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RESUMO 

 

 

Situada na Linguística Aplicada (CELANI, 1998; MOITA LOPES, 2004, 2006, 2009), esta 

pesquisa documental se inscreve em uma abordagem qualitativo-interpretativista de 

perspectiva sócio-histórica (FREITAS, 2002, 2007; ROJO, 2006). O objetivo geral consiste 

em analisar como ocorre a interlocução nas cartas argumentativas produzidas por 10 sujeitos-

enunciadores que participaram do Processo Seletivo Vestibular de 2008 da UFRN, aqui 

denominado cronotopo do PSV-2008. Para isso, os objetivos específicos que orientam esta 

pesquisa são: analisar os modos de assimilação do discurso alheio ao dizer do vestibulando; 

identificar posicionamentos axiológicos decorrentes das formas do processo interlocutivo 

observadas; e construir uma visão de sujeito-enunciador com base nas escolhas valorativas do 

enunciador e no tempo-espaço que constituem as relações entre enunciador e interlocutor. 

Quanto ao aporte teórico, a investigação se fundamenta, principalmente, nas noções 

bakhtinianas de cronotopo – categoria advinda da teoria do romance e problematizada por 

Amorim (2004) em articulação com as reflexões teóricas de Geraldi (1997, 1999, 2006), 

Britto (2006) e Antunes (2005, 2006) sobre o processo de escrita –, relações dialógicas, 

responsividade e vozes sociais (BAKHTIN, 1990, 2003, 2008; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006) as quais são atravessadas pela concepção dialógica da linguagem. Pela análise, 

identificamos, principalmente, dois debates dialógicos, um travado com a prova de redação, 

outro com um dos interlocutores apontados na proposta. Os sujeitos carregaram seus 

enunciados de um tom de indignação, criticando o que expressou o interlocutor. Os 

vestibulandos recorreram à formação de um cenário de esperança, credulidade, respeito, ética, 

natureza digna do ser humano. Essas constatações permitem vislumbrar como sujeitos 

múltiplos e heterogêneos, inseridos no mundo da vida, tomam posição nas práticas discursivas 

face às coordenadas temporais e espaciais.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Posicionamento axiológico. Cronotopo. PSV-2008. UFRN. 

Relações dialógicas.  
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RÉSUMÉ 

 

 

Située dans le domaine de la Linguistique Appliquée (CELANI, 1998; MOITA LOPES, 2004, 

2006, 2009), cette recherche documentaire fait partie d‟une approche qualitative-interprétative 

qui privilégie une perspective socio-historique (FREITAS, 2002, 2007; ROJO, 2006). Le but 

principal de ce travail est d‟analyser comment l‟interlocution a lieu dans les lettres 

argumentatives produites par 10 sujets-énonciateurs ayant participé au processus de sélection 

du «vestibular» d‟UFRN, appelé ici le chronotope du PSV-2008. Pour cela, les objectifs 

spécifiques qui guident cette recherche consistent à analyser les modes d‟assimilation du 

discours de l‟autre par le candidat, à identifier les positions axiologiques résultant des formes 

du processus interlocutif, et à construire une vision du sujet-énonciateur sur la base des choix 

de valeurs de l‟énonciateur et des relations espace-temps qui constituent l‟énonciateur et 

l‟interlocuteur. Quant à la théorie, la recherche est fondée principalement sur la notion de 

chronotope de Bakhtin – une catégorie qui découle de la théorie du roman et problématisée 

par Amorim (2004) en articulation avec les réflexions théoriques de Geraldi (1997, 1999, 

2006), Britto (2006) et Antunes (2005, 2006) sur le processus d‟écriture – les relations 

dialogiques, la responsivité et les voix sociales (BAKHTIN, 1990, 2003, 2008; 

BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006) qui sont traversées par la conception dialogique du 

langage. L‟analyse nous a permis d‟identifier, principalement, deux débats dialogiques, dont 

le premier confronte le candidat à la dissertation et le second, à des interlocuteurs mentionnés 

dans la proposition. Les sujets ont formulé leurs énoncés sur un ton d‟indignation, en 

critiquant ce que l‟interlocuteur avait exprimé. Les candidats ont fait appel à la formation d‟un 

scénario d‟espoir, de crédulité, de respect et d‟éthique, conforme à la dignité de l‟être humain. 

Ces résultats mettent en évidence la façon dont des sujets multiples et hétérogènes, insérés 

dans la dimension de la vie, prennent position à l‟intérieur des pratiques discursives, face aux 

coordonnées d‟espace et de temps. 

 

 

MOTS-CLÉS: Positionnement axiologique. Chronotope. PSV-2008. UFRN. Relations 

dialogiques. 
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Um enunciado isolado e concreto sempre é dado num contexto cultural e 

semântico-axiológico [...] ou no contexto de uma situação isolada da vida 

privada; apenas nesses contextos o enunciado isolado é vivo e 
compreensível: ele é verdadeiro ou falso, belo ou disforme, sincero ou 

malicioso, franco, cínico, autoritário e assim por diante.  

(BAKHTIN) 
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1 PALAVRAS INICIAIS 

 

 

Inspirando-nos na epígrafe que enreda as palavras iniciais deste trabalho, 

afirmamos que os sujeitos expressam valores, pontos de vista cada vez que enunciam. Nesse 

sentido, a linguagem encerra cosmovisões de mundos, de vontades, de interesses, de poder. 

