimento (2005, 2009), Koch 

(2006a, 2006b) and others arguing about the theory approach. The modalization is discussed 

under the postulates of Castilho and Castilho (1993), Koch (2006b), Cervoni (1989), 

Nascimento (2009), Neves (2011a), Palmer (2011) and García Negroni (2011). Besides, it 

was used as  theoretical basis, Foucault (2011), Bakhtin (2010a, 2010b), Marcuschi (2008) 

and others to the formulations about the digest genre. The analysis reveals that digesters use 

modalization and the polyphony of speakers as phenomena that ultimately report the 

speakers‟ subjectivity  in relation to the view of the voices of other speakers, that is, as a 

discursive strategy that guides the way the text of the digest should be read. Thus, the gender 

digest is defined as a place of interaction of voices and subjective impressions through which 

the speaker summarizes praises, criticizes and evaluates the most diverse academic 

intellectual productions. 

 

Keywords: Scientific Academic Digest Gender. Polyphony. Modalization. Speaker. 

Argumentation. 

  



RÉSUMÉ 

 

 

 

Pour construire un texte parlé ou écrit, indépendamment du genre qui réalise, le locuteur 

utilise des fonctionnalités linguistiques comme les stratégies sémantiques argumentatif afin de 

guider les appelants à certaines conclusions. La modalisation et la polyphonie, en 

conséquence, sont des phénomènes qui permettent au locuteur laisser imprimé sa subjectivité 

dans le contenu des déclarations, tout en agissant en fonction de son interlocuteur. Avec 

l'accent dans ces discussions, cette recherche vise à ètidier les annonceurs de modalité et de la 

polyphonie, comme des phénomènes qui révèlent, linguistiquement, la subjectivité dans le 

genre compte-rendu, s‟agissant, de cette manière, comme des marques d'argumentation. Il est 

une recherche qualitative, descriptive et interprétative, qui adopte les principes théoriques et 

méthodologiques de la sémantique argumentative. Le corpus se compose de dix comptes-

rendus dans six éditions du Jornal de Resenhas, imprimés par Discurso Editorial, ISSN 1984-

6282, publiés en 2009, 2010 et 2012. Pour les discussions théoriques en concernant a la 

Théorie de L'argumentation de la Langue, nous fundamentons-nous en Ducrot (1994, 1987, 

1988), Espíndola (2004), Nascimento (2005, 2009), Koch (2006a, 2006b) et d'autres qui 

discutent à propos de l'approche de la théorie. La modalisation est discuté sous les postulats 

de Castilho et Castilho (1993), Koch (2006b), Cervoni (1989), Nascimeto (2009), Neves 

(2011a), Palmer (2011) et García Negroni (2011). Et on utilise encore comme une base 

théorique, Foucault (2011), Bakhtin (2010a, 2010b), Marcuschi (2008) et d'autres pour les 

formulations sur la révision de genre. L'analyse révèle que les examinateurs utilisent la 

modalisation et la polyphonie des haut-parleurs comme des phénomènes qui relèvent 

finalement la subjectivité des intervenants des examens par rapport à la vue de la voix des 

autres orateurs, qui est, comme une stratégie qui guide discoursivement le chemin du texte de 

comme l'avis doit être lu. Le genre compte-rendu, dans cette recherche est considérée comme 

un lieu d'interaction des voix et impressions subjectives ainsi à travers laquelle l'orateur 

résume louanges, critique et évalue plus diverses productions intellectuelles academiques. 

 

 

Mots-clés: Compte-rendu. Polyphony. Modalisation. Locuteur. Argument. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos sobre a Modalização Discursiva, desenvolvidos por diversos linguistas, 

entre eles Ataliba Teixeira de Castilho e Célia Maria Moraes de Castilho, Jean Cervoni, Frank 

Robert Palmer e Maria Helena de Moura Neves, bem como sobre a Teoria da Argumentação 

na Língua, desenvolvidos por Oswald Ducrot e colaboradores, têm sido ponto de apoio 

teórico para o desenvolvimento de tantos outros estudos que buscam descrever o dizer e o 

dito. Esses estudos vêm se ampliando de forma relevante e sendo reconhecidos em razão das 

valiosas contribuições para se entender o funcionamento da linguagem. 

A atenção dispensada, nesse campo de estudos (o funcionamento da linguagem), 

busca conhecer como o falante usa a língua, interativamente, em variados âmbitos sociais. A 

linguagem, nesse sentido, não é vista apenas como forma de comunicação, pois, através do 

dizer, o falante expressa a sua subjetividade, ou seja, a sua atitude perante o que foi 

apresentado no enunciado. Logo, para que a atitude do falante fique orientada 

discursivamente, uma multiplicidade de recursos linguísticos é acionada, a exemplo dos 

elementos modalizadores e dos indicadores da polifonia de locutores.  

Na esfera acadêmica, lugar social onde circulam os mais variados gêneros 

discursivos, por exemplo, muito se tem observado, através de análises aplicadas sob o prisma 

dos estudos supramencionados, que tais textos se revestem de subjetividade e, por assim se 

caracterizarem, faz-se imperativo que o interlocutor/leitor os conceba como instrumentos de 

interação social, através dos quais o falante age e faz o outro agir. Isso significa dizer que, ao 

tempo em que um locutor, por meio de ações verbais, caracterizadas pela argumentatividade, 

deixa marcada a sua atitude perante o dito, também faz o interlocutor tomar atitudes mediante 

esse mesmo dito.  

Dentro do quadro de textos que se movem na academia, encontra-se o gênero 

resenha científica. Este gênero é, também, uma prática social discursiva em que o locutor 

organiza o discurso de forma que neles fiquem impressas marcas argumentativas. Para tanto, 

fenômenos como a modalização e a polifonia de locutores são acionados pelo locutor para 

marcar a sua atitude, predispor efeitos de sentido e, consequentemente, orientar conclusões 

sobre o dito.  

Nessa perspectiva e centrando-nos, sobretudo, na Semântica Argumentativa, 

sentimos a necessidade de desenvolver um estudo que possa contribuir para aumentar os 
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passos em direção à ampliação do terreno descritivo da argumentatividade na língua e, 

consequentemente, no discurso. Trata-se de uma investigação que privilegia o gênero 

discursivo resenha, produzido nas academias. O nosso ponto de partida situa-se na hipótese de 

que a modalização e a polifonia de locutores são fenômenos que atuam de forma 

concomitante no gênero resenha, deixando impressa a subjetividade do locutor resenhista ao 

avaliar o discurso alheio, qual seja, o discurso da obra resenhada. 

Para a investigação proposta, elegemos como objeto específico de estudo resenha 

acadêmico-científicas publicadas no Jornal de Resenhas (especificado mais à frente) da 

Universidade de São Paulo – USP, escritas por professores de graduação e de pós-graduação 

de universidades de vários lugares do Brasil. São, portanto, gêneros já definidos como tal, 

produções intelectuais escritas, conforme os mecanismos de construção e as características 

particulares de tal gênero, ou seja, não se trata de resenhas que estão em processo de análise 

para serem submetidas à publicação. Ressalte-se, ainda, que são textos divulgados 

extensivamente em todo o Brasil. 

Tendo em conta que a resenha, neste trabalho, é vista como um lugar de interação de 

vozes e, portanto, de impressões subjetivas, através do qual um locutor resume, elogia, critica 

e avalia as mais diversas produções intelectuais acadêmicas, esta pesquisa objetiva investigar 

a modalização e a polifonia de locutores como fenômenos que revelam, linguisticamente, a 

subjetividade no gênero resenha, funcionando, portanto, como marcas de argumentação. De 

forma mais delimitada, formulamos os seguintes objetivos: i) identificar as ocorrências da 

modalização e dos índices de polifonia de locutores no gênero acadêmico resenha; ii) 

investigar se a modalização e a polifonia de locutores se caracterizam como fenômenos que 

atuam conjuntamente no sentido de gerar efeitos de sentido e imprimir orientações 

argumentativas; iii) descrever e analisar os efeitos de sentido gerados pela ocorrência da 

modalização e da polifonia de locutores e iv) verificar como tais fenômenos se constituem em 

uma característica do estilo linguístico e da própria função do gênero.  

Esta investigação é um estudo qualitativo, de caráter descritivo e interpretativista, 

que adota os procedimentos analíticos do projeto “Estudos Semântico-Argumentativos de 

Gêneros do Discurso: gêneros acadêmicos e gêneros formulaicos (ESAGD)”, ao qual se 

vincula.  

A realização deste estudo se justifica dada a função social da linguagem, 

caracterizada pela argumentação, e, por assim se comportar, necessário se faz discutirmos e 

tentarmos compreender a subjetividade inscrita nos discursos dos sujeitos sociais, mais 

especificamente no discurso da resenha acadêmico-científica. 
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Por outro lado, o nosso trabalho assume particular relevância, haja vista que, apesar 

de já existirem muitos estudos que descrevem a argumentatividade em diferentes gêneros 

discursivos, no gênero resenha acadêmico-científica, especificamente, nada ainda foi 

discutido com o foco na modalização e na polifonia de locutores como fenômenos que, 

conjuntamente, permitem materializar linguisticamente a subjetividade de um locutor em 

relação ao conteúdo de um enunciado. Desenvolver uma investigação sobre esse objeto de 

estudo proporcionará, por conseguinte, avançar as hipóteses sobre a descrição do dizer e do 

dito, ou seja, do funcionamento da linguagem. 

O corpus amplo desta pesquisa é composto de cento e sessenta (160) resenhas, 

coletadas em sete edições do Jornal de Resenhas (ISSN 1984-6282), da editora Discurso 

Editorial – USP, publicadas nos anos de 2009, 2010 e 2012, por um grupo de professores da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ao qual se 

juntaram outros docentes das universidades públicas federais de vários lugares do Brasil. 

Cabe observar que são textos escritos por professores de universidades brasileiras, e que 

muitos desses professores também ministram aulas em universidades estrangeiras. 

Em razão do amplo número de resenhas coletadas, adotamos como critério de 

seleção para as análises as resenhas de professores de diferentes componentes curriculares, 

bem como de professores de diferentes universidades do Brasil. Assim, obedecendo-se a esses 

critérios, fizemos uma triagem de 10 (dez) resenhas. Dentre esse número, catalogamos um 

total de 75 (setenta e cinco) recortes mais representativos das perspectivas de análise. Cada 

recorte encontra-se situado conforme as categorias de análises, definidas no capítulo das 

considerações de ordem metodológica.  

Cabe esclarecer que as 10 (dez) resenhas selecionadas se mostraram suficientes para 

chegarmos às conclusões desta pesquisa, visto que os textos são extensos e apresentam, de 

maneira reiterada, os mesmos fenômenos analisados. 

Para as discussões teóricas concernentes à Teoria da Argumentação na Língua, 

embasamo-nos em Ducrot (1994, 1987, 1988), Espíndola (2004), Nascimento (2005, 2009), 

Koch (2006a, 2006b) e outros que discutem a respeito da teoria em abordagem. A 

modalização é discutida sob os postulados de Castilho e Castilho (1993), Koch (2006b), 

Cervoni (1989), Nascimento (2009), Neves (2011a), Palmer (2011) e García Negroni (2011). 

Ainda servem de embasamento teórico, Foucault (2011), Bakhtin (2010a, 2010b), Marcuschi 

(2008) e outros para as formulações acerca do gênero discursivo resenha.  
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Referentemente à estrutura textual desta tese, convém notificar que ela está dividida 

em seis capítulos que apresentam conteúdos relacionados à introdução, aos aspectos teóricos e 

metodológicos, às análises e às considerações finais. 

Neste primeiro capítulo, esclarecemos pontos acerca do tema, dos objetivos, da 

hipótese, da justificativa, enfim, de todo o desenvolvimento da pesquisa. O segundo capítulo 

traz uma discussão sobre os trabalhos de Ducrot e colaboradores, acerca da Teoria da 

Argumentação na Língua. Essa teoria defende que a língua é essencialmente argumentativa. 

Não admite, por isso, a concepção de língua como um conjunto de estruturas e regras 

independentes de toda enunciação e contexto. Nesse sentido, ao usar a língua, o locutor deixa 

registrada sua subjetividade, ou seja, suas marcas pessoais que objetivam orientar conclusões. 

Logo, a língua é usada argumentativamente. 

Sequencialmente, no terceiro capítulo apresentamos os estudos sobre o fenômeno da 

modalização. Nesse capítulo, a partir de Castilho e Castilho (1993), Koch (2006b), Cervoni 

(1989), Nascimento (2009), Nascimento e Silva (2012), Neves (2011a) Palmer (2011) e 

García Negroni (2011), enfocamos detalhes sobre os conceitos de modalidade e de 

modalização; sobre modalização implícita e explícita; sobre a classificação dos modalizadores 

e sobre os elementos linguísticos modalizadores que permitem um locutor apresentar 

enunciados de modo a imprimir orientações conclusivas diversas em função de seu provável 

interlocutor. 

O quarto capítulo se constitui das considerações de ordem metodológica. Nesse 

momento, fazemos, primeiramente, uma descrição do corpus da pesquisa. Sequencialmente, 

relatamos a nossa trajetória de chegada ao Jornal de Resenhas, suporte de onde coletamos o 

objeto de estudo: resenhas acadêmico-científicas e, logo em seguida, apresentamos o histórico 

do Jornal de Resenhas. Continuando, expomos uma visão geral acerca dos gêneros 

textuais/discursivos, e, assim, estreitamos para as considerações sobre o gênero resenha como 

prática discursiva escrita no meio acadêmico. Encerrando este capítulo, apontamos as 

categorias de análises, instante em que descrevemos um conjunto de ações estabelecidas para 

efetivarmos as investigações do corpus da pesquisa.  

No quinto capítulo, o enfoque é dado às análises dos fragmentos textuais retirados 

das resenhas coletadas do Jornal de Resenhas. Ao final das análises de cada grupo de 

fenômeno discursivo, são feitas algumas discussões concernentes aos resultados obtidos. 

Essas discussões servem de base para as interpretações dos resultados, registradas nas 

considerações finais, último capítulo deste trabalho. 
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Para finalizar o trabalho, apresentamos as referências relativas às teorias e estudos 

consultados para as discussões de ordem teórica e, ainda, quatro anexos, a saber: ANEXO A: 

Recortes textuais – Jornal de Resenhas 2009; ANEXO B: Recortes textuais – Jornal de 

Resenhas 2010; ANEXO C: Recortes textuais – Jornal de Resenhas 2012 e ANEXO D: 

Resenhas na íntegra. 
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2 ARGUMENTAÇÃO E POLIFONIA 

 

A apresentação de um enunciado
1
 acontece de forma naturalmente argumentativa. 

Isso significa dizer, entre outras coisas, que os elementos linguísticos (marcas argumentativas) 

presentes no enunciado possibilitam ao interlocutor entrever o objetivo da interação. Logo, “a 

argumentação está naturalmente inscrita na língua”. Essa tese, premissa básica da Teoria da 

Argumentação na Língua, é defendida por Ducrot e colaboradores. 

Neste capítulo, aludimos aos trabalhos de Ducrot e colaboradores acerca da Teoria da 

Argumentação na Língua, doravante TAL, que não admite a concepção de língua como um 

conjunto de estruturas e regras desvinculadas da enunciação e do contexto de interação. Nesse 

sentido, ao usar a língua, o locutor deixa registrada sua subjetividade, ou seja, suas marcas 

pessoais que objetivam orientar conclusões. Logo, a língua é usada argumentativamente. Esta 

teoria também admite que a polifonia é constitutiva da linguagem, pois o nosso discurso está 

impregnado de vozes dos outros, as quais são introduzidas no discurso, com o intento de 

manobrar os propósitos da interação.   

É sobre esses aspectos que discorremos na seção seguinte. Para as discussões de 

cunho teórico, embasamo-nos em Ducrot (1994, 1987, 1988) e também nas contribuições de 

Espíndola (2004), Nascimento (2005, 2009), Koch (2006a, 2006b) e de outros estudiosos que 

discutem a teoria em foco. 

 

 

2.1 A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA: ENTENDENDO CONCEITOS 

 

Sempre que ocorre um processo de interação, em determinada língua, o locutor não 

apenas registra dados e informações, imprime, também, pontos de vista, posições e marcas 

subjetivas e, ainda, provoca ações. Fica claro, assim, que, para alcançar os objetivos em um 

evento interativo, o locutor utiliza estruturas linguísticas verbais, faz escolhas lexicais para 

evocar determinadas orientações conclusivas. 

O sentido de um enunciado, entretanto, não depende simplesmente da sua 

apresentação. É necessário observar que, se orientamos uma determinada conclusão, em 

contrapartida, a tarefa do interlocutor é identificar essa conclusão. Nesse sentido, em um 

                                                             
1 Segundo Ducrot (1987, p. 164), enunciado é a “manifestação particular, como a ocorrência hic et nunc de uma 
frase”. Mais adiante, faremos discussões mais abrangentes a respeito das concepções de frase e enunciado, 
bem como de significação e sentido. 
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processo interativo de comunicação, o locutor age em função do interlocutor, orientando os 

efeitos de sentido em razão de determinadas conclusões. Nesse exercício, o locutor imprime 

conclusões que se espera que sejam aceitas pelo interlocutor, não como forma de ativar 

futuras deliberações obrigatórias, mas como uma estratégia argumentativa para atingir o efeito 

de sentido orientado discursivamente. Isso se evidencia numa clara demonstração de que 

articulamos previamente um percurso para os nossos eventos de interação, que acontecem em 

qualquer âmbito sociointerativo, seja virtual, seja real.  

Utilizando-nos de recursos argumentativos, podemos dar ênfase, em maior ou menor 

grau, às orientações conclusivas para o nosso texto, ou seja, se queremos sugerir uma 

determinada conclusão para um enunciado, devemos procurar orientar tal conclusão. 

A tese de que a argumentação consiste de forma naturalmente imprescindível na 

língua, ou seja, a língua em si já suscita argumentação, é uma premissa básica da Teoria da 

Argumentação na Língua (TAL), defendida por Ducrot e colaboradores. Acerca dessa teoria, 

vejamos o que diz Nascimento (2009, p. 15): 

 
A Teoria da Argumentação proposta por Ducrot e colaboradores rejeita a 

concepção de língua como conjunto de estruturas e regras independentes de 

toda enunciação e contexto, negando a idéia de que a língua tem 
primeiramente uma função referencial e que o sentido do enunciado se 

julgue em termos de verdade ou falsidade.  

 

A língua, portanto, não pode ser definida como um conjunto de regras desprendidas 

do contexto, tampouco se deve considerar que ela serve apenas para constatar ou informar, 

apregoando o sentido em valores de verdade ou falsidade, pois, apesar de usarmos uma 

estrutura linguística verbal com regras e símbolos, realizamos enunciados, observando a força 

argumentativa que uma determinada palavra pode exercer dentro de um contexto de interação. 

A preocupação de Ducrot (1988), apesar de ser estruturalista, é mostrar que 

apresentar um enunciado é argumentar, pois o locutor usa a língua de forma a registrar, 

através da escolha do material linguístico, marcas pessoais que exprimem um subjetivismo 

que lhe é peculiar – o que se opõe à constatação de uma verdade ou de uma falsidade.  

Ao refletir sobre as marcas argumentativas, Nascimento (2009), didaticamente, 

sumariza o fato de um locutor escolher um termo e não outro para o que pretende dizer ou 

fazer. Para este autor, a escolha realizada, dentro das possibilidades que a língua oferece, 

deixa assinalado o ponto de vista do locutor sobre o objeto de sua interação. A subjetividade, 

portanto, está impressa em todos os processos de interação do locutor que, ao expressar-se, 

orienta o interlocutor a admitir a acepção proposta no(s) enunciado(s). 
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O objetivo geral da teoria de Ducrot é negar uma concepção tradicional de sentido 

arraigada aos termos verdade e falsidade. Associadas a essa concepção tradicional, 

distinguem-se três indicações de sentido do enunciado: objetivas, subjetivas e intersubjetivas, 

conforme se pode observar a seguir:  

 

La teoría que propongo está destinada a oponerse a la concepción tradicional 
del sentido. Generalmente en el sentido de un enunciado se distinguen tres 

tipos de indicaciones: objetivas, subjetivas e intersubjetivas. Las 

indicaciones objetivas consisten en una representación de la realidad, las 
subjetivas indican la actitud del locutor frente a la realidad y las 

intersubjetivas se refieren a las relaciones del locutor con las personas a 

quienes se dirige.
2
 (DUCROT, 1988, p. 49) 

 
 

Ducrot relata tais indicações de maneira crítica, na tentativa de destituir as distinções 

estabelecidas entre as mesmas. É, portanto, sobre as críticas de Ducrot a essas indicações que 

tratamos a seguir. 

 

 

2.2 AS INDICAÇÕES OBJETIVAS, SUBJETIVAS E INTERSUBJETIVAS: É POSSÍVEL 

DISTINGUI-LAS EM UM ENUNCIADO? 

 

Para situarmos a definição de cada uma das indicações tradicionais de sentido de um 

enunciado, partiremos de exemplos. Vejamos o seguinte enunciado: 

 

 

(1) Está frio lá fora. 

 

Neste enunciado (1), há um aspecto objetivo: descrever a condição do tempo – não 

está calor, não está ensolarado etc. – num determinado momento. Continuando, observa-se 

um aspecto subjetivo, que evidencia a atitude do locutor perante a condição do tempo: não 

suporto temperatura muito baixa; há ventos; está chovendo etc. Ou o contrário: não faz calor 

lá fora; lá fora está mais agradável do que aqui dentro etc. Finalmente, há uma indicação 

intersubjetiva, evidente no propósito comunicativo, que permite o locutor manifestar o seu 

                                                             
2
 A teoria que proponho está destinada a opor-se à concepção tradicional de sentido. Geralmente, no sentido 

de um enunciado se distinguem três tipos de indicações: objetiva, subjetivas e intersubjetivas. As indicações 
objetivas consistem em uma representação da realidade, as subjetivas indicam a atitude do locutor frente à 
realidade e as intersubjetivas se referem às relações do locutor com as pessoas a quem se dirige. (Tradução 
nossa) 
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desejo de não sair de casa, por exemplo, ou, ainda, conforme uma segunda orientação, propor 

ao interlocutor sair de casa, já que lá fora o clima está mais agradável. 

Vejamos outro exemplo (retirado do corpus desta pesquisa (CP) 
3
), através do qual se 

observam as mesmas indicações de sentido: 

 

(2) “O livro é notável [...].” (PRIORE
4
, nov, 2012, p.11) 

 

Assim como no caso precedente (exemplo 1), conforme a concepção tradicional de 

sentido, aqui criticada por Ducrot, no exemplo (2) se distinguem três tipos de indicações: 

 

a) Objetiva– que se refere à descrição do livro. Trata-se de uma representação da 

realidade. 

b) Subjetiva – que indica uma espécie de enlevo que a resenhista demonstra pelo 

livro. Indica a atitude do locutor perante a realidade. 

c) Intersubjetiva – que permite ao locutor propor ao interlocutor que, por exemplo, 

leia o livro, pois se trata de uma obra muito importante. Refere-se às relações do 

locutor com aquele(s) a quem se dirige. 

 

Analisando os exemplos (1) e (2), notamos que, conforme a concepção tradicional de 

sentido, os aspectos objetivos são chamados de denotação, enquanto os aspectos subjetivos e 

intersubjetivos são denominados de conotação. Ducrot (1988, p. 50) afirma que o objetivo de 

sua teoria é desfazer a separação existente entre conotação e denotação, tendo em vista as 

seguintes razões: 

 

No creo que el lenguaje ordinario posea una parte objetiva ni tampoco creo 

que los enunciados del lenguaje den acceso directo a la realidad; en todo 

caso no la describen directamente. A mi modo de ver, si el lenguaje 
ordinario la describe, lo hace por intermedio de los aspectos subjetivo e 

intersubjetivo. La manera como el lenguaje ordinario describe la realidad 

consiste en hacer de ella el tema de un debate entre los individuos.
5
 

                                                             
3 Usaremos CP sempre que mencionarmos um exemplo retirado do corpus da nossa pesquisa: Jornal de 
Resenhas. 
4
 Locutor da resenha A escravidão como norma, de onde foi retirado o enunciado. A referência completa se 

encontra informada no final do trabalho.  
5
 Não creio que a linguagem ordinária possua uma parte objetiva nem tampouco acho que os enunciados da 

linguagem deem acesso direto à realidade; em todo caso, não a descrevem diretamente. A meu modo de ver, 
se a linguagem ordinária a descreve, a faz por intermédio dos aspectos subjetivo e intersubjetivo. A maneira 
como a linguagem ordinária descreve a realidade consiste em fazer dela o tema de um debate entre os 
indivíduos. (Tradução nossa) 
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Retomando o exemplo (2), ao dizer que o livro é notável, o locutor descreve a obra, 

segundo a perspectiva tradicional de sentido. Mas, se o locutor descreve o livro, essa 

descrição pode estar relacionada ao fascínio pela obra e, sendo assim, o aspecto subjetivo é 

manifestado ao se proferir tal enunciado, pois se encontra intrínseco à estrutura linguística 

verbal. Dizer que o livro é notável é também permitir que o discurso seja direcionado no 

sentido de estimular os leitores da resenha, prováveis interlocutores, a fazer a leitura do livro; 

é permitir a conclusão segundo a qual a leitura do livro torna-se imprescindível. E isso está 

vinculado, efetivamente, ao aspecto intersubjetivo. “Resumiendo esta idea diré que para mí a 

la descripción (o sea el aspecto objetivo) se hace a través de la expresión de una actitud y a 

través también de un llamado que el locutor hace al interlocutor”
6
 (DUCROT, 1988, p. 51). 

Esta é a primeira razão apontada por Ducrot para negar a distinção entre os aspectos 

objetivos, subjetivos e intersubjetivos. A outra razão, articulada por esse autor, é expressa nos 

seguintes termos: “quisiera unificar los aspectos que he llamado subjetivo e intersubjetivo. 

Quisiera reducirlos a lo que llamo el valor argumentativo de los enunciados.”
7
 (DUCROT, 

1988, p. 51, grifos do autor). 

Os aspectos subjetivos e intersubjetivos de um enunciado não permitem ser 

observados de maneira distinta. Eles constituem um único acontecimento na própria acepção 

do enunciado. Da mesma forma, fica evidente que, na linguagem, não existe uma parte 

objetiva, tampouco os enunciados descrevem a realidade. 

A força argumentativa de um texto ou de um discurso fica refletida, portanto, na 

apresentação dos enunciados, que são constituídos de argumentatividade. E, 

consecutivamente, ao serem apresentados, os enunciados possibilitam a continuidade do 

sentido, numa determinada sequência discursiva possível e norteadora do percurso 

interacional. 

Partindo dessa constatação, verifica-se que, no exemplo (2), ao dizer que o livro é 

notável, a resenhista torna evidente que não está querendo expressar que se trata de uma obra 

destituída de significação, diminuta. Trata-se, na verdade, de uma obra de grande valor, 

expressiva, digna de leitura. Imprime-se, dessa forma, uma orientação para que se possa 

concluir que a leitura do livro é necessária, por exemplo. Nesse sentido, orienta-se o leitor 

para que sinta a necessidade de fazer a leitura do livro em relevo. “En resumen, el valor 

                                                             
6
 Resumindo esta ideia direi que para mim a descrição (ou seja o aspecto objetivo) se faz através da expressão 

de uma atitude e através também de um chamado que o locutor faz ao interlocutor. (Tradução nossa) 
7 Gostaria de unificar os aspectos que eu chamei de subjetivo e intersubjetivo. Gostaria de reduzi-los ao que 
chamo o valor argumentativo dos enunciados. (Tradução nossa)  
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argumentativo de una palabra es el papel que pueda desempeñar en el discurso.”
8
 (DUCROT, 

1988, p. 51). Por essa razão, o nível fundamental da descrição semântica é o valor 

argumentativo. Logo, “se podría sostener que las relaciones intersubjetivas no están sólo al 

lado, sino también en el fondo, en la base de datos aparentemente objetivos”
9
 (ANSCOBRE e 

DUCROT, 1994, p. 194 – grifos dos autores). 

 

O quadro seguinte apresenta um esquema que ilustra a concepção de Ducrot acerca 

das indicações subjetivas e intersubjetivas: 

 

QUADRO 1 – Indicações subjetivas e intersubjetivas 

 

   

   
 
 

valor 

argumentativo 
 

 

aspecto subjetivo  
 

        aspecto 

          descriptivo 

 

 

aspecto intersubjetivo 

(FONTE: Ducrot, 1988, p. 52) 

 

Esse gráfico demonstra que não há oposição entre as indicações subjetivas e 

intersubjetivas. Elas constituem o valor argumentativo dos enunciados.  O aspecto descritivo 

também não está em oposição aos aspectos subjetivos e intersubjetivos, mas, se existe, é em 

função deles. 

Dito isso, é necessário considerar, então, algumas noções semânticas implicadas na 

Teoria da Argumentação na Língua. Trata-se de entender a distinção entre frase e enunciado, 

bem como a distinção entre significação e sentido. As noções de enunciação, língua, discurso 

e texto são, também, conceitos-chave da TAL. Nesse ponto, julgamos oportuno revisitarmos o 

que dizem alguns estudiosos acerca de tais conceitos e, consequentemente, fazermos as nossas 

considerações sobre as referidas noções semânticas. Em vista disso, examinamos atentamente 

como essas concepções coagem entre si de forma extremamente necessária na TAL. 

 

                                                             
8
 Em resumo, o valor argumentativo de uma palavra é o papel que esta pode desempenhar no discurso. 

(Tradução nossa) 
9 se poderia sustentar que as relações intersubjetivas não estão somente ao lado, mas também no fundo e na 
base de dados aparentemente objetivos. (Tradução nossa) 
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2.3 FRASE, ENUNCIADO, SIGNIFICAÇÃO E SENTIDO: NOÇÕES SEMÂNTICAS 

 

Para iniciar as discussões que nos situam sobre as noções semânticas de frase, 

enunciado, significação e sentido, voltemos, então, ao enunciado que foi citado no exemplo 

(1): Está frio lá fora.  

Cada vez que um locutor colocar esse enunciado em cena, em seu discurso, usando 

exatamente a mesma estrutura linguística, não será o mesmo enunciado, serão enunciados 

diferentes.  

Para bem esclarecer essa formulação, suponhamos que alguém diga duas, três, quatro 

ou mais vezes, a mesma frase. Assim fazendo, não estará repetindo um mesmo enunciado e, 

sim, proferindo uma sucessão de enunciados que não se confundem, ou seja, são singulares. 

Tais sucessões são, portanto, as ocorrências possíveis de uma única frase. Para Ducrot, (1988, 

p. 53), “de esto resulta que el enunciado es una realidad empírica, es lo que podemos observar 

cuando escuchamos hablar a la gente”.
10

  

Conforme a concepção de enunciado, fica evidente que a frase funciona como a 

contrapartida para a realização de enunciado(s). Se o enunciado é a realidade empírica da 

frase, esta, por sua vez, é a entidade teórica, responsável pela construção dos mais variados 

enunciados. Nas palavras de Ducrot (1988, p. 53), a frase “es una entidad teórica. Es una 

construcción del lingüista que le sirve para explicar la infinidad de enunciados. Esto significa 

que la frase es algo que no puede ser observado: no oímos, no vemos frases. Solamente vemos 

y oímos enunciados”
11

 (1988, p. 53).   

Na Teoria da Argumentação na Língua, não há dúvidas, portanto, de que frase e 

enunciado apresentam características diferenciadas: a frase é uma entidade que pertence ao 

campo do abstrato, enquanto que o enunciado pertence ao campo do observável. Neste caso, 

convém salientar que uma língua pode ser definida como um conjunto de frases. Isso nos leva 

a verificar que as línguas são descritas a partir da descrição das frases dessas línguas.  

Para fundamentar o que dissemos, vejamos as palavras de Ducrot (1988, p. 56): “una 

lengua es un conjunto de frases. La descripción de una frase consiste en el cálculo de su valor 

semántico”.
12

 

                                                             
10

 Disto resulta que o enunciado é uma realidade empírica, é o que podemos observar quando escutamos 
pessoas falando. (Tradução nossa) 
11

 é uma entidade teórica. É uma construção do linguista que serve para explicar a infinidade de enunciados. 
Isto significa dizer que a frase é algo que não pode ser observado: não ouvimos, não vemos frases. Somente 
vemos e ouvimos enunciados. (Tradução nossa) 
12 Uma língua é um conjunto de frases. A descrição de uma frase consiste no cálculo de seu valor semântico. 
(Tradução nossa) 



27 
 

Uma vez estabelecida a diferença entre enunciado e frase, passemos a discutir a 

distinção entre significação e sentido
13

. Para tanto, recorremos mais uma vez ao exemplo (1). 

Ao dizer Está frio lá fora, o locutor pode estar querendo dizer muitas coisas que não estão 

expressas claramente na frase, mas que podem ser observadas a partir dela, quando de sua 

materialização em um discurso, na forma de enunciado. O locutor pode estar tencionando 

exprimir, por exemplo, o interesse de sair, porque o clima está agradável, porque lá fora não 

faz calor. Ou o contrário: pode estar querendo manifestar o desejo de não sair, porque lá fora a 

temperatura encontra-se muito baixa, porque o frio está insuportável, porque, quando faz 

muito frio, prefere agasalhar-se e não sair para lugar algum. Cada um desses possíveis 

sentidos, por sua vez, estão autorizados pela significação básica da frase “fazer frio em x”. 

O sentido de um enunciado está ligado diretamente à significação da frase, pois, a 

partir da significação, o sentido fica manifesto aos olhos do interlocutor, no uso que se é feito 

do enunciado, no discurso, ou seja, o interlocutor é orientado a uma conclusão a partir do 

enunciado que, por sua vez, possui uma significação básica relacionada à frase que o 

constitui. 

Tomemos um exemplo que pode tornar mais inteligível o que se observa sobre frase, 

enunciado, significação e sentido. Para tanto, considerando-se um contexto em que a 

responsabilidade é indispensável à realização de um bom trabalho, suponhamos as seguintes 

afirmações: 

 

(3) O funcionário foi um pouco responsável. 

(4) O funcionário foi pouco responsável. 

 

Esquematizando as afirmações (3) e (4) temos: 

 

 

X um pouco 

X pouco 

 

 

X um pouco traz, na sua significação, a noção de “um argumento que aponta a 

afirmação da totalidade”. Assim, o enunciado que tem como base essa esta frase aponta para a 

afirmação da responsabilidade, permitindo conclusões tais como: o funcionário deve ser 

mantido no seu trabalho; o funcionário não deve ser demitido etc. 

                                                             
13 Para Ducrot, significado e sentido são sinônimos. 



28 
 

X pouco, no entanto, aponta para uma conclusão negativa, ou seja, o enunciado que 

tem como base esta frase, imprime a negação da responsabilidade. As conclusões possíveis, 

nesse caso, podem ser: o funcionário não deve ser mantido no seu trabalho; o funcionário 

deve ser demitido etc. Vejamos um quadro elucidativo, por nós construído, no qual 

representamos os conceitos de frase, enunciado, significação e sentido: 

 

QUADRO 2 – Frase, enunciado, significação e sentido 

 
FRASE – X um pouco. 

ENUNCIADO – O funcionário foi um pouco 
responsável. 

SIGNIFICAÇÃO – um argumento que aponta 

para a afirmação (positiva) da totalidade. 

SENTIDO – Como o funcionário foi um pouco 

responsável, e isso aponta para o argumento de 

que houve algo de responsabilidade (afirmação 

da totalidade), deverá ser mantido na 
instituição; o funcionário não deve, portanto, 

ser demitido. 

SIGNIFICADO E SENTIDO – Realização da 
frase. 

FRASE – X pouco. 

ENUNCIADO – O funcionário foi pouco 
responsável. 

SIGNIFICAÇÃO – um argumento que 

aponta para a negação da totalidade. 

SENTIDO – Como o funcionário foi pouco 

responsável, e isso aponta para o argumento 

de que não houve responsabilidade (negação 

da totalidade), não deverá ser mantido na 
instituição; o funcionário deve, portanto, ser 

demitido. 

SIGNIFICADO E SENTIDO – Realização 
da frase. 

 

 

A partir das reflexões expostas e do quadro ilustrativo (Quadro 2), observamos que 

um enunciado possibilita dizer muito mais do que aquilo que se encontra expresso na 

estrutura linguística verbal. Por essa razão, dizemos que a frase guarda um valor semântico. O 

mesmo pode ser dito a respeito do enunciado que, ao ser realizado a partir da frase, é, 

também, revestido de valor semântico. Logo, segundo Ducrot (1988, p. 57), significação é o 

valor semântico da frase e sentido é o valor semântico do enunciado: “Por definición llamaré 

significación al valor semántico de la frase y sentido al valor semántico del enunciado (es 

decir, de la realización de la frase). La frase tiene pues una significación y el enunciado un 

sentido”.
14

 

                                                             
14 Por definição chamarei significação o valor semântico da frase e sentido o valor semântico do enunciado 
(quer dizer, da realização da frase). A frase tem pois uma significação e o enunciado um sentido. (Tradução 
nossa) 
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Outra formulação que favorece o entendimento acerca da noção de frase é a seguinte: 

“a significação da frase é, pois, somente uma construção teórica em vista do cálculo do 

sentido do enunciado [...]” (DUCROT, 1981, p. 234 – grifos do autor). 

Fica evidente, portanto, que não se pode confundir frase com o que se encontra 

expresso literalmente, ou seja, com o “sentido literal”. A significação de uma frase permite 

que o interlocutor possa compreender o sentido do enunciado que não está presente, 

necessariamente, no material linguístico utilizado pelo locutor, mas que é construído, ou seja, 

evocado a partir desse material linguístico. Dessa forma, embora a frase não possua sentido, 

ela permite a construção de sentidos, a partir de sua significação básica. 

 

 

2.4 TEXTO, DISCURSO, LÍNGUA E ENUNCIAÇÃO: OUTRAS NOÇÕES EM PAUTA 

 

Ao sermos indagados sobre o que entendemos a respeito da noção de texto, muitas 

ideias nos vêm à mente, mas a que parece ser mais enfática é a de texto impresso e constituído 

de elementos linguísticos verbais. Isso revela que, para muitos, texto é uma unidade 

estritamente linguística, uma proposta de comunicação materializada em palavras, para fins 

meramente comunicativos. E mais, para alguns, texto é somente o que está expresso através 

de palavras e impresso em papel, principalmente no suporte livro. Porém o texto, como 

unidade linguística, pode apresentar-se materializado em estrutura linguística verbal e/ou não-

verbal. Os sinais de trânsito, por exemplo, são textos não-verbais; as leis da nossa 

Constituição são elaboradas a partir de signos linguísticos; muitas propagandas são 

produzidas utilizando-se tanto do verbal quanto do não-verbal.  

Guimarães (1987, p. 13) considera “o texto como uma unidade empírica com começo 

meio e fim”.  Esta concepção nos faz perceber que um texto deve ter unidade, deve ser um 

todo organizado, investido de propostas semânticas e formais inteligíveis ao interlocutor. 

Assim, compreende-se o texto como “um discurso que se supõe ser objeto de uma única 

escolha, e cujo fim, por exemplo, já é previsto pelo autor no momento em que redige o 

começo [...]” (DUCROT, 1987, p. 166). 
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Todo discurso é constituído de uma cadeia de enunciados: “si tengo un discurso D, 

este puede fragmentarse en los enunciados e1, e2, e3 etc., y cada uno de esos enunciados es la 

realización de una frase”
15

 (Ducrot, 1988, p. 53). 

Para Guimarães (1987, p. 13), 

 

na relação com o discurso, o texto não é uma unidade de sua construção. A 
unidade de construção do discurso é o enunciado [...]. O enunciado, unidade 

do discurso, é enunciado por aparecer em um texto. Mas como unidade do 

discurso, os enunciados podem marcar diferentes posições do sujeito no 
texto. E os textos podem ser formados de enunciados de discursos diferentes. 

Assim, um enunciado em um texto é um correlato de um recorte discursivo 

no texto. E deste modo o texto é a relação de um conjunto de recortes 

discursivos. (grifo do autor) 

 

De tudo isso, percebemos, então, que um locutor discursa através de textos que 

pressupõem, na verdade, os discursos. Conclui-se, portanto, que o texto antecede e realiza o 

discurso, um fenômeno observável, constituído de uma sequência linear de enunciados (Cf. 

DUCROT, 1987). 

A língua, por sua vez, em nossos estudos, é concebida como um conjunto de frases: 

“definiré una lengua como un conjunto de frases. [...]. Describir una lengua es describir las 

frases de esa lengua […].
16

” (DUCROT, 1988, p. 56). Logo, o conjunto de frases de uma 

língua constrói o discurso, definido como um encadeamento de enunciados. 

 Alguns autores, a exemplo de Benveniste
17

, quando falam de língua, concebem-na 

como intrinsecamente ligada à sociedade. Assim, a língua é concebida como parte social, 

como mais que um instrumento de comunicação de informações, mais que uma ferramenta 

utilizada pelo homem para fazer constatações, pois admite relações humanas, permite o 

homem agir e interagir sobre e com o outro de forma intencionalmente influenciável e 

determinante a orientações conclusivas
18

. “Consideremos, portanto, que a língua interpreta a 

sociedade. A sociedade torna-se significante na e pela língua, a sociedade é o interpretado por 

excelência da língua” (BENVENISTE, 2006, p. 98). 

                                                             
15 Se tenho um discurso D, este pode fragmentar-se nos enunciados e1, e2, e3 etc., e cada um desses enunciados 
é a realização de uma frase. (Tradução nossa) 
16 Definirei uma língua como um conjunto de frases. [...]. Descrever uma língua é descrever as frases dessa 
língua. (Tradução nossa) 
17 Deixamos claro, porém, que as formulações e definições de língua postuladas por Benveniste (2006) não 
implicam, neste estudo, oposição e/ou contradição, nem mesmo incoerência ao que define Ducrot. 
18

 Não é preocupação da Teoria da Argumentação na Língua estudar a língua na perspectiva sociointeracionista, 
pois o semanticista está apenas preocupado em descrever a língua e não em estudá-la dentro de um contexto 
de uso. No entanto, o adendo realizado por Espíndola (2004 – ver mais à frente) de que o uso também é 
argumentativo permite-nos utilizar os pressupostos da TAL na descrição e análise de diferentes gêneros 
discursivos, conforme apresentaremos mais adiante. 
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Nesse sentido, língua e sociedade são instituições intimamente interligadas. A língua 

se configura como prática social instaurada no ser humano, como uma instituição produtiva 

de sentidos, significação, de enunciações não delimitadas tampouco determinadas nos mais 

diversos âmbitos sociais. 

Sobre a concepção de língua, Benveniste (2006, p. 99) faz a seguinte formulação: 

 

Se a língua é instrumento de comunicação ou o instrumento da comunicação, 

é porque ela está investida de propriedades semânticas e porque ela funciona 
como uma máquina de produzir sentido, em virtude de sua própria estrutura. 

E aqui estamos no âmago do problema. A língua permite a produção 

indefinida de mensagens em variedades ilimitadas. Esta propriedade única 
deve-se à estrutura da língua que é composta de signos, de unidades de 

sentido [...]. 

 
 

A sociedade se expressa de forma funcional, constrói, mantém e desfaz relações 

fazendo uso da língua, ou seja, a sociedade interage através da língua. E, nesse exercício de 

comunicação, de interação, de produção de sentido(s), língua e sociedade se revelam 

essenciais entre si, interpretam-se – uma se reflete na outra. E ambas evoluem 

ininterruptamente. 

Para finalizar a pauta das definições semânticas em jogo, na TAL, discutimos, a 

partir de então, a categoria que faz funcionar a língua, através da ação de produzir enunciados 

– a enunciação.  

Todas as vezes que realizamos um enunciado, estamos promovendo um evento 

categorizado de enunciação. Ducrot (1987, p. 168), em seus estudos, traz a seguinte 

formulação: 

 
O que designarei por este termo é o acontecimento constituído pelo 

aparecimento de um enunciado. A realização de um enunciado é de fato um 

acontecimento histórico: é dado existência a alguma coisa que não existia 
antes de se falar e que não existirá mais depois. É esta aparição momentânea 

que chamo de enunciação.  

 

Como se vê, a cada aparição de um enunciado, acontece uma enunciação única. 

Assim, sempre que um locutor faz uso da língua – mesmo que seja para apresentar enunciados 

de uma mesma frase – tem-se diferentes enunciações. Ainda podemos dizer que a enunciação 

é um fenômeno social, pois é na interação com o outro que se dá a aparição da mesma. Logo, 

o estilo, os recursos e os efeitos expressivos da enunciação são de caráter sociológico. Nesse 

sentido, Bakhtin (2006 [1979], p. 127) afirma que a real substância da língua se constitui 
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“pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações”. 

Bakhtin (2006 [1979], p. 160) considera que “a língua existe não por si mesma, mas 

somente em conjunção com a estrutura individual de uma enunciação concreta. É apenas 

através da enunciação que a língua toma contato com a comunicação, imbui-se de seu poder 

vital e torna-se uma realidade”. Logo, podemos afirmar que é na interação verbal que a língua 

se realiza. 

Todas as reflexões apresentadas, a partir das noções semânticas discutidas, levam-

nos a conceber que o funcionamento da nossa língua acontece nas relações sociais, nos 

processos interativos e que, ao apresentar um enunciado, o locutor orienta conclusões que 

podem ser admitidas (ou não) pelo interlocutor. Estas conclusões estão inscritas no próprio 

nível semântico do enunciado, ou seja, o enunciado é apresentado como sendo naturalmente 

argumentativo. Ao proferi-lo, o locutor deixa impresso o seu ponto de vista, a sua 

subjetividade, e direciona o discurso para determinadas conclusões (pretendidas ou não). As 

formulações descritas podem ser reforçadas evidenciando-se as palavras de Anscombre e 

Ducrot (1994, p. 18), que postulam que a argumentação está inscrita na própria língua: “la 

argumentación está inscrita en  la lengua, en las frases mismas”
19

.   

Espíndola (2004, p. 13-14) filia-se à tese supramencionada, fazendo-lhe um 

acréscimo:  

 

Filio-me à tese de Anscombre-Ducrot – a língua é fundamentalmente 

argumentativa – à qual faço um adendo: o uso também é argumentativo. 

Dessa forma reescrevo a tese original dos referidos lingüistas – a língua e o 
seu uso são fundamentalmente argumentativos. 

 

Conforme essa nova sistematização, tem-se a afirmação de que a argumentação não 

está inscrita somente na língua, mas também no uso que dela fazemos, ou seja, a língua deve 

ser estudada tendo em vista dois fenômenos síncronos: a estrutura e o uso. 

Nesse sentido, assinalamos que o adendo de Espíndola (2004) aos estudos de Ducrot 

e colaboradores, sobre a argumentação na língua, abre-nos um caminho mais amplo e, ao 

mesmo tempo, mais específico para as nossas discussões sobre os fenômenos discursivos no 

gênero resenha acadêmica. Isso significa dizer que, para as nossas discussões, traremos de 

Ducrot o que nos interessa: postulados de que a argumentação está naturalmente inscrita na 

língua; que os elementos linguísticos orientam conclusões possíveis de um enunciado – tudo 

                                                             
19  a argumentação está inscrita na língua, nas frases mesmas. (Tradução nossa)  
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isso em concordância com os objetivos da interação. No entanto, estudaremos 

argumentatividade e os fenômenos polifônicos, no gênero resenha, considerando o que afirma 

a autora mencionada: “a língua e o seu uso são fundamentalmente argumentativos”.  

Dito isso, fica registrado que nos interessa, em nossas abordagens e análises, um 

estudo sobre a língua, partindo da estrutura para o uso. Por outro lado, para chegarmos aos 

postulados de Espíndola, quando se chega à conclusão de que a argumentação está inscrita na 

língua e no uso que dela fazemos, imperativo se faz falarmos sobre a trajetória de construção 

da Teoria da Argumentação na Língua, na perspectiva de Ducrot e colaboradores. Passemos, 

pois, a examinar esse percurso. 

 

 

2.5 A CONSTRUÇÃO DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA (TAL): 

DESLOCAMENTOS, AJUSTES E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Para se chegar à conclusão de que “a língua é fundamentalmente argumentativa”, 

Ducrot e colaboradores fazem diversas formulações e reformulações que abrangem, 

inicialmente, quatro estágios evolutivos. Registre-se, porém, que os estudos sobre 

argumentação não estancaram no quarto estágio, pois, posteriormente a estes estágios, estudos 

continuaram sendo desenvolvidos e, atualmente, encontra-se em estádio de elaboração mais 

uma fase dos estudos sobre argumentação: a Teoria dos Blocos Semânticos (TBS).  

Anscombre e Ducrot (1994, p. 193) afirmam que todo o percurso dos estudos da 

argumentação na língua tem como base o “compromiso estructuralista de no describir la 

lengua como un medio de dar informaciones sobre el mundo, sino como un medio de 

construir discursos.
20

 

A seguir, em um quadro resumitivo, por nós construído, a partir dos estudos de 

Anscombre e Ducrot (1994), realizamos um breve passeio pelas investigações sobre a 

argumentação na língua. A sequência de etapas de investigação adotada foi a seguinte: 

Descritivismo radical; Descritivismo pressuposicional; A argumentação como constituinte da 

significação; A argumentatividade radical. Assim, observamos a evolução de um estágio para 

outro e suas implicações linguísticas. Nesse quadro, apresentamos, ainda, a Teoria dos Blocos 

Semânticos (TBS), discutida sob os pressupostos teóricos de García Negroni (2005).  

                                                             
20 o compromisso estruturalista de não descrever a língua como um meio de dar informações sobre o mundo, 
mas como um meio de construir discursos. (Tradução nossa)  
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QUADRO 3 – Fases da Teoria da Argumentação na Língua (TAL) 

DESCRITIVISMO RADICAL 

Anscombre e Ducrot (1994, p. 199) defendem as seguintes teses:  

i) os encadeamentos argumentativos do discurso estão fundamentados nos fatos que os 
enunciados explicitam;  

ii) as estruturas linguísticas realizadas pelos enunciados – as frases – funcionam, antes de 

tudo, como descrição de fatos;  
iii) as informações explicitadas pelos enunciados, por um lado provêm do valor semântico 

das frases (valor informativo) e, por outro lado, provêm do emprego eventual a este 

valor de leis discursivas que se referem à veiculação da informação. 

DESCRITIVISMO PRESSUPOSICIONAL 

É um ajuste da fase anterior, uma vez que a argumentatividade ainda estava presente no nível 

factual. A argumentação acontece tendo em vista a distinção posto/pressuposto e sua função no 

encadeamento dos enunciados, e não a partir de uma propriedade especificamente argumentativa 

inerente à semântica das frases. Ao selecionar um determinado fato, evidenciado pelo enunciado, o 

locutor direciona o interlocutor para a conclusão desejada. 

A ARGUMENTAÇÃO COMO CONSTITUINTE DA LÍNGUA 

Esse momento é considerado menos como um progresso do estágio anterior e mais como uma 

vereda que introduz a quarta fase. A ocorrência de enunciados com indicações factuais perdura 

nessa etapa, porém é considerado que os movimentos argumentativos originam-se a partir de 

determinados elementos linguísticos presentes na estrutura da frase. Começa-se a revelar que os 

elementos linguísticos que determinam e introduzem a argumentação são os conectores e 

operadores argumentativos, ou seja, esses elementos introduzem valores argumentativos na língua. 

Ducrot e colaboradores também identificam que, em todas as línguas, há elementos linguísticos 

responsáveis pela força argumentativa nos enunciados e, ainda, começam a observar que os sentidos 

dos enunciados são polifônicos, ou seja, em nossos eventos comunicativos há uma pluralidade de 

sujeitos presentes no próprio sentido do enunciado. Assim, pois, devemos distinguir os vários 

sujeitos presentes nos enunciados: o locutor enquanto tal (L), responsável pela ocorrência do 

enunciado; o sujeito empírico (SE), responsável pela produção do enunciado; os enunciadores (E), 

responsáveis pelos pontos de vista da enunciação. 

A ARGUMENTATIVIDADE RADICAL 

A argumentação está inscrita na própria língua. A conclusão de um enunciado se explica na própria 

forma linguística e a significação da frase contém, em si mesma, sinalizações que permitem ao 

interlocutor entrever as conclusões veiculadas pelo enunciado. Nessa fase, os autores apresentam os 

estudos que ficaram conhecidos como a Teoria dos Topoi. Os topoi atualizam a força argumentativa 

do enunciado, pois, através da evocação de um princípio geral, “enunciado-conclusão”, ativa-se a 

conclusão relativa ao enunciado proposto no momento da interação. Ao apresentar um enunciado, o 

autor coloca em cena o topos como argumento que justifica e garante a conclusão pretendida do 

discurso. A trajetória de todo discurso argumentativo é articulada pelos topoi, também considerado 

“suporte do discurso argumentativo”.  

TEORIA DOS BLOCOS SEMÂNTICOS 

Na fase mais recente da Teoria da argumentação na Língua, abandona-se o conceito de topos e 

passa-se a adotar uma teoria semântica não referencialista que radicaliza as noções básicas 

pertinentes às investigações sobre a argumentação na língua até então. Aqui, se afirma que a 

conclusão de um enunciado não está constituída pelas coisas, nem pelos fatos, nem pelas 

propriedades que ela denota, tampouco por topoi. A noção de argumentação está relacionada a 

encadeamentos discursivos. Os sentidos são caracterizados em termos de argumentação, ou seja, 

conforme a inserção dos enunciados em encadeamentos discursivos (Cf. NEGRONI, 2005). 
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Pelo quadro apresentado, é possível perceber que cada fase seguinte empreende um 

ajuste da fase anterior, isto é, novas descobertas advindas de investigações contínuas são 

transitadas para a fase seguinte. Esse passo a passo teve o objetivo de aprimorar, 

gradativamente, as sistematizações até, finalmente, se chegar à conclusão de que “a língua é 

fundamentalmente argumentativa”.  

Convém ressaltar que esta pesquisa observa como a polifonia de locutores funciona 

evocando diferentes efeitos de sentido no gênero resenha acadêmica. Por essa razão, justifica-

se uma abordagem mais ampla e mais profunda sobre o assunto (polifonia). Para tanto, mais 

adiante, construiremos uma seção para discutir a Teoria Polifônica de Ducrot.  

 

 

2.6 A TEORIA POLIFÔNICA DA ENUNCIAÇÃO 

  

Em sociedade, os sujeitos vivem em meio a uma multíplice variedade de textos e 

discursos, sejam falados ou escritos. Assim, decorre que leem, ouvem, observam, apreendem 

e interiorizam as vozes do outro, presentes na constituição desses textos. Naturalmente, esses 

discursos são introduzidos na fala, ou seja, um locutor produz enunciados, interage, provoca 

ações no(s) interlocutor(es) retomando o discurso do outro e entrelaçando-o à suas vozes, 

fazendo surgir um novo discurso. Isso significa dizer que, no discurso, faz-se ouvir diversas 

“vozes”, faz-se ouvir as vozes do(s) outro(s). Esse fenômeno costuma ser categorizado, por 

alguns estudiosos da linguagem, a exemplo de Ducrot, como polifonia enunciativa ou, ainda, 

como intertextualidade
21

, conforme a linguística textual. 

 À luz dessas informações, podemos considerar que a linguagem é construída a partir 

de discursos exteriores assimilados do meio social em que estamos inseridos. Esse discurso 

social coletivo, primeiramente, é interiorizado, tendo como alicerce os nossos conhecimentos 

prévios para, conseguintemente, ser exteriorizado durante as nossas interações. 

Sobre a apreensão da enunciação do outro, Bakhtin (2006 [1979], p. 153-154) tece as 

seguintes considerações: 

 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o 
que pode ser ideologicamente significativo tem sua apreensão no discurso 

interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 

privado de palavra, ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a 
sua atividade mental, o que se pode chamar o “fundo perceptivo”, é 

                                                             
21 Em nossos estudos, restringimo-nos à polifonia enunciativa, visto ser assim designada por Ducrot e 
colaboradores, na TAL. 
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mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 

com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. É no quadro 

do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua 
compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante. 

 

 

A palavra se apresenta dotada de dupla face: a do locutor e a do interlocutor. Desse 

modo, o sujeito sempre fala e/ou escreve, enfim, se expressa para o outro que interage e 

interioriza o discurso do falante. Somente assim se processa uma interação efetiva e eficaz: 

com a presença do outro e a partir da palavra do outro. 

Por ocasião desse acontecimento, as nossas palavras são passadas de “boca em 

boca”, ora conservando o mesmo tom, o mesmo conteúdo, ora expressas a partir de 

construções em que ocorre a fusão com as palavras do falante. O que temos que observar é 

que, de um jeito ou de outro, veiculam sentidos compartilhados pelo locutor. Não usamos a(s) 

palavra(s) do outro sem que caibam nos fins interativos que fazemos acontecer. As palavras 

do outro e as minhas palavras constituem o meu discurso, impresso de orientações 

conclusivas. Nesse sentido, Bakhtin afirma que 

 

o nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com 

algumas delas, fundimos inteiramente, a nossa voz, esquecendo-nos de quem 
são; com outras reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando aquelas 

como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das nossas 

próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas. (BAKHTIN, 2010b 

[1981], p. 223)  

 

Bakhtin propõe, portanto, que o discurso se materializa através da interação entre 

dois interlocutores ou mais, inseridos no contexto discursivo em que as palavras de um e de 

outro se encontram, se completam, se confundem e, por vezes, podem, inclusive, se chocar. 

Todas as formulações, aqui descritas, enfocam a pluralidade enunciativa. Esta, 

também concebida como pluralidade de vozes, foi muito discutida por Mikhail Bakhtin e 

Oswald Ducrot, que questionam a ideia da unicidade do sujeito e postulam que o discurso é 

constituído de vozes que se entrecruzam.  

Bakhtin (2010b), ao analisar os romances de Dostoiévski, é quem dá origem aos 

estudos polifônicos, quando traz o termo “polifonia”, utilizado para designar um tipo de 

composição musical em que diversas vozes se apresentam de forma independente. A polifonia 

constitui, assim, o caráter basilar dos romances de Dostoiévski, “o criador do romance 

polifônico” (BAKHTIN, 2010b [1981], p. 5).  
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O teórico russo, em sua obra “Problemas da poética de Dostoiévski” (2010b [1981]), 

coteja dois tipos de discurso: o discurso bivocal e o monovocal. Nessa perspectiva, segundo o 

estudioso, existem dois tipos de literatura: a literatura monológica – não polifônica –, em que 

se evidencia uma única voz (discurso monovocal) e a literatura polifônica, onde a voz do 

outro é identificada, mas não se funde com a voz do autor (discurso bivocal). 

Nas obras polifônicas, conforme Bakhtin (2010b [1981]), as várias vozes que as 

constituem se apresentam de forma explicitada, ou seja, as vozes de outrem se deixam 

perceber. Logo, os textos polifônicos caracterizam-se por serem constituídos de vozes que não 

se disfarçam, de vozes explícitas e distintas e, nesse caso, a evocação dos conteúdos é clara e 

simultânea; as vozes não se sobrepõem, apenas se acrescem com o objetivo de constituir o 

sentido do enunciado: “A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e 

a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental 

dos romances de Dostoiévski” (BAKHTIN, 2010b, p. 4 – destaque do autor). Propõe-se, 

assim, que, na literatura polifônica, as vozes do herói, do narrador ou das personagens não se 

subordinam, não se misturam, pois todos são sujeitos do discurso e, consequentemente, as 

suas vozes são plenivalentes, possuem “independência excepcional na estrutura da obra” 

(Ibidem, p. 5).  

A partir da noção bakhtiniana de polifonia, Oswald Ducrot principiou o 

desenvolvimento de uma teoria polifônica da enunciação. Porém, muito diferentemente de 

Mikhail Bakhtin, que usou a polifonia para estudos literários, Ducrot (1987, 1988) 

desenvolveu uma teoria polifônica da enunciação no campo da Linguística, ancorado na ideia 

de que em um único enunciado pode haver vários sujeitos que podem ser identificados através 

dos recursos linguísticos presentes no próprio enunciado. A partir de então, este autor adota o 

ponto de vista de que os próprios enunciados (e consequentemente todo discurso ou todo 

texto) são polifônicos; que o sujeito da enunciação não é único.  

Segundo Ducrot (1987, 1988), a origem da enunciação pode ser única, mas a 

enunciação é realizada tendo em vista vários sujeitos. Em outros termos, dizemos que a 

enunciação pode proceder de um único sujeito, mas o acontecimento enunciativo (a 

enunciação) põe em cena vários sujeitos. Nessa perspectiva, Koch (2006a, p. 63) afirma que 

“o termo polifonia designa o fenômeno pelo qual, num mesmo texto, se fazem ouvir „vozes‟ 

que falam de perspectivas ou pontos de vista diferentes com os quais o locutor se identifica ou 

não” (grifos da autora). Logo, em todo discurso sempre há diferentes vozes, quer sejam 

assimiladas ou não pelo locutor, que se apresenta como responsável por este discurso. 

Vejamos, a seguir, um exemplo: 



38 
 

(5) O jovem me disse: eu estou feliz. 

 

No enunciado (5), embora a enunciação proceda de um único sujeito, observamos a 

existência de duas vozes. O locutor, responsável por todo o enunciado, põe em cena um 

segundo locutor, que é responsável pelo segmento “eu estou feliz”. Logo, no enunciado (5) se 

fazem ouvir duas vozes distintas, referentes a dois seres diferentes, identificados pelas duas 

marcas de primeira pessoa: me (locutor responsável pelo enunciado como um todo) e eu 

(locutor responsável pelo segundo segmento: eu estou feliz). Como se observa, “é possível 

que uma parte de um enunciado imputado globalmente a um primeiro locutor seja, entretanto, 

imputado a um segundo locutor [...]” (DUCROT, 1987, p. 185). 

Segundo Carel (2011), a polifonia de Bakhtin é um fenômeno que está associado à 

alusão a vários conteúdos em um único enunciado, e a polifonia de Ducrot é um fenômeno 

que se refere à existência de diversos recursos enunciantes no interior da enunciação. Esta 

autora, ao se referir a essas “duas famílias” da polifonia, liga o nome de Bakhtin à “polifonia 

intertextual” e o nome de Ducrot à “polifonia semântica”. Sob essas concepções, a referida 

autora aponta a distinção entre “polifonia semântica” e “polifonia intertextual”: 

 

Elas se distinguem, por outro lado, pela maneira como o conteúdo 
suplementar é evocado e pela posição do locutor em relação a esse conteúdo. 

Quando a polifonia é semântica, a alusão a vários conteúdos é prefigurada na 

significação da frase enunciada e o locutor toma posição em relação a esses 
conteúdos; quando a polifonia é intertextual, a alusão a vários conteúdos 

decorre do fato de que o conjunto de palavras faz alusão a um conjunto 

passado, e o locutor toma somente posição em relação ao conteúdo 
proposicional do conjunto novo. (CAREL, 2011, p. 28) 

 

A polifonia, tratada por Ducrot, leva em consideração que em nossos discursos há 

uma pluralidade de sujeitos os quais devemos distinguir no próprio sentido dos enunciados. 

Esse autor identifica, portanto, diferentes indicações de sujeito: um locutor enquanto tal (L), o 

sujeito empírico (SE) e o enunciador (E). 

O locutor (L) é o sujeito responsável pela ocorrência do enunciado: “llamo locutor L 

a la persona presentada como responsable del enunciado”
22

 (DUCROT, 1988, p. 66). Esse 

locutor, segundo Ducrot (1987, p. 188), divide-se em dois seres do discurso, ambos 

constituídos no sentido do enunciado: “o „locutor enquanto tal‟ (por abreviação „L‟) e o 

locutor enquanto ser do mundo („λ‟)”. A partir dessa divisão, Ducrot (op. cit.) sublinha o 

caráter do “locutor enquanto tal”, ao postular que “L é o responsável pela enunciação, 

                                                             
22 chamo locutor L a pessoa que se apresenta como responsável pelo enunciado. (Tradução nossa) 
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considerado unicamente enquanto tendo esta propriedade”. O autor considera, nesse sentido, 

que L, tendo tão somente a ação de realizar o ato da enunciação, pode ser, inclusive, um ser 

diferente do autor efetivo do enunciado. Nas palavras de Carel (2011, p. 32), o locutor (L) 

“coloca os conteúdos no discurso ou o texto em curso”. Esta autora reflete ainda sobre o fato 

de o locutor (L), de forma indireta, assumir, concordar ou excluir a voz que carrega o 

conteúdo e o garante. 

Procedendo à caracterização dos locutores supracitados, Ducrot (1987, p. 188) diz 

que “λ é uma pessoa „completa‟ que possui, entre outras propriedades, a de ser a origem do 

enunciado [...]”.  

Retomando o enunciado (5), podemos dizer, assim, que esse enunciado tem origem 

no momento em que a voz representativa do pronome de primeira pessoa (eu, que remete a λ) 

foi enunciada. Não importa, portanto, o tempo, o contexto e nem quem, efetivamente, deu 

origem ao que viria ser a enunciação: “eu estou feliz”. O sujeito da origem de tal enunciação 

pode ser, de fato, o próprio locutor (L), ou não. Para que se diga “O jovem me disse: eu estou 

feliz”, é necessário que alguém (o próprio locutor ou outro ser) diga primeiramente: “eu estou 

feliz”. É esse ser que experimenta a alegria de estar feliz. A partir dessa primeira enunciação, 

origina-se outro enunciado: o enunciado (5), de responsabilidade de L. 

O sujeito empírico (SE) é aquele responsável pela produção do enunciado. Nas 

palavras de Ducrot (1988, p. 66): “el productor del enunciado es el sujeto empírico”
23

. A 

tarefa de determinar quem é o autor efetivo do enunciado, segundo Ducrot (1988), não é fácil. 

Porém, identificar o sujeito empírico e as condições externas à construção do enunciado não é 

objetivo do linguista semanticista. Este não está interessado em saber quem, de fato, produziu 

o enunciado. O que, na verdade, interessa ao semanticista é o sentido do enunciado. 

O sujeito empírico de um enunciado pode ser o próprio locutor (L), poder ser outro 

ser distinto do locutor, no entanto passivo de identificação e, ainda, pode ser um ser 

impossível de ser identificado. Quando um juramentista, durante o ato de uma colação de 

grau, por exemplo, profere o juramento, ele está apenas realizando a enunciação de um 

enunciado que não foi produzido, necessariamente, por ele. Acontece que lhe entregaram um 

texto já elaborado para que ele fizesse a ação de proferi-lo na posição de locutor.  Não há 

dúvida de que não foi ele o autor do texto, visto que se trata de um texto repetido, há muito, 

durante as solenidades de formatura dos mais diversos cursos superiores. Quem produziu o 

                                                             
23 o produtor do enunciado é o sujeito empírico. (Tradução nossa) 
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juramento? Fica, portanto, em muitos casos, difícil de identificar o sujeito empírico de um 

enunciado.   

 Os enunciadores (E), por sua vez, são os responsáveis pelos pontos de vista da 

enunciação, ou seja, não são responsáveis nem produtores reais do enunciado: “el enunciador 

no es ni el presunto responsable ni el productor real del enunciado, es el responsable de los 

puntos de vista presentados en el enunciado”
24

 (Ibid., p.66). 

Carel (2011, p. 32), ao fazer referência ao conceito de enunciadores de Ducrot, 

confere-lhes a qualidade de serem “essencialmente indivíduos, frequentemente descritos [...] 

como fontes dos conteúdos que eles garantem, isto é, como aqueles que crêem nesses 

conteúdos e por meio dos quais os conteúdos são levados ao locutor”. Sendo assim, os 

enunciadores estão sempre investidos do papel de orientar os pontos de vista afirmados no 

enunciado. 

Com fins didáticos, ilustramos, a seguir, os sujeitos do discurso supraexaminados, 

através de um quadro sumarizante, por nós construído, a partir dos estudos de Ducrot (1987; 

1988) e de Nascimento (2009):  

 

QUADRO 4 – Sujeitos da Enunciação 

 
 

 

Locutor (L) 

“Por definição, entendo por locutor um ser que é, no próprio sentido do 

enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém a 

quem se deve imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele que se 
refere o pronome eu e as outras marcas da primeira pessoa.” (DUCROT, 

1987, p. 182). O locutor é, portanto, aquele que se responsabiliza pela 

estrutura linguística constituinte (material linguístico) do enunciado. 

Locutor enquanto ser 

do mundo („λ‟) 

Este locutor responde pela origem do enunciado. Conforme Ducrot 
(1987), λ é o ser designado pelo pronome eu; é ele (λ) que tem o exercício 

de experimentar tristeza, alegria, desejo, decepção, raiva etc.  

 

Sujeito Empírico (SE) 

Concebido como o autor empírico, produtor efetivo do enunciado, nem 

sempre possível de ser identificado. O autor do enunciado tanto pode 
coincidir com o locutor, como pode ser um sujeito não acessível

25
. 

 

 
 

Enunciadores (E) 

“Os enunciadores (E) são pontos de vista que o locutor apresenta em seu 

discurso, assumindo determinadas posições a respeito desses 
enunciadores.” (NASCIMENTO, 2009, p. 22). Logo, os enunciadores são 

os sujeitos que se expressam através da enunciação, “[...] sem que para 

tanto se lhe atribuam palavras precisas; se eles „falam‟ é somente no 

sentido em que a enunciação é vista como expressando o seu ponto de 
vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas 

palavras.” (DUCROT, 1987, p. 192). 

                                                             
24

 O enunciador não é nem o suspeito responsável nem o produtor real do enunciado, é o responsável pelos 
pontos de vista apresentados no enunciado. 
25 O semanticista está preocupado em descrever o que diz o enunciado, seus aspectos semânticos, a orientação 
conclusiva, o sentido. Assim, o que interessa é o que está no enunciado e não quem o produziu, conforme 
sugere Ducrot (1988). 
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Vejamos um enunciado no qual observamos os sujeitos da enunciação: 

 

(6) O livro pode ganhar em unidade, mas perde em sinceridade. (Jornal de 

Resenhas, 2001, vol. II, p. 1077) 

 

No enunciado (6), temos: 

 Um locutor enquanto tal (L), aquele que se responsabiliza pela estrutura 

linguística constituinte (material linguístico) do enunciado, portanto 

responsável pelo enunciado como um todo. 

 Quatro enunciadores – pontos de vista – que o locutor apresenta em seu 

discurso e evocados pelo operador argumentativo mas: 

E1 – O livro pode ganhar em unidade. 

E2 – O livro é bom, merece ser lido. 

E3 – Mas perde em sinceridade. 

E4 – O livro não é bom, não merece ser lido. 

 

 O sujeito empírico – produtor efetivo do enunciado. Aqui, possível de ser 

identificado, pois se trata do autor da resenha, Rodrigo Lacerda. 

  

Importante destacar que, para Ducrot, o autor do enunciado é um “ser que não deve 

ser levado em conta por uma descrição lingüística preocupada somente com indicações 

semânticas contidas no enunciado.” (1987, p. 162). Adotando-se este ponto de vista, 

constatamos que há dois sujeitos relevantes na Teoria Polifônica: o Locutor (L) e o 

Enunciador (E).  

A aceitação desse postulado remete-nos ao fato de que, na Semântica Argumentativa, 

não interessa a autoria dos enunciados, visto que o importante, no discurso, é quem se 

apresenta como responsável pelo enunciado, além da conclusão orientada através do material 

linguístico, e não quem o produziu, ou em que contexto e circunstância o enunciado foi 

produzido.  

Locutor e enunciador são sujeitos distintos, isto é, “os enunciadores não se 

confundem automaticamente com o locutor.” (DUCROT, 1987, p. 142). O locutor cumpre a 

tarefa de apresentar o enunciado que fica destinado a manifestar os pontos de vista (os 

enunciadores). Nas palavras de Ducrot, “o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, 

através deste, a enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes.” (1987, p. 

193).  
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Esses pontos de vista são, na verdade, o cerne das discussões que dão relevo à 

polifonia de enunciadores, considerada por Ducrot, a segunda forma de polifonia. Nas seções 

seguintes abordamos as formas de polifonia sistematizadas por Ducrot, designadas de 

Polifonia de Locutores e Polifonia de Enunciadores. 

 

 

2.6.1 Polifonia de locutores 

 

Ao apresentar um enunciado, o sujeito falante se dá a conhecer como único, mas não 

se pode dizer que o seu discurso é constituído por uma única voz – há locutores distintos. Sob 

esse enfoque, dizemos que o enunciado é constituído de discursos que se fundem, ou seja, de 

um trançar de vozes, de diálogos que se entrecruzam.   

Na polifonia de locutores há uma enunciação dupla, isto é, em um enunciado dois 

locutores distintos se responsabilizam pelo enunciado e se subordinam casualmente. 

Retomando mais uma vez o exemplo (5) O jovem me disse: eu estou feliz, 

constatamos a presença de dois locutores (L1 e L2). Nesse exemplo, o eu e o me marcam dois 

locutores em 1ª pessoa. O me é atribuído a um locutor responsável pelo enunciado como um 

todo e o eu é atribuído a outro locutor. Ressaltamos que esse exemplo não se trata de dois 

enunciados sucessivos ou distintos, mas se constitui em um único enunciado de enunciação 

dupla. O primeiro locutor L1 = (me) é o responsável pelo enunciado como um todo e o 

segundo locutor L2 = (eu) é a quem se atribui o relato “eu estou feliz”. 

Assim, em um enunciado, é possível perceber uma hierarquia entre locutores: no 

exemplo (5) há um locutor (L1) que, além de ser responsável pelo enunciado como um todo, 

põe em cena aquele a quem lhe é atribuída a tarefa de ser o responsável pelo segmento “Eu 

estou feliz”.  

 

Esta possibilidade de desdobramento é utilizada não somente para dar a 
conhecer o discurso atribuído a alguém, mas também para produzir um eco 

imitativo [...] ou para apresentar um discurso imaginário [...]. O mesmo 

desdobramento do locutor permite ainda a alguém fazer-se o porta-voz de 

um outro e empregar, no mesmo discurso, eus que remetem tanto ao porta-
voz, quanto à pessoa da qual é porta-voz. (DUCROT, 1987, p. 185 – grifo do 

autor). 

 

Na própria terminologia polifonia de locutores está intrínseca a ideia de pluralidade 

de vozes, pluralidade de locutores ou pluralidade de responsáveis presentes no discurso.  
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Para se identificar a presença de outras vozes em um enunciado, existem 

determinados recursos indicativos de polifonia de locutores. Podemos citar como exemplos: 

o discurso relatado em estilo direto, as ocorrências colocadas entre aspas, as citações e o 

arrazoado por autoridade (uma das formas de argumentação por autoridade). 

No discurso relatado em estilo direto, faz-se conhecer as palavras pertencentes ao 

autor do discurso, ou seja, deixa-se claro para o interlocutor que acontece uma mudança de 

locutor e que as palavras expressas não são de autoria de quem se apresenta como responsável 

pelo discurso (que pode admiti-las ou não) e, sim, de outro locutor. Logo, uma das finalidades 

é indicar que não se está utilizando as suas próprias palavras, mas as de outrem.  

O fenômeno, concebido como discurso relatado
26

, pode ser produzido tanto em relato 

em estilo direto (doravante RD), onde se devem encontrar, no mínimo, dois locutores 

distintos, quanto em relato em estilo indireto (doravante RI). 

Vale salientar que, para Ducrot (1987), apenas o relato em estilo direto é considerado 

polifonia de locutores
27

. O relato em estilo indireto, apesar de ser um discurso citado, não é 

considerado, por este autor, um caso de polifonia de locutores, visto não apresentar dupla 

enunciação.  

Para Bakhtin (2006, p. 150), “discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação 

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

a enunciação.” Essa concepção define bem o discurso relatado, pois, sendo relatado, o 

discurso torna-se um discurso construído no e sobre o discurso, uma enunciação na e sobre a 

enunciação. A seguir, tratamos, de forma mais minudenciada, aspectos peculiares a cada 

estilo do discurso relatado: estilo direto e estilo indireto. 

 

 

2.6.1.1 Discurso relatado em estilo direto versus Discurso relatado em estilo indireto 

 

Como já afirmamos, o discurso relatado apresenta-se ora em relato em estilo direto, 

ora em relato em estilo indireto. Aquele traz à tona as palavras do outro, em forma de 

reprodução, ou seja, acontece uma espécie de narração “precisa”, “fiel” do discurso alheio, 

respeitando-se, inclusive, a estrutura linguística verbal. Dessa forma, o locutor responsável 

pelo discurso (L1) traz para o seu discurso palavras de L2, L3, L4 etc., ora se isentando da 

                                                             
26

 Ducrot (1987) faz uso da nomenclatura relato em estilo direto (RED). Aqui, para falar sobre o que Ducrot 
chama de relato em estilo direto, usaremos apenas relato direto (RD) e, para relato em estilo indireto, 
usaremos apenas relato indireto (RI). 
27 Adiante, empreenderemos uma discussão acerca dessa postulação de Ducrot. 



44 
 

responsabilidade das palavras empregadas (entre aspas ou com o uso do travessão) em seu 

discurso, ora se reconhecendo responsável pelo que o outro diz.   

No discurso relatado em estilo indireto (RI), por sua vez, as palavras alheias não são 

reproduzidas nem narradas de maneira fiel (não ocorre uso de aspas nem de travessão), porém 

o locutor pode ser identificado no discurso, como sugere Nascimento (2009). Assim, sob essa 

formulação definicional de RI, dizemos que o locutor (L1) caracteriza-se como porta-voz do 

discurso alheio, muito embora se possa afirmar que esse discurso, naturalmente, pode ser o 

discurso que o próprio locutor adotaria como sendo seu discurso ou, em outros casos, pode 

também acontecer que o locutor apresente o discurso alheio, em forma de RI, como um 

rechaço, como uma voz inadmissível. 

Ducrot (1987, p. 186) diz que há duas características peculiares referentes ao estilo 

direto: “a primeira, que ele tem por função informar sobre um discurso efetivamente realizado 

[tenu]. A outra, que ele contém em si mesmo os termos de um discurso suscetível de ser 

realizado [tenu] por um locutor diferente daquele que faz o relato” (grifos do autor). Essa 

afirmação sugere-nos entender que o discurso já realizado em outra situação (“efetivamente 

realizado”) pode ser, por um lado, um discurso investido de poder, seja porque dele se podem 

extrair conclusões imprescindíveis ao propósito de comunicação, seja porque foi dito por 

alguém em quem, discursivamente, se credita confiança. No entanto, por outro lado, pode ser 

um discurso considerado inadmissível. 

Quanto ao caráter de ser admissível, pode-se dizer que esse discurso foi realizado por 

ser exatamente ele e não outro que tem a competência de fundamentar, firmar e justificar as 

palavras de L1. Concernente ao caráter de ser inadmissível, observa-se que, mesmo assim, é 

esse discurso que servirá para fortalecer, por exemplo, uma afirmação contrária ao discurso de 

L1. 

Entre esses tipos de discurso existe uma diferença apontada por Ducrot (1987, p 

187):   

 
A diferença entre estilo direto e estilo indireto não é que o primeiro daria a 

conhecer a forma, o segundo só o conteúdo. O estilo direto pode também 

visar só o conteúdo, mas para fazer saber qual é o conteúdo, escolhe dar a 

conhecer uma fala (ou seja, uma sequência de palavras, imputada a um 
locutor). É suficiente, para ser exato, que este manifeste efetivamente certos 

traços salientes da fala relatada [...]. Porque o estilo direto implica fazer falar 

o outro, atribuir-lhe a responsabilidade das falas, isto não implica que sua 
verdade tenha uma correspondência literal, termo a termo. 
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Relativamente às palavras de Ducrot, a diferença entre relato em estilo direto e relato 

em estilo indireto está no fato de que, naquele, a fala é imputada a um locutor, ou seja, o 

locutor existe. Conquanto, no relato em estilo indireto existe a voz do outro, mas não há, de 

fato, um segundo locutor, já que para o autor este não é um caso de dupla enunciação. Daí a 

afirmação de Ducrot de que o relato em estilo indireto não é consagrado como uma forma de 

polifonia de locutores.  

Nascimento (2009), ao estudar a argumentação na notícia jornalística, constata que, 

no RD, L1 se distancia do relato dos outros locutores evidenciados em sua fala, ou seja, na 

notícia jornalística, o locutor responsável pelo enunciado como um todo não assimila ou não 

se compromete com o discurso de L2, L3 etc. Concernente ao RI, Nascimento (ibidem) 

verifica que, ao trazer a voz do outro de forma indireta, o locutor (L1) toma para si o discurso 

alheio, responsabilizando-se pela fala do outro, em maior ou menor intensidade.  

A adoção destas perspectivas, relativizadas por Nascimento, na notícia jornalística, 

pressupõe que, quando o locutor traz a voz de outro para o seu discurso, observa-se uma 

questão de maior ou menor comprometimento, uma assimilação ou um distanciamento do 

dizer do outro. Cabe, portanto, observar que assimilação e distanciamento são termos que 

definem pontualmente um e outro discurso – assimilação está para o discurso relatado em 

estilo indireto e distanciamento está para o discurso relatado em estilo direto. Nas palavras de 

Nascimento (2009, p. 27): 

 

No estilo direto, o locutor responsável pelo discurso (L1) não se compromete 

com o discurso dos outros locutores introduzidos em seu discurso, uma vez 

que não assume a responsabilidade pelo relato dos outros locutores. No 
indireto, por sua vez, L1 se compromete com os relatos dos outros locutores, 

porque torna seu o discurso do outro, incorporando as palavras alheias e 

deixando de sinalizá-las (com aspas ou travessão) como tal. Logo, trata-se de 
uma questão de maior ou menor comprometimento, já que no estilo indireto 

há uma assimilação e, no direto, um distanciamento das palavras do outro. 

 

 
 

Na visão de Nascimento (2009), ao analisar a notícia jornalística, no discurso direto, 

atribui-se a responsabilidade de uma parte da fala a outro locutor, pontuando, dessa forma, um 

maior distanciamento do ato de fala, enquanto que, no discurso indireto, a fala do outro é 

integrada à fala do eu, evidenciando, portanto, um menor distanciamento ou assimilação das 

palavras do outro. Porém, em recentes estudos desenvolvidos pelo projeto ESAGD, as 

análises dos últimos corpora mostram que “maior distanciamento” e “menor distanciamento” 
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não caracterizam estilo direto e estilo indireto, respectivamente. O que se verifica, na verdade, 

é que 

 

a assimilação, o distanciamento e a avaliação do discurso relatado, por parte 

do locutor responsável pelo discurso, dão-se muito mais pela presença de 

outros elementos linguístico-discursivos, como as aspas de diferenciação, os 
verbos dicendi, entre  outras estratégias linguístico-discursivas, do que pelo 

fato de esse discurso ter sido apresentado em um ou outro estilo 

(NASCIMENTO, 2014, p. 8 ) 

 

Assim, o fato de um determinado discurso ser apresentado em estilo direto ou em 

estilo indireto não revela necessariamente distanciamento ou assimilação do locutor em 

relação ao discurso relatado. “No entanto, em ambos os casos, podemos considerar que ocorre 

polifonia de locutores, já que L1 atribui o discurso relatado a outro ser do discurso, 

explicitamente identificado e mostrado no próprio sentido do enunciado” (NASCIMENTO, 

2014, p. 9). 

Resumidamente, dizemos que Ducrot (1987) reserva o fenômeno da polifonia de 

locutores somente na ocorrência do RD, pois, no RI, o locutor, responsável pelo discurso 

como um todo, é porta-voz da palavra alheia e, assim sendo, não há dupla enunciação. 

Nascimento (2014), em nosso ponto de vista, atravessa o postulado de Ducrot, visto deixar 

claro que, em ambos os casos de relatos, as vozes do outro pertencem a um segundo locutor. 

Tais vozes, circunscritas direta (sinalizadas com aspas ou travessão) ou indiretamente (não 

sinalizadas) em um enunciado pertencem, de fato, a outro locutor (L2, L3, L4 etc.), 

possivelmente identificado no texto. Nesse sentido, não somente o RD é um fenômeno de 

polifonia de locutores, conforme afirma Ducrot (1987), mas também o RI (Nascimento 2014), 

já que, neste último, igualmente é possível identificar um segundo locutor (L2) explicitamente 

identificado no texto e cuja voz é expressa por L1 que, naturalmente, pode assimilá-la como 

sua, “apagando, na maior parte das vezes, as marcas dêiticas alheias” (NASCIMENTO, 2014, 

p. 9) 

E, como forma de evidenciar que o locutor colocou em cena outra voz e que ocorreu, 

portanto, a mudança de locutores no texto, alguns recursos linguísticos são adotados na língua 

escrita. “As marcas mais comuns são o travessão, as aspas, os dois pontos, os verbos dicendi 

[...]” (NASCIMENTO, 2009, p. 24 – grifos do autor), conforme se pode ver no exemplo que 

segue. 
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(7) Numa tarde de verão, uma nuvem pesada e escura sombreou o lago. O verão 

traz tempestades, e o lago retirou-se para o seu próprio fundo, já sabendo o que 

viria. Nada havia a fazer, cada ser tem sua força. A nuvem escura despejou-se 

sobre o lago, abundante e grossa, acompanhada de ventos e raios. O lago 

encrespou-se, recebeu o que tinha de receber, e pôde ver, do fundo, sua bela 

nuvem desmanchar-se. 

– Ah! Vento, por que desmanchaste a minha nuvenzinha? A que outra beleza 

poderei dar minha superfície? A quem posso amar? – choramingou o lago. 

O vento assobiou e riu: 

 – Lago, não sabes que as nuvens são passageiras, principalmente, essas mais 

fofinhas? Muitas outras virão, não choramingues. O que se perde também se 

repõe de algum modo.  (ANDRADE, 2005, p. 58) 

 

Nesse exemplo (7), existem três locutores: L1(a autora do texto, responsável pela 

fábula), L2 (o lago, personagem animado) e L3 (o vento, personagem animado). No primeiro 

relato, observamos que o discurso de L2 é diferenciado do discurso de L1, a partir do uso do 

travessão. Nesse caso, não aparecem os dois pontos, como ocorre quando se marca a 

introdução do discurso de L3, que tem sua fala introduzida pelo uso dos dois pontos e do 

travessão. Os discursos de L2 e de L3 aparecem em relato direto, ou seja, as palavras destes 

locutores são reproduzidas ipsis litteris. 

A seguir, temos um exemplo de discurso direto em que não aparece o uso do 

travessão, apenas o uso dos dois pontos e das aspas como estratégia para introduzir o discurso 

do outro, e, por assim dizer, indicar a mudança de locutores. 

 

(8) O sentido de sua visita era claro em seus pronunciamentos: “O destino do artista 

arranca-lhe gritos, seja de prazer ou de dor. Mas é o destino do mundo quem 

escolhe a linguagem desses gritos.” (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, p. 2163) 

 

No enunciado do exemplo (8), observamos dois locutores: L1 (Edson Rosa da Silva), 

o locutor da resenha e L2 (André Malraux), locutor do livro resenhado. No primeiro segmento 

do enunciado (identificado pelo não uso das aspas), o discurso é de total responsabilidade de 

L1. No segundo segmento (identificado pela presença de aspas e dois pontos), o discurso 

pertence a L2. O discurso de L2 constitui-se, portanto, em relato em estilo direto. Através do 

uso dos dois pontos e das aspas, L1 traz L2 para corroborar o seu discurso. Ainda podemos 

dizer que são as palavras de L2 que tornam mais verificável o discurso de L1. 

Em se tratando do uso das aspas, julgamos importante esclarecer que, além de 

assinalar a presença de um segundo locutor – a exemplo da ocorrência em (8) – elas servem, 

também para dar a conhecer um distanciamento do locutor responsável pelo discurso como 

um todo (L1) com relação ao discurso de L2, L3 etc. 
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Koch (2007, p. 69), ao falar das aspas, diz que Authier-Revuz distingue diversas 

funções das mesmas, na operação de distanciamento: 

 

aspas de diferenciação (para mostrar que nos distinguimos daquele(s) que 

usa(m) a palavra, que somos “irredutíveis” às palavras mencionadas; de 

condescendência (para assinalar uma palavra que se incorpora 
“paternalisticamente”, por saber que o interlocutor falaria assim); 

pedagógicas (no discurso de vulgarização científica, que assinalam, 

freqüentemente, o uso de termos ou expressões vulgares como um passo 
intermediário para permitir o emprego posterior da palavra “verdadeira”, 

“correta”, à qual o locutor adere); de proteção (para mostrar que as palavras 

ou expressões usadas não são plenamente apropriadas, que estão sendo 
empregadas no lugar de outras, constituindo, muitas vezes, metáforas 

banais); de ênfase (de insistência); de questionamento ofensivo ou irônico 

(quanto à propriedade da palavra ou expressão empregada pelo interlocutor 

por prudência ou por imposição da situação). 
 

 

De modo frequente, “as palavras entre aspas são marcadas como pertencentes a um 

discurso outro; por isso, o contorno que elas traçam no discurso é revelador daquilo que o 

discurso tem a demarcar como „outro‟ em relação àquilo em que ele se constitui” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 118). Dessa forma, as vozes do “outro” ficam claramente demarcadas pelas 

aspas – não se confundem com o discurso de L1. 

Ainda sobre as aspas, Authier-Revuz (1998, p. 118) diz que no discurso científico as 

aspas ocorrem exercendo, paralelamente, dupla função: sobre palavras científicas e sobre 

palavras correntes. Ao falar com palavras científicas, o locutor tem a consciência de que não 

são as palavras dos leitores – são palavras de especialistas. Por outro lado, ao falar com 

palavras correntes, o locutor sabe que fala com as palavras dos leitores – são palavras do 

cotidiano e não da Ciência.  

Os dois discursos (o da Ciência e o dos leitores), ao se apresentarem 

simultaneamente, na verdade, encadeiam-se, referem-se, reforçam-se e, ainda mais, 

constituem-se como partes que se complementam no decorrer da progressão textual. Não 

obstante, são discursos que se distanciam, ou seja, ora o discurso científico se afasta do 

discurso do interlocutor, ora este se distancia do discurso da Ciência. 

 

É, então, ora a palavra científica que é designada como corpo estrangeiro 

relativamente à “língua” suposta do receptor, ora, ao contrário, as palavras 

familiares que suscitam uma tomada de distanciamento em relação à 
“língua” científica. Isso quer dizer que a dupla alteridade que marca o 

discurso da D.C. não é “adição” de dois exteriores, mas um contínuo retorno 
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da relação exterior/interior a seu contrário. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 

118 – grifos da autora) 

 

 

Pelo retrospecto feito, pode-se entrever que as aspas permitem o locutor utilizar-se 

do discurso do outro de forma que, mesmo numa estreita relação com o discurso do locutor, 

esses discursos não podem ser colocados em condição de igualdade, ou seja, não ocorre uma 

relação uniforme entre ambos os discursos, pois as aspas se apresentam para lembrar ao leitor 

que o discurso não é de autoria do locutor – há um segundo locutor presente na enunciação. 

Esse segundo locutor também pode ser observado no exemplo, a seguir: 

 

(9) O romance, observou Walter Benjamin, convida o leitor a refletir sobre o sentido 

de uma vida. (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, p. 2134) 

 

No exemplo (9), observamos um discurso relatado em estilo indireto. O discurso de 

L2 (Walter Benjamin), introduzido pelo verbo dicendi “observou”, é posto em cena por L1, o 

locutor responsável pelo enunciado como um todo (Davi Arrigucci Jr.). O segundo locutor é 

identificado no discurso, embora não apareçam aspas nem dois pontos. Nesse caso, o discurso 

de L2 não é reproduzido fielmente, uma vez que suas palavras são integradas ao próprio 

discurso de L1. 

O que se verifica é que, ao ser construído, o RI não apresenta algumas partes 

constitutivas da fala do outro, ou seja, a fala do outro não é literalmente transposta para o 

enunciado. Algumas “abreviações, elipses, etc., possíveis no discurso direto por motivos 

emocionais e afetivos, não são admissíveis no discurso indireto por causa da sua tendência 

analítica” (BAKHTIN, 2006, p. 165). Vejamos o seguinte RI: 

 

(10) Daniel Filho define a busca da narrativa verossímil como essencial ao sucesso 

de um produto de teledramaturgia. (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, p. 2160) 

 

No exemplo (10), caso fosse trazido em relato direto, possivelmente teríamos a 

seguinte fala
28

: “*A busca da narrativa verossímil é essencial ao sucesso de um produto de 

                                                             
28

 Essa fala é uma interpretação possível, ou seja, não consideramos, necessariamente, a enunciação do 
segundo locutor. Em alguns casos, essa possível interpretação torna-se ainda mais difícil, uma vez que, ao se 
transpor um discurso direto para o indireto, ocorre que podem ser apagados alguns elementos do discurso 
alheio, podem ocorrer, ainda, as elipses e as abreviações. É por isso que Ducrot (1987) não considera o relato 
em estilo indireto uma polifonia de locutores. Para esse autor, portanto, no relato em estilo indireto não há 
dupla enunciação, visto que, geralmente, não se pode recuperar, no sentido do próprio enunciado, as palavras 
de um segundo locutor.  
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teledramaturgia”. Como se vê, alguns elementos presentes no relato direto, não se 

evidenciam no relato indireto, porém neste, observamos que a fala de L2 é indiretamente 

expressa de forma que o conteúdo conceitual de um segundo locutor permanece admitido. 

Para Bakhtin (2006, p. 165), 

 

a tendência analítica do discurso indireto manifesta-se principalmente pelo 
fato de que os elementos emocionais e afetivos do discurso não são 

literalmente transpostos ao discurso indireto, na medida em que não são 

expressos no conteúdo mas nas formas da enunciação. Antes de entrar numa 
construção indireta, eles passam de formas de discurso a conteúdo ou então 

encontram-se transpostos na proposição principal como comentário do 

verbum dicendi. (destaques do autor) 

 

Uma última observação – no RI não se evidencia uma transição de locutores através 

do uso das aspas, do travessão ou dos dois pontos, visto que, ao evocar outras vozes, o locutor 

assume (ou não) o conteúdo dessas vozes. Não há dúvidas de que, quando acontece a 

assimilação, as orientações conclusivas, presentes nas vozes evocadas, tornam mais fortes e 

convincentes os fins comunicativos do locutor.  Cabe observar, também que, como exposto, 

se no RI aparece a voz do outro e, mesmo que este discurso seja assimilado ou não por L1, há 

um caso de polifonia de locutores, pois L2, de fato, tem seu discurso expresso e identificado, 

explicitamente, no texto. 

 

 

2.6.2 Polifonia de enunciadores: vozes que enunciam pontos de vista presentes nos 

discursos 

 

A segunda forma de polifonia descrita por Ducrot – polifonia de enunciadores – 

acontece quando, num mesmo enunciado, podemos identificar pontos de vista distintos 

colocados em cena pelo locutor responsável pelo discurso como um todo. Na medida em que 

este põe em cena os enunciadores, os pontos de vista vão sendo apresentados. Isso significa 

dizer que os pontos de vista evidenciados no discurso são exatamente os enunciadores. Tais 

pontos de vista podem ser assimilados, aprovados ou rechaçados pelo locutor. O locutor ainda 

pode ficar indiferente aos pontos de vista presentes na ação linguística. Logo, o enunciador é 

um sujeito que assinala, na estrutura da frase, atitudes como: afirmações, aversões, recusas, 

indagações, respostas negativas, agouros, anseios, exclamações, pressentimentos etc., que 

serão expressas pelo locutor. Assim, entende-se que o enunciador está diretamente 
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relacionado ao locutor, ou seja, “o enunciador está para o locutor” (DUCROT, 1987, p. 192). 

Este autor explicita a relação ativa da dupla locutor/enunciador da seguinte forma: 

 

[...] o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência através deste, a 

enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes. E sua 

posição própria pode se manifestar seja porque ele se assimila a este ou 
aquele dos enunciadores, tomando-o por representante (o enunciador é então 

atualizado), seja simplesmente porque escolheu fazê-los aparecer, e que sua 

aparição mantém-se significativa, mesmo que ele não se assimile a eles (a 
existência discursiva que lhes é dada assim, o fato de que alguém assume 

uma certa posição, dá importância a esta posição [...] (Idem, p. 193). 

 

Sublinhamos, então, que os enunciadores não são responsabilizados pela ação 

linguística, pois esta é responsabilidade de quem os coloca em cena, ou seja, o locutor que, 

por assim agir, se dirige ao interlocutor através de enunciador(es). A presença destes está 

diretamente ligada ao sentido do enunciado, isto é, o locutor traz à tona os enunciadores com 

a intenção de orientar o sentido pretendido do enunciado. 

A negação, a pressuposição, os enunciados formulados com masPA, certos tipos de 

parafraseamento, o humor e a ironia são alguns dos exemplos de polifonia de enunciadores 

registrados por Ducrot. Os enunciados formulados com esses recursos apresentam “una 

multitud de puntos de vista diferentes y el locutor toma una multitud de actitudes en relación 

con esos puntos de vista”
29

 (DUCROT, 1988, p. 68).  

A título de ilustração, apresentamos, a seguir, alguns exemplos de polifonia de 

enunciadores: 

 

(11) Quero ter uma vida longa, mas tenho medo da velhice. 

 

No exemplo (11), frase X masPA, temos um exemplo de masPA, responsável pela 

orientação argumentativa do enunciado e pela ativação de polifonia, revelando, portanto, os 

diversos pontos de vista com os quais o locutor, ante a presença de diferentes enunciadores, 

pode concordar ou não.  

E1 – Quero ter vida longa. 

E2 – Quero ficar velho. (conclusão r) 

E3 – Mas tenho medo da velhice. 

E4 – Não quero ficar velho. (conclusão não-r) 

                                                             
29 Uma infinidade de pontos de vista diferentes e o locutor toma uma infinidade de atitudes em relação a esses 
pontos de vista. (Tradução nossa) 
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Em (11), temos quatro enunciadores ou pontos de vista: E1, que remete à conclusão 

manifestada por E2; E3, que, por sua vez, aponta a conclusão não-r, marcada por E4. Temos, 

portanto, um locutor que aprova E1, apresenta e assimila E3 e, consequentemente, se identifica 

com E4, porém rechaça E2, ponto de vista resultante a partir da primeira proposição. Logo, 

temos quatro vozes (enunciadores / pontos de vista) encadeadas sequencialmente num único 

enunciado. 

Vejamos o que diz Ducrot (1988, p. 71) acerca da análise polifônica que se deve 

fazer em enunciados que têm como base a frase X masPA Y: 

 

La  primera consigna es la siguiente: construya cuatro enunciadores. El 

enunciador E1 contiene el punto de vista de X, el enunciador E2 saca una 
conclusión que hay que descubrir (cuando queremos interpretar el enunciado 

hay que inventar esa r). El enunciador E3 sostiene el punto de vista de Y y, a 

partir de Y, el enunciador E4 concluye no r. La segunda tarea del 

interpretante consiste en encontrar posiciones del locutor en relación con los 
cuatro enunciadores.

30
 

 

Nesse sentido, Ducrot (1988) postula que o interpretante, diante de enunciados que 

têm como base a frase X mas Y, necessita recuperar a consigna apresentada na citação acima, 

que é fornecida pela significação da própria frase. Em outras palavras, a frase mesma fornece 

ao enunciado uma consigna de interpretação que já predispõe a existência de diferentes 

enunciadores e de possíveis posicionamentos que o locutor tomará com relação a esses 

enunciadores postos em cena no enunciado.  

Vamos analisar mais um exemplo de polifonia de enunciadores:  

 

(12) Em questão está agora o estatuto do conhecimento, a qualidade da 

investigação e também a responsabilidade política do cientista. (Jornal de 

Resenhas, 2002, vol. III, p. 2296) 

 

No exemplo (12), temos dois enunciadores:  

E1 – O estatuto do conhecimento, a qualidade da investigação e também a 

responsabilidade política dos cientistas estão em questão. 

E2 – O estatuto do conhecimento, a qualidade da investigação e também a 

responsabilidade política dos cientistas não estavam em questão antes. 

                                                             
30

 A primeira ordem é a seguinte: construir quatro enunciadores. O enunciador E1 apresenta o ponto de vista 
de X, o enunciador E2 tira uma conclusão r a partir de X, conclusão que tem que ser descoberta (quando 
queremos interpretar o enunciado temos que inventar r). O enunciador E3 defende o ponto de vista de Y e, a 
partir de Y, o enunciador E4 conclui não-r. A segunda tarefa do interpretante consiste em encontrar posições do 
locutor em relação aos quatro enunciadores. (Tradução nossa) 
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Os pontos de vista (E1 e E2) são ativados na própria estrutura do enunciado, através 

do elemento linguístico “agora”, ativador de pressuposição. Em enunciados dessa natureza, 

em que ocorre o fenômeno da pressuposição, é possível identificar dois posicionamentos 

diferentes que o locutor assume, mediante os enunciadores evocados do sentido do enunciado: 

assimilar o ponto de vista posto (E1) e aprovar o pressuposto (E2). Nesse sentido, Ducrot 

(1988, p. 67) afirma que a postura de L com relação ao pressuposto é de aprovação: “entonces 

lo que comúnmente se llama presuposición es aquello a lo cual el locutor da su aprobación y 

lo que se llama „lo afirmado‟ es aquello con lo cual el locutor se identifica
31

”. (DUCROT, 

1988, p. 67). 

Com base no exemplo (12), verificamos que um locutor pode assumir os mais 

diversos pontos de vista apresentados num enunciado. As tarefas daquele que interpreta o 

enunciado são duas: i) distinguir os enunciadores (pontos de vista); ii) reconhecer as posições 

do locutor em relação aos enunciadores (pontos de vista). Ao reconhecer as posições do 

locutor, o interlocutor verá que o locutor ora se identifica com o enunciador, ora o rechaça e, 

outras vezes, o aprova. 

É evidente, contudo, que o locutor, em alguns casos de polifonia, apenas apresenta os 

enunciadores, ou seja, apenas apresenta os pontos de vista colocados em cena através do 

enunciado, a exemplo do que vimos no enunciado (12). Considere-se, porém, que o fato de 

apresentar os enunciadores já é um ponto de vista do locutor. 

 

 

2.6.3 Argumentação por Autoridade: concepções e mecanismos 

 

Antes de discutirmos argumentação por autoridade, recordemos que o termo 

polifonia designa uma riqueza de instâncias enunciativas que se efetuam no interior de um 

discurso. A polifonia remete ao acontecimento de um coro de vozes de outros enunciadores 

ou locutores que, frequentemente, manifestam-se em nossos discursos. A argumentação por 

autoridade, nesse sentido, é um mecanismo que, pontualmente, se encontra na base de um 

discurso.  

Ducrot (1987, p. 140) institui uma caracterização geral a respeito da definição de 

argumentação por autoridade: 

 

                                                             
31 Então o que comumente se chama pressuposição é aquilo ao qual o locutor dá sua aprovação e o que se 
chama “o afirmado” é aquilo com o qual o locutor se identifica (Tradução nossa). 
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Em primeiro lugar, portanto, uma caracterização geral. Eu direi que se 

utiliza, a propósito de uma proposição P, um argumento de autoridade, 

quando, ao mesmo tempo: 
1. Indica-se que P já foi, é atualmente, ou poderia ser objeto de uma 

asserção; 

2. Apresenta-se esse fato como se valorizasse a proposição P, como se a 

reforçasse, como se lhe ajuntasse um peso particular.  

 

 De acordo com a caracterização formulada por Ducrot, a voz do locutor, acrescida 

de outras vozes, torna mais impetuoso e relevante o ponto de vista, ou seja, as autoridades 

reafirmam e reforçam as palavras do locutor, valorizando a proposição e impulsionando-a a 

orientações conclusivas dotadas de um valor argumentativo mais forte. 

Segundo Ducrot (1987), a argumentação por autoridade é verificada sob duas 

concepções: autoridade polifônica e arrazoado por autoridade. Aquela está cinzelada 

diretamente na língua, ou seja, trata-se de um mecanismo discursivo de “ancoragem 

linguística”. O arrazoado por autoridade, por sua vez, é uma estratégia discursiva que se 

processa, tendo em vista um somatório de procedimentos. Logo, “os meios linguísticos aos 

quais recorre não implicam, de modo algum, a utilização argumentativa que deles se faz” 

(DUCROT, 1987, p.140). Partindo dessas considerações, situamos mais densamente as 

concepções de Ducrot, a seguir. 

 

 

2.6.3.1 Arrazoado por autoridade: procedimentos argumentativos externos à língua 

 

Por vezes, ao expressar um ponto de vista, o locutor apresenta, em seu discurso, 

vozes de outros no intento de tornar mais firme e fundamentada a tese defendida. Essas vozes, 

na verdade, pertencem a seres empíricos a quem compete a responsabilidade de asseverar a 

tese em cena. Esse procedimento discursivo, recorrente em nossos discursos, é designado de 

arrazoado por autoridade. Essa forma de argumentação, formulada por Ducrot, acontece 

quando o responsável pelo discurso (L1) põe em cena o discurso de um segundo locutor (L2), 

ser competente e capaz de asseverar o que diz L1. 

A título de exemplificação, vejamos um caso de arrazoado por autoridade: 

 

(13) E, no entanto, esse “Guia Literário da Bíblia” é, certamente, a mais 

importante obra que se escreveu sobre o tema. Como diz George Steiner, a 

influência da Bíblia faz-se sentir em escritores como Thomas Hardy, Thomas 

Mann, Gide, Proust, Hemingway, Faulkner, uma lista à qual deve ser 

acrescentado o nome de Kafka, cujas parábolas têm evidentemente inspiração 
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bíblica. De onde brota essa influência é a pergunta a que os diversos autores – 

todos professores universitários – se propõem a responder. (Jornal de Resenhas, 

2001, vol. II, p. 1109) 

 

  

No exemplo (13), trecho retirado da resenha do livro “Guia Literário da Bíblia”, L1 

(Moacir Scliar – locutor da resenha), primeiramente, apresenta a sua asserção (P): E, no 

entanto, esse “Guia Literário da Bíblia” é, certamente, a mais importante obra que se 

escreveu sobre o tema. Em seguida, L2 (George Steiner – locutor da obra resenhada) é 

colocado em cena, asseverando X. A asserção de L2 (introduzida pela expressão indicadora 

de citação “como diz”) constitui-se em uma prova para o que assevera L1. O locutor da obra 

resenhada, nesse caso, é uma autoridade que tem capacidade de comprovar o que disse o 

locutor resenhista. 

Considerando-se as características relativas ao arrazoado por autoridade, criamos um 

quadro ilustrativo dos seus movimentos retóricos, o qual apresentamos a seguir: 

 

QUADRO 5 – Movimentos retóricos do arrazoado por autoridade 

 

i. L1 assevera P; 

ii. L1 põe em cena L2; 

iii. L2 assevera X; 

iv. X assevera que P ↔ X traduz P 

v. X ↔ impresso de orientações conclusivas. 

  

Vejamos esses movimentos no exemplo abaixo:  

 

(14) O livro se dedica exatamente a resgatar o papel central que os índios 

desempenharam na história de São Paulo durante os séculos 16 e 17, tempo em 

que a região nada mais era do que uma periferia da América Portuguesa. John 

Monteiro começa, assim, a desmistificar a idéia de que o bandeirantismo 

paulista tenha contribuído decisivamente para o alargamento territorial e 

povoamento do interior brasileiro. “Muito pelo contrário: ao invés de 

contribuírem diretamente para a ocupação do interior pelo colonizador, as 

incursões paulistas concorreram antes para a devastação de inúmeros povos 

nativos”. O bandeirantismo foi, na verdade, uma ação tragicamente despovoada. 

(Jornal de Resenhas, 2001, vol. I, p. 31) 

 

Neste exemplo (14), retirado do texto “Negros Brasis”, resenha do livro “Negros da 

terra – índios e bandeirantes nas origens de São Paulo”, autoria de John Monteiro, o locutor 

(Ronaldo Vainfas – L1), autor da resenha, expressa o eixo central da discussão do livro de 
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John Monteiro, afirmando que a ideia de que o bandeirantismo paulista tenha contribuído 

decisivamente para o alargamento territorial e povoamento do interior brasileiro não passa de 

um mito. Conseguintemente, L1 põe em cena L2 (John Monteiro) com o objetivo de asseverar 

a sua afirmação. L2, então, por ser autor da obra resenhada, representa, de maneira 

indiscutível, a autoridade que tem a competência de sustentar a asserção de L1 e, por isso, L1 

mantém o seu discurso como um discurso que deve ser veementemente aceito por ser 

verificável e fundamentado. Assim sendo, o discurso de L1 determina orientações conclusivas 

que se esperam ser admitidas. 

No exemplo (14), observamos que o arrazoado por autoridade é a “asserção de uma 

asserção, e não a simples mostração de uma asserção” (DUCROT, 1987, p. 149). Assim, 

dizemos que a asserção de L2 é a asserção de L1, ou seja, a afirmação de L1 tem origem na 

afirmação de L2. Ao final do discurso, constituído das asserções de dois locutores, L1 e L2, 

observamos que L1 reafirma a sua tese, enfatizando que “o bandeirantismo foi, na verdade, 

uma ação tragicamente despovoada”. Esta asserção mostra-se imperativa e faz o leitor 

entrever que L1, mediante a asseveração de L2, não está equivocado quanto à sua tese que 

precisa ou deve ser admitida. 

Ducrot (1987, p. 149) diz que “o fundamento do arrazoado por autoridade, é assim, 

uma espécie de implicação entre a proposição segundo a qual X assevera P e a própria 

proposição P”. Isso significa dizer que o argumento X evidencia, traduz P. 

Chamemos a atenção para um aspecto relevante do arrazoado por autoridade: Ducrot 

(1987) postula que as provas evidenciadas por L2 podem não ser admitidas, ou seja, alguém 

pode rechaçá-las. Isto porque o homem pode equivocar-se, ao exprimir um ponto de vista que 

lhe parecia um raciocínio autêntico e não o é, ou porque, mesmo verdadeiro, o interlocutor 

decide recusá-lo, já que não é obrigado a admiti-lo. 

Nosso enfoque, a partir de então, é direcionado para uma discussão sobre a 

autoridade polifônica – um caso de argumentação por autoridade. 

 

 

2.6.3.2 Autoridade polifônica: procedimentos argumentativos internos à língua 

 

A autoridade polifônica, um caso de argumentação por autoridade, é um fenômeno 

discursivo argumentativo presente na própria língua. Segundo Ducrot (1987, p.143-144), o 

funcionamento geral da autoridade polifônica admite duas etapas: i) o locutor (L) apresenta 
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em seu discurso um enunciador que afirma uma proposição P; ii) apresentada a primeira 

asserção, L põe em cena uma segunda asserção que faz referência a uma outra proposição Q. 

Esta, de um lado, significa que L se identifica com aquele que afirma Q. Por outro lado, 

significa que L, ao trazer a proposição Q, tem como fundamento a relação entre P e Q, ou 

seja, P acarreta Q. Assim, a partir de P, o locutor assevera Q. 

Dizemos, então, que o fenômeno da autoridade polifônica apresenta em sua estrutura 

um locutor (L) que, por sua vez, expõe um enunciador (E1) que declara uma determinada 

proposição. Tal proposição fundamenta o discurso do locutor (L), ou seja, nesse movimento, 

se observa que a proposição do enunciador, colocado em cena, acentua o discurso de L.  

Ducrot esquematiza o mecanismo geral da autoridade polifônica da seguinte forma: 

 

 

QUADRO 6 – Mecanismo geral da autoridade polifônica 

 

 

          Ponto de partida: asserção (mostrada) de P por X 

          Ponto de chegada: asserção (mostrada) de Q por Y 

          Garantia: P              ) Q 

          Y identifica-se a L, X não necessariamente. 

 

 Fonte: (DUCROT, 1987, p. 144) 

 

Tomemos um exemplo para ilustrar esses movimentos: 

 

(15) Trata-se de um livro em prosa de Adélia Prado; preparemo-nos, pois, para 

uma permanente provocação do poético. (Jornal de Resenhas, 2001, vol. I, p. 81) 

 

No exemplo (15), o locutor (L), responsável por todo o enunciado, introduz no seu 

discurso uma voz (Enunciador E1), responsável pela asserção: Trata-se de um livro em prosa 

de Adélia Prado. E, em seguida, encadeia uma segunda asserção, desta vez do Enunciador E2: 

preparemo-nos, pois, para uma permanente provocação do poético. A partir do ponto de vista 

de E1, assevera-se E2 que é o ponto de vista com o qual o locutor se identifica. Nesse caso, 

conforme o gráfico instituído por Ducrot, “P acarreta Q”. Para se admitir E2, é necessário 

admitir, portanto, E1 que se apresenta como uma autoridade para justificar a solicitação 

asseverada em E2. Nesse movimento, P e Q se encadeiam de forma coerente e racional, 

fazendo o interlocutor concluir que a solicitação de E2 (preparar-se para uma ininterrupta 
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provocação do poético) faz-se uma necessidade, visto que E1 mostra-se como forte argumento 

favorável a E2.   

É importante ressaltar que o ponto de vista do enunciador E1 não é, precisamente, de 

responsabilidade de L; pode ser de outro enunciador qualquer, mas possui a força de um 

“argumento efetivamente utilizável” em favor da asseveração de E2 (DUCROT, 1987, p. 146). 

Usando o raciocínio de Ducrot (1987), dizemos, pois, que, ainda que a asserção de E1 não seja 

assumida pelo locutor (L), mas mostrada como a de um enunciador estranho, ela constitui, no 

discurso, o ponto de partida de um raciocínio e serve para justificar ou tornar provável a 

proposição de E2 – proposição que, como já foi mencionado, é assumida por L. 

Evidenciando o conceito de enunciador nesse tipo de polifonia de enunciadores, 

Ducrot faz a seguinte afirmação: “não se trataria mais de identificar o enunciador como uma 

personagem real mas fisicamente distinta de L: o enunciador seria identificado a uma 

personagem virtual, talvez, aliás, a uma certa virtualidade de L” (1987, p. 146). É justamente 

o que acontece no enunciado a seguir. 

 

(16) A tradução do livro de Gardner é de excelente qualidade: em momento algum 

uma comparação com o texto original revelaria qualquer lacuna ou erro de 

interpretação. (Jornal de Resenha, 2001, vol. I, p. 99) 

 

Em (16), temos um enunciado de responsabilidade do locutor (L) que coloca em cena 

dois enunciadores: E1 e E2. Segundo E1, a tradução do livro de Gardner é de excelente 

qualidade – ponto de vista que não é, necessariamente, de L. Por sua vez, E2 assevera que em 

momento algum uma comparação com o texto original revelaria qualquer lacuna ou erro de 

interpretação – ponto de vista com o qual (L) se identifica. E1 e E2 encadeiam-se de forma 

lógica, pois E2 torna-se provável e justificável, ao admitir E1. Novamente percebe-se o 

movimento: “P acarreta Q”. Ducrot (1987, p. 146), ao falar de argumentação por autoridade, 

diz, então, que “[...] o enunciador de P desempenha o papel de uma autoridade no sentido de 

que seu dizer é suficiente para justificar que L, por sua vez, se torna enunciador de Q, 

fundamentando-se no fato de que a verdade de P implica ou torna provável a de Q” (grifos do 

autor). Nesse sentido, podemos dizer que a conclusão que se quer impressa, no enunciado 

(16), tendo em vista o encadeamento entre E1 e E2, é clara: o texto original do livro de 

Gardner não apresenta falha ou inexatidão de interpretação, pois se trata de um livro de 

“excelente qualidade” – conclusão fundamentada pela admissão da verdade de P.  

Sobre esse tipo de movimento discursivo, Ducrot (1987, p. 146), afirma: 
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Pode-se notar, assim, que a asserção de P, mesmo não sendo L o seu autor, 

tem por efeito dar à proposição P uma eficácia suplementar: ela não aparece 

mais apenas como dirigida argumentativamente para Q – orientação que diz 
respeito à mera relação entre P e Q – mas aparece como um argumento 

efetivamente utilizável em favor de Q [...].  (grifos do autor) 

 

Propõe-se, portanto, que a autoridade polifônica é uma estratégia argumentativa que 

não denota caráter autoritário. A relação entre as proposições P e Q se apresenta como uma 

negociação em favor da admissão e validade de um discurso. Diria, ainda, que o 

encadeamento entre P e Q acontece tendo em vista orientações conclusivas perante o 

interlocutor. Daí a pretensão de persuasão que, inclusive, pode ser contestada pelo 

interlocutor.  

Para finalizar esta seção, cabe observar que alguns mecanismos linguísticos 

encontram-se subjacentes nas asserções em que se constata a autoridade polifônica, a saber: 

talvez, parece que, provavelmente, pois (conclusivo – como no exemplo 15), verbos no futuro 

do pretérito (como no exemplo 16) etc. Por essa razão, esse tipo de polifonia de enunciadores 

é considerado como inerente à língua.  

Em razão dos propósitos deste trabalho, procedemos, no capítulo seguinte, a uma 

abordagem acerca dos estudos sobre a modalização discursiva. Tal abordagem revela-se 

relevante para a análise pretendida por este trabalho, visto que alguns elementos linguístico-

discursivos, presentes nas resenhas acadêmicas, não podem ser analisados somente à luz da 

TAL. 
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3 ESTUDOS SOBRE A MODALIZAÇÃO DISCURSIVA 

 

 

Castilho e Castilho (2002, p. 201), em seus estudos sobre a modalização discursiva, 

destacam que muito se tem indagado sobre “a importância do modo na estruturação e na 

interpretação semântica das sentenças”. Esse questionamento revela-nos o indispensável 

cuidado que um locutor deve ter, ao estruturar o seu discurso, pois a escolha dos elementos 

linguísticos, por exemplo, possibilitam sentidos e, consecutivamente, conclusões orientadas. 

Propõe-se, assim, que, uma vez organizada, a estrutura linguística da frase oferece 

pistas que orientam o fim designativo da ação linguística. A modalização é, nesse sentido, um 

fenômeno semântico-argumentativo muito utilizado pelo locutor, no momento em que 

organiza o discurso. Tal fenômeno permite ao locutor produzir textos de modo a imprimir 

orientações conclusivas diversas em função de um interlocutor.  

No intento de melhor discutir sobre as diversas maneiras adotadas pelo locutor para 

modalizar o seu dizer, no tópico seguinte, efetivamos uma discussão acerca dos estudos sobre 

a modalização, realizados, mais especificamente, por Castilho e Castilho (2002), Nascimento 

(2009), Koch (2006b), Cervoni (1989), Neves (2011a), Palmer (2011) e García Negroni 

(2011).  

 

 

3.1 O FENÔMENO DA MODALIZAÇÃO: IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

 

A sociedade vive em meio a processos de interatividade os mais variados e distintos. 

Não é raro se observar que as pretensões de sentido desses processos estão à margem dos 

enunciados apresentados, dadas as escolhas linguísticas do locutor, no momento de organizar 

e estruturar o seu discurso. Isso significa dizer que todo processo de interação é elaborado de 

maneira subjetiva, uma vez que a tomada de posição do locutor, perante o enunciado 

apresentado, fica registrada e sinalizada, através da escolha lexical. As diferentes formas de 

modalizar um discurso são, portanto, marcas de subjetividade que, consequentemente, 

direcionam o interlocutor para a conclusão orientada discursivamente. Assim, se dizemos: 

 

(17) Hoje, eu irei ao cinema; 

(18) Hoje, talvez, irei ao cinema; 

(19) Infelizmente, hoje, não irei ao cinema; 
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(20) Com certeza, hoje, irei ao cinema; 

(21) Gostaria de ir, hoje, ao cinema, 

 

é possível se observar que, em cada enunciado, ao conteúdo proposicional foi acrescentada 

uma indicação de modalidade, sob a qual se observam orientações conclusivas dissimilares. 

Em razão disso, ao escolher se expressar, de uma ou de outra forma, o locutor está, na 

verdade, imprimindo marcas subjetivas em seu discurso, está orientando como quer que seu 

discurso seja entendido. Observa-se, logo, que “el sujeto comenta la propia enunciación que 

está llevando a cabo y que por lo tanto permiten la construcción de una imagen suya como la 

de alguien que busca dominar su discurso
32

” (GARCÍA NEGRONI, 2011, p. 42). Embora a 

autora esteja se referindo às formas de modalização autonímica
33

, entendemos que esse 

movimento é também característico da modalização de uma forma geral, pois, ao modalizar o 

seu discurso, o locutor constrói, em seu dizer, a sua própria imagem, ou seja, expressa sua 

subjetividade. Fazendo isso, o locutor está, portanto, praticando a ação de avaliar o seu 

próprio discurso e, ao mesmo tempo, orientar tal avaliação. 

Sob esse enfoque, considera-se que modalizar não significa dar uma conclusão a 

mais, ou seja, não se pretende duas informações em um enunciado, pois a modalidade está 

naturalmente presente no enunciado. “A noção de modalidade implica a idéia de que uma 

análise semântica permite distinguir, num enunciado, um dito (às vezes denominado 

„conteúdo proposicional‟) e uma modalidade – um ponto de vista do sujeito falante sobre este 

conteúdo” (CERVONI, 1989, p. 52 – grifos do autor). 

Os exemplos (17 a 21) apresentam variados efeitos de sentido, gerados pela presença 

de diferentes modalidades. O enunciado (18), por exemplo, apresenta, em seu conteúdo 

proposicional, dúvida, incerteza. Agindo assim, ou apesar dos impedimentos, o locutor 

expressa a possibilidade, mas não se compromete com a certeza de ir ao cinema. Por outro 

lado, ao dizer “Com certeza, hoje, irei ao cinema”, exemplo (20), o locutor se expressa 

                                                             
32 o sujeito comenta a sua própria enunciação que está desenvolvendo e permite a construção de sua própria 
imagem como de alguém que procura dominar o seu próprio discurso. (Tradução nossa) 
33 Para García Negroni (2011, p. 53), através das formas de modalidade autonímica, “el locutor se desdobla en 
de su propio decir, ocupando una posición metaenunciativa de exterioridad respecto de sus propias palabras 
tomadas como objetos”. Vejamos um exemplo citado pela autora: “Por otra parte, y a pesar de los buenos 
resultados que algunos estudiosos dicen haber logrado con esta técnica para estudiar la comprensión, nuestros 
ensayos con ella han resultado muy pobres, por no decir, nulos” (id., idem, p. 59). Como se vê, o destaque é, 
exatamente, um comentário do locutor sobre sua própria enunciação e é assim que ele quer que seu discurso 
seja admitido. Logo, o locutor toma uma atitude perante o conteúdo proposicional, deixando marcas de sua 
subjetividade. 
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evidenciando plena convicção em relação ao ato de ir ao cinema, como se nada o impedisse 

de realizar tal ação.  

Tomando esses dois enunciados e distinguindo conteúdo proposicional e ponto de 

vista, temos: 

 

Exemplo (18): 

Conteúdo proposicional: Hoje, eu irei ao cinema. 

Pontos de vista (possíveis): Não tenho a certeza de que irei ao cinema / Tenho a 

pretensão de ir ao cinema, mas não sei se será possível etc. 

 

Exemplo (20): 

Conteúdo proposicional: Hoje, eu irei ao cinema. 

Pontos de vista (possíveis): Nada me impedirá de ir ao cinema, hoje / Tenho certeza 

de que, hoje, irei ao cinema. 

 

O exemplo (18) apresenta uma noção de possibilidade expressa pela presença do 

advérbio modalizador “talvez” que, por sua vez, isenta o locutor do comprometimento e 

veracidade do que afirma, pois o conteúdo é apresentado como incerto e duvidoso. Já no 

exemplo (20), constata-se uma noção de certeza, materializada linguisticamente através da 

locução adverbial “com certeza” que, nesse caso, faz o locutor se comprometer com a verdade 

do que afirma, já que apresenta o conteúdo como certo. Cabe observar que, para orientar o 

interlocutor a entender tais noções (dúvida e certeza, respectivamente), o locutor escolheu os 

materiais linguísticos que marcassem de forma subjetiva o seu discurso e, consequentemente, 

que orientassem o interlocutor para as conclusões sinalizadas. Como se vê, a partir das 

ilustrações (vide enunciados 17 a 21), as modalidades “[...] revelam a atitude do falante 

perante o enunciado que produz” (KOCH, 2006b, p. 73).  A modalização, sob esse enfoque, é 

uma expressão da subjetividade do locutor, a qual gera determinados efeitos de sentido no 

enunciado. A expressão dessa subjetividade é também uma expressão de intersubjetividade, 

uma vez que, a partir da modalidade, se podem permitir determinadas continuidades 

discursivas. 

Até aqui, os termos modalidade e modalização foram empregados sem que se 

observasse se existe uma distinção entre ambos. Porém, alguns autores reservam 

questionamentos acerca das terminologias modalidade e modalização. Isso se deve ao fato de 

que a tarefa de conceituar modalidade e modalização não é das mais simples, pois consente 
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definições ancoradas tanto no significado dos elementos linguísticos modalizadores quanto 

nos sentidos expressos a partir do sentido dos enunciados. 

Para Palmer (2009 [2001], p. 1), “modality is concerned whit the status of the 

proposition that describes the event”
34

. Nogueira (2011, p. 59) considera que “no âmbito da 

ciência Linguística, a modalidade é definida como uma qualificação do enunciado relativa ao 

julgamento do falante sobre a verdade de uma proposição”. “Esse relacionamento consiste em 

julgar o teor de verdade da proposição, ou expressar um julgamento sobre a forma escolhida 

para verbalizar o conteúdo da proposição” (NASCIMENTO, 2009, p. 38). A atitude do 

falante, quanto à proposição, é codificada pela modalidade (GIVÓN, 2001). Segundo Halliday 

(1985), a modalidade está relacionada ao juízo de valor do locutor em relação à sua 

proposição, pois, ao evidenciar uma afirmação, evidencia-se, simultaneamente, o grau de 

verdade da mesma. Na visão de Koch (2006b, p. 86), recorrer às modalidades 

 

permite, pois, ao locutor marcar a distância relativa em que se coloca com 
relação ao enunciado que produz, seu maior ou menor grau de engajamento 

com relação ao que é dito, determinando o grau de tensão que se estabelece 

entre os interlocutores; possibilita-lhe, também, deixar claros os tipos de atos 
que se deseja realizar e fornecer ao interlocutor “pistas” quanto às suas 

intenções; permite, ainda, introduzir modalizações produzidas por outras 

“vozes” incorporadas ao seu discurso, isto é, oriundas de enunciadores 
diferentes; torna possível, enfim, a construção de um „retrato‟ do evento 

histórico que é a produção do enunciado. 

 

Os traços definicionais de Koch revelam que todo locutor codifica sua subjetividade 

nos enunciados, isto é, a modalidade é o “reflexo, na linguagem, do fato de que tudo que o 

homem pode ser, sentir, pensar, dizer e fazer se insere numa perspectiva particular” 

(CERVONI, 1989, p. 75). 

A gramática tradicional, segundo Castilho e Castilho (2002), considera o conteúdo 

proposicional (constituído pelo agrupamento do sujeito e predicado) como sendo um dos 

componentes de uma sentença. A outra parte constituinte da sentença é denominada de 

componente modal (o julgamento do falante a respeito do conteúdo proposicional). Esse 

julgamento, na visão de Castilho e Castilho (idem, p. 201), é expresso de dois modos: 

 

(1) o falante apresenta o conteúdo proposicional numa forma assertiva 
(afirmativa ou negativa), interrogativa (polar ou não-polar) e jussiva 

(imperativa ou optativa); (2) o falante expressa seu relacionamento com o 

conteúdo proposicional, avaliando seu teor de verdade ou expressando seu 
julgamento sobre a forma escolhida para a verbalização desse conteúdo.  

                                                             
34 A modalidade está relacionada ao status da proposição que descreve o evento (Tradução nossa). 
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Nesse sentido, atribui-se ao modo (1) o termo modalidade e ao modo (2) 

modalização. Para os autores, essa distinção não se mostra autêntica, visto que todo falante 

expressa uma avaliação sobre o conteúdo proposicional. Assim, tendo em vista o conteúdo 

proposicional, o falante decide “sobre afirmar, negar, interrogar, ordenar, permitir, expressar a 

certeza ou a dúvida sobre esse conteúdo etc.” (CASTILHO e CASTILHO, 2002, p. 201). 

Logo, esses autores não distinguem modalidade de modalização; os termos são considerados 

sinônimos.  

Tendo em conta o panorama de definições apresentado, entendemos, portanto, que os 

estudiosos do fenômeno da modalização ora empregam modalidade, ora modalização para se 

referirem à subjetividade do locutor em relação ao conteúdo proposicional.  Logo, a diferença 

entre ambos os termos não fica clarificada, podendo ser usados indistintamente. Justifica-se, 

por isso, que neste nosso estudo não fazemos distinção entre modalidade e modalização, ou 

seja, tais terminologias são, aqui, adotadas de maneira indistinta, empregando-se uma pela 

outra. 

Neves (2011a, p. 151) considera que “conceituar modalidade é uma tarefa complexa 

exatamente porque esse conceito envolve não apenas o significado das expressões 

modalizadas, mas, ainda, a delimitação das noções inscritas no domínio conceptual 

empregado”. A complexidade subsiste quando se questiona sobre a existência ou não de 

modalidade em enunciados que não trazem marcas de modalização explícita e detectável. 

Esses questionamentos, consequentemente, costumam fazer arvorar discussões sobre a 

possibilidade, ou não, da existência de enunciados não modalizados (NEVES, 2011a). 

No intento de melhor elucidar discussões acerca da existência ou não de enunciados 

modalizados, passemos, pois, na seção seguinte, a uma breve abordagem sobre modalização 

explícita e modalização implícita. Para tanto, as considerações formuladas são ancoradas nos 

pressupostos teóricos de Neves (2011a), Palmer (2011) Nascimento (2009) e Cervoni (1989). 

 

 

3.1.1 Modalização explícita e modalização implícita 

 

A modalização de uma enunciação pode ser determinada pelo locutor, tendo em vista 

as informações e o grau de engajamento com o enunciado. Com efeito, segundo Koch (2006b, 

p. 80), existem, no mínimo, dois critérios que determinam a escolha de uma modalidade por 

um locutor: “1) as informações que possui a respeito de p; 2) o grau de engajamento com 

relação a p (interesse, preferência, normas sociais, ações precedentes, intenções futuras etc.)”. 
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Deste ponto de vista, podemos afirmar que todo enunciado recebe uma dimensão modal, ou 

seja, recebe marcas de modalização quer de forma explícita, quer de forma implícita.  

Sob a rubrica de modalização explícita incluem-se os enunciados marcados 

linguisticamente, de forma precisa, sem que se caibam dúvidas com relação à subjetividade do 

falante perante a proposição expressa. O locutor, nesse sentido, domina claramente as 

manobras discursivas no intento de fazer o interlocutor admitir o ponto de vista impresso no 

enunciado. Por outro lado, sob a rubrica de modalização implícita entende-se o processo de 

construção de enunciados em que se observa uma ocultação do ponto de vista do locutor, não 

significando, porém, que não se veicula modalidade, uma vez que esta se encontra expressa de 

forma atenuada. Adotando-se essas definições, entende-se, portanto, que todo texto apresenta 

uma modalidade que pode ser mais marcada ou, então, se apresentar de forma menos 

acentuada. 

Assim, se o locutor diz: 

 

(22) O professor está em sala de aula. 

              a modalidade apresenta-se menos acentuada do que em 

(23) É possível que o professor esteja em sala de aula. 

             e menos acentuada ainda do que em 

(24) É obrigatório que o professor esteja em sala de aula. 

 

Tendo em vista as ilustrações (22), (23) e (24), constatamos que cada enunciado 

reveste-se de um valor modal, seja em grau maior, seja em grau menor, pois o locutor, de 

alguma maneira, posiciona-se perante a proposição, imprimindo marcas de sua subjetividade. 

 Koch (2006, p. 83) ressalta que, “segundo suas relações com o destinatário, o 

locutor adota uma ou outra modalidade, mas há sempre os casos em que lhe convém mascarar 

sua hesitação para tornar seu enunciado mais facilmente aceitável pelo interlocutor (ou vice-

versa)”. À luz desse pensamento, podemos conceber que não há discurso neutro no que se 

refere à modalização, pois o locutor, em um ato enunciativo, pode pretender expressar sua 

opinião de forma que fique marcada sua tomada de posição, ou pode fazer constatações que 

elucidam conhecimento, apenas. Assim, esses textos podem ser lidos “sob o modo da opinião 

ou sob o modo do saber” (op. cit., p. 82). O enunciado (22), nesse sentido, exemplifica o texto 

que pode ser lido sob o modo do saber. Ao afirmar que “o professor está em sala de aula”, o 

locutor demonstra conhecimento, afirma uma verdade, ou seja, o locutor expressa a assertiva 

porque sabe; e porque sabe, a assertiva é verdadeira. “Desta maneira, o locutor não impõe 
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seus argumentos e deixa o interlocutor livre para aceitá-los ou refutá-los” (NASCIMENTO, 

2009, p. 48). 

Seria mais substancial dizer que somente os enunciados (23) e (24) carregam valores 

semânticos de modalização, visto expressarem possibilidade e necessidade, respectivamente. 

No entanto, como acontece no enunciado (22), a ausência de uma modalidade explícita não 

implica inexpressão da atitude do locutor perante o conteúdo proposicional. Ademais, o fato 

de existir um intercâmbio entre locutor e interlocutor já seria razão suficiente para entender 

que figura uma preocupação em interagir de forma que se oriente o sentido apontado no 

enunciado proposto. Em outras palavras: mesmo não expressando explicitamente sua atitude 

mediante o conteúdo da proposição, o locutor orienta a admissão do dito, visto estar 

apresentando uma verdade que não precisa ser imposta. 

A apresentação de enunciados em que se empregam verbos no modo indicativo, a 

exemplo do que se apresenta no enunciado (22), integra a classificação de modalização 

implícita. Nesse caso, embora a modalização seja mínima, o discurso é assim organizado, 

tendo em vista a atitude do locutor em querer expressar uma informação com base no saber 

que naturalmente imprime a noção de que o conteúdo do enunciado pode ou deve ser aceito 

como uma verdade. 

Ao refletir sobre a categoria modalidade, Neves (2011a, p. 152) registra as seguintes 

considerações: 

 

De um lado, pode-se dizer que, se a modalidade é, essencialmente, um 

conjunto de relações entre o locutor, o enunciado e a realidade objetiva, é 

cabível propor que não existam enunciados não-modalizados. Do ponto de 
vista comunicativo-pragmático, na verdade, a modalidade pode ser 

considerada uma categoria automática, já que não se concebe que o falante 

deixe de marcar de algum modo o seu enunciado em termos da verdade do 
fato expresso, bem como que deixe de imprimir nele certo grau de certeza 

sobre essa marca. 

 

Partindo dessa formulação, verifica-se que, durante uma interação verbal, o locutor 

reveste os enunciados de sentidos com o fim de exprimir o seu ponto de vista e, por assim 

realizar o ato de fala, a modalidade apresenta-se inerente ao próprio enunciado, ou seja, a 

modalidade é o próprio sentido do enunciado. Isso significa que não há enunciados não 

modalizados, pois, mesmo que certos elementos linguísticos marcadores de modalização não 

estejam explicitados, em qualquer enunciado haverá marcas que revelam a tomada de posição 

do locutor. 
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Devemos, então, em virtude do cenário exposto nesta seção, quando adotamos a 

perspectiva de que não há textos não modalizados, mas há os que apresentam uma modalidade 

mais acentuada (modalização explícita), bem como há os textos com modalização menos 

acentuada (modalização implícita), deixar claro que, neste estudo, trabalhamos com a 

modalização explícita em razão de sua recorrência no corpus analisado e dos nossos objetivos 

de investigação.  

Passemos, agora, a uma nova discussão, através da qual abordamos os diferentes 

valores modais, tendo em vista a atitude assumida pelo locutor perante o conteúdo do 

enunciado apresentado.  

 

 

3.2 SENTIDOS DO DIZER: A TIPOLOGIA DOS MODALIZADORES 

 

Os modalizadores são classificados sob o viés dos efeitos de sentido sinalizados no 

enunciado. A lista de classificação desses elementos, devido às crescentes pesquisas na área, 

vem sendo reformulada e também ampliada, pois novos conceitos renomeiam tipos já 

traçados e, ainda, novas categorizações ganham espaço no quadro das classificações. Em vista 

disso, a partir de então, o nosso intento é descrever um cenário dos tipos de modalizadores. 

Inicialmente, trazemos os postulados de Castilho e Castilho (2002) e, em meios às discussões, 

introduzimos formulações de recentes estudos empreendidos por outros autores, entre eles: 

Palmer (2009), Nascimento (2009), Nascimento e Silva (2012) e Neves (2011a). 

Castilho e Castilho (2002) procedem a uma divisão dos elementos linguísticos que 

materializam a modalização em três grupos: 

 

 Modalização Epistêmica; 

 Modalização Deôntica; 

 Modalização Afetiva. 

 

                                                       

A modalização epistêmica acontece quando se expressa uma avaliação a respeito do 

valor e condições de verdade das proposições. Neves (2011b, p. 245) afirma que “os 

advérbios modalizadores epistêmicos expressam uma avaliação que passa pelo conhecimento 

do falante”. Assim, tendo conhecimento do conteúdo proposicional, o locutor organiza o seu 

discurso de forma a expressar a sua posição perante o conteúdo apresentado.  
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A modalização epistêmica, segundo Castilho e Castilho (2002), pode ser dividida em 

três subclasses: epistêmicos asseverativos, epistêmicos quase-asseverativos e epistêmicos 

delimitadores
35

.  

 

   Os epistêmicos asseverativos são selecionados para apontar que o locutor 

considera a proposição certa, verdadeira.  

 

A proposição apresentada pelo locutor não deixa vestígios de dúvidas, seja ela uma 

afirmação ou uma negação. Dessa forma, ao se expressar, o locutor imprime forte adesão ao 

conteúdo proposicional – “adesão mediada pelo seu saber sobre as coisas” (NEVES, 2011b, p. 

245). Da lista apresentada por Castilho e Castilho (2002, p. 206-207), citamos alguns 

afirmativos: efetivamente, obviamente, absolutamente, verdadeiramente, indubitavelmente, 

claro, certo, lógico, pronto, sem dúvida etc. Para Neves, “a asseveração pode ser positiva, 

negativa ou relativa” (op. cit.). Com relação aos advérbios modalizadores asseverativos, esta 

autora (2011b, p. 249) sistematiza a seguinte formulação: 

 

O emprego dos advérbios asseverativos não garante que o conteúdo do que 

se diz seja, realmente, verdadeiro ou não verdadeiro, ou possível etc. O que, 
com certeza, esses advérbios indicam é que o falante quer marcar seu 

enunciado como digno de crédito, quanto a tais variáveis. Por isso mesmo, 

há muito de individual no modo de emprego desses elementos, havendo 
pessoas que, antecipando-se a uma possível desconfiança de seu interlocutor, 

modalizam continuamente o seu enunciado com elementos asseverativos. 

Por outro lado, há tipos de interlocução muito frouxos, nos quais a falta de 
consistência, e, a partir daí a baixa credibilidade do que é dito se compensa 

com uma manifestação repetida de certeza ou de crença. (grifos da autora) 

 

A fim de materializar como os modalizadores asseverativos se apresentam, 

observemos o enunciado: 

 

(25) Sem dúvida, a última parte e a conclusão do livro de Porchat não deixam 

ainda elucidados por completo os problemas da relação da dialética com a 

indução e a linguagem. (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, p. 2184) 

 

Neste exemplo (25), o locutor considera o conteúdo afirmado como certo, como fora 

de dúvida. Nesse caso, o predicativo “sem dúvida”, que revela conhecimento inquestionável, 

é o material linguístico utilizado pelo locutor para modalizar o seu discurso. Ainda 

                                                             
35 Conforme veremos mais adiante, Nascimento e Silva (2012) já não trabalham mais com a noção de 
modalizadores epistêmicos delimitadores. Esses autores o tratam como um tipo de modalização à parte. 
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percebemos que essa estratégia argumentativa marca um forte engajamento do locutor com 

relação ao conteúdo do enunciado que ele profere. Assim, se espera que o interlocutor admita 

o sentido do conteúdo dito. 

 

   Os epistêmicos quase-asseverativos são selecionados quando o locutor 

considera o conteúdo quase certo ou como uma possibilidade que espera ser 

confirmada ou não.  

 

Ao selecioná-los, o locutor não se responsabiliza pelo valor de verdade ou de 

falsidade do conteúdo proposicional. Decorre, então, expressar uma baixa anuência à 

proposição. Castilho e Castilho (op. cit., p. 207) listam os seguintes modalizadores quase-

asseverativos: talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. No exemplo que 

segue, constatamos que o locutor não se compromete com o que diz: 

 

(26) Um parágrafo a mais e talvez as teorias sobre a formação de “Origem” 

fossem outras. (Jornal de Resenhas, 2001, vol. II, p. 1709) 

 

O locutor, ao fazer uso do predicador “talvez”, apresenta o conteúdo de P como uma 

crença, como uma hipótese que pode ser confirmada ou não. O locutor acredita na possível 

verdade do que diz, mas não se compromete com essa veracidade. Trata-se de uma 

possibilidade, por isso o baixo grau de adesão do falante em relação a P. “Os quase-

asseverativos indicam que o falante considera o conteúdo de P quase certo, próximo à 

verdade, como uma hipótese que depende de confirmação [...]” (CASTILHO e CASTILHO, 

2002, p. 207). Sendo assim, acontece uma espécie de transferência da ação do ato de 

confirmar, ou seja, não é o locutor que se responsabiliza pela veracidade. Esta poderá ser 

confirmada ou não pelo interlocutor.  

Relativamente a essas duas subclasses dos modalizadores epistêmicos, Neves (2011a, 

p. 160) postula que “uma proposição p é epistemicamente necessária se p for acarretada por 

aquilo que o falante sabe sobre o mundo, e uma proposição p é epistemicamente possível se p 

for compatível com aquilo que o falante sabe sobre o mundo”. A necessidade epistêmica, 

nesse caso, refere-se aos modalizadores epistêmicos asseverativos e, por outro lado, a 

possibilidade epistêmica mostra-se relativa aos modalizadores epistêmicos quase-

asseverativos e ambas são relativas ao conhecimento do locutor sobre o mundo. 
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O terceiro tipo de modalizador epistêmico, classificado por Castilho e Castilho 

(2002) são os delimitadores. 

 

 Os epistêmicos delimitadores são selecionados para estabelecer limites dentro 

dos quais é possível considerar o conteúdo proposicional.  

 

Quando escolhidos, o locutor propõe uma negociação entre os interlocutores com a 

intenção de clarificar que sua atitude, perante o conteúdo proposicional, se estabelece dentro 

dos limites sentenciados. Na lista dos delimitadores destacados por Castilho e Castilho 

(ibidem, p. 207), identificam-se os seguintes delimitadores: quase, um tipo de, uma espécie 

de, em geral, em princípio, fundamentalmente, basicamente, praticamente, do ponto de vista 

de + adj., geograficamente, biologicamente, historicamente, profissionalmente, pessoalmente. 

Vejamos um exemplo no qual identificamos a modalização epistêmica de delimitação: 

 

(27) De uma maneira geral, o livro pode ser pensado como a épica da colonização 

do Universo. (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, p. 2115) 

 

Em (27) o delimitador “de uma maneira geral” exerce a função de estabelecer os 

limites dentro dos quais o conteúdo proposicional deve ser considerado. O interlocutor, 

portanto, deve concluir que o limite estabelecido está relacionado à generalidade do espaço ou 

do tempo – o conteúdo proposto está delimitado, por assim dizer, no campo do geral. 

Castilho e Castilho (2002, p. 207) afirmam que “os delimitadores têm uma força 

ilocucionária
36

 maior que os asseverativos e os quase-asseverativos, pois implicam uma 

negociação entre os interlocutores, necessária à manutenção do diálogo”. Isso pode significar 

que, quando o locutor estabelece as demarcações dentro das quais o interlocutor deve 

examinar o conteúdo de P, o diálogo parece seguir um raciocínio mais coerente e linear, uma 

vez que o continuum da discussão fica delimitado.  

Silva (2007, p. 59), no entanto, afirma que  

 

                                                             
36

 Ao evidenciar uma força ilocucionária, o locutor revela a sua tomada de posição perante o enunciado que 
produz. “O ato ilocucionário (ou ilocucional), é o ato praticado ao se dizer alguma coisa. A força ilocucionária, 
ou seja, ‘o componente do enunciado que lhe dá o seu valor de ato’ (KERBRAT-ORECCHIONI, 2005, p. 27) 
permite um determinado enunciado funcionar como uma pergunta, uma afirmação, um apelo, uma crítica, 
uma ordem, uma advertência, uma promessa, um pedido etc. Assim, perguntar, afirmar, apelar, criticar, 
ordenar, advertir, prometer, pedir são atos ilocucionários ou ilocutórios” (BARBOSA, 2010, p. 43 – Dissertação 
de Mestrado). 
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essa negociação feita através de uma delimitação tanto pode aparecer num 

enunciado de traços epistêmicos asseverativos quanto em outros com traços 

Quase-asseverativos  – neste último caso, no sentido de que não se estará 
apresentando, discutindo ou, enfim, fazendo referência a algo em todas as 

suas propriedades, mas agindo apenas sobre parte delas. Poderíamos pensar, 

inclusive, numa sobreposição de modalidades, já que se podem inferir graus 

de engajamento – total ou parcial – num enunciado onde também haja um 
elemento que limite o ponto de vista proposto pelo locutor. (grifos da autora) 

 

 

Aprofundando as discussões acerca da classificação de Castilho e Castilho (2002), 

Nascimento e Silva (2012) seguem a perspectiva de Neves (2011b) e retiram a modalização 

delimitadora do campo dos modalizadores epistêmicos. Isso acontece, porque o emprego de 

modalizadores com valor de delimitação, de maneira inconteste, propõe que o que se diz deve 

ser entendido somente dentro do campo estabelecido, porém “o termo ou expressão linguística 

com valor de delimitação não carrega, por si só, um traço capaz de identificar quanto de 

tensão há nesse enunciado” (NASCIMENTO E SILVA, 2012, p. 90). Nesse sentido, para 

estes autores, os modalizadores delimitadores são considerados como “elementos linguísticos 

que agem como negociadores na articulação argumentativa com o interlocutor, o qual será 

guiado pelo locutor a partir de sua intenção, atendendo ao seu próprio interesse discursivo” 

(op. cit.).    

Esclarecemos, aqui, que, neste estudo, também analisamos os delimitadores como 

um tipo de modalização à parte, conforme o posicionamento de Nascimento e Silva (2012), e 

não conforme o que estabelecem Castilho e Castilho (2002), que o classificam como um 

modalizador epistêmico asseverativo.  

Ao assumirmos a perspectiva de classificação adotada por Nascimento e Silva, 

concordamos, também, que “a delimitação não elimina outras presunções, ou seja, a 

modalização pode ainda ocorrer não mais pela aplicação expressa de um modalizador, mas 

exatamente por sua omissão” (NASCIMENTO E SILVA, p. 92). Seguindo esta ótica, 

dizemos que, quando não empregamos um modalizador delimitador, na verdade, estamos, 

também, precisando o campo em que o conteúdo proposicional deve ser entendido, ou seja, se 

não é dentro de uma divisão do campo de entendimento, é no todo. E, se o locutor delimita o 

campo de entendimento de uma proposição, ele o faz como forma de negociar uma 

articulação argumentativa para amparar, particularmente, o seu interesse discursivo. Por esse 

motivo, neste trabalho, adotamos a perspectiva de Nascimento e Silva (2012), relativa aos 

delimitadores. 
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Ao tempo em que retiram os delimitadores da classificação dos epistêmicos, quando 

os tratam como um tipo de modalizador à parte, Nascimento e Silva (2012), por outro lado, 

acrescem um outro tipo de modalizador na classificação dos modalizadores epistêmicos. Estes 

autores apresentam a existência da modalização epistêmica habilitativa: 

 

 Epistêmica habilitativa – “ocorre quando o falante expressa que algo ou 

alguém tem a capacidade de realizar algo e assim o faz porque tem 

conhecimento a esse respeito”. (NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 82) 

 

Os autores supramencionados justificam a classificação bem como a respectiva 

conceituação afirmando que “a modalização epistêmica habilitativa possui, em sua base, o 

caráter epistêmico, uma vez que não se pode expressar que algo/alguém é capaz de realizar 

algo sem que se tenha conhecimento a esse respeito” (op. cit., p. 82). Para ilustrar tal 

ocorrência, os referidos estudiosos apontam o seguinte exemplo: 

 

(28) Paulo pode realizar essa prova. Ele estudou bastante esse conteúdo. (idem, p. 

83 – destaque dos autores) 

 

No enunciado (28), exemplo citado por Nascimento e Silva (2012), o emprego do 

verbo “poder” deixa entrever o conhecimento de que Paulo tem a capacidade de realizar a 

prova. E por expressar conhecimento a respeito da capacidade de Paulo, o elemento 

linguístico modalizador “pode” funciona como modalizador epistêmico habilitativo.  Este, 

porém, é designado por Neves (2011a, p. 160) de modalidade disposicional. Nas palavras da 

autora, “a modalidade disposicional, ou habilitativa, refere-se à disposição, habilitação, 

capacitação (no fundo, uma possibilidade deôntica)”.  

Precisamente sobre essa tipologia das modalidades linguísticas, Palmer (2009, p. 9) 

categoriza-a como Dynamic modality, que, na verdade, expressa a capacidade, disposição ou 

vontade do indivíduo para realizar a ação: “[...] dynamic modality relates to ability or 

willingness, which comes from the individual concerned"
37

 (op. cit., p. 10). Este autor divide 

esse tipo de modalidade em duas categorias: dinâmica habilitativa e dinâmica volitiva. Para 

diferençá-las, Palmer (idem, ibidem) apresenta os seguintes exemplos: 

 

                                                             
37 [...] modalidade dinâmica está relacionada à habilidade ou ao desejo, provenientes de aspectos individuais. 
(Tradução nossa) 
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(29) John can speak French 

(João pode falar Francês) 

(ability) 

(habilitativa) 

 

(30) John will do it for you 

(João fará isso por você) 

(willingness) 

(volitiva) 

 

Para o supradito autor, a modalidade dinâmica depende de fatores internos do 

indivíduo mencionado no conteúdo proposicional. “Ability, one of the categories of Dynamic 

modality, has to be interpreted rather more widely than in terms of the subjects‟ physical and 

mental powers, to include circumstances that immediately affect them […]
38

” (PALMER, 

2009, p. 10). Assim, se enquadra nessa perspectiva, além dos exemplos (29) e (30), citados 

por Palmer, o exemplo (28), citado por Nascimento e Silva (2012), uma vez que a capacidade 

de realizar a prova é condicionada pelo fator interno relacionado ao ato que depende 

exclusivamente de Paulo: estudar e aprender. Conseguintemente, tendo ciência do 

conhecimento a respeito da capacidade de Paulo para fazer a prova, o locutor a expressa 

empregando o modalizador “pode”. 

Cabe esclarecer que adotamos, neste estudo, a perspectiva de Nascimento e Silva 

(2012), que incluem a modalidade habilitativa nos casos de modalidade epistêmica, como 

visto anteriormente. Para eles, a noção de habilidade está relacionada ao caráter epistêmico do 

enunciado, pois, para se realizar algo, necessário se faz conhecê-lo. 

Após detalharmos conceitos, classificações e caracterizações relativas à modalização 

epistêmica, passemos, agora, à descrição da modalização deôntica. 

 

A modalização deôntica ocorre quando o locutor se expressa considerando a 

obrigatoriedade do conteúdo proposicional, ou seja, o conteúdo deve, precisa ocorrer. Dessa 

forma, o objetivo do locutor é atuar fortemente sobre o interlocutor. Entre outros 

modalizadores deônticos, destacamos os seguintes: obrigatoriamente, necessariamente, etc. 

A seguir, um exemplo elucidativo desse tipo de modalização. 

 

(31) Exclusão deve ser compreendida, neste volume, nos planos político e 

econômico, ético e psicológico.  (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, p. 2358) 

                                                             
38 Habilidade, uma das categorias da modalidade dinâmica, precisa ser interpretada um tanto mais largamente 
do que apenas em termos de poderes físicos e mentais dos sujeitos, por incluir circunstâncias que 
imediatamente o afetam. (Tradução nossa) 
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Nesse caso (exemplo 31), o conteúdo de P é apresentado como uma obrigatoriedade, 

como algo que não se pode dispensar. Ao organizar o seu discurso fazendo uso dos 

modalizadores de valor deôntico, o locutor busca exercer forte ação sobre o interlocutor que, 

por sua vez, deverá considerar o conteúdo proposicional no campo da obrigação. Assim, em 

(31), de maneira alguma, não se pode compreender exclusão de outra forma, a não ser, 

obrigatoriamente, nos planos político e econômico, ético e psicológico. Palmer (2011, p. 10) 

afirma que, “although Deontic modality stems from some kind of external authority such as 

rules or the law, typically and frequently the authority is the actual speaker, who gives 

permission to, or lays an obligation on, the addressee”
39

.  

Nascimento e Silva (2012) distinguem, dentro da modalidade deôntica, quatro 

diferentes categorias: deôntica de obrigatoriedade, deôntica de proibição, deôntica de 

possibilidade e deôntica volitiva. Vejamos as concepções de cada categoria, a partir dos 

exemplos citados pelos autores: 

 

(32) É obrigatório que você faça a tarefa de casa. (p. 84) 

(33) Você não pode fumar nesse ambiente. (idem) 

(34) Você pode entrar nessa sala. (p. 85) 

(35) Eu gostaria que você fosse comigo. (p. 86) 

 

Vale notar que, em todos esses enunciados, observa-se que o conteúdo de P é 

apresentado evidenciando-se o caráter deôntico. Em (32), o conteúdo proposicional deve 

ocorrer obrigatoriamente. O interlocutor, nesse caso, não pode refutar a ordem expressa pelo 

locutor. Logo, a modalidade deôntica de obrigatoriedade “expressa que o conteúdo do 

enunciado é algo que deve ocorrer obrigatoriamente, e que o provável interlocutor deve 

obedecer a esse conteúdo” (NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 84). Em (33), o conteúdo de P 

não é permitido ao interlocutor, que deve obedecer à ordem de proibição. Assim, a 

modalidade deôntica de proibição “expressa que o conteúdo do enunciado é algo proibido e 

deve ser considerado como tal pelo provável interlocutor” (op. cit.). No exemplo (34), a 

realização da instrução expressa depende da escolha do interlocutor que pode optar acatar a 

deliberação ou não, uma vez que no conteúdo proposicional não há obrigatoriedade nem 

proibição. Como se vê, a modalidade deôntica de possibilidade “expressa que o conteúdo 

                                                             
39

 embora a modalidade deôntica decorra de algum tipo de autoridade externa, como regras ou a lei, 
normalmente e muitas vezes a autoridade é o falante real, que dá permissão para, ou estabelece uma 
obrigação para o destinatário (Tradução nossa) 
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da proposição é algo facultativo [...]” (id., ibid., p. 85). Por fim, em (35), o locutor apresenta o 

conteúdo proposicional como um desejo ou uma vontade, característica específica da 

modalidade deôntica volitiva. 

Palmer (2009), em sua classificação das modalidades, apresenta a modalidade 

volitiva como uma das categorias da modalidade dinâmica, como abordado anteriormente 

(vide exemplo 30). Conforme o autor, esta alocação se justifica pelo fato de que a modalidade 

dinâmica afeta diretamente a vontade do locutor. Por outro lado, este autor advoga que não se 

pode confundir modalidade dinâmica com modalidade deôntica, pois aquela (dividida em 

duas categorias: modalidade dinâmica habilitativa e modalidade dinâmica volitiva – já 

tratadas anteriormente) se refere à habilidade ou à manifestação da vontade do locutor, 

enquanto a modalidade deôntica relata obrigação ou permissão e está ligada a condições 

externas. Vejamos os exemplos da modalização deôntica apresentados por Palmer (2009, p. 

10): 

 

(36) John may/can come in now 

(João pode entrar agora) 

(permission) 

(permissão) 

 

(37) John must come in now 

(João deve entrar agora) 

(obligation) 

(obrigação) 

 

No exemplo (36), ao dizer “João pode entrar agora”, o locutor dá a permissão para a 

realização do ato de entrar. O interlocutor, no entanto, somente pode realizar o referido ato 

sob o consentimento do locutor que, nesse caso, é a autoridade que expressa a ordem de 

entrar. Já em (37), o locutor determina que João entre, imprimindo (também como autoridade) 

a obrigação da realização do ato de entrar. 

Igualmente ao que vimos em Palmer, na visão de Neves (2011a), a modalidade 

deôntica também está relacionada a obrigações e permissões. Esta autora diz que “a 

modalidade deôntica está condicionada por traços lexicais específicos ligados ao falante 

([+controle]) e, de outro lado, implica que o ouvinte aceite o valor de verdade do enunciado 

para executá-lo” (2011a, p. 160). Logo, a modalização volitiva ou bulomaica (categorização 

definida pela autora), expressa a necessidade e a possibilidade relacionadas à manifestação do 

desejo do locutor. Então, se o locutor apresenta um enunciado, exprimindo o desejo ou a 

necessidade de que o interlocutor realize a ação do conteúdo proposicional, na verdade, o 
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locutor quer expressar que a ação precisa ser realizada. Por essa razão, Neves (2011a) 

caracteriza a modalidade volitiva como uma necessidade deôntica. 

Nascimento e Silva (2012), assim como Neves (2011), reconhecem o caráter 

deôntico da modalização volitiva, visto ser esta uma forma de materializar a vontade do 

locutor. Nessa perspectiva, se o locutor exprime desejo de que algo se realize, na verdade, 

esse desejo é exatamente uma solicitação, um pedido que se quer realizado – caráter relativo à 

modalidade deôntica. Ao empregar modalizadores volitivos, o locutor, portanto, expressa uma 

instrução para o interlocutor (característica própria da modalidade deôntica) e, nesse sentido, 

tais modalizadores possuem valores deônticos, não importando se há uma relação com fatores 

externos ou internos, os quais se tornam difíceis de distinção entre si (Cf. NASCIMENTO, 

2014).  

Em vista das razões apresentadas por Neves (2011), Nascimento e Silva (2012) e 

Nascimento (2014), nesta investigação também consideramos a modalização volitiva como 

um subtipo da modalização deôntica. Consideramos, portanto, que o modalizador deôntico 

volitivo é um recurso linguístico utilizado para apresentar o conteúdo de P como algo que se 

deseja ser realizado. E, se assim se apresenta, trata-se de uma modalidade deôntica. 

Combinando esses últimos pontos de vista acerca da modalidade deôntica, 

salientamos que, mesmo diante de várias possibilidades de subdivisão da modalização 

deôntica, ainda assim o caráter basilar desse tipo de modalização é a expressão de instrução, 

seja de forma mais imperativa, a exemplo da modalidade deôntica de obrigatoriedade, seja de 

forma mais moderada, digamos “democrática”, sem imposição, como o que se expressa pela 

modalidade deôntica volitiva. Na verdade, todo tipo de modalização deôntica apresenta o 

conteúdo de P como algo que se espera ser realizado. Para Koch (2006b, p. 76), “as 

modalidades deônticas referem-se ao eixo da conduta, isto é, à linguagem das normas, àquilo 

que se deve fazer [...]”. Logo, o interlocutor, mediante o valor de verdade do enunciado, deve 

executá-lo. 

Passemos, agora, à ultima classificação dos tipos de modalização especificada por 

Castilho e Castilho (2002) – a modalização afetiva. 

 

A modalização afetiva acontece quando o locutor exprime reações emotivas, tendo 

em vista o conteúdo proposicional. Nesse sentido, qualquer juízo de caráter epistêmico ou 

deôntico não deve ser considerado.  
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Os modalizadores afetivos ilustram a função emotiva da linguagem e podem ser 

representados pelo predicador „eu sinto X em face de P‟ (Cf. CASTILHO E CASTILHO, 

2002, p. 208). Para estes autores, há dois tipos de modalizadores afetivos: 

 

A) Subjetivos: expressam uma predicação dupla, a do falante em face de P e 

a da própria proposição, como em felizmente, infelizmente, curiosamente, 

surpreendentemente, espantosamente. B) Intersubjetivos: expressam uma 
predicação simples, assumida pelo falante em face de seu interlocutor, a 

propósito de P, como em sinceramente, francamente, lamentavelmente, 

estranhamente. 

 

Nascimento (2009), ao estudar os modalizadores, não utiliza a terminologia 

“modalização afetiva”, visto entender que neste tipo de modalização predomina a ideia de 

avaliação por parte do locutor acerca do conteúdo proposicional apresentado. Assim sendo, 

este autor adota a terminologia “modalização avaliativa” ao invés de “modalização afetiva”. 

Nas suas palavras, a modalização avaliativa, ocorre quando o falante usa modalizadores para 

expressar “uma avaliação ou juízo de valor a respeito do seu conteúdo proposicional, 

excetuando-se qualquer avaliação de natureza epistêmica ou deôntica” (NASCIMENTO, 

2009, p. 47). Segue um exemplo de modalização avaliativa:  

(38) O livro contém uma excelente bibliografia e, além do mais, índices por 

assuntos e por nomes. (Jornal de Resenhas, 2001, vol. I, p. 66) 

 

O locutor, em (38), faz uma avaliação da bibliografia do livro resenhado. Para tanto, 

faz uso do adjetivo “excelente” que expressa um juízo de valor a respeito do conteúdo de P. 

Pelo retrospecto feito, podemos entrever que, nos tipos de modalização apresentados, 

constata-se um julgamento do falante em função do(s) interlocutor(es). Os julgamentos 

podem ser sistematizados da seguinte forma:  

 

QUADRO 7 – Tipologia das modalidades 

 
TIPO DE 

MODALIZAÇÃO 

SUBTIPOS EFEITO DE SENTIDO NO ENUNCIADO OU 

ENUNCIAÇÃO 

 
Epistêmica – expressa 

avaliação sobre o 

caráter de verdade ou 
conhecimento. 

Asseverativa 
 

Apresenta o conteúdo como algo certo ou 
verdadeiro. 

Quase-asseverativa 

 

Apresenta o conteúdo como algo quase certo ou 

verdadeiro. 

Habilitativa 
 

Expressa a capacidade de algo ou alguém realizar 
o conteúdo do enunciado. 

 

Deôntica – expressa 

avaliação sobre o 

De obrigatoriedade Apresenta o conteúdo como algo obrigatório e que 

precisa acontecer. 

De proibição Expressa o conteúdo como algo proibido, que não 
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caráter facultativo, 

proibitivo, volitivo ou 

de obrigatoriedade. 

pode acontecer. 

De possibilidade Expressa o conteúdo como algo facultativo ou dá 

a permissão para que algo aconteça. 

Volitiva Expressa um desejo ou vontade de que algo 
ocorra. 

Avaliativa – expressa 

avaliação ou ponto de 

vista. 

 Expressa uma avaliação ou ponto de vista sobre o 

conteúdo, excetuando-se qualquer caráter 

deôntico ou epistêmico. 

Delimitadora
40

  Determina os limites sobre os quais se deve 

considerar o conteúdo do enunciado. 
Fonte: (NASCIMENTO e SILVA, 2012, p.93) 

 

 

Ressaltamos que, em todos os casos de modalização, o alvo da interação é o 

interlocutor, pois é em vista dele que o locutor organiza o seu discurso. Assim, a modalização 

é sempre dupla, posto que algo é argumentado tendo em vista um interlocutor. E para que o 

sentido do texto se torne notório, alguns elementos linguísticos são selecionados e 

organizados no interior do discurso. 

Devemos, nesta hora, buscar entender quais são os elementos linguísticos que podem 

assumir o papel de modalizadores discursivos em textos. Para tanto, na seção seguinte, 

delineamos um quadro de nomes, expressões e verbos dicendi que funcionam discursivamente 

nos enunciados. Os verbos dicendi são, aqui, tratados como elementos linguísticos de 

modalidade, em razão de sua recorrência no corpus desta pesquisa.  

 

 

3.3 ELEMENTOS LINGUÍSTICOS MODALIZADORES 

 

Modalizar, conforme já exposto, é marcar a atitude do locutor perante o conteúdo 

proposto; é orientar o sentido do conteúdo do enunciado; é argumentar. Ao modalizar o seu 

discurso, o locutor o faz utilizando os mais diversos recursos linguísticos discursivos. Koch 

(2006b, p. 136) declara que os modalizadores são “todos os elementos linguísticos 

diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como indicadores 

das intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao seu discurso”. A modalização 

é, portanto, “uma estratégia argumentativa que se materializa linguisticamente” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 38).  

                                                             
40

 Embora, durante a descrição dos tipos de modalizadores, tenhamos colocado a modalização delimitadora 
dentro da classificação epistêmica, conforme Castilho e Castilho (2002), adotamos, neste estudo, a classificação 
de Nascimento e Silva (2012), quando tratam da modalização delimitadora à parte, conforme justificamos 
anteriormente. 
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Palmer (2009) postula que, como os marcadores de modalidade são muito variados, 

torna-se complexo especificá-los detalhadamente em um estudo. Além disso, a relação de 

modalizadores discursivos não é estanque tampouco se encontra conclusa. Muitos linguistas 

desenvolveram e vêm, ainda, construindo pesquisas que apontam elementos linguísticos na 

função de modalizadores discursivos e, nesses estudos, novos materiais linguísticos 

modalizadores são descobertos. Castilho e Castilho (2002, p. 202), por exemplo, listam os 

seguintes recursos linguísticos que põem a modalização em movimento: 

 

(1) a prosódia, como nos alongamentos vocálicos e na mudança de tessitura, 

em “trabalhei mui::to, mas muito MESmo”;  

(2) os modos verbais;  
(3) os verbos auxiliares; como dever, poder, querer e os verbos que 

constituem orações parentéticas e matrizes como achar, crer acreditar 

[...];  

(4) adjetivos, sós ou em expressões como “é possível”, “é claro”, “é 
desejável”; 

(5) advérbios como possivelmente, exatamente, obviamente etc; 

(6)  sintagmas preposicionados em função adverbial, como “na verdade”, 
“em realidade‟, “por certo” etc.  

 

 

Estamos diante de uma série de elementos linguísticos suscetíveis de veicular as 

reações do locutor, mediante o conteúdo da proposição. Tais reações ficam marcadas, tendo 

em vista a escolha de um ou outro elemento linguístico selecionado pelo locutor, conforme o 

valor semântico expresso no enunciado apresentado.   

Os autores supramencionados fazem uma ampla análise referente aos mecanismos da 

modalização adverbial no português falado, incluindo aí, tanto os advérbios quanto as 

expressões adverbiais. Para estes autores, tais elementos linguísticos possuem a função de 

“veicular a avaliação do falante sobre as significações contidas no núcleo proposicional” 

(CASTILHO; CASTILHO, 2002, p. 202). Porém, com relação ao aspecto semântico, eles 

consideram um tanto complexo captar o “sentido exato” que o falante faz ressoar, quando 

emprega um advérbio num enunciado (op. cit., p. 2012-2013). Mesmo assim, organizam um 

quadro (vide 3.2) em que classificam os tipos de modalização.  

Com relação aos adjetivos, Neves (2011b) diz que os adjetivos qualificadores 

apresentam valores semânticos diversificados. Para esta autora, tais adjetivos podem 

expressar, por exemplo, valor semântico de modalização epistêmica (de asseveração, de 

eventualidade, de avaliação). Com o objetivo de elucidar suas afirmações, Neves (2011b) 

apresenta alguns exemplos, dos quais destacamos os seguintes: 
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(39) CLARO que o Bereco é o xerife (p. 188 – destaque da autora). 

(40) É PROVÁVEL que nunca mais nos vejamos nestas terras. (p.188 – destaque 

da autora). 

 

Em (39) e (40), a autora destaca os adjetivos “claro” e “provável”, empregados para 

expressar conhecimento ou opinião do locutor. “claro” expressa certeza, sendo classificado, 

como modalizador epistêmico de asseveração e “provável”, como exprime eventualidade, é 

classificado como modalizador epistêmico de eventualidade. 

Para exemplificar o adjetivo na função de modalizador epistêmico de avaliação, 

Neves (2011b) apresenta, entre outros, o seguinte exemplo: 

 

(41) O hotelzinho da Praça da República era LAMENTÁVEL (p.189 – destaque da 

autora). 

 

O enunciado (41) traz em destaque o adjetivo “lamentável” que expressa uma 

avaliação do locutor em relação ao sujeito da oração, neste caso, o hotelzinho da Praça da 

República. Nesses exemplos, Neves destaca somente o adjetivo, mas em outros estudos os 

adjetivos são apontados em expressões como “é provável que”, “é necessário que”, “é preciso 

que” etc. Vejamos as seguintes ilustrações: 

 

(42) É preciso que você fique atento. 

(43) É provável que o réu seja absolvido.  

 

Retomando a abordagem de Neves (2011b) acerca dos adjetivos modalizadores, 

apresentamos mais um enunciado em que a autora evidencia a modalização deôntica: 

 

(44) Íamos e voltávamos a Niterói – era o passeio OBRIGATÓRIO e enfadonho de 

todos os domingos. (p. 189 – destaque da autora) 

 

De acordo com essa autora, em (44), o adjetivo “obrigatório” indica a forma como o 

interlocutor deve entender o que está sendo apresentado pelo locutor, ou seja, esse elemento 

recai sobre o termo “passeio” e se trata de modalizador com valor deôntico, algo que deve 

acontecer. 
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Em estudos sobre a modalização na notícia jornalística, Nascimento (2009) observa 

que os verbos dicendi se destacam na função de elementos linguísticos modalizadores. Tais 

verbos, no corpus analisado, introduzem a voz de outro locutor e ainda o modo como o 

discurso deve ser lido. Assim, os verbos dicendi a exemplo de acusar, protestar, afirmar, 

declarar “imprimem um ponto de vista do locutor perante o dito, ou mais especificamente, 

permitem que um locutor, ao trazer o discurso de um outro locutor, imprima como aquele 

discurso deva ser lido” (NASCIMENTO, 2009, p. 50).  Em razão disso, os verbos dicendi, 

além de expressarem o valor semântico de modalizadores, funcionam, consequentemente, 

como estratégia argumentativa. Porém, este autor afirma que há também os verbos dicendi 

“não-modalizadores ou de primeiro grupo”, a exemplo de dizer, falar, perguntar, responder, 

concluir. Estes, “por natureza, apresentam o discurso de L2 (segundo locutor) sem deixar 

marcas ou avaliação do locutor que o apresenta (L1)” (op. cit., p. 54). Vejamos os seguintes 

exemplos (retirados do corpus Notícia Jornalística), analisados por Nascimento (2009): 

 

(45) O presidente do PSDB e candidato ao Senado, José Aníbal, afirmou ontem que 

o partido endossa o convite. “Foi um convite do Serra e do partido. Ninguém 

conhece melhor os problemas do Brasil como ela”. (p. 80) 

 

(46) Eu e Patrícia somos um casal bastante feliz, reage candidato. (p.56) 

 

No trecho (45), o verbo dicendi “afirmou” é apresentado apenas para inserir a voz de 

outro locutor. Logo, ao empregar tal verbo, o locutor não emite nenhum ato ou efeito de 

julgar. Nas palavras de Nascimento (2009, p. 80): “com esse verbo, L1 limita-se a apresentar 

o discurso de L3 sem emitir nenhum juízo de valor, ou seja, sem modalizá-lo”. Por outro lado, 

no exemplo (46), o verbo dicendi “reage” tem o valor semântico de modalizador avaliativo. 

Ao empregá-lo, o locutor (L1) “emite um juízo de valor a respeito do enunciado do outro 

locutor, indicando como esse deve ser lido” (op. cit., p. 56). 

Em determinados enunciados, para indicar o modo como o discurso deve ser lido, o 

locutor, às vezes, faz uso de um termo equivalente a um verbo dicendi, ou seja, a orientação 

conclusiva é sinalizada a partir de nominalizações. Nesse sentido, um substantivo, por 

exemplo, pode orientar como o discurso deve ser lido. Isso vai depender da organização 

discursiva adotada pelo locutor responsável pelo discurso como um todo. Assim, se este 

locutor, ao introduzir a voz de um segundo locutor, utilizar a expressão “fez uma 

advertência”, ao invés do verbo “advertir”, estará, da mesma forma, indicando que o discurso 
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do outro deve ser entendido como uma advertência. A expressão “fez uma advertência”, 

funciona, portanto, como um equivalente ao verbo dicendi modalizador “advertir”.  

García Negroni (2008), ao estudar os modos de dizer no discurso acadêmico, 

verificou que o elemento linguístico “como” junto aos verbos dicendi normalmente indica 

conformidade com o ponto de vista apresentado. Assim, em citações introduzidas mediante 

um “como assinala Ducrot”, por exemplo, a indicação de assimilação fica mais evidente. 

Cabe ressaltar, ainda, que, dada a força ilocucional, cada verbo modalizador ou 

equivalente pode assumir um significado modal, seja de valor deôntico, epistêmico, avaliativo 

etc. 

Outra maneira de modalizar o discurso está relacionada ao período composto por 

subordinação. Em sua estrutura temos, na análise sintática tradicional, a oração principal e a 

oração subordinada. A oração principal, conforme Koch (2006b), funciona como forma 

oracional modalizadora do conteúdo que se encontra na oração subordinada. Assim, é na 

oração subordinada que se encontra o conteúdo proposicional propriamente dito, servindo a 

oração principal para modalizá-lo. Dito isso, a autora faz ilustrações, especificamente a partir 

da estrutura das orações subordinadas substantivas. Vejamos alguns: 

 

(47) [Eu ordeno que] você saia daqui. (p. 136) 

(48) [Eu prometo que] irei à sua festa. (idem) 

(49) [Eu pergunto se] todos me entenderam. (idem) 

 

Nos exemplos elucidativos, citados por Koch, temos em destaque as orações 

principais (frisadas, pela autora, através de colchetes).  As primeiras partes dos enunciados 

imprimem a atitude do locutor – que deseja expressar ordem, promessa e pergunta, 

respectivamente, porém os respectivos conteúdos proposicionais permanecem inalterados. 

Assim, na visão de Koch (2006b), enquanto o conteúdo proposicional carrega a informação 

“propriamente dita, aquilo que é dito”, as expressões oracionais indicam “o modo como 

aquilo que se diz é dito”. 

 

Estes elementos caracterizam os tipos de atos de fala que deseja 

desempenhar, revelam maior ou menor grau de engajamento do falante com 

relação ao conteúdo proposicional veiculado, apontam as conclusões para as 

quais os diversos enunciados podem servir de argumento, selecionam os 
encadeamentos capazes de continuá-los, dão vida, enfim, aos diversos 

personagens cujas vozes se fazem ouvir no interior da cada discurso (KOCH, 

2006b, p. 136). 
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Ainda no campo dos estudos sobre a modalização, Chaves (2007, p. 3), ao analisar o 

sufixo -inho no gênero entrevista, assevera que, ao usarmos os modalizadores, “[...] o dizer é 

dito de maneira modalizada com finalidades específicas que dependem de como o contexto 

comunicativo acontece”. A partir dessa colocação, percebemos, ainda, que o uso de um ou 

outro elemento modalizador vai gerar efeitos de sentido distintos no enunciado, já que entre 

um “possivelmente” e um “é certo que” há diferentes orientações conclusivas. Vejamos outros 

exemplos: 

 

(50) De qualquer modo, este é um livro que precisa ser urgentemente traduzido e 

amplamente discutido no Brasil. (Jornal de Resenhas, 2001, vol. II, p. 1152) 

 

(51) Dito isso, talvez pareça um pouco estranho o início desta resenha. (Jornal de 

Resenhas, 2001, vol. II, p. 1106) 

 

No exemplo (50), o locutor, ao utilizar a expressão verbal “precisa ser”, deixa 

evidente a obrigatoriedade de se traduzir o livro, ou seja, o locutor modaliza o seu discurso de 

modo que se evidencia uma força ilocucionária. Logo, o conteúdo de P (traduzir o livro para 

todo o Brasil) é apresentado como algo que, necessariamente, precisa acontecer. 

No enunciado (51), o locutor apresenta o conteúdo de P (ser estranho o início da 

resenha) como uma possibilidade. A modalização, nesse caso, está marcada pelo uso do termo 

“talvez”, (modalizador epistêmico quase-asseverativo) que indica uma hipótese a ser 

confirmada. Assim, o locutor não se responsabiliza pelo valor de verdade do conteúdo 

tampouco deixa de acreditar na verdade do que diz. Em razão de sua atitude perante o 

conteúdo proposicional, a confirmação (ou não) da verdade fica, por exemplo, sob a 

responsabilidade do interlocutor ou da própria continuidade discursiva. 

Quanto ao lugar de figuração dos elementos modalizadores no texto, observamos que 

podem ser dispostos em diferentes espaços, ou seja, “os modalizadores apresentam uma 

enorme mobilidade na cadeia da fala” (CASTILHO; CASTILHO, 2002, p. 211). Sobre esse 

aspecto, Koch (2011a) apresenta três níveis em que a modalização pode atuar: i) no nível da 

estrutura interna da predicação; ii) no nível da predicação; iii) no nível da proposição. Porém, 

ressaltamos que o arranjo dos elementos modalizadores, na estrutura de um enunciado, 

depende basicamente daquilo que o locutor orienta como sentido do conteúdo proposicional. 

Sabendo o que deve ser dito, o locutor traça as estratégias que melhor orientem os fins da 

proposição apresentada, ou seja, define o modo como o dizer deve ser dito. 
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Para encerrar este capítulo, reafirmamos que, ao recorrer à modalização, o locutor 

deixa entrever o(s) sentido(s) do enunciado, imprimindo, consequentemente, as marcas de sua 

subjetividade, a sua tomada de posição perante o conteúdo proposicional apresentado. Em 

vista disso, a modalização, neste estudo, é vista como um fenômeno discursivo que orienta 

conclusões perante o dito. 

No capítulo seguinte, formulamos as considerações de ordem metodológica, espaço 

em que descrevemos o corpus da pesquisa; discutimos, ainda, uma noção geral sobre os 

gêneros discursivos, para, em seguida, tecermos considerações especificamente sobre o 

gênero discursivo resenha acadêmico-científica. Logo após, descrevemos as categorias de 

análise do corpus desta pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES DE ORDEM METODOLÓGICA 

 

Este capítulo é constituído, inicialmente, de uma breve descrição do corpus da 

pesquisa. Em seguida, relatamos a nossa trajetória de chegada ao Jornal de Resenhas. Após 

isso, apresentamos, ainda que de maneira sucinta, o histórico
41

 do Jornal de Resenhas, 

suporte de onde coletamos o objeto de estudo: resenhas acadêmico-científicas. Continuando, 

expomos uma visão acerca dos gêneros textuais discursivos. Neste intento, sustentamos 

nossas discussões nos estudos de Bakhtin (2010a [1992], 2010b [1981]) e Marcuschi (2008).  

Após isso, estreitamos as discussões para o gênero resenha, mais especificamente sobre a 

resenha como prática discursiva escrita no meio acadêmico. Para isso, além dos autores 

supracitados, revisitaremos os estudos de Bakhtin (2006), Foucault (2011), Larrosa (1999) e 

Motta-Roth (2008). Finalizando este capítulo, apontamos as categorias de análises, momento 

em que descrevemos um conjunto de ações estabelecidas para se fazer as análises do corpus 

investigado.   

 

 

4.1 O CORPUS 

 

O corpus desta pesquisa é composto de cento e sessenta (160) resenhas, escritas por 

professores de universidades brasileiras, mas que também ministram aulas em universidades 

estrangeiras. As resenhas foram coletadas de sete edições do Jornal de Resenhas, publicadas 

nos anos de 2009, 2010 e 2012
42

. Das edições selecionadas para este estudo, seis delas 

apresentam vinte e três resenhas cada uma, e apenas uma dessas sete edições, apresenta vinte 

e duas resenhas – todas escritas por professores de ensino superior de diferentes áreas de 

estudo. 

Para efeito de estudo proposto neste trabalho, fez-se necessário realizar um recorte 

desse conjunto amplo de resenhas. Selecionamos, portanto, 10 (dez) resenhas, abarcando os 

três anos de publicação supramencionados. Esse recorte se mostrou suficiente para 

                                                             
41

 O histórico apresentado sobre o Jornal de Resenhas tem como base informações obtidas em páginas 
eletrônicas, a exemplo das seguintes páginas: <https://pt-br.facebook.com/jornalderesenhas>; 
http://jornalderesenhas.com.br/; <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Carta-Maior-firma-parceria-
com-o-Jornal-de-Resenhas/12/15161>. (Acessados no decorrer do ano de 2012) 
42 O ano de 2011 foi um período em que o Jornal de Resenhas ficou desativado, tendo em vista dificuldades 
financeiras, por isso não temos análises de resenhas publicadas nesse ano.  

https://pt-br.facebook.com/jornalderesenhas
http://jornalderesenhas.com.br/
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Carta-Maior-firma-parceria-com-o-Jornal-de-Resenhas/12/15161
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Carta-Maior-firma-parceria-com-o-Jornal-de-Resenhas/12/15161
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alcançarmos a conclusão desta pesquisa, pois além dos textos serem extensos, apresentam, 

reiteradamente, os mesmos fenômenos analisados. 

Julgamos importante registrar que o critério estabelecido para se proceder ao 

levantamento das resenhas selecionadas foi a recorrência dos fenômenos da modalização e da 

polifonia de locutores nessas produções escritas. 

Antes das análises (mais à frente), seguem os títulos e respectivos autores das 

resenhas selecionadas. Consideramos interessante informar também quais foram as produções 

intelectuais resenhadas e seus respectivos autores, visto que, ao apresentar as vozes do outro 

na resenha, L1 quase sempre se refere ao autor da obra resenhada.  

 

 

4.2 COMO CHEGAMOS AO JORNAL DE RESENHAS? 

 

Neste momento, importa ressaltar que, em princípio, o corpus desta pesquisa seria 

constituído de resenhas acadêmicas coletadas em periódicos e anais publicados através de 

meio impresso, digital e mídia eletrônica. Assim, visitaríamos o site da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com o intento de buscar periódicos e 

bases de dados referenciais com resenhas neles divulgadas, como também faríamos visitas a 

bibliotecas públicas e privadas de Instituições de Ensino Superior, de várias cidades, para 

recolhermos os textos que seriam analisados.  

No entanto, no início do ano de 2012, quando de uma visita à Secretaria Geral do 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA, da Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB, em João Pessoa – PB, vimos, no balcão de atendimento, várias edições do Jornal de 

Resenhas disponibilizados para o público. Impulsionados, por um lado, pela curiosidade 

própria de um leitor atento a suportes e gêneros textuais que circulam na sociedade e, por 

outro, impelidos pelo interesse particular em pesquisar resenhas, apropriamo-nos de alguns 

exemplares.  

Após leituras de algumas resenhas, bem como cientes de quem eram os autores das 

resenhas e, ainda de como o Jornal era organizado, voltamos àquela secretaria para buscar 

mais informações acerca do referido jornal. A secretaria do CCHLA, no entanto, informou-

nos apenas que o Jornal de Resenhas era distribuído em todas as instituições públicas federais 

de ensino superior do Brasil – não sabia, portanto, como se dava a distribuição bem como o 

acesso ao jornal em questão.   
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Como, no Jornal de Resenhas, havia algumas informações (endereço, e-mail, 

telefone e fax) da editora, resolvemos fazer outra busca com o intento de encontrar mais 

edições. A primeira ação foi ligar para a Discurso Editorial, Editora Universitária da USP. 

Para a nossa surpresa e satisfação, o então diretor do jornal, Prof. Dr. Milton Meira do 

Nascimento, estava colhendo assinaturas para reativação e publicação do Jornal de Resenhas. 

Em 2012, passamos, então, a assinantes do Jornal de Resenhas, que era publicado 

mensalmente, com edições de março a dezembro de cada ano. Nesse ínterim, aconteceram 

entraves (especificados na seção seguinte) que impossibilitaram a continuidade das edições do 

Jornal de Resenhas. Como era de nosso interesse realizar esta pesquisa tendo como objeto de 

estudo as resenhas do Jornal de Resenhas, saímos em busca de mais exemplares do referido 

Jornal. Para tanto, visitamos outras secretarias e coordenações de curso da UFPB, instituições 

públicas de ensino superior de outras cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

Recolhemos, então, mais alguns exemplares do Jornal de Resenhas, os quais foram utilizados 

nesta investigação. 

Em meio a toda essa busca por edições do Jornal de Resenhas, continuamos 

mantendo contato com os editores da Discurso Editorial, que nos comunicaram acerca de uma 

compilação de resenhas organizadas em três livros encadernados em brochura e capa dura, 

onde se encontravam cerca de 1.450 (um mil, quatrocentos e cinquenta) resenhas, que foram 

publicadas no período de abril de 1995 a novembro de 2002. Como estes livros (volumes I, II 

e III) estavam à venda, fizemos a compra e os três itens foram enviados via Correios. 

Ressalte-se, porém, que as resenhas analisadas nesta pesquisa são as resenhas 

editadas em jornal impresso, nos anos de 2009, 2010 e 2012. Utilizamos as resenhas dos 

referidos livros somente para exemplos citados no decorrer da discussão teórica.  

 

   

4.3 BREVE HISTÓRICO DO JORNAL DE RESENHAS 

 

Tendo à frente o editor Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento, o Jornal de Resenhas 

é um trabalho da Discurso Editorial – Editora Universitária da USP. Trata-se de um projeto, 

sem fins lucrativos, iniciado por um grupo de professores da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP. Porém, docentes de outras 

universidades públicas federais também abraçaram o referido projeto que tem o objetivo fazer 

circular resenhas de livros lançados no mercado editorial brasileiro, além de ensaios e 

entrevistas com autores. 
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A Discurso Editorial é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1993 

pelos professores do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Dedica-se a 

atividades de apoio ao ensino e à pesquisa em filosofia, letras, artes e ciências humanas. 

Publica diversas obras importantes nessas áreas, além de realizar vários projetos culturais, 

credenciados no Ministério da Cultura. 

Entre os projetos culturais da Discurso Editorial, destacou-se o Jornal de Resenhas, 

produzido e administrado pela Discurso, desde 1995. O Jornal de Resenhas, a princípio, foi 

publicado mensalmente na Folha de S. Paulo, que também o apoiava. O projeto contava, 

ainda, com o apoio da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista 

(Unesp), Unicamp e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Essa parceria 

permaneceu ativa durante os anos de 1995 a 2004. 

Apesar da notável relevância do projeto para o meio acadêmico, no ano de 2004, não 

aconteceu circulação do Jornal, devido à falta de patrocínio, perdurando a interrupção até o 

ano de 2008. No entanto, a partir de 2009, o Jornal de Resenhas voltou a circular, tendo em 

conta o apoio do Ministério da Educação e Cultura – MEC. Nesse ano, foi feita uma tiragem 

de 75.000 (setenta e cinco mil) exemplares e distribuídos gratuitamente para todas as 

universidades federais e para as universidades estaduais paulistas. 

Em 2012, mediante dificuldades de obtenção de patrocínio, o editor responsável, 

Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento tentou manter o Jornal de Resenhas em circulação, 

optando pela via das assinaturas. Assim, campanhas, via internet, foram empreendidas, 

esperando-se contar com o apoio de um número significativo de assinantes – mil assinaturas– 

para dar continuidade ao projeto. Porém, diferentemente do que se esperava, mais uma vez, o 

projeto foi interrompido, desta vez por falta de adesões às assinaturas.  

No ano de 2012, apesar de ter sido intensificado um marketing que ressaltava o 

Jornal de Resenha como sendo um veículo independente, que intencionava preservar uma 

linha sempre pluralista, reservando total liberdade aos autores das resenhas para elogiar ou 

criticar o livro resenhado, buscando prestar um serviço de utilidade pública de informação 

sobre o que se publica no mercado editorial brasileiro, com o intuito de desenvolver a cultura 

de um debate saudável de ideias, sempre respeitando as editoras, as pessoas dos autores dos 

livros e dos autores das resenhas, somente duas edições foram colocadas em circulação: a dos 

meses de novembro e dezembro. Após essas publicações, o projeto foi novamente 

interrompido. 
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Ressalte-se que, no ano de 2012, a direção do Jornal de Resenha publicou três 

volumes encadernados em forma de livros brochura. Nesses volumes, encontra-se uma 

compilação de 1.450 (um mil, quatrocentas e cinquenta) resenhas.  

Segundo o professor Milton Meira do Nascimento, organizador dos livros 

supracitados, o objetivo desse trabalho é consolidar o projeto de produção do Jornal de 

Resenhas bem como disponibilizar, ao público leitor, análises críticas das mais diversas 

produções intelectuais, nacionais e internacionais, nas áreas de letras, artes, filosofia e 

ciências humanas, bem como nas áreas de exatas e biológicas.  

 

 
 

4.4 GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS
43

: VISÃO GERAL 

 

A pluralidade de ações do ser humano, em qualquer âmbito social, encontra-se 

relacionada à linguagem. E, sendo a linguagem o sistema que medeia todas as ações, a 

consciência sobre a sua importância e uso se torna imprescindível. Este é fator determinante 

para a deflagração de mudanças interativas, através das quais o homem age e interage, 

modifica-se e modifica o outro, a sociedade, o mundo. 

O uso também promove a busca pela informação, pela construção e contínua 

reconstrução de saberes. Contudo, o uso da linguagem apresenta múltiplos aspectos, facetas e 

características que somente se revelam, tendo em vista o(s) propósito(s) das ações pretendidas 

pelo homem. Para Bakhtin (2010a [1992], p. 261), “compreende-se perfeitamente que o 

caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o 

que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua”. 

Nesse mesmo continuum de ideias, Bakhtin (op. cit.) afirma que “o emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados
44

 (orais ou escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”. Isso significa dizer que o 

gênero é remetido a qualquer forma de enunciado, seja falado, seja escrito, seja literário, seja 

                                                             
43 Nesta pesquisa, não diferenciamos gênero textual de gênero discursivo, ou seja, assumimos os termos como 
sinônimos, tratando, portanto, um pelo outro, visto que um e outro estão relacionados à competência 
discursiva dos usuários de uma diversidade de gêneros que circulam no meio social. 
44

 Como visto anteriormente (vide 2.3), para Ducrot (1988, p. 53), enunciado é uma realidade empírica, é o que 
podemos observar quando escutamos alguém falar. Enunciado é a realidade empírica da frase. Esta é uma 
entidade que pertence ao campo do abstrato e o enunciado pertence ao campo do observável. Para Bakhtin 
(2010a), enunciados são textos que se materializam sob a forma de gêneros do discurso. Para este autor 
(ibidem, p. 283), “aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e 
não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas)”. Nessa perspectiva, Bakhtin não 
distingue enunciado de enunciação. Já, para Ducrot (op. cit.), enunciação é a realização do enunciado. 
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não-literário; refere-se a textos em sua forma concreta, ou seja, textos materializados em 

eventos interativos. 

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. (BAKHTIN, 2010a [1992], p. 261) 

 

Vê-se, assim, que, em qualquer gênero discursivo, os três elementos (conteúdo 

temático, estilo da linguagem e construção composicional), apontados por Bakhtin, sempre 

aparecem intimamente ligados, indissociáveis. Isso seria o mesmo que dizer que, ao proferir 

qualquer enunciado, em qualquer esfera social, selecionamos um determinado estilo, fazemos 

escolhas lexicais e arranjamos tudo isso em uma construção composicional. “Evidentemente, 

cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” 

(op.cit., p. 262 – grifos do autor).   

Dito isso, cabe entender que, em função do tema, da situação e dos participantes, 

muitos estudiosos afirmam ser uma tarefa demasiadamente difícil elaborar modelos oclusos e 

pré-estabelecidos para o estudo dos gêneros discursivos. “Pode parecer que a heterogeneidade 

dos gêneros discursivos é tão grande que não há nem pode haver um plano único para o seu 

estudo [...]” (BAKHTIN, 2010a, p. 262). Este autor assevera, ainda, que a sua funcionalidade 

não uniforme torna os traços gerais dos gêneros discursivos abstratos e vazios, o que, em 

nossa ótica, reforça impetuosamente a tese da complexidade de se instituir um modelo de 

estudo para os gêneros discursivos. 

Dizer, porém, que não há plano padronizado para o estudo dos gêneros discursivos 

parece insustentável, pois há, sim, planos de estudo para os mais diversos gêneros discursivos. 

Talvez, o que carece ser dito é que os planos de estudo são flexíveis e que, a partir de um 

plano já proposto, necessário se faz ajustá-lo, conforme objetivos de estudo, a funcionalidade 

do gênero, a área de pesquisa etc. Em razão de todos esses aspectos, dizemos, então, que um 

plano de estudo para os gêneros discursivos/textuais é algo dinâmico e, portanto, pode sofrer 

ajustes e alterações tendo em vista o foco de atenção do estudo.   

A complicada tarefa de se elaborar um plano único para o estudo dos gêneros, talvez 

esteja, também, ligada ao fato de que gêneros discursivos podem ser divididos em dois 

grupos: gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos). Segundo Bakhtin 

(2010a), os romances, os dramas, as pesquisas científicas, os grandes gêneros publicitários 
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são exemplos de gêneros secundários. Estes, no seu processo de formação, absorvem e 

reestruturam os mais variados gêneros primários que se definem como aqueles de uso 

cotidiano, formados tendo em vista as exigências da comunicação discursiva no ato de 

interação, isto é, são formados em conformidade com as requisições da interação imediata, a 

exemplo do que ocorre durante um diálogo. Ainda no que se refere aos gêneros discursivos 

secundários, Bakhtin (op. cit.) postula que eles “surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc.”.  

Os gêneros, de um modo geral, são sempre vistos como ferramentas de interação que 

têm a função de realizar atividades formais ou informais de maneira eficaz. Marcuschi (2008, 

p. 161) aborda os gêneros como “atividades discursivas socialmente estabilizadas que se 

prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao exercício de poder. Pode-se 

dizer que os gêneros textuais são nossa forma de inserção, ação e controle social no dia-a-

dia”. 

Na etnografia, na antropologia, na sociologia, na retórica e na linguística, a noção de 

gênero textual/discursivo também está vinculada a uma categoria distinta de discurso de 

qualquer tipo – falado ou escrito. Nesse contexto, situam-se piadas, editais, contos, tirinhas, 

horóscopos, receitas culinárias, e-mails, anúncios publicitários, artigos, resenhas, cartas, 

cardápios, ofícios, diários, resumos, charges, pichações, requerimentos, listas de compras, 

lendas, histórias em quadrinho, logomarcas, bulas de remédios, receitas médicas, notas fiscais, 

projetos e tantos outros gêneros de textos.  

Se pretendêssemos elencar uma classificação dos gêneros, não chegaríamos a um 

esgotamento, pois há uma diversidade deles no meio social e, além disso, como práticas 

comunicativas, apresentam uma dinamicidade veloz e mudam constantemente em sua 

constituição. Logo, outros novos gêneros estão sempre surgindo. Este ponto de vista está 

fundamentado em Bakhtin (2010b, p 121), quando diz: 

 

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo 
tempo. O gênero renasce e se renova em cada etapa do desenvolvimento da 

literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisso consiste a 

vida do gênero. [...]. O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu 

passado, o seu começo. É o representante da memória criativa no processo 
de desenvolvimento literário. É precisamente por isto que tem a capacidade 

de assegurar a unidade e a continuidade desse desenvolvimento. (grifos do 

autor) 
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Os gêneros tornam-se novos, são reconstruídos, renascem continuamente; seus 

aspectos e formas sofrem mudanças e reformulações, conforme o âmbito social de circulação 

e objetivos de uso em cada atividade humana, em determinado momento histórico. 

Impregnados de novas qualidades, novas molduras, ganham nova validade e peculiaridades 

semânticas.   

Cabe observar que as fronteiras entre o novo e o velho continuam imbricadas e 

conservadas, pois, nitidamente, percebe-se um vínculo na jacente do gênero renascido. Sobre 

a diversidade dos gêneros, Bakhtin (2010a [1992], p. 262) ainda faz a seguinte afirmação: 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo. 

 

Porém, mesmo diante de tanta multiplicidade de gêneros, cada comunidade, cada 

indivíduo, geralmente, busca usá-los de acordo com o contexto, as finalidades e intenções em 

suas atividades sociais. Se, por exemplo, o sujeito se dirige a alguém, para fazer-lhe uma 

declaração de amor, ele a faz sabendo que está expressando o gênero declaração de amor. O 

mesmo pode acontecer quando um indivíduo diz uma piada: ele a diz sabendo que se trata do 

gênero piada. Além de buscar usá-los de forma consciente, em processos de interatividade, 

cada indivíduo também procura reconhecê-los numa dada interação, no cotidiano de sua vida. 

Na seguinte observação de Bakhtin (op. cit., p. 283), ressalta-se a habilidade do homem em 

reconhecer o gênero em um evento de comunicação interativa: 

 

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando 

ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras 

palavras, adivinhamos um determinado volume (isto é, uma extensão 
aproximada do conjunto do discurso), uma determinada construção 

composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a sensação do 

conjunto do discurso que em seguida apenas se diferencia no processo da 

fala. 
  

 

A escolha de um gênero para a interatividade humana somente é determinada a partir 

do domínio social em que será empregado, pois cada situação, cada evento está envolvido de 

gêneros específicos, de linguagens específicas, de estilos individuais – o gênero pode ser o 

mesmo para algumas atividades e este mesmo pode ser moldado diversamente para outra 

situação. Não há como propor um protótipo rígido de modelo de gênero a ser repetido todas as 
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vezes que precisamos escrever uma lenda, por exemplo. Isso significa dizer que não existe 

uma construção linguística fixa, totalmente fechada a ser seguida para sistematizar, por 

exemplo, uma conversação, uma publicidade, uma carta pessoal, uma lista de compras etc. 

Em vista disso, entende-se que o gênero apresenta variações de acordo com o uso e com as 

funções para as quais está engajado e se presta ao querer dizer.  Bakhtin (2010a [1992], p. 

293) considera que “os gêneros correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, 

a temas típicos, por conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com a 

realidade concreta em circunstâncias típicas”.  

Em um processo de interatividade, um determinado gênero pode ser modificado 

continuamente, porém isso não ocorre de forma aleatória, já que, como foi discutido, essa 

modificação está relativamente imbricada aos objetivos, à densidade, ao conteúdo, ao 

contexto de circulação etc. “Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema 

heterogeneidade dos gêneros discursivos [...]” (BAKHTIN, 2010a, p. 263). 

Após nossas primeiras reflexões, observamos que muitos gêneros, a partir das 

perspectivas apresentadas, passam ou sofrem por reformulações, adequações imprescindíveis 

à sua realização social. Entre esses gêneros, selecionamos a resenha acadêmico-científica 

como objeto de estudo e análise. Entendemos que esse gênero, dependendo do objetivo, da 

densidade, pode se apresentar sob os mais diferentes e complexos contornos. O que queremos 

dizer é que, mesmo mantendo características que a diferenciem de um artigo, por exemplo, ela 

pode ser elaborada não obedecendo a um padrão estável, estanque, pois o conteúdo temático, 

o estilo da linguagem e a construção composicional podem ser expressos sob várias 

configurações, dependendo do querer dizer do locutor.  

Em razão do corpus desta pesquisa, no tópico seguinte centramos as discussões sobre 

o gênero discursivo resenha acadêmico-científica. 

 

 

4.5 RESENHA: PRÁTICA DISCURSIVA NO CONTEXTO ACADÊMICO 

 

 

Muitas vezes, antes de lermos uma obra completa, de assistirmos a um filme, de 

comprarmos uma coletânea de músicas etc., procuramos informar-nos sobre opiniões, 

avaliações e comentários manifestados acerca desses gêneros. Nesse sentido, há um gênero 

discursivo que nos orienta sobre o que escolher entre as mais diversas produções culturais que 

circulam em nosso meio social – trata-se da resenha. 
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O gênero discursivo resenha é produzido tendo em vista os mais diversos fins, sob os 

mais diferentes contornos e, ainda, em extensões diversificadas. Neste nosso estudo, porém, 

investigamos a resenha produzida no meio acadêmico. Em vista disso, nesta seção, o nosso 

propósito é discutir conceitos, objetivos e a organização discursiva do gênero resenha 

acadêmico-científica. Para tanto, ancoramos as nossas discussões nas teorias de Bakhtin 

(2006, 2010a[1992], 2010b), Foucault
45

 (2011 [1971]), Motta-Roth (1995); Larrosa (1999) 

entre outros. 

Inicialmente, apresentamos conceitos de resenha, sob uma visão geral. Em seguida, 

continuamos as discussões enfocando o gênero resenha acadêmica, mais especificamente 

resenhas de livros. 

 

 

4.5.1 Conceitos, objetivos e organização discursiva de uma resenha acadêmico-científica 

 

A resenha é um texto que, além de apresentar informações selecionadas e resumidas 

sobre o conteúdo de outro texto, de outro locutor, também apresenta comentários e avaliações 

(Cf. MACHADO et al., 2004). Esse gênero discursivo é um produto intelectual que nasce de 

saberes partilhados, uma vez que, para elaborar uma resenha, o resenhista precisa ter 

conhecimento e senso crítico acerca de outra obra que, naturalmente, não é de sua autoria. 

Fazer resumos, explicitações e julgamentos de valor de outro texto é, portanto, uma tarefa que 

requer, antes de tudo, uma leitura atenta do “texto fundamental ou criador”, ou seja, a resenha 

nasce primordialmente do texto lido que servirá de base para outro texto. Apesar de não fazer 

referência necessariamente à resenha
46

, trazemos aqui as palavras de Foucault (2011 [1971], 

p. 23) para, de maneira geral, situá-la na categoria dos discursos que “repetem, glosam e 

comentam”, visto que tratamos a resenha como um gênero em que o locutor resenhista, de 

modo frequente, apresenta as palavras do locutor da obra resenhada para, geralmente, reforçar 

o dito e comentá-lo. No entanto, às palavras de Foucault, acrescentamos que a resenha é, 

sobretudo, um texto criador, pois também faz outros textos nascerem, a partir de uma 

                                                             
45 As abordagens baseadas nos conceitos de Michel Foucault são trazidas, aqui, somente a título de 
esclarecimento sobre alguns aspectos relativos às práticas sociais discursivas, especificamente sobre os 
diversos procedimentos que regulam os discursos sociais. Assim, não se configura intento nosso fazer um 
confronto ou paralelo com a TAL nem com o fenômeno da modalização. Isso vale, igualmente, para justificar as 
palavras de Jorge Larrosa e Alberto Manguel, autores, também, referenciados neste tópico.  
46

 Foucault fala dos discursos “que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os 
transformam, ou falam deles” (2011 *1971+, p. 22). Nessa perspectiva, a resenha, por ser um discurso que parte 
do discurso do outro, para falar dele (do discurso) pode ser encaixado no perfil daqueles discursos que 
"repetem glosam e comentam”.  
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interação com o interlocutor da resenha. Assim, a resenha, além de ser um espaço para 

exposição de interpretações, comentários e avaliações sobre o texto resenhado é, também, um 

texto criador. 

Buscando navegar por novas formas do dizer, não usamos, neste estudo, a expressão 

acima (texto fundamental ou criador), designada por Foucault para se referir ao texto 

resenhado. No decorrer da discussão, usamos a expressão “texto base” (doravante TB, para o 

singular e TBs, para o plural) sempre que fizermos referência ao texto lido para ser resenhado.  

Larrosa (1999, p. 118) afirma que o texto produzido a partir do TB, para Michael 

Foucault, é denominado de “texto segundo ou seu comentário”.  Nesse sentido, o comentário 

“não tem outro papel, sejam quais forem as técnicas empregadas, senão o de dizer enfim o que 

estava articulado silenciosamente no texto primeiro”. (FOUCAULT, 2011 [1971], p. 25 – 

grifos do autor). 

A leitura do TB é feita com um olhar atento de quem lê para escrever, com olhos de 

escritor que busca construir um novo dizer para o que lê. Nesse sentido, o trabalho de um 

resenhista não consiste estritamente na execução de práticas discursivas escritas. Parte, pois, 

inicialmente, de uma leitura
47

 acurada do texto a ser resenhado. Conforme Manguel (1997), 

ler é um ato que precede a escrita
48

. Afirmamos, assim, que toda resenha está diretamente 

entrelaçada ao que dizem os TBs, pois somente se pode escrever uma resenha, a partir da 

leitura prévia da obra a ser resenhada. Afinal, não se escreve sobre o que não se conhece; é 

impossível qualquer escrita, quando não se sabe o que dizer, quando não se tem conhecimento 

sobre o que escrever.  Dizemos, enfim, que os TBs são requeridos, consultados para a 

edificação de novos discursos. E, nesse intento de escrever sobre o que lê, postulamos, 

portanto, que a resenha é uma atividade, um produto do escritor-leitor.  

Ainda podemos dizer que, no momento em que nos dispomos a fazer leituras do 

texto do outro, seja para empreender outra escrita – para fazer uma resenha, por exemplo –, 

seja para outros fins, não apenas decodificamos palavras, tampouco somente processamos 

informações. Por vezes, devido aos sentidos produzidos a partir do texto, alimentamos 

sonhos, planejamos tomadas de decisão; novas ideias vêm à tona; conceitos e concepções são 

                                                             
47 Parece redundante fazer tal afirmação, visto a concepção, generalizada, de que ler é uma atividade comum a 
toda escrita. Sempre escrevemos a partir de outras escritas que lemos. Talvez a questão resida, no caso da 
resenha, no apego necessário ao texto-base. 
48

 Na perspectiva de Manguel (1997), a leitura é uma ação inerente ao homem que lê o mundo, lê o outro. “Só 
aprendi a escrever muito tempo depois, aos sete anos de idade. Talvez pudesse viver sem escrever, mas não 
creio que pudesse viver sem ler. Ler – descobri – vem antes de escrever. Uma sociedade pode existir – existem 
muitas, de fato – sem escrever, mas nenhuma existe sem ler” (MANGUEL, 1997, p. 20). Em nosso texto, 
fazemos uso das palavras de Manguel para ressaltar a necessidade de ler para escrever.  
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repensados. Acerca desse processo, Wittrock (1980), referenciado por Manguel (1997, p. 54) 

afirma o seguinte: 

 

Nesse processo complexo, „os leitores cuidam do texto. Criam imagens e 

transformações verbais para representar seu significado. E o que é mais 
impressionante: eles geram significado à medida que lêem, construindo 

relações entre seu conhecimento, sua memória da experiência, e as frases, 

parágrafos e textos escritos‟. 

 

Considera-se, então, que, a partir da leitura, o leitor é levado, muito frequentemente, 

a mergulhar em histórias próprias ou de outrem.  Assim, lembranças podem ser provocadas ou 

ressoadas pelo TB, passando, consequentemente, a fazer parte da construção de novos 

discursos, assim como da resenha, fazendo parte imprescindível do corpo do texto. Segundo 

Bakhtin (2002), o texto consente-nos a liberdade de falar e escrever com nossas próprias 

palavras, visto que o buscamos e, assim, o trazemos até nós. Em vista disso, entrelaçamos a 

ele as nossas próprias palavras e o encarnamos em nossa própria vida.  

O diálogo existente entre o TB e o resenhista traduz, portanto, a ação do escritor-

leitor que, ao escrever sobre o discurso do outro, permite ver-se, faz-se existir nas páginas de 

“uma obra alheia, que, entretanto, é sua própria obra, em uma escritura alheia, que é sua 

própria escritura, ou em umas palavras alheias, que são suas próprias palavras” (LARROSA, 

1999, p. 140). 

Nessa perspectiva, o locutor de uma resenha a constrói na atividade coletiva, visto 

haver uma interação entre os seguintes sujeitos: locutor do texto base (TB) e locutor 

resenhista. Não podemos esquecer que, por outro lado, a construção da resenha acontece 

como uma atividade individual, com o sujeito escritor travando a sua própria ação para fazer 

emergir um novo discurso. 

No final dessas ações, o locutor da obra resenhada (locutor do texto base) espera que 

o resenhista seja ditoso em suas colocações para, portanto, somar pontos favoráveis ao enlevo 

da obra, ascendendo-a a uma posição de destaque e que, relevantemente, possibilitem ao leitor 

um julgamento mais geral da qualidade e da validade da obra resenhada. Igualmente, o 

trabalho do resenhista deve expressar credibilidade e fundamentação para que o leitor possa 

seguramente decidir conhecer ou não a obra principal, o texto base. 

Nessa edificação, ao construir uma resenha, o resenhista também põe em evidência 

ou reforça a circulação do TB e, consequentemente, o seu respectivo autor poderá ganhar 

relevo por ter a sua obra comentada. Não se pode esquecer que, por outro lado, há um 

enaltecimento do resenhista que surge como referência para possíveis leitores de suas próprias 
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publicações. Ora, se a apreciação de um texto partiu, primeiramente, da leitura de uma 

resenha, certamente, o leitor enfatizará a resenha como responsável principal, como ponte de 

acesso ao TB. Em consequência disso, o resenhista constrói o seu próprio espaço, faz-se 

relevante, detentor de credibilidade para várias outras escrituras. É interessante que, quando 

são constituídos de comentários bem elaborados, bem estruturados e aceitos pelo público 

leitor, “muitos textos maiores se confundem e desaparecem e, por vezes, comentários vêm 

tomar o primeiro lugar” (FOUCAULT, 2011 [1971], p. 23). O que queremos dizer é que, 

quando a resenha é cuidadosamente construída, o leitor pode, inclusive, não sentir a 

necessidade de recorrer à leitura do TB, uma vez que tudo já se encontra explicitado e 

comentado na resenha. Por outro lado, pelo fato de ter lido uma determinada resenha, o leitor 

pode sentir-se (mais) motivado à leitura do TB. 

Cabe observar que, geralmente, ao estruturar uma resenha, o resenhista 

primeiramente faz abordagens que objetivam evidenciar alguns traços do TB. Essa 

preocupação está relacionada à necessidade de manter o leitor informado sobre o material que 

está sendo resenhado. Nesse sentido, os movimentos iniciais de uma resenha expressam 

informações objetivas, dados informativos acerca da obra resenhada: referências sobre a obra 

(livro), seu locutor autor, conteúdo e organização. Além desses movimentos mais objetivos, o 

resenhista naturalmente assume pontos de vista relativos à obra em questão.  Para Motta-Roth 

(1995), os movimentos discursivos, frequentemente usados no gênero resenha, são os 

seguintes: apresentar o livro; descrever o livro; avaliar partes do livro; (não) recomendar o 

livro. A ordem desses movimentos, no entanto, não pretende ser rígida, pois está 

condicionada ao estilo do locutor autor, ao que este pretende ressaltar, às características do 

TB, entre outros fatores. 

Outra característica da resenha está relacionada à linguagem. Esta, em alta 

frequência, “inclui verbos no presente do indicativo para descrever a atualidade e a relevância 

do tema do livro” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 43). A título de ilustração, vejamos 

os seguintes exemplos: 

 

(52) O livro não se limita ao documento pessoal e histórico que se pede a uma 

autobiografia; pode ser lido como um romance. (Jornal de Resenhas, 2001, vol. 

II, p. 1293) 

(53) Reunindo dois textos de um dos mais destacados pensadores da atualidade, a 

presente edição nos proporciona uma acurada síntese das ideias que Immanuel 

Wallerstein vem expondo desde os anos 60. (Jornal de Resenhas, 2002, vol. III, 

p. 2195) 
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Como se observa nos exemplos (52) e (53), os verbos no tempo presente funcionam 

como indicadores de atualidade da obra. Dessa forma, em qualquer tempo, a obra resenhada é 

caracterizada como uma produção que se mantém atual. 

De certa maneira, o texto de uma resenha revela o conhecimento que o resenhista 

conserva em relação aos muitos aspectos da obra resenhada, como: a forma como ela veio a 

lume, quais os objetivos, suas qualidades e possíveis problemas de leitura, compreensão e 

interpretação. Essa responsabilidade ativa do resenhista prepara o leitor do TB para um 

entendimento mais rico, mais fecundo e – por que não dizer? – para decidir se lerá ou não o 

TB. As palavras do locutor resenhista podem configurar-se, ainda, como uma forma de evitar 

interpretações equivocadas sobre o texto resenhado.  

Outro aspecto considerado, durante a edificação da resenha, é o cuidado que o 

resenhista empreende na tentativa de fazer o leitor perceber as fronteiras entre as suas 

palavras e as palavras do autor do TB. Sobre isso, Machado et al. (2004, p. 55) afirmam:  

 
A resenha é um texto sobre outro texto, de outro autor. Assim, é natural que 

haja menções ao texto original, o que, no caso da resenha, vem 

acompanhado de comentários feitos pelo resenhista. Porém, deve-se tomar 
cuidado ao fazer essas menções para que o que foi dito pelo resenhista e o 

que foi dito pelo autor do texto original fiquem absolutamente claros para o 

leitor. (grifo nosso) 
 

Poder-se-ia dizer, então, que o leitor da resenha precisa ter bem expresso e 

inconfundível o que faz parte das formulações e colocações do resenhista e o que faz parte das 

exposições do autor do TB. Saliente-se, entretanto, que nem sempre é possível identificar os 

limites entre o discurso do locutor resenhista e o discurso do locutor autor da obra resenhada. 

O que queremos sublinhar é que as vozes de um e de outro locutor podem se entrelaçar de 

forma que, muitas vezes, torna-se penoso para o leitor o ato de querer diferençá-las nos 

enunciados que constroem a resenha. 

Concernente à identificação das vozes do locutor da resenha e do locutor do TB, as 

discussões são aprofundadas no capítulo em que se empreendem as análises e discussão dos 

resultados. No entanto, a presença de outras vozes no gênero resenha é a discussão central do 

subtópico seguinte.   
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4.5.2 Inserção de vozes e (in?)expressão de subjetividade na organização discursiva da 

resenha 

 

Como exposto, a resenha acadêmica é um gênero discursivo/textual onde se 

sumarizam informações principais e se apresentam comentários acerca da obra resenhada, ou 

seja, o resenhista empreende uma análise avaliativo-crítica e informativa da obra resenhada. 

Poderíamos não separar estas duas atitudes e, sim, dizer que ocorre simultaneamente a 

construção da crítica com teor informativo através de sequências expositivas que os leitores 

podem assimilar ou rechaçar. Ressalte-se que, ao próprio locutor do TB reserva-se o direito de 

não aceitar as críticas que o resenhista sistematizou sobre sua obra. Ele pode, nesse sentido, 

contestar o que disse o resenhista.  

A cadeia discursiva, construída através da exposição de informações e comentários, 

reflete a prática e a competência de um locutor que descreve e, ao mesmo tempo, assume uma 

posição crítica e avaliativa acerca de textos e livros. Com essa autonomia, o locutor crítico 

pode “deliberadamente apagar as fronteiras do discurso citado, a fim de colori-lo com as suas 

entoações, o seu humor, a sua ironia, o seu ódio, com o seu encantamento ou com o seu 

desprezo” (BAKHTIN, 2006, p. 157). 

Nesse exercício de ações, o locutor-resenhista imprime sua subjetividade em relação 

ao conteúdo da obra resenhada, uma vez que, ao fazer comentários e críticas com tons de 

humor, ironia, encantamento etc., esse locutor expressa tomadas de atitudes perante as suas 

próprias proposições e, mais fortemente, em relação às proposições do outro, das vozes do 

outro. 

Essa dinamicidade de dizer o dito possibilita, por outro lado, a apresentação de outras 

vozes que estão sobremaneira ligadas ao tema abordado no TB, a exemplo das vozes do 

próprio locutor do TB que, quando trazidas para a resenha, exercem funções variadas. Uma 

delas, por exemplo, talvez seja corroborar o dito do próprio locutor resenhista. O agrupamento 

de vozes, no entanto, não intenciona repetir informações, visto ser revestido de novas 

proposições que ativam, inclusive, conhecimentos de outras leituras feitas pelo locutor 

resenhista. Especificamente sobre essa forma de escrever, Bakhtin (2010b, p. 223) afirma que 

“as palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, 

da nossa compreensão e da nossa avaliação[...]”. Assim, novos conceitos podem ser 

formulados, novas discussões podem ser desenvolvidas e orientações conclusivas são 

impressas no texto do resenhista. 
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As vozes do outro, presentes em resenhas, encontram-se evidenciadas de diversas 

formas e podem desempenhar, também, funções variadas, acontecendo, portanto, um 

encadeamento de textos, uma junção de ideias, formando novos discursos. Usando as palavras 

de Bakhtin, poderíamos dizer que “temos diante de nós um caso de inter-relação dialógica 

entre palavras diretamente significativas dentro de um contexto” (2010b, p. 215).  

Para Bakhtin (2006, p. 154), 

 

O objeto verdadeiro da pesquisa deve ser justamente a interação dinâmica 
dessas duas dimensões, o discurso a transmitir e aquele que serve para 

transmiti-lo. Na verdade, eles só têm uma existência real, só se formam e 

vivem através dessa inter-relação, e não de maneira isolada. O discurso 
citado e o contexto de transmissão são somente os termos de uma inter-

relação dinâmica. Essa dinâmica, por sua vez, reflete a dinâmica da inter-

relação social dos indivíduos na comunicação ideológica verbal. (Trata-se, 
naturalmente de tendências essenciais e constantes dessa comunicação). 

 

A resenha acadêmica, por ser um gênero produzido a partir do texto do outro, não 

poderia ser construída sem o diálogo, sem a interrelação com o locutor do discurso citado, 

retomado e com o locutor da resenha. Assim, numa mistura corrente de discursos com elos 

interativos e significativos, numa cadeia discursiva, novos discursos ganham vida e 

funcionalidade. Para Bakhtin (2006, p. 154), “o discurso citado e o contexto narrativo unem-

se por relações dinâmicas, complexas e tensas. É impossível compreender qualquer forma de 

discurso citado sem levá-las em conta”. Estas relações de que fala Bakhtin se referem, na 

resenha, aos discursos do locutor-resenhista e do locutor-autor do TB. São relações que, 

apesar de parecerem um pouco complexas, facilmente se constituem após os desvelamentos, 

as citações provenientes do TB, entrelaçadas com a voz do resenhista.  O resultado dessa 

dinâmica interação é uma fusão de ideias, uma comunhão de saberes.  

Além de apresentar vozes do TB, o resenhista pode, inclusive, ressaltar a importância 

da excursão por diferentes leituras que convergem para uma mesma discussão. A partir desse 

passeio, as palavras, as ideias sistematizadas de vários locutores entram em fusão e promovem 

a mobilização do leitor para um vasto conjunto de saberes; promovem também “novas formas 

de ver, compreender e perceber” os sentidos dos textos. 

Outra funcionalidade do discurso do outro na resenha é corroborar e/ou sustentar 

e/ou fortalecer o dizer do resenhista. Poder-se-ia justificar a presença de outras vozes, 

admitindo-se, por outro lado, a possibilidade de serem considerados importantes dispositivos 

de leitura direcionados ao (possível) público leitor, uma vez que nessa tarefa de resenhar uma 
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obra, o locutor da resenha sente ecoar ideias e estudos de outros locutores e suas escrituras. 

Não querendo, portanto, os ecos somente para si, o resenhista faz, sutil e elegantemente, um 

convite aos leitores para o empreendimento dessas outras leituras. Os leitores do TB, portanto, 

são convidados a sentir, também, as sensações experimentadas pelo locutor resenhista, 

quando mergulha em textos que dialogam com o TB. Importa ressaltar que o convite não põe 

em risco a não leitura da obra resenhada, ou seja, não trapaceia a leitura do TB. Este se 

encontra apontado em primeiro plano. 

Com efeito, a leitura de textos que se entrelaçam privilegia o leitor bem como o faz 

regular o próprio processo de leitura, condição fundamental para o diálogo entre os saberes 

propostos pelos textos e o conhecimento do leitor. Em vista disso, dizemos que, na verdade, 

acontece um encontro plenissignificativo de saberes mútuos que podem se estranhar, às vezes, 

embora mais frequentemente são partes que se interrelacionam, se orientam ou se completam 

mutuamente. Na visão de Bakhtin, (2010b, p. 216), 

 

dois discursos iguais e diretamente orientados para o objeto não podem 

encontrar-se lado a lado nos limites de um contexto sem se cruzarem 
dialogicamente, não importa que um confirme o outro ou se completem 

mutuamente ou, ao contrário, estejam em contradição ou em quaisquer outras 

relações dialógicas (por exemplo, na relação entre pergunta e resposta). Duas 
palavras de igual peso sobre o mesmo tema, desde que estejam juntas, devem 

orientar inevitavelmente uma à outra. Dois sentidos materializados não 

podem estar lado a lado como dois objetos: devem tocar-se internamente, ou 
seja, entrar em relação semântica.  

   

A resenha acadêmica, portanto, constrói-se em um intenso jogo de vozes que se 

confirmam se orientam, se relacionam semanticamente. O locutor de uma resenha pode trazer 

para a sua obra vozes variadas que cooperam com suas diversificadas linguagens para a 

construção do texto. Nessa perspectiva, o resenhista também coloca o leitor em contato com 

importantes obras que, naturalmente, se entrelaçam e revelam confluência para com as 

informações expressas no TB. Nesse caminhar, além de permitir ao leitor uma visão mais 

articulada das ideias que se manifestam no livro resenhado, o resenhista resgata informações, 

imprime orientações semânticas, alimenta a imaginação dos leitores. Tudo isso, certamente, 

instiga a curiosidade dos pretensos leitores e abre-lhes as portas para que possam descortinar 

o universo do TB e nele mergulhar. Como diz Foucault (2011 [1971], p. 49: 

 

Quer seja, portanto, em uma filosofia do sujeito fundante, quer em uma 
filosofia da experiência originária ou em uma filosofia da mediação 
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universal, o discurso nada mais é do que um jogo, de escritura no primeiro 

caso, de leitura, no segundo, de troca no terceiro, e essa troca, essa leitura e 

essa escritura jamais põem em jogo senão os signos. 

 

Em seu texto, o resenhista coloca à disposição dos leitores conceitos e ideias centrais 

em torno dos quais se organiza o livro. Tais conceitos e ideias poderão ajudar a compreender 

o contexto discursivo em que o texto foi escrito. É um jogo de palavras que tenta interagir 

com o leitor; é um jogo para seduzir o leitor a fazer uma submersão nas vozes encadeadas de 

diversos autores, aumentando ainda mais a “cadeia interlocutiva”, na medida em que ele 

(leitor) também passa a dar sentido ao que lê, também passa a reconstruir pensamentos e 

ideias.   

Após todas as reflexões aqui propostas, cabe acrescentar, por fim, que apontar 

problemas existentes no TB é uma característica do gênero resenha. Nela, o resenhista pode 

ajuizar uma determinada obra sob vários pontos de vista, isto é, pode enaltecer o TB, 

solidificando a importância da obra; pode apontar os pontos positivos e, também, os pontos 

negativos ou pode, inclusive, refutá-la, contestando colocações e sistematizações do locutor 

da obra resenhada. A resenha, enfim, é um texto de natureza opinativa. As opiniões, 

entretanto, mesmo quando ressaltam aspectos negativos da obra, são apresentadas de forma 

respeitosa.   

 

 

4.6 CATEGORIAS DE ANÁLISES: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

O gênero resenha acadêmico-científica é uma prática social discursiva em que o 

locutor resenhista organiza o discurso de forma que fiquem impressas marcas argumentativas. 

Para tanto, fenômenos como a modalização e a polifonia de locutores são acionados pelo 

locutor para marcar a sua atitude, predispor efeitos de sentido e, consequentemente, orientar 

conclusões sobre o dito.  

Esta pesquisa parte da hipótese de que a modalização e a polifonia de locutores são 

fenômenos que atuam de forma concomitante no enunciado, objetivando deixar impressa a 

subjetividade do locutor resenhista. 

Tendo em conta que a resenha acadêmico-científica, neste trabalho, é vista como um 

lugar de interação de vozes e, portanto, de impressões subjetivas, através do qual um locutor 

resume, elogia, critica e avalia as mais diversas produções intelectuais acadêmicas, esta 

pesquisa objetiva investigar a modalização e a polifonia de locutores como fenômenos que 
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revelam, linguisticamente, a subjetividade no gênero resenha, funcionando, portanto, como 

marcas de argumentação. De forma mais delimitada, formulamos os seguintes objetivos: i) 

identificar as ocorrências da modalização e dos índices de polifonia de locutores no gênero 

acadêmico resenha; ii) investigar se a modalização e a polifonia de locutores se caracterizam 

como fenômenos que atuam conjuntamente no sentido de gerar efeitos de sentido e imprimir 

orientações argumentativas; iii) descrever e analisar os efeitos de sentido gerados pela 

ocorrência da modalização e da polifonia de locutores e iv) verificar como tais fenômenos se 

constituem em uma característica do estilo linguístico e da própria função do gênero.  

A princípio, necessário se faz esclarecer que a análise desenvolvida tem caráter 

estritamente qualitativo. Isso significa dizer que não nos interessa delinear quadros estatísticos 

dos textos que compõem o corpus analisado.  

Ressaltamos que as descrições apresentadas serão sustentadas na Teoria da 

Argumentação na Língua – TAL e no fenômeno da Modalização. 

Como as resenhas são extensas, trazemos para esta investigação apenas os excertos 

representativos da ocorrência de modalização e da polifonia de locutores como fenômenos 

discursivos utilizados pelo locutor resenhista para marcar a sua subjetividade. Analisaremos, 

portanto, no gênero resenha acadêmica, os fenômenos argumentativos que materializam, 

linguística e discursivamente o ponto de vista do locutor resenhista (L1), tendo em vista um 

interlocutor (leitor) hábil em entender os efeitos de sentido inscritos no discurso. 

Para as análises, selecionamos dez resenhas, coletadas em seis edições do Jornal de 

Resenhas da Discurso Editorial, ISSN 1984-6282: edição número 1, março de 2009; edição 

número 2, maio de 2009; edição número 9, abril de 2010; edição número 10, novembro de 

2010; edição número 11, novembro de 2012 e edição número 12, dezembro de 2012. 

Essas resenhas foram selecionadas obedecendo-se a dois critérios: i) resenhas de 

professores de diferentes universidades do Brasil; ii) componentes curriculares ministrados 

pelos professores produtores das resenhas. Assim, coletamos textos de professores da USP, da 

PUC-RS, da UFG, UFSC que atuam em áreas diferentes, conforme especificado na descrição 

de cada resenha a seguir. Esclarecemos, ainda, que em algumas descrições não se aponta a 

área de atuação do professor, trazendo apenas informações, a saber: professor livre-docente, 

professor aposentado etc. 

Da edição número 1, publicada em março de 2009, foram coletadas as seguintes 

resenhas:  

 RESENHA 1 (R1) – Jogo aberto: retórica unifica o pensamento de Rousseau 

segundo Bento Prado Jr. (p. 4-5), texto de autoria de Milton Meira do 
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Nascimento (Professor de ética e filosofia política da Universidade de São Paulo) 

que resenha o livro A retórica de Rousseau e outros ensaios, obra de Bento Prado 

Jr., Editora Cosacnaif, 456p.  

 RESENHA 2 (R2) – Rebelião das massas 2: debate americano sobre o 

potencial da internet (p. 11), de autoria de Francisco Rudiger (Professor da 

PUC – RS e  Universidade Federal do Rio Grande do Sul) que resenha a obra 

Against the machine: how the web is reshaping culture and commerce, de autoria 

de Lee Siegel, Editora Spiegel & Grau, 192p. 

 

Da edição número 2, publicada em maio de 2009, foi coletada a seguinte resenha:  

 RESENHA 3 (R3) – Calabar de batina: as várias identidades do jesuíta 

paulista Manoel de Moraes (p.3), escrita por Laura de Mello e Souza 

(Professora do Departamento de História da USP) que resenha a obra Traição – 

um jesuíta a serviço do Brasil Holandês processado pela inquisição, de autoria 

de Ronaldo Vainfas, Companhia das Letras, 302p. 

 

Da edição número 9, publicada em abril de 2010, foi coletada:  

 RESENHA 4 (R4) – O enigma da música (p. 19), escrita por Wolney Unes 

(professor de música na Universidade Federal de Goiás) que resenha a obra 

Apoteose de Rameau e outros ensaios, de autoria de Henri Pousseur, tradução de 

Flo Menezes e Mauricio Oliveira Santos, Editora UNESP, 358p. 

 

Da edição número 10, publicada em novembro de 2010, foram coletadas duas 

resenhas:  

 RESENHA 5 (R5) – Um clássico sobre Rousseau (p. 3), escrita por Rolf Kuntz 

(Professor livre-docente no Departamento de Filosofia da USP), que resenha a 

obra Jean-Jacques Rousseau e a ciência política de seu tempo, de autoria de 

Roberto Derathé, tradução de Natalia Maruyama, Discurso Editorial, Editora 

Barcarolla, 662p. 

 RESENHA 6 (R6) – Direitos da mulher (p 4-5), escrita por Maria Lúcia 

Pallares-Burke (Professora aposentada da Faculdade de Educação da USP), que 

resenha a obra A importância de ser Mary: análise e tradução de “A vindication 
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of the rights of woman”, obra da proto-feminista Mary Wollstonecraft, tradução 

de Ivania Pocinho Motta, Editora Annablume, 364p. 

 

Da edição número 11, publicada em novembro de 2012, foram coletadas duas 

resenhas:  

 RESENHA 7 (R7)– Jogo híbrido: os responsáveis pela fiscalização dos 

ocupantes de cargos públicos (p. 5), escrita por Maria da Glória Bonelli 

(Professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São 

Carlos) que resenha a obra Virtude e limites: autonomia e atribuições do 

Ministério Público no Brasil, de autoria de Fábio Kershe, EDUSP, 120p. 

 RESENHA 8 (R8) – Totens da modernidade: o trabalho de luto da tradição 

da pintura moderna (p. 8), escrita por Ricardo Fabbrini (Professor de estética 

do departamento de filosofia  da USP) que resenha a obra A pintura como 

modelo, de autoria de Yve-Alain Bois, tradução de Fernando Santos,  Editora 

WMF Martins Fontes, 402p. 

 

Da edição número 12, publicada em dezembro de 2012, foram coletadas mais duas 

resenhas:  

 RESENHA 9 (R9) – Idade Média: passado e presente (p. 4), escrita por 

Hilário Franco Jr (Professor de história social do departamento de história da 

Universidade de São Paulo), que resenha a obra O outono da Idade Média, do 

autor Johan Huizinga, traduzido por Francis Petra Janssen, Editora, Cosac Naify, 

656p. 

 RESENHA 10 (R10) – Uma razão quase anêmica: Kurz já não entusiasma 

do mesmo modo (p. 6), escrita por Wolfgang Leo Maar (Professor da 

Universidade Federal de São Carlos), que resenha a obra Razão sangrenta de 

Robert Kurz, tradução de Fernando de Moraes Barros, Editora Hedra, 298p. 

 

Para efeito do estudo proposto nesta investigação, selecionamos alguns recortes, após 

exaustivas leituras das resenhas elencadas acima. Catalogamos um total de 75 (setenta e 

cinco) recortes mais representativos das perspectivas de análise. Assim, de cada resenha 

foram selecionados e coletados todos os recortes que apresentavam os fenômenos da polifonia 

de locutores e da modalização – introdução de relatos em estilo direto, de relatos em estilo 
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indireto, uso de aspas e coocorrência de relato em estilo direto, relato em estilo indireto e de 

aspas. Estes recortes estão situados conforme as categorias de análise abaixo descritas.  

Intentando maior sistematização, achamos conveniente categorizar os recortes 

extraídos das resenhas supracitadas por enumerações – Relato 1, Relato 2, Relato 3 etc. – 

que seguem sequencialmente até o fim das análises. Ao final de cada recorte, informamos a 

que resenha o mesmo pertence. Dessa forma, (R1) corresponderá ao recorte extraído da 

RESENHA 1, (R2) à RESENHA 2 (conforme elencadas anteriormente) e assim por diante.  

Atendo-nos aos locutores responsáveis pelos relatos, estabelecemos as seguintes 

categorizações:  

 

 L1 é aquele responsável pelo texto como um todo – locutor resenhista; 

 L2 é o locutor da obra resenhada. Este locutor tanto poderá ter a sua voz 

apresentada em relato em estilo direto como em relato em estilo indireto.  

 L3, L4 etc. são os demais locutores que se apresentam no texto analisado. 

 

Em razão dos relatos analisados serem constituídos por diferentes vozes e por outros 

elementos linguísticos, determinamos uma cor distinta para cada elemento, conforme 

especificado a seguir: 

 

 Discurso de L1, aquele responsável pelo discurso como um todo – deixamos 

em fonte de cor preta; 

 Discurso de L2 (apresentado relato em estilo direto) – em fonte na cor azul; 

 Discurso de L2 (apresentado em relato em estilo indireto) – em fonte de cor 

verde; 

 Verbos dicendi e equivalentes – fonte de cor preta e sublinhado; 

 Aspas – em fonte de cor vermelha; 

 “Como” acompanhando o verbo dicendi para introduzir os relatos em estilo 

direto e em estilo indireto – em fonte de cor lilás e sublinhados; 

 

Nesse contexto de análise, os fenômenos linguístico-discursivos encontram-se 

divididos em quatro categorias e respectivas divisões, a saber: 
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 RELATO EM ESTILO DIRETO (RD) 

RD introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por termo 

equivalente 

RD introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente  

RD corroborando o relato em estilo indireto (RI) 

 

 RELATO EM ESTILO INDIRETO (RI) 

RI introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por termo 

equivalente 

RI introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

 

 ASPAS 

 

 COOCORRÊNCIA DE DIFERENTES FENÔMENOS 

POLIFÔNICOS: ASPAS, RD E RI 

 

Delineadas todas as ações para o empreendimento das análises, partimos agora para o 

quinto e último capítulo deste trabalho, onde identificamos, descrevemos e analisamos as 

ocorrências da modalização e da polifonia de locutores nos recortes retirados das resenhas 

coletadas do Jornal de Resenhas. Ao término das análises de cada categoria supracitada são 

feitas algumas discussões concernentes aos resultados obtidos. Essas discussões servem de 

base para as interpretações dos resultados, registradas nas considerações finais. 
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5 MODALIZAÇÃO E POLIFONIA NO GÊNERO RESENHA 

 

A partir de então, dedicar-nos-emos às análises dos fragmentos textuais retirados das 

resenhas supracitadas. Ressaltamos que o mesmo recorte poderá ser analisado duas vezes, 

tendo em vista a intercorrência de diferentes fenômenos no seu interior. Assim, num mesmo 

recorte, poderemos analisar a ocorrência do relato em estilo direto e, ainda, o uso das aspas de 

diferenciação, por exemplo. Um mesmo recorte pode, portanto, ser repetido para análises 

diferentes, conforme as categorias de análise. 

 

 

5.1 RELATO EM ESTILO DIRETO (RD) 

 

No relato em estilo direto, o locutor da resenha (doravante L1), responsável pelo 

discurso como um todo, geralmente apresenta o ponto de vista do locutor da obra resenhada 

(doravante L2) entre aspas e introduzido por um verbo dicendi. Esta estratégia é um fenômeno 

discursivo utilizado pelo locutor resenhista para, em alguns casos, corroborar o relato em 

estilo indireto; outras vezes, o relato em estilo direto é apresentado por L1, em forma de 

narrativa fiel e precisa, entre aspas, revelando, entre outras estratégias, engajamento com o 

dito de L2, como se L1 pretendesse deixar clara a seguinte mensagem: “as palavras de L2 são, 

também, as minhas palavras”. Nesse sentido, L1 assume o ponto de vista de L2. Enfim, em 

todos os casos, ficam subjacentes orientações conclusivas e efeitos de sentido gerados nos 

enunciados. 

A modalização, nesses casos, pode acontecer: i) a partir da seleção do verbo dicendi 

ou equivalente, ou a partir da combinação de outros elementos linguísticos (advérbios, 

adjetivos etc.), selecionados por L1 para tornar mais evidente a orientação conclusiva do 

relato introduzido, ou seja, como este deve ser lido e entendido, inclusive expressando 

engajamento ou não de L1 em relação ao dito de outros locutores; ii) a partir, também, da 

literalidade do dito, que marca o grau de comprometimento de L1 em relação ao dito de L2. 

Cumpre esclarecer que, aqui, consideramos ser relato em estilo direto somente os 

segmentos de enunciados que apresentam sentido completo. As aspas usadas para destacar 

termos e expressões linguísticas, dando-lhes ênfase dentro de um enunciado, são analisadas 

mais adiante e, portanto, não são consideradas relatos em estilo direto. 
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5.1.1 RD introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por termo equivalente 

 

Relato 1 

Não tendo sido destinadas pela natureza a ser intelectual e fisicamente iguais aos 

homens, argumentava Rousseau, aquelas que fugissem de suas funções sagradas de esposas 

e mães para competir com os homens na esfera pública, estariam traindo sua própria 

natureza e se afastando da única esfera em que poderiam obter genuína realização pessoal.  

Discordando totalmente do filósofo nesse respeito, e desejando ardentemente que tal 

sistema de educação fosse “pelos ares”, Mary estava ciente, no entanto, de seu poder de 

persuasão: A eloquência de Rousseau, dizia ela, “torna os absurdos plausíveis”. (R6) 

 

No trecho acima (Relato 1), o locutor resenhista (L1), responsável pelo discurso 

como um todo, coloca em cena, de forma direta, a voz de L2 (Mary Wollstonecraft (1757-

1792), autora da obra A vindication of the rights of Woman, traduzida para o português por 

Ivania Pocinho Motta, resenhada por Maria Lúcia Pallares-Burke).  

Nesse entrelaçar de vozes, L1, a partir do relato em estilo direto, constituído pela voz 

de L2 (destacada, por nós, em fonte de cor azul, entre aspas e introduzido pelo verbo dicendi 

dizer), apresenta a irritação de L2 em relação ao pensamento de Rousseau, o qual retrata o 

sistema de educação preconceituoso, que mantinha as mulheres como submissas e destinadas 

a apenas cuidar do lar. Interessante é que a afirmativa de Rousseau, apesar de absurda, 

conforme aponta L2, mostra-se convincente e passiva de aceitação. Para L2, o discurso de 

Rousseau é eloquente a ponto de orientar o interlocutor a aceitar o referido sistema de 

educação como irrefutável, inclusive merecedor de aplausos. 

Conforme a continuidade discursiva, ou seja, no próprio trecho em que o relato está 

inserido, podemos perceber que L1 admite a voz de L2, deixando, portanto, entrever que, 

embora
49

 o discurso de L2 seja apresentado em relato em estilo direto, é aprovado e admitido 

por L1. Logo, L1 se engaja com o dito de L2. Esta estratégia se revela como uma forma de 

orientar conclusões discursivas, gerando o efeito de sentido de conformação estabelecida pelo 

ponto de vista de L1 em relação ao poder de persuasão de Rousseau que, por sua vez, parece 

ser incontestável. E, nesse sentido, o ponto de vista de L2 precisa ser admitido. 

Concernente ao verbo dicendi “dizer”, este não apresenta carga significativa de 

modalização, visto ser empregado apenas para expressar o dito de L2. A modalização torna-se 

evidente, no entanto, nas expressões “discordando totalmente” e “desejando ardentemente” 

                                                             
49

 Para muitos estudiosos, introduzir a voz do outro em forma de relato em estilo direto é uma forma de não se 
comprometer com o dito. Nesse sentido, o relato em estilo direto implica fazer o outro falar, atribuindo-lhe a 
responsabilidade das falas (cf. DUCROT, 1987). Em nossos estudos, observamos que, mesmo introduzindo o 
relato em estilo direto, o locutor resenhista se engaja com a voz de L2. 
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que trazem na sua conjuntura advérbios modalizadores. No caso do uso do advérbio de modo 

totalmente, o efeito de sentido gerado é de delimitação, pois orienta que se deve considerar o 

conteúdo proposto (a afirmação de Mary) em sua totalidade, imprimindo-se a ideia de que o 

dito de L2 não permite entrever a possibilidade de uma discordância parcial – a discordância é 

absoluta. Já ao empregar o advérbio “ardentemente”, a modalidade expressa é de avaliação 

uma vez que desejar ardentemente é desejar de forma intensa. Nessa perspectiva, há uma 

avaliação do dito de L2. 

Outra forma de modalização é observada no uso da expressão “Mary estava ciente”. 

Aqui, o termo “ciente” é empregado no sentido de certeza (Mary estava certa / Mary tinha 

certeza). Logo, “ciente” funciona como um modalizador asseverativo, além de ser recurso que 

reforça a assimilação de L1 ao dito de L2.  

Coincide, portanto, nesse trecho a presença de três modalizações: uma expressa pelo 

advérbio “totalmente”: delimitadora; outra expressa também por um advérbio 

(ardentemente): avaliativa e outra pelo adjetivo “ciente”: epistêmica asseverativa.  

A modalização, na verdade, é a estratégia que evidencia o comprometimento de L1 

em relação ao dito de L2, ou seja, o modo como o relato é posto em cena, os termos 

selecionados por L1 para apresentar a voz de L2 são recursos que, no decorrer da 

continuidade discursiva, denotam o engajamento de L1 ao ponto de vista de L2. 

 

Relato 2 

Para Huizinga – e a historiografia posterior tenderia a lhe dar razão – Burckhardt 

exagerava no contraste entre medieval e renascentista, esquecendo que “também na Itália 

do século XV a base sólida da vida cultural ainda continuava sendo genuinamente 

medieval, e até nas próprias mentes renascentistas os traços medievais estão sulcados muito 

mais fundo do que normalmente se acredita” (OIM, 553-4). (R9) 

 

No relato 2, o locutor (L1), responsável pelo discurso como um todo, introduz a voz 

de L2 (Johan Huizinga, autor de O outono da Idade Média, obra traduzida para o português 

por Francis Petra Janssen e resenhada por Hilário Franco Jr.). A voz de L2 é colocada em 

cena em relato em estilo direto, disposto entre aspas, introduzido pelo verbo dicendi esquecer 

e, aqui, destacado (por nós) em fonte de cor azul.  

A apresentação do ponto de vista de L2 em relato em estilo direto sugere que tais 

palavras são de responsabilidade do locutor da obra resenhada, permitindo, portanto, a 

conclusão de que o que está dito por L2 não deve ser confundido com a voz de L1. Porém, 

observando-se a construção do discurso em sua estrutura integral, verifica-se que, ao proferir 
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o trecho e a historiografia posterior tenderia a lhe dar razão, que se encontra intercalado e 

entre travessões, o locutor resenhista (L1) deixa entrever o seu engajamento com o dito de L2. 

L1 se compromete com o dito de L2, mesmo apresentando-o em relato em estilo 

direto, pois a referida proposição reforça a admissão do dito de L2. Ao dizer que a 

historiografia tenderia a lhe dar razão, L1 orienta a conclusão de que o dito de L2 realmente 

se caracteriza como inegável e, por isso, precisa ser admitido. Logo, o engajamento de L1 em 

relação ao dito de L2 fica evidente. 

 

Relato 3 

A história das teorias consiste, em grande parte, na reelaboração e em novas formas 

de uso dos conceitos. A transformação da idéia de mercado, hoje imensamente mais 

complexa do que no tempo de Adam Smith, é um bom exemplo. Rousseau não foi apenas 

mais um contratualista. Ele rejeitou a idéia do contrato duplo, exposta na obra de Pufendorf, 

e a noção no pacto entre indivíduos, tal como encontrada em Hobbes. No Contrato Social, 

“o ato de associação encerra um compromisso recíproco entre o público e os particulares”. 

Como observa Derathé: “O corpo do povo em constituição é uma das partes contratantes, 

como se já estivesse efetivamente constituído – ficção que Hobbes nunca admitiria.” (R5) 

 

No relato acima, L1 introduz o ponto de vista de L2 em relato em estilo direto, 

disposto entre aspas (destacado, por nós, na cor azul). Interessa destacar que L1, ao apresentar 

o dito de L2, deixa marcado seu engajamento sobre o mesmo. Para evidenciar seu 

posicionamento favorável ao discurso de L2, o locutor responsável pelo discurso como um 

todo (L1) utiliza o verbo dicendi “observar” acompanhado do advérbio de modo “como”, 

indicador de assimilação. A escolha da estrutura linguística verbal “como observa” permite 

incorporar marcas subjetivas de aprovação e conformidade com o dito de L2. Assim, ao 

tempo em que apresenta o ponto de vista de L2, L1 também deixa ressoar que compartilha 

deste mesmo ponto de vista – a observação feita por L2 é, de fato, a observação de L1.  

Cabe ressaltar que o elemento linguístico “observar”, selecionado pelo locutor 

responsável pelo discurso como um todo (L1), significa “examinar atentamente”. Nesse caso, 

acompanhado do “como”, recurso que indica assimilação, a conclusão orientada 

discursivamente torna-se mais acentuada – L1 concorda com a opinião de L2, e assim o 

interlocutor pode, também, admiti-la. 

 

Relato 4 

O texto de um historiador jamais será uma demonstração. Como em poucas 

centenas de páginas descrever analiticamente anos, décadas ou mesmo séculos? Como 

entender em profundidade uma outra cultura se às vezes é difícil entender a sua própria? 
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Existe a documentação, é claro, mas as frequentes contradições e lacunas no interior dela 

devem impedir todo sentimento de soberba. Como reduzir a um denominador comum o 

comportamento, o pensamento, a sensibilidade de milhares ou de milhões de pessoas? E se, 

hipoteticamente, essa meta fosse alcançada, qual seria sua legitimidade epistemológica? 

Onde colocar e como avaliar o que escapa aos padrões? 

Como Huizinga reconhece, sempre há “aquela inevitável unilateralidade sem a qual 

não se forma nenhum juízo histórico” (OIM, 553). (R9) 

  

No relato 4, o locutor responsável por todo o discurso introduz o ponto de vista de 

L2, em relato em estilo direto, entre aspas, introduzido pelo verbo dicendi “reconhecer” e 

assinalado (por nós) em fonte de cor azul. Ao selecionar e usar o advérbio de modo “como”, o 

locutor resenhista possibilita entrever que o referido ponto de vista é, igualmente, o seu ponto 

de vista. Nesse caso, L1, em conformidade com L2, participa da ideia de que não se forma 

juízo histórico sem unilateralidade. Um dos fortes rastros de engajamento com o dito de L2, 

deixados por L1, é, conforme mencionado, o recurso linguístico “como” que, ao acompanhar 

o verbo dicendi “reconhecer” imprime notoriamente que o dito de L2 é, discursivamente, o 

dito de L1. 

Neste relato se observa, portanto, que L1, para introduzir a voz de L2, faz a escolha 

da expressão “como Huizinga reconhece”, como uma estratégia para orientar que compartilha 

do mesmo dito de L2 e que esse dito pode ser admitido pelo interlocutor. 

Neste ponto, o nosso foco de análise foi o RD introduzido por verbo dicendi não 

modalizador ou equivalente. A seguir, analisamos alguns recortes que apresentam RD 

introduzido por verbo dicendi modalizador ou equivalente. 

Até aqui, neste corpus, catalogamos quatro recortes em que verificamos exemplos de 

polifonia de locutores, através da ocorrência do relato em estilo direto (RD). Nas análises dos 

referidos recortes, observamos que o locutor responsável pelo discurso (L1) coloca em cena a 

voz de outro locutor (sempre a voz do locutor da obra resenhada – L2) e com ela se engaja. 

Verificamos, ainda, que, apesar dos verbos dicendi não expressarem modalização, L1 insere, 

na continuidade do discurso, elementos linguísticos que imprimem conclusões orientadas 

discursivamente. 

 

 

5.1.2 RD introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente  

 

Relato 5 

 

Em expressões como “não conheço a arte de ser claro para quem não quer ser 
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atento”, Rousseau alertou os leitores de que seus textos deveriam ser lidos com cuidado, 

com muita atenção para o sentido dos termos empregados. No entanto, a maioria continuou 

a fazer uma leitura apressada de sua obra e julgá-la por falta de coerência, de consistência, 

resultado de uma personalidade doentia, paranóica e assim por diante. (R1)  

 

No relato acima, L1, locutor responsável pelo discurso como um todo, apresenta a 

voz de L2, seguida do verbo dicendi “alertar”. Esse verbo qualifica o discurso de L2 como 

uma advertência aos leitores de Rousseau, que devem ser atentos aos seus textos para melhor 

compreendê-los e, consequentemente, não interpretá-los de forma equivocada. Logo, o verbo 

dicendi modalizador avaliativo “alertar” é utilizado por L1 para orientar como o discurso de 

L2 deve ser lido. 

Relativamente ao fato do discurso de L2 ser apresentado em relato em estilo direto e 

entre aspas não significa, por sua vez, distanciamento ou rechaço de L1 ao dito de L2, pois a 

continuidade do texto imprime a ideia de que L1 concorda com o ponto de vista de L2, 

disposto entre aspas. Dentro dessa visão, dizemos que o engajamento de L1 fica evidente no 

momento em que este locutor dá continuidade ao seu discurso a partir do uso da conjunção 

adversativa “no entanto” para dizer que os leitores continuaram fazendo uma leitura apressada 

e, consequentemente, um julgamento equivocado sobre os textos de Rousseau. Assim, 

furtivamente, parece ficar manifestado o dizer segundo o qual os textos de Rousseau 

precisariam ser lidos com atenção e, por assim dizer, a atitude de L1 é de aprovação do dito 

de L2, ou seja, ao tempo em que apresenta o discurso de L2, procura evidenciar a sua 

assimilação em relação a este dito. Apresentar o discurso de L2 é, nesse sentido, apresentar o 

seu próprio discurso. 

Cabe ressaltar que o verbo “alertar”, selecionado para dizer que o ponto de vista de 

L2 é um alerta, além de expressar avaliação do dito de L2, tem uma carga semântica muito 

positiva, o que ascenderia esse engajamento de L1 com o discurso de L2. Logo, esse verbo 

expressa avaliação, ao tempo em que reforça a assimilação de L1 ao dito de L2. 

 

Relato 6 

Tomar contato com uma disputa de mestres – em torno de um gigante como 

Stravinsky – é por se só um deleite intelectual (quase desejamos que tivesse sido incluído 

no volume o texto de Boulez sobre Stravinsky). A crítica de Pousseur é feroz, acusando 

Boulez de “recusa irracional de considerar válido aquilo que não está conforme os critérios 

de validade que se admitem para si mesmo como indiscutíveis.” Está dito com todas as 

letras: Boulez é um dogmático, que só leva em conta o que está de acordo com seus 

princípios. É uma reviravolta e tanto no modo de ver uma das figuras centrais da música do 

século passado. (R4) 
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No relato 6, para introduzir o discurso de L2, L1 utiliza a seguinte expressão: “a 

crítica de Pousseur é feroz, acusando”. Notadamente, toda esta expressão revela, mesmo antes 

de apresentar a voz de L2, uma avaliação acerca do dito em relato em estilo direto, de 

responsabilidade de L2 – a supramencionada expressão utilizada para apresentar a voz de L2 

antecipa o julgamento de L1 sobre o dito de L2. Além disso, orientações conclusivas ficam 

acentuadas a partir da modalização do dito de L2, ou seja, L1 provoca o leitor a aceitar o 

relato em estilo direto como configuração de uma acusação impetuosa e contundente, pois é 

assim que o apresenta no discurso e é assim que fica materializado no discurso, para 

interlocutor.  

Convém ressaltar que a apresentação da voz de L2 de forma direta, entre aspas, não 

denota distanciamento por parte de L1. Este locutor utiliza-se de outros recursos durante a 

continuidade discursiva para manifestar seu engajamento ao dito de L2. O modo como L1 

registra seu posicionamento sobre o dito em relato em estilo direto, de responsabilidade de 

L2, deixa retratada a atitude do locutor resenhista. Inicialmente, este locutor faz uso da 

expressão “está dito com todas as letras” para inserir o seu ponto de vista “Boulez é um 

dogmático, que só leva em conta o que está de acordo com seus princípios”. Após isso, segue 

descortinando seu engajamento, quando faz uso do termo “reviravolta” para encerrar a sua 

discussão: É uma reviravolta e tanto no modo de ver uma das figuras centrais da música do 

século passado. Nessa construção, o termo “reviravolta” é situado de forma que fica 

manifesta a sua carga semântica positiva, revelando, portanto, o engajamento de L1 ao dito do 

segundo locutor. 

Esse fenômeno permite proclamar a conclusão pretendida pelo locutor responsável 

pelo discurso como um todo: o discurso de L2, mesmo apresentado em estilo direto, é 

também o discurso de L1 e, assim, fica assinalada, discursivamente, a maneira como esse 

relato deve ser lido.  Em outras palavras, poderíamos dizer que o efeito de sentido gerado no 

discurso é que o leitor tenha ciência de que o discurso apresentado em estilo direto é de 

responsabilidade L2, mas L1 está em conformidade com o mesmo.  

Ressaltamos, ainda, que as expressões “a crítica de Pousseur é feroz”, “está dito com 

todas as letras” e “é uma reviravolta e tanto” são, portanto, elementos linguísticos 

selecionados por L1 para orientar o discurso, assinalando como o relato deve ser lido. 

 

Relato 7 

Pousseur foi um dos pioneiros da nova música surgida no pós-guerra, com forte uso 

de instrumental eletrônico e fundamentação na matemática e na física. “A música serial é 
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frequentemente concebida como fruto de uma especulação excessiva, resultado de uma 

aplicação exclusiva dos poderes da razão”, ele reconhece. Em outro ensaio, aborda um dos 

pontos cruciais desse estilo musical: “Boa parte das relações métricas desejadas pelo autor 

permanecem encerrada à nossa escuta, praticamente ausentes.” (R4) 

 

No recorte 7, L1 apresenta dois relatos do locutor da obra resenhada. O primeiro é 

disposto de forma que o leitor admita que se trata de uma asseveração. Para tanto, L1 faz uso 

do verbo dicendi modalizador epistêmico asseverativo “reconhecer” que introduz o ponto de 

vista segundo o qual L2 reconhece que a música serial é concebida, de modo frequente, como 

fruto de uma especulação excessiva e resultado de uma aplicação restrita dos poderes da 

razão. Este dito é apresentado, logo no início do enunciado, em estilo direto e entre aspas (por 

nós destacado na cor azul). Logo após o fechamento das aspas, L1 faz uso do verbo dicendi 

“reconhecer” objetivando fazer entrever que L2 expressa seu ponto de vista como algo 

“certo”; um reconhecimento. Logo, algo possível de ser admitido como tal. Assim, em razão 

da escolha léxica, o grau de veracidade sobre o que passou a ser “reconhecido”, possível de 

ser “verificado”, parece não permitir discussões e, por assim ser apresentado, espera-se ser 

considerado e admitido pelo interlocutor.  

O segundo relato é introduzido por L1, através do verbo dicendi “abordar”. Esse 

recurso linguístico, selecionado pelo locutor resenhista, não apresenta carga semântica de 

modalização; apenas funciona como introdutor do discurso de L2: Boa parte das relações 

métricas desejadas pelo autor permanecem encerrada à nossa escuta, praticamente ausentes.  

Em ambos os casos, através do uso do relato em estilo direto, do uso de aspas e do 

verbo dicendi, L1 deixa entrever que a responsabilidade pelos relatos em estilo direto é de L2. 

No entanto, o modo como esses discursos são apresentados descortinam a atitude de L1 em 

relação aos mesmos – atitude de engajamento. No primeiro relato, L1 deixa marcado o seu 

engajamento ao selecionar o verbo dicendi “reconhecer” que, além de expressar asseveração, 

conforme mencionado, revela que L1 também reconhece que a música serial é 

frequentemente concebida como fruto de uma especulação excessiva, resultado de uma 

aplicação exclusiva dos poderes da razão. Nesse sentido, o interlocutor também pode admitir 

o ponto de vista de L2.  

No segundo relato, L1 também revela a sua atitude de incorporação do dito de L2. A 

atitude de assimilação fica ecoada, quando o locutor resenhista faz uso da expressão “um dos 

pontos cruciais”. Nesta expressão, o adjetivo “cruciais”, modalizador avaliativo, é o 

elemento linguístico que aponta que L1 também comunga da ideia de que o ponto de vista de 
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L2, realmente, precisava ser abordado e considerado como um ponto crítico e, ao mesmo 

tempo, importante. Observa-se, assim, que L1 assimila o dizer de L2. 

 

Relato 8 

A afirmativa de que “todos os elementos da vida mostravam-se abertamente com 

alarde e crueldade” (OIM, 11), era válida tanto para a época investigada quanto para a 

época vivida pelo historiador. (R9) 

 

No relato acima, L1 coloca em cena o ponto de vista de L2, a partir do uso do 

elemento linguístico modalizador epistêmico asseverativo “afirmativa”, que denota algo 

certo. L1, ao apresentar o ponto de vista de L2 como uma declaração que assevera, pretende 

orientar o leitor da resenha a, também, admiti-la como uma asseveração. A declaração de que 

“todos os elementos da vida mostravam-se abertamente com alarde e crueldade” em relato em 

estilo direto, entre aspas, imprime a ideia de que o dito, apesar de introduzido por L1, é de 

responsabilidade de L2. L1, portanto, incorpora o ponto de vista de L2. Esta atitude pode ser 

comprovada na continuidade do discurso, pois, ao dizer que “a afirmativa [...] era válida”, 

significa também dizer que a afirmativa era verdadeira e, por isso, precisa ser admitida.  

Na mesma sentença (a afirmativa [...] era válida), o adjetivo “válida” é também um 

modalizador epistêmico asseverativo, pois, nesse contexto, tem sinônimo de algo “certo”, 

de certeza, gerando o efeito de sentido de asseveração. 

Verifica-se, assim, que a carga semântica da expressão “era válida” é responsável, 

também, pelo teor de asseveração impresso pelo elemento modalizador “afirmativa”, termo 

equivalente a um verbo dicendi, que, por outro lado, valida a assimilação de L1 em relação ao 

dito de L2. O grau de responsabilidade pelo dito de L2 fica impresso. L1 atesta a sua 

assimilação perante a voz do segundo locutor. Dessa forma, a ideia de que L1 se compromete 

com o dito de L2 está assinalada no discurso. 

Nos recortes que seguem, embora o ponto de vista de L2 seja introduzido em relato 

em estilo direto e disposto entre aspas, o locutor resenhista, através da utilização de outros 

recursos linguísticos, traça estratégias que denunciam a sua atitude de engajamento, isto é, de 

assimilação do dito de L2.  

O dizer, nesses recortes, são modalizados a partir da seleção de materiais linguísticos 

com carga semântica expressiva os quais orientam as conclusões pretendidas pelo locutor.   

Apresentamos, a seguir, mais 6 (seis) recortes representativos do RD introduzido por 

verbo dicendi modalizador ou equivalente:  
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Relato 9  

Porém, acerta em cheio notando a forma como a cultura digital está se convertendo 

em processo massificado de abstração e auto-nomização da própria escolha individual, 

salientando que, nela, o principal é “a aposta em fórmulas familiares e estilos consagrados 

de auto-apresentação capazes de nos trazer popularidade” (p. 66-67). (R2) 

 

Relato 10 

“Ninguém protesta contra a sentença de Manoel de Moraes”, comenta, 

significativamente, Vainfas. A personagem vai sumindo de cena e, presumivelmente, 

morreu em 1651, com seus 55 anos, “anti-herói esquecido das guerras pernambucanas, o 

„Calabar‟ de batina preta ou gibão escarlate”. “Pano rápido”, finaliza o autor. (R3) 

 

Relato 11 

Em uma pincelada: a “pintura pode não estar morta” – conclui Bois – pois persiste 

um “desejo de pintura” em “trabalhos de luto” como os que Ryman, nos anos 1960 e 1970, 

que “não foi inteiramente programado pelo mercado nem a ele subordinado”; 

diferentemente do que ocorreria no “regozijo pelo assassinato”, ou na “orgia do 

canibalismo” próprio ao citacionismo ou revivalismo pós-modernista de boa parte da 

pintura dos anos 1980. Porém, pondera o autor que as “previsões são feitas para dar 

errado”. (R8) 

 

Relato 12 

Marcuse formulou com mais precisão a questão primordial da teoria da transição, o 

rompimento da continuidade da história. N‟A Ideologia da Sociedade Industrial alertou: “A 

maior debilidade da teoria crítica é sua inabilidade em demonstrar as tendências libertárias 

no âmbito da sociedade estabelecida”. (R10) 

   

Relato 13 

Sem a lei primitiva das convenções e a obrigação por ela imposta, “tudo é ilusório e 

vão na sociedade humana”, está escrito no Emílio. (R5) 

 

Relato 14 

Em expressiva ambiguidade, Huizinga confessa no Prefácio que escrever seu livro 

tinha sido “como se meu olhar estivesse voltado para as profundezas de um céu noturno, 

mas de um céu tomado de vermelho-sangue, pesado e desértico, de um cinza-chumbo 

ameaçador, revestido de um falso brilho cúprico”. Mais ainda, “o quadro tornou-se mais 

sombrio e menos sereno do que pensei vislumbrar quando iniciei o trabalho” (OIM, 6). (R9) 

 

Aqui, a polifonia de locutores e a modalização são fenômenos que, conjuntamente, 

evidenciam a subjetividade do locutor resenhista, marcando engajamento com a voz 

introduzida através do relato em estilo direto.  
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5.1.3 RD corroborando o RI 

 

Relato 15  

 

Bento Prado Jr. não se deixou levar pela corrente estruturalista e, no capítulo 

“Leitura de Rousseau”, que abre este livro, indica o fio condutor de sua leitura das obras do 

autor da Nova Heloisa. Polemiza com Althusser e mostra que há em Rousseau uma teoria 

geral da retórica, que domina todos os gêneros literários e os organiza na continuidade de 

um campo homogêneo. “A própria obra de Rousseau é comandada pelos princípios da 

retórica que ele propõe, e sua aparente excentricidade – falta de unidade ou de coerência – 

desaparece se a leitura é feita em torno de um eixo retórico. A unidade do pensamento de 

Rousseau pode ser mostrada no próprio movimento de seus escritos, ou seja, segundo a 

estratégia da persuasão ou segundo a ordem da argumentação.” (R1) 

 

No relato 15, o locutor da resenha (Milton Meira do Nascimento), responsável pelo 

discurso como um todo (doravante L1), coloca em cena o discurso de Bento Prado Jr., locutor 

da obra resenhada (doravante L2). Nesse entrelaçar de vozes, L1, a partir do relato em estilo 

indireto, constituído por sua voz (destacado em fonte preta) e pelo relato de L2 (destacado em 

fonte verde e introduzido pelo verbo dicendi “mostra”), pontua que a obra de Rousseau é 

marcada de uma retórica que se faz predominante em todos os gêneros literários. Logo em 

seguida, L1 apresenta, novamente, a voz de L2, desta vez em relato em estilo direto 

(identificado pelo uso das aspas e destaque da fonte na cor azul).  

Como se pode observar, o discurso de L2, que está em estilo indireto, é reafirmado 

em estilo direto, ou seja, o mesmo conteúdo se encontra expresso de duas formas: em relato 

indireto e em relato direto. Logo, o relato em estilo direto é uma voz que ratifica o relato em 

estilo indireto. Considera-se, assim, que a estratégia do locutor resenhista, em apresentar o 

relato em estilo direto corroborando o que está relatado em estilo indireto, constitui-se em 

uma forma de orientar o discurso, no sentido de gerar o efeito de confirmação do dito, 

imprimindo, portanto, maior credibilidade ao que foi relatado em estilo indireto.  

Além disso, o locutor responsável pelo discurso (neste caso, o locutor-resenhista) 

deixa claro que o discurso relatado é de responsabilidade do locutor da obra resenhada (L2), 

já que, com o estilo direto ratificando o estilo indireto, como sugere Nascimento (2009), L1 

atribui a responsabilidade do dito a um segundo locutor (o locutor da obra resenhada – L2). 

Esta estratégia trata-se, ainda, de uma forma de orientar o discurso, gerando o efeito de 

sentido de confirmação ou de prova do que está sendo dito em estilo indireto: “há em 

Rousseau uma teoria geral da retórica, que domina todos os gêneros literários e os organiza na 

continuidade de um campo homogêneo”. 
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Relato 16 

 

Para ele, a cibercultura consiste, antes de tudo, num estágio avançado da cultura de 

massas, cuja marca é a procura universal de popularidade estruturada segundo os padrões 

mercadológicos de conquista de audiência. Afinal, com ela, “a cultura pop se funde 

integralmente com a comercial. O encantamento da imaginação cede lugar à gratificação do 

ego. A transposição vicária do seu eu – que havia antes – dá lugar a você mesmo”. (R2) 

 

O trecho acima é constituído de um entrelaçar de vozes que se distinguem: a voz de 

L1 (fonte preta), e o discurso de L2, apresentado em relato em estilo indireto (fonte verde) e 

em relato em estilo direto (fonte azul). L1, ao resenhar o livro de Lee Siegel, Against the 

machine: how the web is reshaping culture and commerce, evoca o ponto de vista segundo o 

qual a cibercultura representa consumo e mercado de vendas.  

Caso interessante é que este ponto de vista, primeiramente, é apresentado em relato 

em estilo indireto, visto que o discurso do locutor da obra resenhada (L2) é citado de forma 

indireta, a partir do recurso linguístico introdutor de citação “para ele”. Conseguintemente, 

para explicar e corroborar o relato de L2, L1 põe em cena, novamente, a voz de L2, desta vez 

em relato em estilo direto, identificado pelo uso das aspas (por nós demarcado na cor azul).  

A partir dessa dinâmica de apresentação de vozes, em que o relato em estilo direto 

corrobora o relato em estilo indireto, o locutor resenhista imprime a ideia de que se trata de 

um discurso em que se pode confiar. O cruzamento de vozes constitui-se, portanto, em uma 

estratégia de orientar o discurso, no sentido de gerar o efeito de comprovação do dito, 

imprimindo maior credibilidade ao que foi relatado em estilo indireto: a cibercultura consiste, 

antes de tudo, num estágio avançado da cultura de massas, cuja marca é a procura universal 

de popularidade estruturada segundo os padrões mercadológicos de conquista de audiência. 

Nota-se, ainda, que L1, ao trazer o relato de L2 de forma indireta e depois em relato 

em estilo direto, revela que a responsabilidade do discurso é de L2, pois é a voz deste que é 

afirmada e, por conseguinte, corroborada pelo próprio L2.  

 

Relato 17 

 

A rebelião das massas contra a autoridade cultural das celebridades que se encontra 

na cibercultura, evidencia o autor, se baseia na mesma categoria com que estas celebridades 

se formam: a popularidade no mercado em que se tornou a comunicação. “Dirigindo o 

evangelho da popularidade está um apelo para cada um de nós substituir os ícones inflados 

da mídia pelo sentimento inflacionado de nós mesmos – tenhamos ou não o devido talento e 

disciplina para tal tarefa.” (R2) 
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O relato 17 é um texto estruturado e organizado, tendo em vista duas formas de 

relato: relato em estilo indireto (constituído pelo cruzamento da voz de L1 (destaque em fonte 

de cor preta) com a voz de L2 que está destacada em fonte de cor verde); e relato em estilo 

direto (constituído da voz de L2). Nesse trançar de vozes, gera-se o efeito de sentido de 

comprovação do relato em estilo indireto, introduzido pelo verbo dicendi “evidencia”, 

modalizador avaliativo, visto ser sinônimo de que é algo em destaque, algo importante. Tal 

discurso, apesar de ser relatado pelo locutor resenhista, responsável pelo discurso como um 

todo (L1), é de responsabilidade de L2. 

L1 apresenta o discurso de L2, inicialmente em estilo indireto e, em seguida, coloca 

em cena, mais uma vez, o discurso de L2, de forma direta, com o objetivo de corroborar o dito 

indireto, segundo o qual as celebridades buscam a popularidade através das mídias que, 

também, tornaram-se populares e, então, fica mais fácil a tarefa de inflacionar o ego de forma 

individual para obter atenção e se tornar uma pessoa célebre.  

Resumidamente, temos o relato em estilo direto (voz de L2) ratificando o relato em 

estilo indireto (também discurso de L2). O efeito de sentido gerado, tendo em vista essa 

estratégia, é de confirmação que, por sua vez, gera credibilidade. Dessa forma, espera-se que 

o relato em estilo indireto seja prontamente admitido, pois se trata de um discurso 

comprovado e, portanto, em que se pode confiar. 

 

 

Relato 18 

 

O argumento do autor é que a Constituição foi um marco para o Ministério Público 

e não o coroamento de uma estratégia das lideranças profissionais. Para ele: “O projeto de 

autonomia do Ministério Público foi bem-sucedido porque os próprios parlamentares 

constituintes, principalmente os mais à esquerda no espectro político, desejavam uma 

organização responsável pela fiscalização dos ocupantes de cargos públicos distante do 

jogo político-partidário. No entanto, quanto mais aumentava a importância dos grupos 

conservadores no processo decisório constituinte em razão das mudanças regimentais, 

menos autonomia relativa recebia o Ministério Público.” (R7) 

 

O trecho 18 é um recorte da resenha intitulada “Jogo híbrido”, escrita por Maria da 

Glória Bonelli (Professora da Universidade Federal de São Carlos), que resenha a obra 

Virtude e limites: autonomia e atribuições do Ministério Público no Brasil do autor Fábio 

Kershe. Aqui, as vozes dos locutores se subordinam casualmente com o objetivo de que se 

faça tornar mais forte e argumentativo o relato em estilo indireto, de responsabilidade de L2, 

porém apresentado pelo locutor resenhista – L1. Este, indiretamente, coloca em cena o 

discurso do autor da obra resenhada (Fábio Kershe) que argumenta que a aprovação da 
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Constituição foi muito relevante para o Ministério Público, porém, não se configurou como 

uma áurea estratégica das lideranças profissionais. Posteriormente a essa afirmação, L1 põe 

em cena, novamente, o discurso de L2, em relato em estilo direto, expressando o mesmo 

conteúdo.  

A apresentação do relato em estilo indireto e, em seguida, a apresentação do mesmo 

dito em relato em estilo direto manifesta-se como uma estratégia, utilizada por L1, que 

funciona como uma prova do que foi apresentado em estilo indireto. Esta estratégia, além de 

criar um efeito de comprovação, de corroboração, imprime a ideia de credibilidade. 

Fenômeno análogo também acontece no recorte (19), a seguir. 

Os recortes categorizados como relato em estilo direto corroborando com o relato em 

estilo indireto, selecionados aqui, neste subtópico, somam um total de cinco ocorrências.  

 

Relato 19 

Os mecanismos institucionais de responsabilização se diluem na multiplicidade de 

agentes e principais, configurando o diagnóstico feito no livro: “A estrutura institucional da 

organização é baseada, talvez em excesso, em um modelo em que a vontade pessoal, a 

„zona nebulosa‟ das instituições, é mais importante do que os instrumentos de incentivo 

típicos de uma relação principal/agent”. (R7) 

 

Tendo em vista as análises empreendidas até aqui, observamos que nas ocorrências 

em relato em estilo direto, L1 não faz uso unicamente do verbo dicendi para modalizar o dito 

ou orientar um determinado efeito de sentido. Outras formas de modalização são apresentadas 

para fazer ressoar efeitos de sentido gerados nos enunciados, materializados ou evocados 

pelos fenômenos polifônicos e elementos modalizadores presentes. Essas formas de 

apresentar um ponto de vista são postos por L1 de maneira que os efeitos de sentidos do texto 

se manifestam discursivamente. Assim, ou antes, ou depois do ponto de vista de L2 ser 

apresentado, são usados termos e/ou expressões que possuem carga semântica tanto positiva, 

quanto negativa , as quais, consequentemente, orientam discursivamente conclusões ou efeitos 

de sentido. Isso acontece, inclusive, quando o locutor resenhista apresenta o discurso do 

segundo locutor introduzido por um verbo dicendi não modalizador, pois a carga semântica de 

outros materiais linguísticos selecionados sinaliza a atitude de L1 em relação ao dito de L2. 

Dizer, também, que as aspas e o relato em estilo direto são elementos linguísticos 

que assinalam a atitude de não engajamento do locutor responsável pelo discurso como um 

todo parece, portanto, não se sustentar, configurando-se como uma prova frágil de expressão 

de engajamento, pois outros elementos linguísticos selecionados e arranjados 
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estrategicamente atuam, juntamente com o relato em estilo direto, com o objetivo de 

determinar se há ou não distanciamento de L1 em relação ao dito de L2. 

Observa-se, assim, que, mesmo introduzindo em seu discurso outras vozes, a partir 

de um verbo dicendi não modalizador, L1 seleciona outros materiais linguísticos e os organiza 

estrategicamente no interior do texto para efetivar a modalização, imprimir engajamento e 

materializar as conclusões e sentidos orientados discursivamente. 

Por sua vez, nos enunciados em que o relato em estilo direto é introduzido por um 

verbo dicendi, acompanhado pelo advérbio de modo como, observamos o engajamento de L1 

ao dito de L2. Logo, L1 se compromete com o dito de L2, orientando o interlocutor do texto 

(prováveis leitores da resenha) a entender que L1 também admite o relato em estilo direto, 

ponto de vista de L2 e os sentidos propostos. Nesse sentido, o discurso de L2 representaria, 

portanto, o discurso de L1.  

O que se verifica é que, apesar de o relato ser apresentado de forma direta, ser 

introduzido por um verbo dicendi e ficar disposto entre aspas, não entrecorre uma 

confirmação de distanciamento por parte de L1. Isso porque, junto aos verbos dicendi, 

aparece o elemento linguístico “como” que evidencia a atitude de conformidade e aceitação 

adotada por L1. Este assume o dito de outrem como sendo seu próprio dizer, conforme se 

pode constatar à luz dos relatos estudados na categoria do relato em estilo direto. García 

Negroni (2008) afirma que, quando ocorre o advérbio como junto aos verbos dicendi, a 

atitude manifestada por L1 é de acordo ou aceitação. Para esta autora, a presença do advérbio 

bem reforça a indicação de aceitação do dito, em casos em que o discurso é introduzido 

mediante um “como bem disse X” ou, ainda, pela ocorrência do antecedente tal, em estrutura 

“tal como afirma”. Em nosso corpus, não encontramos a presença do bem nem do tal, 

somente do como.  

A ocorrência do discurso direto corroborando o discurso indireto, por sua vez, é uma 

estratégia semântico-discursiva bastante frequente no gênero resenha acadêmica, que gera um 

efeito de comprovação, de reafirmação ou, ainda, de fortalecimento do relato em estilo 

indireto. 

No gênero discursivo resenha acadêmica, é possível perceber que o locutor 

resenhista (L1), comumente, apresenta o discurso de L2 (locutor da obra resenhada) sob duas 

formas de relato, ou seja, o dito de L2, primeiramente, é apresentado em relato em estilo 

indireto e, em seguida, é apresentado também em forma de relato em estilo direto. Logo, o 

relato em estilo direto é uma voz que ratifica o relato em estilo indireto. 
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Essa estratégia do locutor resenhista, em apresentar o relato em estilo direto 

corroborando o que está relatado em estilo indireto, constitui-se em uma forma de orientar o 

discurso como um todo, no sentido de gerar maior credibilidade ao que foi relatado em estilo 

indireto. 

Cumpre ressaltar que o relato em estilo direto, após o relato em estilo indireto, 

frequentemente encerra um parágrafo da resenha. Isso pode, entre outras coisas, significar que 

a voz de L2, em relato direto, é uma forma de finalizar argumentativamente a tese apresentada 

em relato indireto. Dessa forma, o locutor resenhista imprime a ideia de que a última palavra 

– a voz do L2 –, quando encerra o parágrafo, encerram-se, também, as possíveis dúvidas em 

relação ao relato indireto. Logo, o relato em estilo direto é um recurso argumentativo, 

apresentado por L1, para corroborar e, assim, criar efeito de sentido que não se espera ser alvo 

de refutação ou inadmissão por parte do interlocutor. Tais efeitos, além de corroborar, 

fortalecer, provar ou justificar o relato em estilo indireto, imprimem a ideia de que este relato 

merece confiança e, dessa forma, pode, sem dúvida, ser admitido.  

A ocorrência do relato em estilo direto corroborando o relato em estilo indireto é, 

portanto, um fenômeno discursivo muito recorrente nas resenhas acadêmicas, que funciona 

como uma estratégia de o locutor fundamentar o discurso e, consequentemente, imprimir 

conclusões, principalmente se considerarmos que o estilo direto pode ser utilizado pelo 

locutor resenhista como um discurso investido de poder, seja porque dele se podem extrair 

conclusões imprescindíveis para o sentido dos enunciados, seja porque foi dito por alguém em 

quem, discursivamente, se credita confiança.  

Nas análises em que L1 apresenta a voz do outro em relato em estilo direto, 

observamos que esta ação, juntamente com outros elementos linguísticos de carga semântica 

positiva, impulsiona entrever a subjetividade do locutor responsável pelo discurso como um 

todo em relação às vozes de outro locutor. 

  

 

5.2 RELATO EM ESTILO INDIRETO (RI) 

 

Após as análises do relato em estilo direto (RD) temos, a seguir, investigações acerca 

da ocorrência do relato em estilo indireto no gênero resenha acadêmica. Nossa intenção é 

verificar a modalização e a polifonia como fenômenos que concorrem para marcar a 

subjetividade do locutor responsável pelo discurso como um todo. As análises são 
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empreendidas, mediante observância a dois aspectos: i) RI introduzido por verbo dicendi não-

modalizador ou equivalente; ii) RI introduzido por verbo dicendi modalizador ou equivalente. 

Antes de iniciarmos as análises, recordemos que, no discurso relatado em estilo 

indireto (vide 2.6.1.1), as palavras alheias não são reproduzidas nem narradas de maneira fiel 

(não ocorre uso de aspas nem de travessão); o locutor (L1) se caracteriza como porta-voz do 

discurso alheio, muito embora se possa afirmar que esse discurso, naturalmente, possa ser o 

discurso que o próprio locutor adotaria como sendo seu discurso ou, em outros casos, pode 

também acontecer que o locutor apresente o discurso alheio, como um rechaço, como uma 

voz inadmissível. Trata-se de uma estratégia polifônica em que se identifica um ponto de vista 

assumido por dois locutores distintos. Assim sendo, a voz de um é a voz do outro e ambas as 

vozes se fundem, se misturam a ponto de, muitas vezes, tornar difícil a tarefa de distingui-las.  

Os relatos seguintes ilustram, sobremaneira, o grau de engajamento de L1 em relação 

ao dito de L2. Em tais relatos, L1 introduz o dito de L2, ora evidenciando uma tomada de 

atitude perante o mesmo, ora apenas introduzindo-o sem julgamento de valor, mas sempre 

marcando a sua subjetividade. 

  

5.2.1 RI introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por termo equivalente 

 

Relato 20 

Figuraça, este Manoel de Moraes, estrela do último livro de Ronaldo Vainfas, e que 

até agora só havia merecido menções ligeiras da grande historiografia – Robert Southey, 

Francisco Adolfo de Varnhagen, Capistrano de Abreu –, além de um ou outro escrito mais 

vertical de estudiosos do mundo paulista, como Afonso de Taunay e Paulo Setúbal.  

Nasceu em Piratininga quando o século 16 findava (1956), fruto mestiço de famílias 

que já iam ganhando prestígio local graças à preação de índios e às correrias sertão adentro, 

atuando na linha indistinta entre o lícito e o ilícito, o vício e a virtude, a fidelidade ao rei e o 

crime de lesa-majestade. Pedroso de Morais, hoje, nome de rua em São Paulo, e então 

sertanista destacado, era seu meio irmão. Manoel cresceu, diz o autor, entre cobras e 

lagartos, pescando com os indiozinhos, dormindo em rede. Quis ser jesuíta, foi dar, 

mocinho, no colégio da Bahia, no tempo em que o Padre Fernão Cardim era reitor, e Simão 

Vasconcelos estudante com ele. Depois se tornou catequista nos matos de Pernambuco, 

onde a invasão holandesa o colheu e possibilitou que mostrasse os dotes guerreiros, pois 

chefiou colunas de índios contra as forças da Companhia das Índias Ocidentais. (R3) 
 

No relato 20, o locutor resenhista coloca em cena o ponto de vista de L2, em relato em 

estilo indireto (destacado, por nós, na cor verde), introduzido pelo verbo dicendi não 

modalizador “dizer”. Essa estratégia de apresentar a voz de outro locutor em estilo indireto, 

geralmente torna explícito o grau de engajamento de L1 ao dito de L2, pois evidencia que L1 
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o toma como se estivesse expressando o seu próprio dizer. Assim, fica impresso que as 

palavras de outrem são suas palavras, que L1 comunga da mesma ideia do locutor da obra 

resenhada. 

No recorte em análise, porém, para tornar evidente o seu engajamento, L1, além de 

apresentar a voz de L2 em relato em estilo indireto, seleciona e distribui intencionalmente 

outros elementos linguísticos dentro do texto de maneira que tonifique a sua atitude de 

aprovação em relação à voz introduzida. Os adjetivos “figuraça” e “estrela”, empregados por 

L1 para exaltar Manoel de Moraes, personagem do livro resenhado e a quem L2 se refere no 

relato apresentado são utilizados pelo locutor resenhista para enlevar a imagem do 

personagem e, em razão do apreço pelo mesmo, segue apresentando informações de forma 

que na continuidade do discurso, em relato em estilo indireto, introduz a voz de L2 para 

continuar falando sobre Manoel. Cabe dizer que o texto da resenha é construído de diversas 

descrições de Manoel de Moraes, de forma que parece prazeroso e significativo para L1 falar 

deste personagem. 

Poderíamos dizer, ainda, que somente a primeira parte do discurso (Manoel cresceu 

entre cobras e lagartos, pescando com os indiozinhos, dormindo em rede.) seria do locutor da 

obra resenhada, mas L1, ao se responsabilizar pelo dito de L2 e fazer dele o seu dizer orienta 

o interlocutor a não sentir ecoar dúvidas de que todo o dizer (destacado de verde) é a voz de 

L2, que é, também, o ponto de vista sustentado por L1. Assim, na medida em que introduz o 

discurso de L2, L1 o incorpora e o diz como sendo de um único locutor – as vozes de L1 e de 

L2 se fundem a ponto de ser realmente complicado distinguir onde começa e onde termina 

uma e outra vozes. 

No relato seguinte, L1 igualmente apresenta o discurso de L2 como sendo seu 

próprio dizer. 

 

Relato 21 

Se para Rousseau, a retórica é decisiva para a vida política, em tempos de paz 

haverá sempre lugar para um jogo aberto num espaço livre de discussão daquilo que se 

considera mais adequado em determinadas circunstâncias, sem a exigência de nenhum 

modelo pré-estabelecido. Isto é, não existe o melhor regime em si mesmo. O melhor é o 

mais adequado a um determinado povo. (R1) 

 

No relato 21, o locutor resenhista apenas apresenta o ponto de vista de L2, sem que 

se observe nenhum julgamento de valor. No entanto, L1 assume o dito de L2, uma vez que o 

introduz em relato em estilo indireto, sem uso de aspas ou travessão. Além desse recurso, L1 
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estrutura o discurso como um todo de maneira que fique marcada a sua subjetividade. Para 

tanto, outros recursos são selecionados e organizados na continuidade discursiva. Exemplo 

disso é a estrutura linguística verbal “em tempos de paz”, situada logo após o dito de L2, para 

defender que há espaço para discussão. E encerra o seu discurso com ideias positivas: Isto é, 

não existe o melhor regime em si mesmo. O melhor é o mais adequado a um determinado 

povo. Todo esse modo de dizer denota uma carga semântica muito significativa e positiva que 

reflete a aprovação do dito de L2. Logo, o discurso de L2 tanto é incorporado que serve para 

fundamentar o dizer de L1, ou seja, fundamenta a continuidade discursiva. 

Sob esse enfoque, percebe-se que L1 se responsabiliza pelo dito de L2, ou seja, o 

ponto de vista de L2 é assimilado e se torna o próprio ponto de vista de L1. Trata-se de uma 

estratégia polifônica em que a voz introduzida se entrelaça com a voz do locutor responsável 

pelo discurso como um todo. Essa estratégia é uma maneira de imprimir para o interlocutor 

que L1 assume e se responsabiliza pelo dito de L2 e, da mesma forma, o interlocutor pode 

admiti-lo.  

Nos relatos seguintes, a mesma estratégia acontece, ou seja, L1 apresenta o dito de 

L2 e deixa impresso que o assimila, que se responsabiliza pelo mesmo. 

 

Até aqui, com esta categoria – Relato em estilo indireto com verbo dicendi não-

modalizador ou equivalente – foram catalogados 12 relatos.  Além dos relatos acima 

analisados, identificamos os relatos que seguem (Relatos 22 a 31). 

 

Relato 22 

Mesmo a ativista política sul-africana Oliver Schreiner, importante presença 

intelectual na Inglaterra do final da era vitoriana, admitiu que só lera Wollstonecraft 

tardiamente e que sua obra sobre os direitos das mulheres só se encontrava em estantes 

minguadas de sebos empoeirados. Segundo ela, era história corrente em Londres que, em 

meados do século, algumas senhoras idosas e respeitáveis haviam comprado os poucos 

exemplares dessa obra que encontraram e feito com eles uma pequena fogueira. (R6) 

 

Relato 23  

No ensaio “Rousseau: filosofia, política e revolução”, Bento Prado Jr. avança sua 

investigação para o terreno político com a análise do texto Jean-Jacques Rousseau, de B. 

Groethuysen.  Segundo este, Rousseau não era partidário da revolução, mas sua obra sim e, 

por isso, ela teria antecipado a Revolução Francesa. Bento Prado Jr. apresenta a questão da 

revolução em Russeau de outra maneira. A destruição do poder monárquico não instauraria 

necessariamente uma nova era de liberdade republicana. (R1) 
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Relato 24  

Tudo gira em torno da política, porque ela é o lugar da persuasão, cujo elemento 

central é qualquer cidadão livre, esteja onde estiver. Segundo o autor das Cartas escritas da 

montanha, se houver liberdade, e se o povo for soberano, tanto faz viver numa monarquia 

ou numa democracia. (R1) 

 

Relato 25 

Originado do incidente que levou ao seu afastamento, por alguns meses, da redação 

da The New Republic (Nova York), em 2006/2007, o texto sumaria as críticas do publicista 

às práticas de comunicação ensejadas pela chamada web 2.0, abrindo polêmica contra o 

populismo cultural de boa parte de seus intérpretes. Para o autor, com efeito, a cibercultura, 

em vez de participativa e individualizante, via de regra, não passa de uma emanação 

cotidiana e popular do poder homogeneizante do capital no mundo contemporâneo. (R2) 

 

Relato 26 

Segundo os profetas da cibercultura, estamos entrando numa era de 

desmassificação, porque, agora, passamos a ter nas mãos os recursos materiais com que 

podemos fazer nossas próprias escolhas e construirmos livremente nossa personalidade. 

(R2) 

 

Relato 27 

Segundo os conservadores culturais, a multidão estaria se tornando autoridade em 

matéria de opinião e gosto, graças à net e ao declínio das demais instituições legitimadoras 

daquelas categorias. Siegel tem o mérito de explicar as origens desta conversão da 

popularidade em critério de valor mostrando, ainda que de forma pouco elaborada, a 

maneira como o fenômeno se insere no processo de expansão da racionalidade mercantil 

pelo campo da ação cotidiana orientada para a expressão da individualidade. (R2) 

 

Relato 28 

Mas a originalidade de Rousseau, segundo Derathé, não consiste apenas nesses 

detalhes teóricos ou técnicos. Ele é original sobretudo pela função atribuída à associação 

resultante do contrato: preservar não somente a segurança e os bens dos contratantes, mas a 

sua liberdade. (R5) 

 

Relato 29 

Em sua condição mais simples (e hipoteticamente original), o homem só difere dos 

outros animais, pelo potencial de racionalidade e pela liberdade, isto é, pela capacidade de 

reagir de forma não mecânica. Não há nesse homem nenhum impulso para a vida social. 

Por todos esses fatores, as concepções tradicionais de lei natural são inaceitáveis para 

Rousseau. Mas isso não implica, para Derathé, a negação total do jusnaturalismo. (R5) 
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Relato 30 

O autor identifica um problema duplo: independência versus accountability e menos 

custos de transação versus mais democracia. Embora a autonomia em relação aos políticos 

seja maior nos casos brasileiro e italiano, o primeiro dilema não é exclusivo a eles, sendo 

comum aos doze MP‟s comparados no livro. Já os custos de transação são reduzidos 

quando não se presta contas da ação, mas o processo torna-se menos democrático. (R7) 

 

Relato 31 

Como fundamentar racionalmente uma teoria da transição ao socialismo, se a 

própria estrutura da racionalidade esclarecida está bichada pelo objeto que se propõe 

apreender e transformar? Nas palavras de Horkheimer e Adorno, é impositivo desconfiar da 

consciência vigente. (R10) 

 

 

5.2.2 RI introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

 

Relato 32 

Dissociando de modo estratégico um jogo genérico (como o xadrez) de cada partida 

desse jogo, o autor argumenta que é preciso distinguir uma dada partida (como a da pintura 

moderna) do jogo de mesmo nome (como o jogo da pintura). Ou seja: não se pode 

confundir o fim do jogo – se aceitamos que um jogo possa ter fim – e o fim de uma partida 

desse jogo. (R8) 

 

Neste relato, L1 apresenta o discurso de L2 (destacado, por nós, em fonte de cor 

verde) entrelaçado ao seu discurso, em relato em estilo indireto. Essa forma de relato permite 

evocar a admissão de L1 ao dito de L2, uma vez que a voz deste segundo locutor se funde 

com a voz do locutor responsável pelo discurso como um todo. Porém, após introduzir a voz 

do segundo locutor, L1 inicia outra sentença fazendo uso de elementos linguísticos que 

denotam comum acordo com o dito de L2. A sentença, então, é iniciada com a expressão “ou 

seja, não se pode confundir”. Nessa sequência discursiva, dizer que “não se pode confundir”, 

significa, entre outras coisas, admitir o que foi dito por L1. A carga semântica dos referidos 

materiais linguísticos propõe entender que L1 concorda com L2, a ponto de esclarecer ainda 

mais o dito de L2, interpretando-o: “Ou seja: não se pode confundir o fim do jogo – se 

aceitamos que um jogo possa ter fim – e o fim de uma partida desse jogo”. Assinala-se, então, 

o engajamento de L1 com relação ao dito de L2, ou seja, o dito de L2 é admitido por L1.  

Observa-se, ainda, a presença do modalizador avaliativo, marcado linguisticamente 

pelo verbo dicendi “argumentar”, utilizado para introduzir o discurso de L2. Tal modalizador 
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expressa avaliação de L1 ao dito de L2, cujo efeito é de posicionamento convincente. O 

interlocutor, dessa forma, pode também aprová-lo. 

 

Relato 33 

Ao afirmar um vínculo entre Rousseau e o jusnaturalismo, Derathé propõe uma 

interpretação certamente polêmica, mas, ao fazê-lo, chama a atenção para detalhes 

importantes e nem sempre valorizados da obra rousseauniana. (R5) 

 

No relato 33, observamos o entrecruzamento de duas vozes: a voz de L1 e a voz de 

L2. Inicialmente, L1 apresenta a voz de L2 em relato em estilo indireto, introduzido pelo 

verbo dicendi modalizador “afirmar”.  

Ao apresentar uma segunda voz em relato em estilo indireto, L1 manifesta 

comprometimento em relação ao dito de L2 com quem compartilha da mesma afirmação. E, 

ao selecionar o verbo dicendi modalizador epistêmico asseverativo “afirmar”, para introduzir 

a voz de L2, o locutor resenhista orienta o sentido do dizer de L2 – trata-se de uma 

asseveração, de um “dizer” com certeza e, por assim ser considerado, o relato se torna 

possível de admissão por parte do leitor/interlocutor da resenha. 

Cumpre ressaltar que na continuidade do texto, ao selecionar a expressão “detalhes 

importantes” e organizá-la na estrutura discursiva, L1 marca a sua atitude em relação ao dito 

de L2. Essa expressão externa uma carga semântica positiva em relação à voz de L2, de forma 

que se configura como mais um gatilho que faz ressoar a assimilação de L1 ao dito de L2. Por 

assim dizer, L1 propõe que o discurso de L2 precisa ser admitido. 

Esse mesmo fenômeno acontece no relato que segue. 

 

Relato 34 

O outono medieval como toda época de questionamentos profundos tinha 

sensibilidade à flor da pele, ora dirigida para o mundo, ora para o céu. Como nesse último 

caso as repercussões eram mais relevantes, acreditava-se, “a Igreja ficava atenta tão logo as 

emoções do misticismo se transformavam em convicções bem formuladas ou passavam a 

ser aplicadas à vida social”. (OIM,323) Em outras palavras, quando a espiritualidade 

exacerbada da época ultrapassava a tênue fronteira entre ortodoxia e heresia. Huizinga 

reconhece, portanto, que nos séculos finais da Idade Média havia forte necessidade de se 

dar formas ao sagrado, mesmo eróticas como mostra o misticismo sensual de então. (R9) 

 

Neste relato (34), semelhante ao que acontece no relato anterior, o locutor resenhista 

introduz uma segunda voz em meio ao seu discurso. Esse segundo locutor traz um ponto de 

vista com o qual L1 se compromete e o assume como sendo seu próprio dizer. A razão por 
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que se entrevê o comprometimento e assimilação de L1 ao dito de L2 é explicitada tanto pela 

apresentação da voz de L2 em relato em estilo indireto, quanto pela organização da 

continuidade discursiva. A apresentação de um relato em estilo indireto, geralmente, implica 

adesão ao conteúdo dito, pois L1 o apresenta como sendo seu dizer, já que o faz como 

interpretação do dizer alheio. A continuidade discursiva, por outro lado, confirma a tomada de 

atitude de L1 perante o dito de L2.  

No recorte em estudo, verificamos que, antes de introduzir a segunda voz, L1 

apresenta a afirmação: Em outras palavras, quando a espiritualidade exacerbada da época 

ultrapassava a tênue fronteira entre ortodoxia e heresia.  Esta afirmação é disposta de modo 

a esclarecer a informação inicial e a abrir espaço para a voz de L2, configurada como uma 

conclusão da mesma informação inicial.  

Propõe-se, portanto, que L1, através do relato em estilo indireto e da carga semântica 

expressa pela referida afirmação, orienta para a conclusão de que o dito de L2 é ou poderia 

ser, sem restrição, o seu próprio posicionamento. 

Nesse relato, ainda se observa que, para introduzir a voz de L2, o locutor resenhista 

faz uso do verbo dicendi “reconhecer”, selecionado para expressar a afirmação de L2: nos 

séculos finais da Idade Média havia forte necessidade de se dar formas ao sagrado, mesmo 

eróticas como mostra o misticismo sensual de então. Esse verbo, empregado por L1, significa 

admitir, reconhecer como verdadeiro, como algo que não se pode contestar. Logo, o efeito de 

sentido impresso pela modalização é de asseveração.  

A apresentação do relato em estilo indireto, a escolha do verbo modalizador e os 

elementos linguísticos selecionados e organizados no discurso marcam a subjetividade de L1 

perante o dito de L2.  

 

Relato 35 

A traição, como já ficara sugerido décadas atrás na peça de Chico Buarque e Rui 

Guerra sobre Calabar, não pode ser vista sob a perspectiva meramente moral, que tendemos 

a lhe imputar. Muitos outros contemporâneos desse homem “alto, magro, preto, e feio”, 

traíram. Uns, como João Fernandes Vieira, grande herói do panteão pernambucano, se 

deram bem. Manoel se deu mal, talvez porque, além de traidor, foi herege. As peripécias e 

indecisões desse mestiço cabotino e inteligentíssimo parecem metáfora do que era a 

colonização no século 17, quando a política europeia se redefinia com as tintas de outros 

mundos, das Américas, da Índia, da África, da China, e quando o poderio marítimo ibérico 

minguava mais e mais ante a pujança holandesa, antes que a Inglaterra entrasse de vez em 

cena, e para acabar com a festa. (R3) 
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No relato 35, o locutor resenhista apresenta uma terceira voz de forma que fica 

marcada a sua atitude de aceitação perante o dito. Tal atitude é marcada de duas formas: i) 

apresentação da voz de L3 em relato em estilo indireto (destacado, por nós, em fonte de cor 

verde) – estratégia que denota responsabilidade pelo dito do outro, que orienta para o 

reconhecimento do dito de outro locutor como sendo, também de L1; ii) o uso da expressão 

“como já ficara sugerido”, constituída pelo advérbio “como” que revela a assimilação de L1 

perante o referido dito. 

Cumpre ressaltar que o verbo dicendi “sugerir”, utilizado para introduzir o relato em 

estilo indireto, é um elemento modalizador quase-asseverativo, visto expressar algo 

considerado possível. No contexto em que foi usado, indica a forma como o discurso de L2 

deve ser lido: como uma sugestão.  

Além do verbo dicendi, L1 utilizou o elemento linguístico “como”, introdutor de 

citação, para apresentar o relato de L2. Convém ressaltar que esse termo, junto aos verbos do 

dizer, normalmente indica conformidade com o ponto de vista introduzido (Cf. GARCÍA 

NEGRONI, 2008), fenômeno que ocorre no relato 35: a palavra “como” assinala a 

assimilação do discurso de L2, por parte de L1. 

Neste recorte, verificamos que L1, além de utilizar o referido verbo dicendi, 

acompanhado do “como”, ainda faz uso de outro recurso linguístico: o termo “já” que indica, 

nesse contexto, uma ação consumada. Então dizer que “já ficara sugerido” denota a ideia de 

algo já dito, fato consumado e, por isso, possível de ser admitido. Nesse sentido, o verbo 

dicendi e os recursos linguísticos “como” e “já”, selecionados e organizados na sequência 

discursiva do relato 35, possibilitam verificar que L1 assimila o dito de L2, apresentado em 

relato em estilo indireto.  

Conclui-se, portanto, que, embora o discurso seja apresentado como algo possível de 

ser certo (sugerido), L1 o assimila. 

 

Relato 36 

Por muito tempo Rousseau foi elogiado, exaltado, condenado e vilipendiado muito 

mais do que estudado e realmente discutido, como observou Giorgio Del Vecchio numa 

passagem citada em nota. 

O esforço de Derathé foi para repor Jean-Jacques Rousseau no ambiente da filosofia 

e das polêmicas de seu tempo, mostrando como ele interpretou, absorveu ou rejeitou idéias 

de grandes autores do século 17 e 18. (R5) 
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No relato 36, L1 introduz a voz de L3, seguida do verbo dicendi “observar” que vem 

acompanhado do advérbio de modo “como”. Essas escolhas léxicas denotam modalização e 

comprometimento de L1 em relação ao dito de L3. A modalização está expressa pelo referido 

verbo dicendi que carrega o significado de “verificar”, “confirmar”, empregado por L1 para 

imprimir o sentido de asseveração realizada por L3. Logo, L1 orienta que o dito de L3 deve 

ser lido e entendido como uma asseveração e assim o interlocutor pode admiti-lo. Já a 

apresentação da voz de L3 em relato em estilo indireto sinaliza comprometimento de L1 em 

relação ao dito de L3. Essa forma de introduzir a voz do outro, no entanto, parece não ser 

suficiente para comprovar a assimilação do dito de L3. A assimilação do dito de L3, nesse 

caso, é  ativada de forma mais enfática a partir do uso do “como” que junto do verbo dicendi 

indica conformidade com o ponto de vista introduzido. 

Outra maneira de marcar a subjetividade de L1 é verificada, quando L1 continua o 

discurso dizendo que o esforço de Derathé foi para repor Jean-Jacques Rousseau no 

ambiente da filosofia e das polêmicas de seu tempo, mostrando como ele interpretou, 

absorveu ou rejeitou idéias de grandes autores do século 17 e 18. Para iniciar esse discurso, 

L1 faz uso do termo “esforço” que possui uma carga semântica positiva.  Dizer que Derathé 

se esforçou para reinserir Rousseau no ambiente da filosofia e das polêmicas de seu tempo, é 

dizer que a observação de Giorgio Del Vecchio é uma observação firme; uma observação que 

precisa ser considerada. Logo, a continuidade discursiva reforça o engajamento de L1 ao dito 

de L3. Nesse sentido, o locutor resenhista introduz o discurso de L3 e o assimila.  

Nos relatos que seguem, verificamos que L1 apresenta a voz do outro de forma a 

ativar a sua tomada de atitude em relação ao dito do outro. Essa tomada de atitude é marcada 

através da presença do verbo dicendi, da forma de relato, da continuidade discursiva e, outras 

vezes, pela presença do elemento introdutor de citação “como”.  

 Catalogamos, até agora, no corpus investigado, 13 recortes de relatos em estilo 

indireto com verbo dicendi modalizador, dos quais 05 foram descritos e os demais são 

apresentados a seguir.  

 

Relato 37 

Siegel nos parece ingênuo sugerindo que só com a web o lazer se confunde com o 

negócio (p. 61) ou que só agora estamos aprendendo a nos representar para consumo (p.65). 

Porém acerta em cheio, notando a forma como a cultura digital está se convertendo em 

processo massificado de abstração e autonomização da própria escolha individual, 

salientando que, nela, o principal é “a aposta em fórmulas familiares e estilos consagrados 

de auto-apresentação capazes de nos trazer popularidade” (p. 66-67). (R2) 
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Relato 38 

O trabalho de luto da tradição da pintura moderna não é, contudo, para Bois, 

necessariamente patológico, como indicaria a pintura de Robert Ryman analisada, 

ciosamente em outro ensaio. Sua pintura evidencia, no plano da fatura, que a pincelada ou 

matéria pictórica da arte abstrata instituiu-se como código histórico. (R8) 

   

Relato 39 

Várias páginas são dedicadas a mostrar a importância atribuída a esses conceitos em 

vários textos rousseaunianos (no Emílio, nas Cartas Escritas da Montanha, nas 

Considerações sobre o Governo da Polônia e no próprio Contrato Social, por exemplo). A 

ideia de lei natural é apontada como indispensável ao compromisso básico descrito no 

Contrato: um pacto só tem sentido, argumenta Derathé, se os participantes se sentem 

obrigados a respeitá-lo. (R5) 

 

Relato 40 

Na interpretação de Robert Derathé, Rousseau não só recupera as noções de lei 

natural e direito natural, depois de aparentemente havê-las descartado, como inúteis, no 

Segundo Discurso. Várias páginas são dedicadas a mostrar a importância atribuída a esses 

conceitos em vários textos rousseaunianos (no Emílio, nas Cartas Escritas da Montanha, 

nas Considerações sobre o Governo da Polônia e no próprio Contrato Social, por 

exemplo). (R5) 

 

Relato 41 

Não tendo sido destinadas pela natureza a ser intelectual e fisicamente iguais aos 

homens, argumentava Rousseau, aquelas que fugissem de suas funções sagradas de esposas 

e mães para competir com os homens na esfera pública, estariam traindo sua própria 

natureza e se afastando da única esfera em que poderiam obter genuína realização pessoal. 

(R6) 

 

Relato 42 

Ao comparar o MP brasileiro com outras experiências internacionais, Kerche 

detecta que Brasil e Itália possuem os modelos com maior autonomia, e ambos sofreram 

rupturas democráticas seguidas por constituintes. Assim, ele vincula a autonomia a um 

contexto que coloca em primeiro plano as garantias para que promotores possam processar 

pessoas ligadas ao governo. (R7) 

 

Relato 43 

O autor entende que o modelo de MP em curso no Brasil possui autonomia, mas 

carece de mecanismos institucionais de prestação de contas das ações de promotores e 

procuradores. 

Para sustentar essa afirmação articulada ao argumento da criação parlamentar do 

novo desenho, ele baseia-se na “abordagem principal-agente” considerando a relação do 

MP com o judiciário, o Executivo, o Legislativo, e internamente, de promotores e 

procuradores, com o procurador-geral com o Conselho Superior, com o MP. (R7) 
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Relato 44 

Kurz, aliás, o reconhece ao afirmar que o esclarecimento não resume a época do 

esclarecimento. (R10) 

 

Após análises dos fenômenos deste grupo, verificamos que nos relatos apresentados 

em estilo indireto, geralmente, atesta-se que o locutor responsável pelo discurso como um 

todo se compromete com o dito das outras vozes, assimilando, portanto, o ponto de vista do 

outro.  

Nascimento (2009), ao estudar a notícia jornalística, verificou que uma das posições 

do locutor responsável pela notícia em relação a outros locutores (no relato em estilo indireto) 

é de distanciamento, pois L1 não se compromete com o dito de L2, L3 etc.  

Na resenha, observamos, no entanto, que unicamente a apresentação da voz do outro 

em relato em estilo indireto não constitui uma prova definitiva para dizer que L1 se 

compromete com o dizer de L2, de L3 etc. Esse engajamento torna-se comprovado, quando 

L1 introduz o relato em estilo indireto, utilizando-se de outros recursos além, também, do 

verbo dicendi ou equivalente.  

Na continuidade discursiva, os elementos lexicais selecionados pelo locutor 

resenhista são recursos que marcam a assimilação de L1 ao dito de outros locutores. Esses 

elementos arranjados no interior do discurso como um todo são, de fato, prova para sustentar 

que L1 assimila o discurso do outro. Esse fenômeno é uma maneira de apresentar a voz de 

outrem como sendo um discurso com o qual L1 concorda e que merece ser admitido. 

Em todos os relatos verificamos que L1, ao tempo em que apresenta a voz do outro 

também apresenta a sua posição em relação ao dito do outro. Essa tomada de atitude é 

marcada através da presença do verbo dicendi, da forma de relato, da continuidade discursiva 

e, outras vezes, pela presença do elemento introdutor de citação “como”.  

 

 

5.3 ASPAS 

 

As aspas, comumente, costumam ser empregadas como mecanismo linguístico para 

destacar palavras e expressões dentro de um discurso ou, até mesmo, o discurso como um 

todo. Em qualquer procedimento de uso, as aspas sempre foram empregadas para marcar 

palavras ou expressões produzidas em circunstâncias diferentes das do resto do texto (cf. 
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GARCÍA NEGRONI, 2008). Logo, as circunstâncias são determinantes para o emprego das 

aspas nos enunciados. 

Estes destaques expressam a funcionalidade das aspas que, segundo Authier Revuz 

(1982), podem ser classificados da seguinte forma: 

 

 Aspas de diferenciação 

 Aspas de condescendência 

 Aspas pedagógicas 

 Aspas de proteção 

 Aspas de ênfase 

 Aspas de questionamento ofensivo ou irônico 

 

Em razão da necessidade de diferir o que consideramos relatos em estilo direto, 

marcado por aspas, e enunciados que apresentam palavras e expressões linguísticas 

destacadas por aspas, retomamos, aqui, descrições já empreendidas quando do início das 

análises (vide 5.1): i) consideramos ser relato em estilo direto somente os segmentos de 

enunciados; ii) as aspas que servem apenas para destacar termos e expressões linguísticas, 

dentro de um enunciado, são as aspas de distanciamento (AUTHIER-RÉVUZ, 1892). Elas 

tanto podem ocorrer no relato em estilo direto como no relato em estilo indireto e, ainda, nos 

enunciados do locutor responsável pelo discurso como um todo. 

Estas aspas são objeto de estudo a partir de então. Passemos, pois, a examiná-las 

verificando, nos recortes que seguem, os efeitos de sentido gerados pelo uso de tais 

mecanismos linguísticos. 

 

 ASPAS DE DIFERENCIAÇÃO: 

 

Relato 45 

Segundo os profetas da cibercultura, estamos entrando numa era de 

desmassificação, porque, agora, passamos a ter nas mãos os recursos materiais com que 

podemos fazer nossas próprias escolhas e construirmos livremente nossa personalidade. De 

fato, contudo, verifica-se o surgimento de uma “forma ainda mais potente de 

homogeneização”, diz Siegel. (R2) 
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No trecho 45, o locutor resenhista (L1), responsável pelo discurso como um todo, 

coloca em cena a voz de L2, locutor da obra resenhada, apresentada em relato em estilo 

indireto e traz em seu interior algumas palavras destacadas por aspas. 

O relato 45 é organizado da seguinte forma: L1, primeiramente, introduz o discurso 

dos profetas da cibercultura, que dizem estarmos entrando numa era de desmassificação, 

promovido pela chamada web 2.0. Conseguintemente, o locutor resenhista inicia outra 

sentença, para dizer que a cibercultura não é individualizante; é, na verdade, uma forma de 

cultura de massa homogeneizante. Essa sentença, que expressa dissonância ao referido dito 

dos profetas, é a voz de L2, em relato em estilo indireto, com algumas palavras entre aspas, 

utilizadas para marcar diferenciação entre o discurso da ciência – aquele que se encontra no 

conteúdo da obra resenhada (palavras que estão entre aspas) – e as palavras utilizadas por L1, 

na construção do relato em estilo indireto, já que, neste tipo de relato, as palavras de L2 não 

são produzidas ipsis litteris.  

A expressão “forma ainda mais potente de homogeneização”, introduzida entre aspas 

no discurso de L2 - destacada, por nós, em fonte de cor vermelha - é, nesse caso, uma forma 

de L1 indicar que, no fio do relato em estilo indireto, há uma diferenciação.  

O fenômeno do uso das aspas, para marcar diferenciação, se manifesta também nos 

relatos seguintes: 

 

Relato 46 

A vida conturbada e dramática da ambiciosa e talentosa Wollstonecraft – que 

exerceu os papéis de governanta, dama de companhia, professora, dona de escola, tradutora, 

resenhista, autora, mãe de duas filhas (uma delas, a futura Mary Shelley, autora de 

Frankenstein), amante, esposa, arrimo de família e ativista política – muito se explica pelo 

destemor de uma jovem que se via, desde muito cedo, como “a primeira de uma nova 

espécie”, incapaz de se satisfazer em “trilhar um caminho batido”, conforme confessou 

certa vez. (R6) 

 

Relato 47 

Assim como dirá Marc Bloch em resenha à segunda edição alemã, o livro de 

Huizinga é “um estudo de psicologia histórica, psicologia coletiva”, o livro de Freud trata 

do entrecruzamento da psicanálise do coletivo com a do individual. (R9) 

 

Relato 48 

Against the machine não contesta menos a pretensão de que estamos transitando da 

condição de receptores passivos para nos tornarmos produtores de conteúdo independentes, 

só porque, agora, podemos compartilhar nossas ideias e imagens com as pessoas através 

dos novos meios de comunicação. Tudo isso quer dizer apenas que “você está adaptando 
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seus momentos de privacidade aos eventuais compradores”, fazendo com que seu “tempo 

de lazer adquira a qualidade de trabalho racional, calculável e consciente num mercado” (p. 

69-70). (R2) 

 

Relato 49 

Ao teorizar sobre consonância e dissonância, Rameau acreditou ter obtido um 

conjunto de regras universais, a que chamou “princípio natural”, a ordenar e reger toda a 

harmonia. (R4) 

 

Relato 50 

Discordando totalmente do filósofo nesse respeito, e desejando ardentemente que tal 

sistema de educação fosse “pelos ares”, Mary estava ciente, no entanto, de seu poder de 

persuasão: A eloquência de Rousseau, dizia ela, “torna os absurdos plausíveis”. (R6) 

 

Relato 51 

O autor entende que o modelo de MP em curso no Brasil possui autonomia, mas 

carece de mecanismos institucionais de prestação de contas das ações de promotores e 

procuradores. 

Para sustentar essa afirmação articulada ao argumento da criação parlamentar do 

novo desenho, ele baseia-se na “abordagem principal-agente” considerando a relação do 

MP com o judiciário, o Executivo, o Legislativo, e internamente, de promotores e 

procuradores, com o procurador-geral com o Conselho Superior, com o MP. (R7) 

 

Relato 52 

“No entanto – indaga Bois nesse ensaio de 1986 – o fim da pintura, de fato 

adveio?”.  

Pergunta, portanto, sobre as possibilidades da pintura depois do fim das vanguardas 

artísticas, e do abandono de seus pressupostos tais como o “historicismo”, enquanto 

concepção linear e teológica da história da arte: e o “essencialismo”, entendido como a 

convicção de que haveria uma essência da pintura “de certo modo esperando para ser 

revelada.” (R8) 

 

Relato 53 

Buscando apreender a essência contida na forma, Huizinga recorreu sobretudo à 

literatura e às artes plásticas. Para a primeira ele estava há muito instrumentalizado devido à 

sua formação de filólogo e orientalista. As segundas foram para ele uma descoberta recente, 

vinda da forte impressão que lhe provocou a exposição de Bruges de 1902, sobre a pintura 

dos primitivos flamengos. Já em 1905, na aula inaugural que proferiu na Universidade de 

Groningue, ele examinou “O elemento estético das representações históricas”. Os dois tipos 

de fontes passaram desde então a ser usados complementarmente por ele. Como não 

bastava “ler os poemas de amor e as descrições de torneios em busca do conhecimento e da 

representação vivida de detalhes históricos, se não pudermos ver os olhos, a luz e a sombra” 

(OIM, 121), seu entendimento das fontes foi em parte guiado pela intuição. (R9) 
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Relato 54 

Quando na referida entrevista Jacques Le Goff afirma que o Outono da Idade Média 

é um livro poético e que essa poesia “exprime a grandeza e, ao mesmo tempo, o limite da 

obra”, ele toca num ponto essencial. (R9) 

Relato 55 

Para Kurz a libertação precisa ser repensada e “livrar-se do Esclarecimento”. Este se 

torna como “um processo que se desenrola no interior da própria forma (burguesa) do 

sujeito”, o que impõe limites burgueses à reflexão pela “tendência à destruição e à 

dissolução do inteiro mundo sensível na abstração realista”. Já a Dialética do 

Esclarecimento “criticara o Esclarecimento pelo seu caráter lógico-identitário”, 

abandonando “o quadro sociológico de referência („baseado em classes‟)” e substituindo a 

apreensão da história “como „a história da luta de classes‟ por uma „história das relações de 

fetiche‟”. (R10) 

 

Relato 56 

Os trabalhadores, convocados para realizar os objetivos hipoteticamente 

libertadores do sujeito em sua forma burguesa através “de sua generalização 

transcendente”, desperdiçaram esta possibilidade histórica. “Na verdade, o movimento dos 

trabalhadores realizou sua ocupação vocacional, limitada à socialização do valor, e, 

justamente por conta disso, terminou por se extinguir”. (R10) 

 

 

 ASPAS DE AVERSÃO: 

 

Relato 57 

Ora, se no que diz respeito ao homem os revolucionários estavam dispostos a 

aceitar, ao menos em princípio, a derrocada das hierarquias e a igualdade e liberdade de 

todos, no que diz respeito à mulher a tradição arraigada os cegava. Valendo-se de 

preconceitos com ares de ciência, continuavam a manter a mulher como “humilde 

dependente” do marido e num “estado deplorável” de ignorância – a que chamavam pelo 

eufemismo de “inocência”, como dizia Mary. (R6) 

 

No relato 57, o discurso de L1 expressa o ponto de vista acerca do modo como as 

mulheres eram tratadas, tendo em vista os princípios de uma visão tradicionalista arraigada 

nos preceitos de que o lugar da mulher era o doméstico. L1, nesse sentido, mostra-se 

discordante à ideologia da domesticidade e da submissão feminina. Essa aversão à tal 

ideologia é ilustrada quando, entre aspas, L1 assinala as expressões: “humilde dependente” e 

“estado deplorável”. Seguidamente, também destaca o termo “inocência” para endossar a sua 

posição de repulsa. 

O efeito de sentido gerado pelo uso das aspas é de aversão (repulsa). O discurso de 

L1 retrata a sua aversão à ideologia opressora propalada por um sistema de educação que fere 
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e tolhe o princípio de igualdade e liberdade para todos. Apesar da luta pela igualdade e 

liberdade para todos, a mulher ainda sofre preconceitos camuflados e mantidos sob o prisma 

de uma educação tradicional que a mantém como “humilde dependente”, “inocente”.  

 ASPAS DE PROTEÇÃO: 

 

Relato 58 

Nada disso bastou, Manoel era, ajuíza Vainfas, “homem camaleônico e 

escorregadio”, mestre do jogo duplo e do escamoteamento, além de eterno insatisfeito. 

Começou a deslizar para a fé antiga, a freqüentar igrejas católicas sorrateiramente, a ter 

saudade do mato, dos índios, da terra natal. (R3) 

 

O uso das aspas de proteção, na concepção de Authier-Revuz (1982), tem a 

finalidade de deixar evidente que as palavras ou expressões destacadas são consideradas 

inadequadas, que estão sendo empregadas, muitas vezes, metaforicamente para substituir 

outro termo. 

No relato 58, observamos que L1 (locutor resenhista) apresenta a voz de L2 (locutor 

da obra resenhada) em relato em estilo indireto. L1, ao apresentar a voz de L2, destaca, 

através do uso das aspas, termos e expressões que, de forma metafórica, caracterizam o jesuíta 

paulista Manoel de Moraes, personagem da obra de Ronaldo Vainfas.  

A expressão “homem camaleônico” pode remeter àquele que muda de opinião e de 

atitude, conforme seus interesses e conveniências, característica que fica confirmada na 

continuidade discursiva, quando L1 relata que Manoel é “mestre do jogo duplo e do 

escamoteamento, além de eterno insatisfeito”. O termo “escorregadio”, por sua vez, também é 

empregado de forma metafórica para caracterizar o referido personagem como um ser 

inconstante e/ou inseguro, característica também confirmada na continuidade discursiva, 

quando L1 relata que Manoel “começou a deslizar para a fé antiga, a freqüentar igrejas 

católicas sorrateiramente, a ter saudade do mato, dos índios, da terra natal”. 

A partir dos usos das aspas, observamos que, nas duas ocorrências, L1 assimila o dito 

de L2, subjetividade expressa na continuidade discursiva, conforme explicitado. 

As aspas de proteção também são fenômenos recorrentes nos relatos que seguem. Em 

todos os casos (relatos 59, 60 e 61), as aspas são empregadas, ora para destacar a inadequação de 

um ou mais termos, ora para destacar termos e expressões que foram substituídos por outro.  

 

Relato 59 

A traição, como já ficara sugerido décadas atrás na peça de Chico Buarque e Rui 
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Guerra sobre Calabar, não pode ser vista sob a perspectiva meramente moral, que tendemos 

a lhe imputar. Muitos outros contemporâneos desse homem “alto, magro, preto, e feio”, 

traíram. Uns, como João Fernandes Vieira, grande herói do panteão pernambucano, se 

deram bem. Manoel se deu mal, talvez porque, além de traidor, foi herege. (R3) 

 

Relato 60 

Com tal temperamento, dono, conforme um contemporâneo, “de grande talento, 

juízo e prudência mediana, compleição colérica”, os inimigos espreitavam. Um deles o pôs, 

parece, definitivamente a perder: Martim Soares Moreno, “general graúdo” e seu 

companheiro de luta desde o início da peleja, facilitou as coisas para que, finalmente, o 

braço comprido da Inquisição o alcançasse, em carne e osso. Lá foi Manoel preso para 

Portugal, enfiado nos cárceres, interrogado com método, torturado e, por fim, exposto no 

mesmo Auto de Fé que viu arder Isaque de Castro (15/121647), “jovem mártir da 

comunidade judaico-holandesa de Amsterdã”. Em favor de Isaque, protestos variados se 

levantaram na Holanda. (R3) 

 

Relato 61 

Nos artigos, reunidos por Flo Menezes, Pousseur analisa obras de Stravinsky, 

Webern, Shoenberg, entre outros, buscando compreender seus processos e talvez jogar luz 

sobre os rumos da música no século XX. Nessa constelação, ele não se furta a declarar sua 

preferência por Webern, o “Icaro vitorioso” da música moderna, que “soube libertar-se 

radialmente do peso da harmonia terrestre”. (R4) 

 

 

 ASPAS DE CONDESCENDÊNCIA: 

 

Relato 62 

Em expressões como “não conheço a arte de ser claro para quem não quer ser 

atento”, Rousseau alertou os leitores de que seus textos deveriam ser lidos com cuidado, 

com muita atenção para o sentido dos termos empregados. No entanto, a maioria continuou 

a fazer uma leitura apressada de sua obra e julgá-la por falta de coerência, de consistência, 

resultado de uma personalidade doentia, paranóica e assim por diante. Alguns não 

hesitaram em “dissipar os equívocos” e se puseram a tarefa de interpretá-la “tal como o 

autor deveria tê-la concebido”, outros, em “melhorar aquilo que o pensador não conseguiu 

realizar”. Não é a toa que, na filosofia política, Rousseau é um autor sobre o qual mais se 

escreve. Foi considerado revolucionário, monarquista, liberal, socialista comunista, 

libertário, precursor do nazismo, feminista, conservador, machista e outras coisas mais. 

(R1) 

 

As aspas de condescendência são empregadas para indicar atitudes ou 

comportamentos que caminham na mesma direção da atitude e da opinião do outro. Segundo 

Autier-Revuz (1982), as palavras mencionadas entre aspas são incorporadas de forma 

paternalística, por julgar que o interlocutor falaria assim. 
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Neste relato (62), observamos três expressões destacadas, através do uso de aspas. 

Nos três casos, L1 deixa entrever que são expressões que, provavelmente, seriam aprovadas e 

adotadas pelo interlocutor, que as assimilaria como sendo suas próprias palavras. A expressão 

“dissipar os equívocos”, por exemplo, é uma expressão que se pode considerar como um dito 

coerente para os leitores de Rousseau que não se consideram leitores intransigentes e, sim, 

leitores que aceitaram dissipar as leituras equivocadas. Igualmente acontece com as 

expressões que seguem destacadas por aspas (“tal como o autor deveria tê-la concebido” e 

“melhorar aquilo que o pensador não conseguiu realizar”) – são expressões que, 

possivelmente, são aceitas pelo interlocutor, gerando o efeito de sentido de aceitação, de 

coerência com o dito que se encontra em destaque.  

As aspas de condescendência também são fenômenos recorrentes nos relatos que 

seguem. Nos dois casos, ou seja, nos relatos 63 e 64, as aspas são empregadas para afirmar 

conformação e coerência com os termos e expressões em destaque.  

   

Relato 63 

Nos artigos, reunidos por Flo Menezes, Pousseur analisa obras de Stravinsky, 

Webern, Shoenberg, entre outros, buscando compreender seus processos e talvez jogar luz 

sobre os rumos da música no século XX. Nessa constelação, ele não se furta a declarar sua 

preferência por Webern, o “Icaro vitorioso” da música moderna, que “soube libertar-se 

radicalmente do peso da harmonia terrestre”. (R4) 

 

Relato 64 

Centrando-se na história cultural, Huizinga não apenas exercitava o suposto arbítrio 

do historiador na escolha do seu material e da sua abordagem; ele dialogava com seus 

contemporâneos. Mesmo não descartando a existência de outros fatores no processo 

histórico, sobretudo o político e o econômico, ele atribui papel central à cultura porque, ao 

“enquadrar as emoções em formas fixas” ela permitiu “que o homem não se entregasse à 

barbárie” (OIM, 179). Esta apreciação estava fundada nos documentos medievais 

examinados pelo historiador, que não podia, porém, evidentemente, abstrair de seu próprio 

mundo. (R9) 

 

 

 ASPAS DE ÊNFASE: 

 

Relato 65 

Pressupondo que a história das estruturas e das formas artísticas é sempre 

ideológica, Bois rejeita tanto a “análise sociopolítica direta da obra de arte”, marca dos 

estudos culturais das universidades norte-americanas, voltados para as questões de gênero, 

quanto a “desconfiança à interpretação” que o autor atribui ao formalismo greenbergiano, 
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do qual foi se distanciando no curso do tempo. Defende em suma, um “formalismo 

materialista” voltado para a especificidade do objeto que envolve não apenas a condição 

geral de seu “ambiente”, no termo do autor, mas também os detalhes mais insignificantes de 

seus meios de produção, como os da ordem da fatura e dos materiais da pintura. (R8) 

 

Para Authier-Revuz (1982), as aspas de ênfase expressam insistência. Nesse sentido, 

entendemos que se trata de uma forma de valorização ou destaque atribuído a elementos 

linguísticos em um discurso, para chamar a atenção do interlocutor e, ao mesmo tempo, 

orientar conclusões discursivamente. 

No relato 65, L1, ao apresentar o seu próprio discurso, faz uso de aspas para destacar 

três expressões (“análise sociopolítica direta da obra de arte” / “desconfiança à interpretação” 

/ “formalismo materialista”) e um vocábulo (“ambiente”). Essa ação de L1 expressa a sua 

tomada de atitude mediante o que fica em ênfase – L1, na verdade, procura evidenciar para o 

interlocutor que tudo que se encontra em destaque precisa ser lido com a devida importância e 

de forma positiva, pois são informações relevantes dentro do discurso. 

As aspas, no relato 58, são, portanto, uma forma de insistir acerca da necessidade de 

atentar para algo que, realmente, merece destaque no interior do discurso.  

Fenômeno análogo acontece no relato que segue (relato 66). 

 

Relato 66 

Naquele momento a Belle Époque pertencia definitivamente ao passado, tanto 

quanto a Idade Média. É talvez a ambas que Huizinga se refere quando fala da “nossa 

nostalgia da beleza efêmera de outros tempos” (OIM, 37). (R9) 

 

 

Relativamente ao uso das aspas para destacar palavras e expressões dentro de um 

discurso, as análises mostram que, na resenha, esta ação proporciona entrever ora 

engajamento, ora distanciamento. No entanto, em nossas análises, observamos mais 

engajamento que distanciamento. 

Nesta pesquisa constatamos 12 (doze) ocorrências de aspas de diferenciação; 4 

(quatro) ocorrências de aspas de proteção; 3 (três) ocorrências de aspas de condescendência; 2 

(duas) ocorrências de aspas de ênfase e 1 (uma) ocorrência de aspas de aversão. 

Em seus estudos, Authier Révuz (1982) diz que as aspas que servem apenas para 

destacar termos e expressões linguísticas, dentro de um enunciado, são as aspas de 

distanciamento. Em nosso corpus, conforme supracitado, ao fazer uso das aspas, o locutor 

resenhista sempre toma uma posição – ou ele as usa para afirmar o não-engajamento ou as usa 
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para deixar marcada assimilação. Elas ocorrem tanto no relato em estilo direto quanto no 

relato em estilo indireto e, ainda, nos enunciados do locutor responsável pelo discurso como 

um todo. Esses sujeitos as utilizam sob as mais diversas circunstâncias.  

Além das circunstâncias apontadas por Authier Révuz (1982), encontramos no 

corpus as aspas de aversão, utilizadas para destacar um termo ou expressão com qual o 

locutor resenhista não concorda por ser muito desagradável. Assim, as aspas além 

expressarem diferenciação, condescendência, proteção, ênfase, ironia (AUTHIER-REVUZ, 

1982), elas podem expressar, convenientemente, aversão (repulsa). 

Em todos os recortes analisados observamos que L1 coloca entre aspas palavras, 

expressões para orientar como o discurso deve ser lido. O uso das aspas, nessa perspectiva, 

são fenômenos discursivos que marcam a subjetividade de L1 em relação ao dito de L2, ao 

mesmo tempo em que fazem entrever conclusões orientadas discursivamente. 

Foram catalogados 22 (vinte e dois) recortes do uso das aspas, assinalando os efeitos 

de sentido supramencionados. Observa-se, portanto, que se trata de um fenômeno polifônico 

bastante recorrente nas resenhas em estudo. 

 

 

5.4 COOCORRÊNCIA DE DIFERENTES FENÔMENOS POLIFÔNICOS: ASPAS, 

RD E RI 

 

No gênero resenha acadêmico-científica, muitas vezes, em um enunciado, o locutor 

resenhista faz uso concomitante de diversos recursos polifônicos, a fim de fazer gerar efeitos 

de sentido e, portanto, direcionar como o discurso deve ser lido. 

Sob essa perspectiva, nesta subseção, procedemos a uma análise de alguns recortes 

em que se verifica a ocorrência simultânea de três fenômenos: o relato em estilo direto, o 

relato em estilo indireto e as aspas. Particularmente, nesse ponto, investigamos se a ocorrência 

conjunta desses fenômenos deveras contribui para a criação de determinados efeitos de 

sentido, tais como a assimilação ou o distanciamento com relação à voz alheia. 

 

Relato 67 

“A mulher é feita especialmente para agradar ao homem [...] e para obedecer 

também [...] Elas devem aprender muitas coisas, mas as que lhe convém saber”. Daí que 

“toda educação das mulheres deve ser relativa ao homem”, cabendo nelas cultivar 

docilidade, charme, sensibilidade e tudo, enfim, que possa tornar a vida de seus senhores 

“agradável e doce”, dizia Rousseau. Tal educação, como comenta Mary, assumia que “a 
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mulher deve ser linda, inocente e tola”. (R6) 

 

No relato 67, temos um texto construído através de três fenômenos representativos de 

polifonia de locutores: relato em estilo direto (destacado, por nós, em fonte de cor azul), relato 

em estilo indireto (destacado em fonte de cor verde) e aspas (fonte de cor vermelha). 

Para iniciar o discurso, o locutor responsável pelo discurso como um todo (L1) 

introduz a voz de Rousseau. A voz desse locutor é introduzida em relato em estilo direto e, 

imediatamente, este mesmo locutor tem novamente a sua voz introduzida no discurso – desta 

vez em relato em estilo indireto e entremeada por duas expressões entre aspas: “toda educação 

das mulheres deve ser relativa ao homem” (aspas de diferenciação) e “agradável e doce” 

(aspas de ironia). Para finalizar, L1 apresenta outro relato em estilo direto de responsabilidade 

de L2, locutora da obra resenhada. 

A dinâmica e a ordem de apresentação de relatos e de aspas concomitantemente 

geram efeitos de sentido, ora de distanciamento, ora de aprovação do dito do outro. Tais 

orientações conclusivas são estrategicamente definidas de forma sequencial no fio discursivo, 

pois L1 traz o primeiro relato (estilo direto) e com ele não se engaja, ou seja, não comunga da 

mesma ideia de submissão da mulher ao homem, voz de L3 (Rousseau). O segundo relato (a 

voz de L3 em relato em estilo indireto) também é rechaçada por L1, pois endossa a ideia de 

que a mulher deve agir sempre procurando agradar ao homem.  

A prova de que L1 não admite o primeiro ponto de vista de L3, fica evidente, através 

da escolha lexical “daí”, presente logo no início do segundo ponto de vista de L3. Esse 

recurso linguístico ativa a continuidade do primeiro ponto de vista. Para confirmar o seu 

distanciamento em relação aos dois pontos de vista de L3, o locutor resenhista apresenta a voz 

de L2, com a qual ele se engaja. Prova disso é a presença do recurso linguístico indicador de 

assimilação “como”, acompanhando o verbo dicendi “comentar”.  

Não há dúvida de que este último relato (relato de L2) – um ponto de vista que 

ironiza os dois pontos de vista de Rousseau – se configura, na continuidade discursiva, como 

a principal prova de que L1 não assume o dito de L3 (Rousseau). 

Os materiais linguísticos dispostos entre aspas também materializam o rechaço de L1 

em relação aos pontos de vista de L3, pois se tratam de aspas de diferenciação e de ironia, 

respectivamente. O primeiro uso das aspas destaca palavras pelas quais L1 não se 

responsabiliza, visto se referirem a uma forma de educação que domestica a mulher. O 

segundo uso das aspas, por sua vez, revela ironia de L1 ao dito de L3. 
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Por tudo que foi discutido nesta análise, postulamos que a ocorrência conjunta dos 

três fenômenos descritos permite marcar a atitude de L1 em relação aos pontos de vista 

apresentados. Assim, para imprimir que não admite determinados pontos de vista e marcar a 

sua subjetividade, L1 recorre a uma sequência de recursos que possibilitem conclusões 

orientadas discursivamente. Nesse caso, L1 organizou de forma conjunta e sequencial o relato 

em estilo indireto, o relato em estilo indireto, entremeado pelo uso de aspas e, para finalizar, 

outro relato em estilo direto.  

 

Relato 68 

Restaria saber, assim, que nova partida é essa, que passou a ser jogada depois que 

“o fim do fim chegou”, na expressão de Bois; pois para certos críticos, adverte o autor, a 

“volta à pintura” nos anos 1980 – depois de desmaterialização da arte na década anterior – 

deve ser pensada na chave do “luto maníaco” pelo fim da pintura moderna. (R8) 

 

No relato 68, L1 apresenta um discurso que se encontra organizado pelo 

entrelaçamento de diversas vozes e ainda pelo uso de aspas, utilizadas para enfatizar alguns 

termos e expressões inseridos na construção discursiva. A voz apresentada em relato em estilo 

direto está destacada, por nós, em fonte de cor azul; aquela apresentada através do relato em 

estilo indireto está destacada em fonte de cor verde, e o uso das aspas está destacado em fonte 

de cor vermelha. 

O locutor resenhista, em seu discurso – uma pergunta indireta –, apresenta 

inicialmente a voz do locutor da obra resenhada (Yve-Alain Bois), em relato em estilo direto, 

para definir um espaço de tempo (depois que “o fim do fim chegou”) em que uma nova 

partida passou a ser jogada. Essa definição de espaço de tempo se apresenta como algo 

interessante, principalmente devido à estrutura linguística “o fim do fim” que, entre outros 

sentidos, pode significar que a pintura já estava no fim, mas conseguiu piorar ainda mais a 

situação de decadência. Logo, ao tempo em que apresenta a voz de L2, L1 indica ao 

interlocutor que as palavras em destaque são de responsabilidade de L2. Percebemos, no 

entanto, que o locutor resenhista não se distancia do dito de L2, pois as escolhas léxicas “na 

expressão de Bois” parecem assinalar que a referida descrição é, de fato, ideal para o efeito de 

sentido orientado discursivamente. 

Seguindo o fio discursivo, L2 apresenta uma terceira voz, ou seja, L2 faz referência a 

um terceiro locutor (L3 – certos críticos) e introduz o posicionamento desses críticos em 

relação à “volta à pintura”. Este posicionamento é apresentado em relato em estilo indireto, 

porém entremeado por duas expressões entre aspas: “volta à pintura” e “luto maníaco”. A 
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apresentação das vozes introduzidas fica assim organizada: L1 introduz a voz de L2 que, por 

sua vez, faz referência a L3. Há, portanto, nesse trecho uma hierarquia de vozes:  

 

 L1 traz L2 (Relato em estilo direto) 

 L2 traz L3 (Relato em estilo indireto e uso de aspas) 

L1 assimila o discurso de L2 e avalia o discurso de L3 como uma advertência de L2 

– caso de modalização avaliativa. O discurso de L3 imprime um ponto de vista com o qual L1 

se distancia, visto ser uma advertência de L2, com algumas palavras entre aspas. 

O efeito de sentido gerado pelo uso das aspas é de diferenciação e de proteção. A 

diferenciação está para a primeira expressão e a proteção está para a segunda expressão. A 

expressão “volta à pintura” são palavras de críticos, são palavras da ciência, e a expressão 

“luto maníaco” se encontra entre aspas pelo fato de que é uma expressão que possui carga 

semântica negativa e, para se proteger o locutor usou aspas.  

Verificamos que, ao decidir pelo uso das aspas, L1 deixa marcado o seu 

distanciamento, ou seja, este locutor não se responsabiliza pelo que está dito entre aspas. 

Constatamos, portanto, que a coocorrência dos três referidos fenômenos de polifonia 

no enunciado, é um modo de orientar conclusões discursivamente, ora apontando 

engajamento, ora distanciamento – atitudes discursivas comuns no gênero em estudo.  

Até aqui, foram catalogados nove (9) ocorrências em que se constatam três 

fenômenos de polifonia de locutores atuando conjuntamente no enunciado. Dentre os dez 

relatos, dois se encontram analisados e no restante seguinte também se observa a mesma 

ocorrência conjunta dos três fenômenos descritos, objetivando marcar a atitude de L1 em 

relação aos pontos de vista apresentados.  

 

Relato 69 

Incorrigível, porém, Manoel traiu de novo: “namorava a heresia”, ajuíza o autor, 

“mas se casara mesmo com a traição”. Burlou o exclusivo exigido pela companhia e vendeu 

a madeira a quem pagasse bem, dobrando o patrimônio em dois anos, marcando seus bois 

de carga com a palavra “Llatino”, que então designava os licenciados, misturando mundos 

praticamente inconciliáveis: o da mercancia e o das letras, o do comércio livre e o do 

estanco, o da honra e o da riqueza. Mais: como estourasse a guerra de libertação de 

Pernambuco, ou da “liberdade divina”, envergou de novo a roupeta jesuítica, engajou-se na 

peleja, pôs-se à frente de forças indígenas, avançando crucifixo às mãos, rumo a seu 

passado, observa Vainfas. Manoel foi destaque na batalha do Monte das Tabocas, a 3 de 

agosto de 1646. (R3) 

 

Relato 70 
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“No entanto – indaga Bois nesse ensaio de 1986 – o fim da pintura, de fato 

adveio?”.  

Pergunta, portanto, sobre as possibilidades da pintura depois do fim das vanguardas 

artísticas, e do abandono de seus pressupostos tais como o “historicismo”, enquanto 

concepção linear e teológica da história da arte: e o “essencialismo”, entendido como a 

convicção de que haveria uma essência da pintura “de certo modo esperando para ser 

revelada”. (R8) 

 

Relato 71 

Em uma pincelada: a “pintura pode não estar morta” – conclui Bois – pois persiste 

um “desejo de pintura” em “trabalhos de luto” como os que Ryman, nos anos 1960 e 1970, 

que “não foi inteiramente programado pelo mercado nem a ele subordinado”; 

diferentemente do que ocorreria no “regozijo pelo assassinato”, ou na “orgia do 

canibalismo” próprio ao citacionismo ou revivalismo pós-modernista de boa parte da 

pintura dos anos 1980. (R8) 

 

Relato 72 

Quando Marx insiste na célebre tese de que o decisivo não é interpretar, mas 

transformar a realidade, adverte justamente que o transformar não vale só daqui para a 

frente: a realidade efetiva já é transformada; cabe intervir nesta efetividade. (R10) 

 

Relato 73 

Não se pode deixar de supor que quando Huizinga qualifica o outono medieval – 

vida “dura”, de “dureza cruel” (OIM, 37), “dura, cruel e falsa” (OIM, 124), “amargamente 

crua” (OIM, 179), realidade “dura” (OIM, 56), “violenta, dura e cruel” (OIM, 119), justiça 

de “inacreditável e ingênua dureza” (OIM, 36), “dura e parcial” (OIM, 41) – ele estabelecia 

analogia com o seu próprio tempo. (R9) 

 

Relato 74 

Efêmera porque onírica. O “sonho belo do ideal cavalheiresco” é parte de “um 

teatro social” no qual se “constrói o jogo da vida” (OIM, 119). A literatura amorosa revela 

“o anseio pela vida bela, a necessidade de a vida parecer mais bela do que era” (OIM, 183). 

Diante das dificuldades concretas, o homem medieval criou um droomwereld, um mundo 

sonhado, mundo do jogo, mundo da ilusão (palavra derivada de ludere, “brincar”, “jogar”), 

que como defenderá mais tarde em outra obra famosa (Homo ludens, 1938; tradução 

brasileira de 1980) seria mesmo anterior a tudo, seria o fundamento da própria cultura. 

Como sempre “almeja tornar real um mundo imaginário mediante a recriação das formas 

sociais” (OIM, 56), o trabalho do historiador é decodificar esse processo, é “captar o 

conteúdo essencial que repousa na forma: não será sempre a tarefa da pesquisa histórica?” 

(OIM, 7). (R9) 

 

Relato 75 

No segundo ensaio, sobre Picasso, Bois parte da afirmação do crítico e marchand 

Daniel-Henry Kahnweiller, em 1920, de que a “verdadeira” apropriação da arte africana 
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pelo artista não se deu na “fase negra” – ou em Les Demoiselles D’Avignon, de 1907, na 

convenção crítica – mas após seu contato, em 1912, com a máscara grebo da Costa do 

Marfim. (R8) 

 

Como resultado desta pesquisa, observamos, finalmente, que na resenha acadêmica é 

comum a ocorrência simultânea de três fenômenos representativos de polifonia de locutores: 

relato em estilo direto, relato em estilo indireto e aspas.  

Os recortes analisados, tendo em vista essa ocorrência, propõem que o acontecimento 

sincrônico dos três fenômenos descritos permite marcar a atitude de L1 em relação aos pontos 

de vista apresentados. Assim, para imprimir a sua subjetividade, L1 recorre a uma 

organização discursiva dos três fenômenos, ora marcando engajamento, ora marcando 

distanciamento em relação às vozes apresentadas no discurso.  

A dinâmica adotada por L1, para orientar discursivamente os efeitos de sentido 

gerados, possibilita entrever, a priori, que, quase sempre, para ser entendido, um fenômeno 

exige a ocorrência do outro e, no final, todos concorrem para expressar de forma precisa o que 

levou o locutor resenhista a rechaçar ou a assimilar o dito de outros locutores.  

 

Com base nesses resultados obtidos através do percurso de análise, aqui delineado, 

consideramos ser possível desenvolver algumas conclusões acerca dos fenômenos descritos. 

A seguir, ocupamo-nos, portanto, dessa tarefa. 

 Antes disso, porém, assinalamos os seguintes aspectos: i) todas as categorias 

descritas nesta investigação se constituem polifonia de locutores; ii) em todos os relatos 

verifica-se a modalização; iii) o locutor responsável pelo discurso como um todo (aquele a 

quem nominamos de L1 em todo o decorrer das análises) sempre deixa marcada a sua atitude 

em relação ao ponto de vista de outrem:  atitude de engajamento com o dito ou um 

distanciamento do dito.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Antes de iniciarmos as nossas considerações sobre os resultados discutidos 

anteriormente, retomamos, a seguir, algumas informações acerca da realização desta pesquisa. 

Primeiramente, recordamos que nosso objeto específico de estudo foi a resenha acadêmico-

científica do Jornal de Resenhas da Universidade de São Paulo – USP. Foram, então, 

investigadas dez resenhas escritas por professores de várias universidades do Brasil, mas que 

também ministram aulas em universidades fora do Brasil. O gênero resenha, neste trabalho, 

foi considerado um lugar de interação de vozes e, portanto, de impressões subjetivas, através 

do qual um locutor resume, elogia, critica e avalia as mais diversas produções intelectuais 

acadêmicas. Nessa perspectiva, sentimo-nos instigados a investigar como o locutor deixa 

registrada a sua subjetividade no gênero resenha acadêmico-científica.  

Em razão da nossa inquietação, partimos da hipótese de que a modalização e a 

polifonia de locutores são fenômenos que atuam de forma concomitante no gênero resenha, 

deixando impressa a subjetividade do locutor resenhista, ao avaliar o discurso alheio, qual 

seja, o discurso da obra resenhada.  

Concernente à construção dos objetivos de pesquisa, traçamos um objetivo maior: 

investigar a modalização e a polifonia de locutores como fenômenos que revelam, 

linguisticamente, a subjetividade no gênero resenha, funcionando, portanto, como marcas de 

argumentação. Desdobramos, então, esse objetivo em outros mais específicos: i) identificar as 

ocorrências da modalização e dos índices de polifonia de locutores no gênero acadêmico 

resenha; ii) investigar se a modalização e a polifonia de locutores se caracterizam como 

fenômenos que atuam conjuntamente no sentido de gerar efeitos de sentido e imprimir 

orientações argumentativas; iii) descrever e analisar os efeitos de sentido gerados pela 

ocorrência da modalização e da polifonia de locutores e iv) verificar como tais fenômenos se 

constituem em uma característica do estilo linguístico e da própria função do gênero. 

Após o percurso de análise, foi possível constatar que a resenha se configura como 

um gênero discursivo resultante de um jogo de ideias que se fundem, ou podem até se repelir, 

por vezes. Trata-se de um lugar para o registro de identificação das ideias-chave do locutor da 

obra resenhada, para reflexões, para novos discursos, para interações entre saberes; é um lugar 

onde se podem travar intensos diálogos e propor leituras diversas. Assim, para construir uma 

resenha o locutor resenhista penetra no discurso do outro e nele se instala, podendo, então, 
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desmistificá-lo, chocar-se contra ele ou, simplesmente, assumi-lo, propondo ao leitor uma 

travessia por discursos sociais que se entrelaçam, que comungam da mesma ideia e mantêm 

relações de afinidades entre as interlocuções coercitivas.  

Dentro dessa visão do discurso da resenha, o exame do nosso corpus permitiu-nos 

entrever, de um modo geral, que a modalização e a polifonia de locutores são fenômenos que, 

quando atuam conjuntamente, permitem colocar em evidência as conclusões orientadas 

discursivamente. Nesse sentido, a nossa hipótese foi comprovada. Nos 75 recortes analisados, 

verificamos a ocorrência tanto da polifonia de locutores quanto da modalização. Esses dois 

fenômenos são, de fato, muito recorrentes no gênero estudado. Em todos os relatos se observa 

um entrelaçamento de vozes apresentadas de forma que os pontos de vista fiquem evidentes. 

Sobre esses pontos de vista, o locutor resenhista sempre toma uma atitude, faz avaliações e, 

por assim agir, faz ressoar efeitos de sentido, na perspectiva de atuar sobre o seu interlocutor. 

Os efeitos de sentido gerados na resenha são orientados discursivamente. O locutor 

resenhista, ao introduzir a voz alheia em seu discurso, faz uso de recursos linguísticos 

indicadores de modalização e da polifonia de locutores. 

Um fato que nos chamou a atenção está relacionado tanto ao discurso relatado em 

estilo direto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou equivalente, quanto ao 

discurso relatado em estilo indireto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou 

equivalente. Mesmo sem a presença de um verbo dicendi modalizador, em todos esses tipos 

de relato submetidos à análise, observamos que a modalização acontece, dada a presença de 

um termo ou expressão linguística que apresenta carga semântica de modalização na 

continuidade discursiva. Assim, ou antes, ou depois da voz alheia ser colocada em cena, são 

usados termos e/ou expressões que possuem carga semântica ora positiva ora negativa, as 

quais, consequentemente, orientam discursivamente conclusões ou efeitos de sentido, ou seja, 

esses materiais linguísticos selecionados contribuem para sinalizar definitivamente a atitude 

do locutor responsável pelo discurso como um todo em relação ao dito do outro. Isso significa 

que o locutor da resenha, de uma forma ou de outra, sempre procura compartilhar com seu 

interlocutor o seu posicionamento em relação ao ponto de vista introduzido.  

Outro fato interessante, observado a partir das análises, diz respeito também aos dois 

tipos de relato: relato em estilo direto e relato em estilo indireto. Na resenha, a introdução do 

relato em estilo direto não significa prova de distanciamento em relação à voz alheia 

apresentada. Tampouco introduzir um relato em estilo indireto é prova de assimilação do dito 

do outro. Outros elementos linguísticos selecionados e organizados, estrategicamente, no 

interior do enunciado atuam, juntamente com o relato em estilo direto, ou com o relato em 
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estilo indireto, para marcar a atitude de distanciamento ou de engajamento de L1 em relação à 

voz alheia. 

Na continuidade discursiva, as escolhas lexicais são elementos que contribuem, 

juntamente com a forma de relato, para marcar a assimilação de L1 ao dito de outros 

locutores. Esses elementos arranjados no interior do discurso como um todo se constituem 

prova mais firme para sustentar que L1 assimila o ponto de vista de outros locutores.  

Verificamos, portanto, que, mesmo introduzindo em seu discurso outras vozes, a 

partir de um verbo dicendi não modalizador, L1 seleciona outros materiais linguísticos e os 

organiza, de forma estratégica, no interior do texto para efetivar a modalização, imprimir 

engajamento e materializar as conclusões e sentidos orientados discursivamente. 

As análises também mostraram que a ocorrência do discurso direto corroborando o 

discurso indireto na resenha acadêmico-científica é uma estratégia semântico-discursiva 

bastante recorrente. No gênero resenha acadêmica, essa estratégia gera um efeito de 

comprovação, de reafirmação ou, ainda, de fortalecimento do relato em estilo indireto. 

A incidência do uso das aspas se manifestou demarcando a existência no relato em 

estilo direto como ainda no interior do relato em estilo indireto ou nos enunciados de 

responsabilidade do próprio locutor resenhista (L1), gerando diferentes efeitos de sentido. As 

circunstâncias de uso das aspas, na resenha, apresentaram-se diversificadas, porém, mediante 

as análises, na resenha, esta ação proporciona entrever ora engajamento, ora distanciamento 

do dito entre aspas – o uso das aspas retratou-se, também, como uma forma de polifonia de 

locutores. Em outras palavras, no corpus analisado, ao fazer uso das aspas, o locutor 

resenhista sempre toma uma posição – ou ele as usa para afirmar que se distancia ou as usa 

para demarcar assimilação do dito entre aspas.  

Além das circunstâncias de uso apontadas por Authier Révuz (1982), encontramos, 

no corpus, as aspas de aversão, utilizadas para destacar um termo ou expressão com qual o 

locutor resenhista não concorda por ser muito desagradável e lhe causar indignação. Assim, as 

aspas, além de expressarem diferenciação, condescendência, proteção, ênfase, ironia 

(AUTHIER-REVUZ, 1982), podem expressar, circunstancialmente, aversão. 

Os resultados apontaram, ainda, que, na resenha acadêmica, é comum a ocorrência 

concomitante de três fenômenos representativos de polifonia de locutores: relato em estilo 

direto, relato em estilo indireto e aspas. Nos recortes analisados, tendo em vista essa 

ocorrência, o acontecimento sincrônico desses três fenômenos permite marcar a atitude de L1 

em relação aos pontos de vista apresentados. Ao recorrer a uma organização discursiva que 

põe em ação os três recursos linguísticos, L1 deixa impressa a sua subjetividade ora 
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sinalizando engajamento, ora marcando distanciamento em relação às vozes apresentadas no 

discurso. Essa dinâmica adotada por L1, para orientar discursivamente os efeitos de sentido 

gerados, possibilita entrever, a priori, que os pontos de vista se encadeiam de forma 

necessária e, no final, todos contribuem para colocar em evidência a assimilação ou o rechaço 

do locutor resenhista em relação ao dito de outros locutores.  

Concernente ao relato em estilo indireto, cabe observar, por último, que, se nesse tipo 

de relato aparece o discurso do outro e, mesmo que esse discurso seja assimilado ou não por 

L1, há um caso de polifonia de locutores, pois, de fato, L2, L3 etc. têm seus discursos 

evocados, expressos e identificados no texto. 

As considerações, aqui apresentadas, apontam que, no gênero resenha acadêmica, a 

modalização e a polifonia de locutores são fenômenos que revelam, linguisticamente, a 

subjetividade no gênero resenha, atuando, portanto, como marcas de argumentação. O locutor 

resenhista faz uso desses dois fenômenos de forma concomitante na construção do enunciado 

e, consequentemente, deixa impressa a sua atitude em relação à voz de outros locutores. 

Em todos os relatos, conforme mencionamos, acontece um entrelaçamento de vozes, 

ou seja, pontos de vista de outros locutores são apresentados e sobre eles o locutor se 

posiciona e toma atitude. Dessa forma, a atitude do locutor é materializada linguisticamente 

sinalizando efeitos de sentido, na perspectiva de atuar argumentativamente no discurso. 

A descrição, aqui apresentada, além de trazer uma significativa contribuição para o 

projeto ESAGD, aumentando o número de gêneros investigados – desta feita, a resenha 

acadêmico-científica – também contribui, de forma relevante, para a descrição da 

argumentatividade na língua e no discurso. 

Os resultados alcançados ainda demonstram como a polifonia de locutores e a 

modalização são fenômenos que se constituem característica do estilo linguístico e da própria 

estrutura composicional de gênero resenha acadêmico-científica.  

A subjetividade, nesse gênero, é marcada, linguisticamente, pela ocorrência do relato 

em estilo direto, do relato em estilo indireto, das aspas e, inclusive, através da coocorrência 

desses mesmos fenômenos (aspas, relato em estilo direto e relato em estilo indireto) em 

alguns enunciados. 

Com relação às aspas, ampliamos o quadro de sistematização das mesmas, passando, 

pois, a incluir as aspas de aversão como mais um tipo de funcionalidade das aspas. O uso 

desse tipo de aspas serve para assinalar sensação de repugnância ou de repulsa às palavras ou 

expressões às quais o locutor não adere. 
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Com relação aos verbos dicendi, o que mais nos chamou a atenção foi a constatação 

de que, na verdade, a presença da modalização em enunciados polifônicos se dá, no gênero 

investigado, muito mais pela presença de outros elementos modalizadores presentes na 

própria continuidade discursiva, do que através dos verbos dicendi modalizadores. Isso 

significa que mesmo em enunciados com polifonia de locutores introduzidos por verbos 

dicendi não modalizadores, o fenômeno da modalização discursiva pode se fazer presente e 

isso é perceptível quando se observa a continuidade discursiva. É através da continuidade 

discursiva que se percebe como acontece a modalização no discurso como um todo. 

Outra relevante contribuição deste estudo está relacionada ao funcionamento da 

polifonia de locutores. Foi possível perceber, então, como o relato em estilo direto, o relato 

em estilo indireto, as aspas e, ainda a coocorrência desses três fenômenos se constituem, de 

fato, polifonia de locutores, sinalizando, assim, como um locutor responsável por um 

enunciado introduz as vozes de outros locutores e vai assumindo posicionamentos (de 

assimilação ou de distanciamento) com relação a essas vozes, ao mesmo tempo em que gera 

diferentes efeitos de sentido no próprio enunciado: assimilação, distanciamento. 

A resenha acadêmico-científica, neste estudo, revela-nos, portanto, uma proposta de 

leitura que não somente nos faz entrar em contato com o texto alheio, mas, principalmente, 

nos faz ter a oportunidade de atuar sobre ele, pois refletimos sobre a voz alheia e, 

consequentemente, fazemos julgamentos, construímos novos discursos e adotamos novos 

pontos de vista. A resenha é, por assim dizer, um jogo, uma troca de vozes que se misturam e 

se completam, se aceitam e, muitas vezes, se provocam. 

Ressalte-se que cada discurso é construído com autonomia. Da mesma forma que a 

obra resenhada, a resenha é também um texto que “escapa na mesma medida em que nos 

aproximamos dele” (LARROSA, 1999, p. 119). Podemos, a partir da resenha, praticar novos 

discursos ou dizê-lo de uma forma diferente, com estilos e linguagens diferentes.   

Nas resenhas, comumente, observa-se uma orientação de leitura, através da qual o 

locutor resenhista aproveita para jogar com as vozes do outro e, dessa forma, encantar o 

interlocutor para fazê-lo sentir o desejo de penetrar no reino das palavras dos mais diversos 

locutores suscitados em sua resenha. Assim, além de orientar conclusões sobre o dito de 

outros locutores, ele (o resenhista), muitas vezes, impulsiona o interlocutor a fazer outras 

leituras que, decerto, comungam das mesmas ideias da obra resenhada. E, caminhando pela 

floresta de textos indicados pelo locutor da resenha, o interlocutor sairá enriquecido pelo 

saber, pela oportunidade de construir conhecimentos. 
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O gênero resenha é considerado uma prática discursiva onde se pode avaliar a obra 

resenhada sob os mais diferentes olhares, que podem resultar em deleite, em críticas 

construtivas que fortalecem e aprimoram o sentido da obra resenhada, ou também podem 

resultar em um misto de avaliações positivas com ponderações que podem apontar falhas no 

texto resenhado.   

Em qualquer domínio social, os discursos sempre estão presos uns aos outros, 

formando uma cadeia discursiva que servirá para a construção de outros novos discursos, de 

novas formas de dizer o que já foi dito. A resenha é, portanto, uma forma de (re)escrever 

textos confluentes e, ao mesmo tempo, inconfundíveis e irrepetíveis do discurso do outro.  

Cada discurso – obras resenhadas, resenhas e este estudo – são discursos que se 

necessitam para a ocorrência no meio social, mas, ao mesmo tempo, ousam impulsionar 

algumas ideias a correrem em raias próprias.  
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ANEXO A: Recortes textuais – Jornal de Resenhas 2009 

 

 

 

Relato 5 

 

Em expressões como “não conheço a arte de ser claro para quem não quer ser 

atento”, Rousseau alertou os leitores de que seus textos deveriam ser lidos com cuidado, 

com muita atenção para o sentido dos termos empregados. No entanto, a maioria continuou 

a fazer uma leitura apressada de sua obra e julgá-la por falta de coerência, de consistência, 

resultado de uma personalidade doentia, paranóica e assim por diante. (R1)  

 

Relato 9  

Porém, acerta em cheio notando a forma como a cultura digital está se convertendo 

em processo massificado de abstração e auto-nomização da própria escolha individual, 

salientando que, nela, o principal é “a aposta em fórmulas familiares e estilos consagrados 

de auto-apresentação capazes de nos trazer popularidade” (p. 66-67). (R2) 

 

Relato 10 

“Ninguém protesta contra a sentença de Manoel de Moraes”, comenta, 

significativamente, Vainfas. A personagem vai sumindo de cena e, presumivelmente, 

morreu em 1651, com seus 55 anos, “anti-herói esquecido das guerras pernambucanas, o 

„Calabar‟ de batina preta ou gibão escarlate”. “Pano rápido”, finaliza o autor. (R3) 

 

Relato 15  

 

Bento Prado Jr. não se deixou levar pela corrente estruturalista e, no capítulo 

“Leitura de Rousseau”, que abre este livro, indica o fio condutor de sua leitura das obras do 

autor da Nova Heloisa. Polemiza com Althusser e mostra que há em Rousseau uma teoria 

geral da retórica, que domina todos os gêneros literários e os organiza na continuidade de 

um campo homogêneo. “A própria obra de Rousseau é comandada pelos princípios da 

retórica que ele propõe, e sua aparente excentricidade – falta de unidade ou de coerência – 

desaparece se a leitura é feita em torno de um eixo retórico. A unidade do pensamento de 

Rousseau pode ser mostrada no próprio movimento de seus escritos, ou seja, segundo a 

estratégia da persuasão ou segundo a ordem da argumentação.” (R1) 

 

Relato 16 

 

Para ele, a cibercultura consiste, antes de tudo, num estágio avançado da cultura de 

massas, cuja marca é a procura universal de popularidade estruturada segundo os padrões 

mercadológicos de conquista de audiência. Afinal, com ela, “a cultura pop se funde 

integralmente com a comercial. O encantamento da imaginação cede lugar à gratificação do 

ego. A transposição vicária do seu eu – que havia antes – dá lugar a você mesmo”. (R2) 

 

Relato 17 

 

A rebelião das massas contra a autoridade cultural das celebridades que se encontra 

na cibercultura, evidencia o autor, se baseia na mesma categoria com que estas celebridades 
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se formam: a popularidade no mercado em que se tornou a comunicação. “Dirigindo o 

evangelho da popularidade está um apelo para cada um de nós substituir os ícones inflados 

da mídia pelo sentimento inflacionado de nós mesmos – tenhamos ou não o devido talento e 

disciplina para tal tarefa.” (R2) 

 

Relato 20 

Figuraça, este Manoel de Moraes, estrela do último livro de Ronaldo Vainfas, e que 

até agora só havia merecido menções ligeiras da grande historiografia – Robert Southey, 

Francisco Adolfo de Varnhagen, Capistrano de Abreu –, além de um ou outro escrito mais 

vertical de estudiosos do mundo paulista, como Afonso de Taunay e Paulo Setúbal.  

Nasceu em Piratininga quando o século 16 findava (1956), fruto mestiço de famílias 

que já iam ganhando prestígio local graças à preação de índios e às correrias sertão adentro, 

atuando na linha indistinta entre o lícito e o ilícito, o vício e a virtude, a fidelidade ao rei e o 

crime de lesa-majestade. Pedroso de Morais, hoje, nome de rua em São Paulo, e então 

sertanista destacado, era seu meio irmão. Manoel cresceu, diz o autor, entre cobras e 

lagartos, pescando com os indiozinhos, dormindo em rede. Quis ser jesuíta, foi dar, 

mocinho, no colégio da Bahia, no tempo em que o Padre Fernão Cardim era reitor, e Simão 

Vasconcelos estudante com ele. Depois se tornou catequista nos matos de Pernambuco, 

onde a invasão holandesa o colheu e possibilitou que mostrasse os dotes guerreiros, pois 

chefiou colunas de índios contra as forças da Companhia das Índias Ocidentais. (R3) 
 

Relato 21 

Se para Rousseau, a retórica é decisiva para a vida política, em tempos de paz 

haverá sempre lugar para um jogo aberto num espaço livre de discussão daquilo que se 

considera mais adequado em determinadas circunstâncias, sem a exigência de nenhum 

modelo pré-estabelecido. Isto é, não existe o melhor regime em si mesmo. O melhor é o 

mais adequado a um determinado povo. (R1) 

 

Relato 23  

No ensaio “Rousseau: filosofia, política e revolução”, Bento Prado Jr. avança sua 

investigação para o terreno político com a análise do texto Jean-Jacques Rousseau, de B. 

Groethuysen.  Segundo este, Rousseau não era partidário da revolução, mas sua obra sim e, 

por isso, ela teria antecipado a Revolução Francesa. Bento Prado Jr. apresenta a questão da 

revolução em Russeau de outra maneira. A destruição do poder monárquico não instauraria 

necessariamente uma nova era de liberdade republicana. (R1) 

 

Relato 24  

Tudo gira em torno da política, porque ela é o lugar da persuasão, cujo elemento 

central é qualquer cidadão livre, esteja onde estiver. Segundo o autor das Cartas escritas da 

montanha, se houver liberdade, e se o povo for soberano, tanto faz viver numa monarquia 

ou numa democracia. (R1) 
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Relato 25 

Originado do incidente que levou ao seu afastamento, por alguns meses, da redação 

da The New Republic (Nova York), em 2006/2007, o texto sumaria as críticas do publicista 

às práticas de comunicação ensejadas pela chamada web 2.0, abrindo polêmica contra o 

populismo cultural de boa parte de seus intérpretes. Para o autor, com efeito, a cibercultura, 

em vez de participativa e individualizante, via de regra, não passa de uma emanação 

cotidiana e popular do poder homogeneizante do capital no mundo contemporâneo. (R2) 

 

Relato 26 

Segundo os profetas da cibercultura, estamos entrando numa era de 

desmassificação, porque, agora, passamos a ter nas mãos os recursos materiais com que 

podemos fazer nossas próprias escolhas e construirmos livremente nossa personalidade. 

(R2) 

 

Relato 27 

Segundo os conservadores culturais, a multidão estaria se tornando autoridade em 

matéria de opinião e gosto, graças à net e ao declínio das demais instituições legitimadoras 

daquelas categorias. Siegel tem o mérito de explicar as origens desta conversão da 

popularidade em critério de valor mostrando, ainda que de forma pouco elaborada, a 

maneira como o fenômeno se insere no processo de expansão da racionalidade mercantil 

pelo campo da ação cotidiana orientada para a expressão da individualidade. (R2) 

 

Relato 35 

A traição, como já ficara sugerido décadas atrás na peça de Chico Buarque e Rui 

Guerra sobre Calabar, não pode ser vista sob a perspectiva meramente moral, que tendemos 

a lhe imputar. Muitos outros contemporâneos desse homem “alto, magro, preto, e feio”, 

traíram. Uns, como João Fernandes Vieira, grande herói do panteão pernambucano, se 

deram bem. Manoel se deu mal, talvez porque, além de traidor, foi herege. As peripécias e 

indecisões desse mestiço cabotino e inteligentíssimo parecem metáfora do que era a 

colonização no século 17, quando a política europeia se redefinia com as tintas de outros 

mundos, das Américas, da Índia, da África, da China, e quando o poderio marítimo ibérico 

minguava mais e mais ante a pujança holandesa, antes que a Inglaterra entrasse de vez em 

cena, e para acabar com a festa. (R3) 

 

Relato 37 

Siegel nos parece ingênuo sugerindo que só com a web o lazer se confunde com o 

negócio (p. 61) ou que só agora estamos aprendendo a nos representar para consumo (p.65). 

Porém acerta em cheio, notando a forma como a cultura digital está se convertendo em 

processo massificado de abstração e autonomização da própria escolha individual, 

salientando que, nela, o principal é “a aposta em fórmulas familiares e estilos consagrados 

de auto-apresentação capazes de nos trazer popularidade” (p. 66-67). (R2) 
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Relato 45 

Segundo os profetas da cibercultura, estamos entrando numa era de 

desmassificação, porque, agora, passamos a ter nas mãos os recursos materiais com que 

podemos fazer nossas próprias escolhas e construirmos livremente nossa personalidade. De 

fato, contudo, verifica-se o surgimento de uma “forma ainda mais potente de 

homogeneização”, diz Siegel. (R2) 

 

Relato 48 

Against the machine não contesta menos a pretensão de que estamos transitando da 

condição de receptores passivos para nos tornarmos produtores de conteúdo independentes, 

só porque, agora, podemos compartilhar nossas ideias e imagens com as pessoas através 

dos novos meios de comunicação. Tudo isso quer dizer apenas que “você está adaptando 

seus momentos de privacidade aos eventuais compradores”, fazendo com que seu “tempo 

de lazer adquira a qualidade de trabalho racional, calculável e consciente num mercado” (p. 

69-70). (R2) 

 

Relato 58 

Nada disso bastou, Manoel era, ajuíza Vainfas, “homem camaleônico e 

escorregadio”, mestre do jogo duplo e do escamoteamento, além de eterno insatisfeito. 

Começou a deslizar para a fé antiga, a freqüentar igrejas católicas sorrateiramente, a ter 

saudade do mato, dos índios, da terra natal. (R3) 

 

Relato 59 

A traição, como já ficara sugerido décadas atrás na peça de Chico Buarque e Rui 

Guerra sobre Calabar, não pode ser vista sob a perspectiva meramente moral, que tendemos 

a lhe imputar. Muitos outros contemporâneos desse homem “alto, magro, preto, e feio”, 

traíram. Uns, como João Fernandes Vieira, grande herói do panteão pernambucano, se 

deram bem. Manoel se deu mal, talvez porque, além de traidor, foi herege. (R3) 

 

Relato 60 

Com tal temperamento, dono, conforme um contemporâneo, “de grande talento, 

juízo e prudência mediana, compleição colérica”, os inimigos espreitavam. Um deles o pôs, 

parece, definitivamente a perder: Martim Soares Moreno, “general graúdo” e seu 

companheiro de luta desde o início da peleja, facilitou as coisas para que, finalmente, o 

braço comprido da Inquisição o alcançasse, em carne e osso. Lá foi Manoel preso para 

Portugal, enfiado nos cárceres, interrogado com método, torturado e, por fim, exposto no 

mesmo Auto de Fé que viu arder Isaque de Castro (15/121647), “jovem mártir da 

comunidade judaico-holandesa de Amsterdã”. Em favor de Isaque, protestos variados se 

levantaram na Holanda. (R3) 

 

Relato 62 

Em expressões como “não conheço a arte de ser claro para quem não quer ser 

atento”, Rousseau alertou os leitores de que seus textos deveriam ser lidos com cuidado, 

com muita atenção para o sentido dos termos empregados. No entanto, a maioria continuou 
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a fazer uma leitura apressada de sua obra e julgá-la por falta de coerência, de consistência, 

resultado de uma personalidade doentia, paranóica e assim por diante. Alguns não 

hesitaram em “dissipar os equívocos” e se puseram a tarefa de interpretá-la “tal como o 

autor deveria tê-la concebido”, outros, em “melhorar aquilo que o pensador não conseguiu 

realizar”. Não é a toa que, na filosofia política, Rousseau é um autor sobre o qual mais se 

escreve. Foi considerado revolucionário, monarquista, liberal, socialista comunista, 

libertário, precursor do nazismo, feminista, conservador, machista e outras coisas mais. 

(R1) 

 

Relato 69 

Incorrigível, porém, Manoel traiu de novo: “namorava a heresia”, ajuíza o autor, 

“mas se casara mesmo com a traição”. Burlou o exclusivo exigido pela companhia e vendeu 

a madeira a quem pagasse bem, dobrando o patrimônio em dois anos, marcando seus bois 

de carga com a palavra “Llatino”, que então designava os licenciados, misturando mundos 

praticamente inconciliáveis: o da mercancia e o das letras, o do comércio livre e o do 

estanco, o da honra e o da riqueza. Mais: como estourasse a guerra de libertação de 

Pernambuco, ou da “liberdade divina”, envergou de novo a roupeta jesuítica, engajou-se na 

peleja, pôs-se à frente de forças indígenas, avançando crucifixo às mãos, rumo a seu 

passado, observa Vainfas. Manoel foi destaque na batalha do Monte das Tabocas, a 3 de 

agosto de 1646. (R3) 
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ANEXO B: Recortes textuais – Jornal de Resenhas 2010 

 

 

Relato 1 

Não tendo sido destinadas pela natureza a ser intelectual e fisicamente iguais aos 

homens, argumentava Rousseau, aquelas que fugissem de suas funções sagradas de esposas 

e mães para competir com os homens na esfera pública, estariam traindo sua própria 

natureza e se afastando da única esfera em que poderiam obter genuína realização pessoal.  

Discordando totalmente do filósofo nesse respeito, e desejando ardentemente que tal 

sistema de educação fosse “pelos ares”, Mary estava ciente, no entanto, de seu poder de 

persuasão: A eloquência de Rousseau, dizia ela, “torna os absurdos plausíveis”. (R6) 

 

Relato 3 

A história das teorias consiste, em grande parte, na reelaboração e em novas formas 

de uso dos conceitos. A transformação da idéia de mercado, hoje imensamente mais 

complexa do que no tempo de Adam Smith, é um bom exemplo. Rousseau não foi apenas 

mais um contratualista. Ele rejeitou a idéia do contrato duplo, exposta na obra de Pufendorf, 

e a noção no pacto entre indivíduos, tal como encontrada em Hobbes. No Contrato Social, 

“o ato de associação encerra um compromisso recíproco entre o público e os particulares”. 

Como observa Derathé: “O corpo do povo em constituição é uma das partes contratantes, 

como se já estivesse efetivamente constituído – ficção que Hobbes nunca admitiria.” (R5) 

 

Relato 6 

Tomar contato com uma disputa de mestres – em torno de um gigante como 

Stravinsky – é por se só um deleite intelectual (quase desejamos que tivesse sido incluído 

no volume o texto de Boulez sobre Stravinsky). A crítica de Pousseur é feroz, acusando 

Boulez de “recusa irracional de considerar válido aquilo que não está conforme os critérios 

de validade que se admitem para si mesmo como indiscutíveis.” Está dito com todas as 

letras: Boulez é um dogmático, que só leva em conta o que está de acordo com seus 

princípios. É uma reviravolta e tanto no modo de ver uma das figuras centrais da música do 

século passado. (R4) 

 

Relato 7 

Pousseur foi um dos pioneiros da nova música surgida no pós-guerra, com forte uso 

de instrumental eletrônico e fundamentação na matemática e na física. “A música serial é 

frequentemente concebida como fruto de uma especulação excessiva, resultado de uma 

aplicação exclusiva dos poderes da razão”, ele reconhece. Em outro ensaio, aborda um dos 

pontos cruciais desse estilo musical: “Boa parte das relações métricas desejadas pelo autor 

permanecem encerrada à nossa escuta, praticamente ausentes.” (R4) 

 

Relato 13 

Sem a lei primitiva das convenções e a obrigação por ela imposta, “tudo é ilusório e 

vão na sociedade humana”, está escrito no Emílio. (R5) 
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Relato 22 

Mesmo a ativista política sul-africana Oliver Schreiner, importante presença 

intelectual na Inglaterra do final da era vitoriana, admitiu que só lera Wollstonecraft 

tardiamente e que sua obra sobre os direitos das mulheres só se encontrava em estantes 

minguadas de sebos empoeirados. Segundo ela, era história corrente em Londres que, em 

meados do século, algumas senhoras idosas e respeitáveis haviam comprado os poucos 

exemplares dessa obra que encontraram e feito com eles uma pequena fogueira. (R6) 

 

Relato 28 

Mas a originalidade de Rousseau, segundo Derathé, não consiste apenas nesses 

detalhes teóricos ou técnicos. Ele é original sobretudo pela função atribuída à associação 

resultante do contrato: preservar não somente a segurança e os bens dos contratantes, mas a 

sua liberdade. (R5) 

 

Relato 29 

Em sua condição mais simples (e hipoteticamente original), o homem só difere dos 

outros animais, pelo potencial de racionalidade e pela liberdade, isto é, pela capacidade de 

reagir de forma não mecânica. Não há nesse homem nenhum impulso para a vida social. 

Por todos esses fatores, as concepções tradicionais de lei natural são inaceitáveis para 

Rousseau. Mas isso não implica, para Derathé, a negação total do jusnaturalismo. (R5) 

 

Relato 33 

Ao afirmar um vínculo entre Rousseau e o jusnaturalismo, Derathé propõe uma 

interpretação certamente polêmica, mas, ao fazê-lo, chama a atenção para detalhes 

importantes e nem sempre valorizados da obra rousseauniana. (R5) 

 

Relato 36 

Por muito tempo Rousseau foi elogiado, exaltado, condenado e vilipendiado muito 

mais do que estudado e realmente discutido, como observou Giorgio Del Vecchio numa 

passagem citada em nota. 

O esforço de Derathé foi para repor Jean-Jacques Rousseau no ambiente da filosofia 

e das polêmicas de seu tempo, mostrando como ele interpretou, absorveu ou rejeitou idéias 

de grandes autores do século 17 e 18. (R5) 

 

Relato 39 

Várias páginas são dedicadas a mostrar a importância atribuída a esses conceitos em 

vários textos rousseaunianos (no Emílio, nas Cartas Escritas da Montanha, nas 

Considerações sobre o Governo da Polônia e no próprio Contrato Social, por exemplo). A 

ideia de lei natural é apontada como indispensável ao compromisso básico descrito no 

Contrato: um pacto só tem sentido, argumenta Derathé, se os participantes se sentem 

obrigados a respeitá-lo. (R5) 
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Relato 40 

Na interpretação de Robert Derathé, Rousseau não só recupera as noções de lei 

natural e direito natural, depois de aparentemente havê-las descartado, como inúteis, no 

Segundo Discurso. Várias páginas são dedicadas a mostrar a importância atribuída a esses 

conceitos em vários textos rousseaunianos (no Emílio, nas Cartas Escritas da Montanha, 

nas Considerações sobre o Governo da Polônia e no próprio Contrato Social, por 

exemplo). (R5) 

 

Relato 41 

Não tendo sido destinadas pela natureza a ser intelectual e fisicamente iguais aos 

homens, argumentava Rousseau, aquelas que fugissem de suas funções sagradas de esposas 

e mães para competir com os homens na esfera pública, estariam traindo sua própria 

natureza e se afastando da única esfera em que poderiam obter genuína realização pessoal. 

(R6) 

 

Relato 46 

A vida conturbada e dramática da ambiciosa e talentosa Wollstonecraft – que 

exerceu os papéis de governanta, dama de companhia, professora, dona de escola, tradutora, 

resenhista, autora, mãe de duas filhas (uma delas, a futura Mary Shelley, autora de 

Frankenstein), amante, esposa, arrimo de família e ativista política – muito se explica pelo 

destemor de uma jovem que se via, desde muito cedo, como “a primeira de uma nova 

espécie”, incapaz de se satisfazer em “trilhar um caminho batido”, conforme confessou 

certa vez. (R6) 

 

Relato 49 

Ao teorizar sobre consonância e dissonância, Rameau acreditou ter obtido um 

conjunto de regras universais, a que chamou “princípio natural”, a ordenar e reger toda a 

harmonia. (R4) 

 

Relato 50 

Discordando totalmente do filósofo nesse respeito, e desejando ardentemente que tal 

sistema de educação fosse “pelos ares”, Mary estava ciente, no entanto, de seu poder de 

persuasão: A eloquência de Rousseau, dizia ela, “torna os absurdos plausíveis”. (R6) 

 

Relato 57 

Ora, se no que diz respeito ao homem os revolucionários estavam dispostos a 

aceitar, ao menos em princípio, a derrocada das hierarquias e a igualdade e liberdade de 

todos, no que diz respeito à mulher a tradição arraigada os cegava. Valendo-se de 

preconceitos com ares de ciência, continuavam a manter a mulher como “humilde 

dependente” do marido e num “estado deplorável” de ignorância – a que chamavam pelo 

eufemismo de “inocência”, como dizia Mary. (R6) 
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Relato 61 

Nos artigos, reunidos por Flo Menezes, Pousseur analisa obras de Stravinsky, 

Webern, Shoenberg, entre outros, buscando compreender seus processos e talvez jogar luz 

sobre os rumos da música no século XX. Nessa constelação, ele não se furta a declarar sua 

preferência por Webern, o “Icaro vitorioso” da música moderna, que “soube libertar-se 

radialmente do peso da harmonia terrestre”. (R4) 

 

Relato 63 

Nos artigos, reunidos por Flo Menezes, Pousseur analisa obras de Stravinsky, 

Webern, Shoenberg, entre outros, buscando compreender seus processos e talvez jogar luz 

sobre os rumos da música no século XX. Nessa constelação, ele não se furta a declarar sua 

preferência por Webern, o “Icaro vitorioso” da música moderna, que “soube libertar-se 

radicalmente do peso da harmonia terrestre”. (R4) 

     

Relato 67 

“A mulher é feita especialmente para agradar ao homem [...] e para obedecer 

também [...] Elas devem aprender muitas coisas, mas as que lhe convém saber”. Daí que 

“toda educação das mulheres deve ser relativa ao homem”, cabendo nelas cultivar 

docilidade, charme, sensibilidade e tudo, enfim, que possa tornar a vida de seus senhores 

“agradável e doce”, dizia Rousseau. Tal educação, como comenta Mary, assumia que “a 

mulher deve ser linda, inocente e tola”. (R6) 
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ANEXO C: Recortes textuais – Jornal de Resenhas 2012 

 

 

Relato 2 

Para Huizinga – e a historiografia posterior tenderia a lhe dar razão – Burckhardt 

exagerava no contraste entre medieval e renascentista, esquecendo que “também na Itália 

do século XV a base sólida da vida cultural ainda continuava sendo genuinamente 

medieval, e até nas próprias mentes renascentistas os traços medievais estão sulcados muito 

mais fundo do que normalmente se acredita” (OIM, 553-4). (R9) 

 

Relato 4 

O texto de um historiador jamais será uma demonstração. Como em poucas 

centenas de páginas descrever analiticamente anos, décadas ou mesmo séculos? Como 

entender em profundidade uma outra cultura se às vezes é difícil entender a sua própria? 

Existe a documentação, é claro, mas as frequentes contradições e lacunas no interior dela 

devem impedir todo sentimento de soberba. Como reduzir a um denominador comum o 

comportamento, o pensamento, a sensibilidade de milhares ou de milhões de pessoas? E se, 

hipoteticamente, essa meta fosse alcançada, qual seria sua legitimidade epistemológica? 

Onde colocar e como avaliar o que escapa aos padrões? 

Como Huizinga reconhece, sempre há “aquela inevitável unilateralidade sem a qual 

não se forma nenhum juízo histórico” (OIM, 553). (R9) 

 

Relato 8 

A afirmativa de que “todos os elementos da vida mostravam-se abertamente com 

alarde e crueldade” (OIM, 11), era válida tanto para a época investigada quanto para a 

época vivida pelo historiador. (R9) 

 

Relato 11 

Em uma pincelada: a “pintura pode não estar morta” – conclui Bois – pois persiste 

um “desejo de pintura” em “trabalhos de luto” como os que Ryman, nos anos 1960 e 1970, 

que “não foi inteiramente programado pelo mercado nem a ele subordinado”; 

diferentemente do que ocorreria no “regozijo pelo assassinato”, ou na “orgia do 

canibalismo” próprio ao citacionismo ou revivalismo pós-modernista de boa parte da 

pintura dos anos 1980. Porém, pondera o autor que as “previsões são feitas para dar 

errado”. (R8) 

 

Relato 12 

Marcuse formulou com mais precisão a questão primordial da teoria da transição, o 

rompimento da continuidade da história. N‟A Ideologia da Sociedade Industrial alertou: “A 

maior debilidade da teoria crítica é sua inabilidade em demonstrar as tendências libertárias 

no âmbito da sociedade estabelecida”. (R10) 
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Relato 14 

Em expressiva ambiguidade, Huizinga confessa no Prefácio que escrever seu livro 

tinha sido “como se meu olhar estivesse voltado para as profundezas de um céu noturno, 

mas de um céu tomado de vermelho-sangue, pesado e desértico, de um cinza-chumbo 

ameaçador, revestido de um falso brilho cúprico”. Mais ainda, “o quadro tornou-se mais 

sombrio e menos sereno do que pensei vislumbrar quando iniciei o trabalho” (OIM, 6). (R9) 

 

Relato 18 

 

O argumento do autor é que a Constituição foi um marco para o Ministério Público 

e não o coroamento de uma estratégia das lideranças profissionais. Para ele: “O projeto de 

autonomia do Ministério Público foi bem-sucedido porque os próprios parlamentares 

constituintes, principalmente os mais à esquerda no espectro político, desejavam uma 

organização responsável pela fiscalização dos ocupantes de cargos públicos distante do 

jogo político-partidário. No entanto, quanto mais aumentava a importância dos grupos 

conservadores no processo decisório constituinte em razão das mudanças regimentais, 

menos autonomia relativa recebia o Ministério Público.” (R7) 

 

Relato 19 

Os mecanismos institucionais de responsabilização se diluem na multiplicidade de 

agentes e principais, configurando o diagnóstico feito no livro: “A estrutura institucional da 

organização é baseada, talvez em excesso, em um modelo em que a vontade pessoal, a 

„zona nebulosa‟ das instituições, é mais importante do que os instrumentos de incentivo 

típicos de uma relação principal/agent”. (R7) 

 

Relato 30 

O autor identifica um problema duplo: independência versus accountability e menos 

custos de transação versus mais democracia. Embora a autonomia em relação aos políticos 

seja maior nos casos brasileiro e italiano, o primeiro dilema não é exclusivo a eles, sendo 

comum aos doze MP‟s comparados no livro. Já os custos de transação são reduzidos 

quando não se presta contas da ação, mas o processo torna-se menos democrático. (R7) 

 

Relato 31 

Como fundamentar racionalmente uma teoria da transição ao socialismo, se a 

própria estrutura da racionalidade esclarecida está bichada pelo objeto que se propõe 

apreender e transformar? Nas palavras de Horkheimer e Adorno, é impositivo desconfiar da 

consciência vigente. (R10) 

 

Relato 32 

Dissociando de modo estratégico um jogo genérico (como o xadrez) de cada partida 

desse jogo, o autor argumenta que é preciso distinguir uma dada partida (como a da pintura 

moderna) do jogo de mesmo nome (como o jogo da pintura). Ou seja: não se pode 

confundir o fim do jogo – se aceitamos que um jogo possa ter fim – e o fim de uma partida 

desse jogo. (R8) 
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Relato 34 

O outono medieval como toda época de questionamentos profundos tinha 

sensibilidade à flor da pele, ora dirigida para o mundo, ora para o céu. Como nesse último 

caso as repercussões eram mais relevantes, acreditava-se, “a Igreja ficava atenta tão logo as 

emoções do misticismo se transformavam em convicções bem formuladas ou passavam a 

ser aplicadas à vida social”. (OIM,323) Em outras palavras, quando a espiritualidade 

exacerbada da época ultrapassava a tênue fronteira entre ortodoxia e heresia. Huizinga 

reconhece, portanto, que nos séculos finais da Idade Média havia forte necessidade de se 

dar formas ao sagrado, mesmo eróticas como mostra o misticismo sensual de então. (R9) 

 

Relato 38 

O trabalho de luto da tradição da pintura moderna não é, contudo, para Bois, 

necessariamente patológico, como indicaria a pintura de Robert Ryman analisada, 

ciosamente em outro ensaio. Sua pintura evidencia, no plano da fatura, que a pincelada ou 

matéria pictórica da arte abstrata instituiu-se como código histórico. (R8) 

   

Relato 42 

Ao comparar o MP brasileiro com outras experiências internacionais, Kerche 

detecta que Brasil e Itália possuem os modelos com maior autonomia, e ambos sofreram 

rupturas democráticas seguidas por constituintes. Assim, ele vincula a autonomia a um 

contexto que coloca em primeiro plano as garantias para que promotores possam processar 

pessoas ligadas ao governo. (R7) 

 

Relato 43 

O autor entende que o modelo de MP em curso no Brasil possui autonomia, mas 

carece de mecanismos institucionais de prestação de contas das ações de promotores e 

procuradores. 

Para sustentar essa afirmação articulada ao argumento da criação parlamentar do 

novo desenho, ele baseia-se na “abordagem principal-agente” considerando a relação do 

MP com o judiciário, o Executivo, o Legislativo, e internamente, de promotores e 

procuradores, com o procurador-geral com o Conselho Superior, com o MP. (R7) 

 

Relato 44 

Kurz, aliás, o reconhece ao afirmar que o esclarecimento não resume a época do 

esclarecimento. (R10) 

 

Relato 47 

Assim como dirá Marc Bloch em resenha à segunda edição alemã, o livro de 

Huizinga é “um estudo de psicologia histórica, psicologia coletiva”, o livro de Freud trata 

do entrecruzamento da psicanálise do coletivo com a do individual. (R9) 
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Relato 51 

O autor entende que o modelo de MP em curso no Brasil possui autonomia, mas 

carece de mecanismos institucionais de prestação de contas das ações de promotores e 

procuradores. 

Para sustentar essa afirmação articulada ao argumento da criação parlamentar do 

novo desenho, ele baseia-se na “abordagem principal-agente” considerando a relação do 

MP com o judiciário, o Executivo, o Legislativo, e internamente, de promotores e 

procuradores, com o procurador-geral com o Conselho Superior, com o MP. (R7) 

 

Relato 52 

“No entanto – indaga Bois nesse ensaio de 1986 – o fim da pintura, de fato 

adveio?”.  

Pergunta, portanto, sobre as possibilidades da pintura depois do fim das vanguardas 

artísticas, e do abandono de seus pressupostos tais como o “historicismo”, enquanto 

concepção linear e teológica da história da arte: e o “essencialismo”, entendido como a 

convicção de que haveria uma essência da pintura “de certo modo esperando para ser 

revelada.” (R8) 

 

Relato 53 

Buscando apreender a essência contida na forma, Huizinga recorreu sobretudo à 

literatura e às artes plásticas. Para a primeira ele estava há muito instrumentalizado devido à 

sua formação de filólogo e orientalista. As segundas foram para ele uma descoberta recente, 

vinda da forte impressão que lhe provocou a exposição de Bruges de 1902, sobre a pintura 

dos primitivos flamengos. Já em 1905, na aula inaugural que proferiu na Universidade de 

Groningue, ele examinou “O elemento estético das representações históricas”. Os dois tipos 

de fontes passaram desde então a ser usados complementarmente por ele. Como não 

bastava “ler os poemas de amor e as descrições de torneios em busca do conhecimento e da 

representação vivida de detalhes históricos, se não pudermos ver os olhos, a luz e a sombra” 

(OIM, 121), seu entendimento das fontes foi em parte guiado pela intuição. (R9) 

 

Relato 54 

Quando na referida entrevista Jacques Le Goff afirma que o Outono da Idade Média 

é um livro poético e que essa poesia “exprime a grandeza e, ao mesmo tempo, o limite da 

obra”, ele toca num ponto essencial. (R9) 

 

Relato 55 

Para Kurz a libertação precisa ser repensada e “livrar-se do Esclarecimento”. Este se 

torna como “um processo que se desenrola no interior da própria forma (burguesa) do 

sujeito”, o que impõe limites burgueses à reflexão pela “tendência à destruição e à 

dissolução do inteiro mundo sensível na abstração realista”. Já a Dialética do 

Esclarecimento “criticara o Esclarecimento pelo seu caráter lógico-identitário”, 

abandonando “o quadro sociológico de referência („baseado em classes‟)” e substituindo a 

apreensão da história “como „a história da luta de classes‟ por uma „história das relações de 

fetiche‟”. (R10) 

 



173 
 

Relato 56 

Os trabalhadores, convocados para realizar os objetivos hipoteticamente 

libertadores do sujeito em sua forma burguesa através “de sua generalização 

transcendente”, desperdiçaram esta possibilidade histórica. “Na verdade, o movimento dos 

trabalhadores realizou sua ocupação vocacional, limitada à socialização do valor, e, 

justamente por conta disso, terminou por se extinguir”. (R10) 

 

Relato 64 

Centrando-se na história cultural, Huizinga não apenas exercitava o suposto arbítrio 

do historiador na escolha do seu material e da sua abordagem; ele dialogava com seus 

contemporâneos. Mesmo não descartando a existência de outros fatores no processo 

histórico, sobretudo o político e o econômico, ele atribui papel central à cultura porque, ao 

“enquadrar as emoções em formas fixas” ela permitiu “que o homem não se entregasse à 

barbárie” (OIM, 179). Esta apreciação estava fundada nos documentos medievais 

examinados pelo historiador, que não podia, porém, evidentemente, abstrair de seu próprio 

mundo. (R9) 

 

Relato 65 

Pressupondo que a história das estruturas e das formas artísticas é sempre 

ideológica, Bois rejeita tanto a “análise sociopolítica direta da obra de arte”, marca dos 

estudos culturais das universidades norte-americanas, voltados para as questões de gênero, 

quanto a “desconfiança à interpretação” que o autor atribui ao formalismo greenbergiano, 

do qual foi se distanciando no curso do tempo. Defende em suma, um “formalismo 

materialista” voltado para a especificidade do objeto que envolve não apenas a condição 

geral de seu “ambiente”, no termo do autor, mas também os detalhes mais insignificantes de 

seus meios de produção, como os da ordem da fatura e dos materiais da pintura. (R8) 

 

Relato 66 

Naquele momento a Belle Époque pertencia definitivamente ao passado, tanto 

quanto a Idade Média. É talvez a ambas que Huizinga se refere quando fala da “nossa 

nostalgia da beleza efêmera de outros tempos” (OIM, 37). (R9) 

 

Relato 68 

Restaria saber, assim, que nova partida é essa, que passou a ser jogada depois que 

“o fim do fim chegou”, na expressão de Bois; pois para certos críticos, adverte o autor, a 

“volta à pintura” nos anos 1980 – depois de desmaterialização da arte na década anterior – 

deve ser pensada na chave do “luto maníaco” pelo fim da pintura moderna. (R8) 

 

Relato 70 

“No entanto – indaga Bois nesse ensaio de 1986 – o fim da pintura, de fato 

adveio?”.  

Pergunta, portanto, sobre as possibilidades da pintura depois do fim das vanguardas 

artísticas, e do abandono de seus pressupostos tais como o “historicismo”, enquanto 

concepção linear e teológica da história da arte: e o “essencialismo”, entendido como a 
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convicção de que haveria uma essência da pintura “de certo modo esperando para ser 

revelada”. (R8) 

 

Relato 71 

Em uma pincelada: a “pintura pode não estar morta” – conclui Bois – pois persiste 

um “desejo de pintura” em “trabalhos de luto” como os que Ryman, nos anos 1960 e 1970, 

que “não foi inteiramente programado pelo mercado nem a ele subordinado”; 

diferentemente do que ocorreria no “regozijo pelo assassinato”, ou na “orgia do 

canibalismo” próprio ao citacionismo ou revivalismo pós-modernista de boa parte da 

pintura dos anos 1980. (R8) 

 

Relato 72 

Quando Marx insiste na célebre tese de que o decisivo não é interpretar, mas 

transformar a realidade, adverte justamente que o transformar não vale só daqui para a 

frente: a realidade efetiva já é transformada; cabe intervir nesta efetividade. (R10) 

 

Relato 73 

Não se pode deixar de supor que quando Huizinga qualifica o outono medieval – 

vida “dura”, de “dureza cruel” (OIM, 37), “dura, cruel e falsa” (OIM, 124), “amargamente 

crua” (OIM, 179), realidade “dura” (OIM, 56), “violenta, dura e cruel” (OIM, 119), justiça 

de “inacreditável e ingênua dureza” (OIM, 36), “dura e parcial” (OIM, 41) – ele estabelecia 

analogia com o seu próprio tempo. (R9) 

 

Relato 74 

Efêmera porque onírica. O “sonho belo do ideal cavalheiresco” é parte de “um 

teatro social” no qual se “constrói o jogo da vida” (OIM, 119). A literatura amorosa revela 

“o anseio pela vida bela, a necessidade de a vida parecer mais bela do que era” (OIM, 183). 

Diante das dificuldades concretas, o homem medieval criou um droomwereld, um mundo 

sonhado, mundo do jogo, mundo da ilusão (palavra derivada de ludere, “brincar”, “jogar”), 

que como defenderá mais tarde em outra obra famosa (Homo ludens, 1938; tradução 

brasileira de 1980) seria mesmo anterior a tudo, seria o fundamento da própria cultura. 

Como sempre “almeja tornar real um mundo imaginário mediante a recriação das formas 

sociais” (OIM, 56), o trabalho do historiador é decodificar esse processo, é “captar o 

conteúdo essencial que repousa na forma: não será sempre a tarefa da pesquisa histórica?” 

(OIM, 7). (R9) 

 

Relato 75 

No segundo ensaio, sobre Picasso, Bois parte da afirmação do crítico e marchand 

Daniel-Henry Kahnweiller, em 1920, de que a “verdadeira” apropriação da arte africana 

pelo artista não se deu na “fase negra” – ou em Les Demoiselles D’Avignon, de 1907, na 

convenção crítica – mas após seu contato, em 1912, com a máscara grebo da Costa do 

Marfim. (R8) 
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ANEXO D – Resenhas na íntegra 
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