Pretendemos, sob esse entendimento, realizar uma incursão investigativa para compreender, 

em uma determinada situação enunciativa, de que maneira os sujeitos se posicionam frente a 

valores sociais, ou melhor, de que forma os enunciadores mobilizam o seu dizer socialmente 

posicionado a partir de um horizonte, de um lugar, de um tempo. Com esse fim, analisaremos 

textos produzidos no que denominamos cronotopo do Processo Seletivo Vestibular-2008 da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doravante PSV-2008 da UFRN
1
.  

Debruçando-nos sobre esses usos específicos de linguagem, inserimos a pesquisa 

na área da Linguística Aplicada, para a qual deve ser interesse a investigação de práticas 

discursivas, de usos concretos e situados de linguagem. De acordo com Signorini (1998, p. 

101), 

 

 
A LA tem buscado cada vez mais a referência de uma língua real, ou seja, 

uma língua falada por falantes reais em suas práticas reais e específicas, 

numa tentativa justamente de seguir essas redes, de não arrancar o objeto da 
tessitura de suas raízes. Daí a especificidade do objeto de pesquisa em LA – 

o estudo de práticas específicas de uso da linguagem em contextos 

específicos –, objeto esse que a constitui como campo de estudo outro, 

distinto, não transparente e muito menos neutro. 

 

 

Em outras palavras, a Linguística Aplicada a que nos referimos pode ser 

compreendida como uma articulação dialógica entre teorias e/ou entre diferentes campos de 

conhecimento capaz de criar inteligibilidades para os problemas – a privação social sofrida – 

em que a linguagem ocupe papel central, além de promover uma transdisciplinaridade ou uma 

leveza de pensamento que possam ser responsivas à vida (BAKHTIN, 2003; MOITA LOPES, 

2006, 2009; ROJO, 2006).  

Conforme essa perspectiva e em razão de ser a linguagem um objeto 

multifacetado, constatamos a impossibilidade de se arrancar o objeto da tessitura de suas 

                                                             
1 O capítulo 2 destina-se à explanação desse cronotopo. 



16 

 

raízes ou de reduzi-lo a relações semântico-objetais (BAKHTIN, 2008; SIGNORINI, 1998), 

porque o desconhecimento das especificidades do enunciado – a unidade linguístico-

discursiva de análise a partir da qual podemos investigar as práticas discursivas – resulta no 

apagamento da historicidade e da ligação com o mundo da vida.  

Decorrente dessa visão, alguns estudos afiliados à Linguística Aplicada que 

enfatizam o ensino da produção de textos, especialmente na esfera escolar, têm levado em 

conta o espaço e o tempo onde se desenvolvem as atividades de escrita. Para tais 

investigações
1
, o contexto – diferentemente de abordagens teóricas que o consideram apenas 

um invólucro – define internamente os modos de escrita.  

De maneira análoga, podemos pensar como ocorre o processo de escritura em uma 

situação avaliativa, o vestibular. Segundo Geraldi (1999), da forma como está consolidado, o 

vestibular representa um rito de passagem que pode revelar indícios do ensino da produção de 

textos na Educação Básica, principalmente no que se refere à compreensão dos gêneros 

discursivos. Schneuwly e Dolz (2004) lembram que os gêneros, quando inseridos na escola, 

ou, de maneira geral, em contextos avaliativos sofrem desdobramentos porque são orientados 

pelo horizonte social, refletindo e refratando a dimensão espaço-temporal onde são 

construídos.  

Ancorando nosso dizer em um documento oficial que oferece orientações 

curriculares para o ensino de língua materna no ensino médio – Linguagens, códigos e suas 

tecnologias/Secretaria de Educação Básica (2008) –, identificamos múltiplas dimensões 

constituintes do processo de recepção e produção de textos. No âmbito da produção, 

destacam-se, dentre os aspectos mais relevantes, não somente “o que dizer” (vontade do 

falante/projeto do discurso), “como dizer” (modalidade da língua), mas “a quem dizer” 

(interlocutor real ou virtual). No entanto, a última instância tem sido secundária no 

planejamento da escrita, conforme comentários disponibilizados, ao término do período de 

correções, por algumas comissões avaliadoras, a exemplo da UFPB
2
. Essa constatação parece 

                                                             
1 A pesquisa desenvolvida por Alves (2009), por exemplo, segue essa vertente.  O foco se volta para os conceitos 

de gêneros discursivos e cronotopo com a finalidade de compreender a dinâmica da sala de aula de língua 

materna no que concerne ao ensino da leitura e da produção de textos. Os resultados apontados no referido artigo 
integram um projeto de pesquisa, também sob sua coordenação, em andamento pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte: “Gêneros discursivos: produção, circulação, leitura e análise em sala de aula”. 

 
2 O posicionamento da COPERVE/UFPB, após avaliar o desempenho dos candidatos que optaram por escrever 

um artigo de opinião e o dos vestibulandos que escolheram fazer o projeto textual a partir das orientações para a 

carta argumentativa, foi bastante categórico no que se refere ao ensino de produção de textos na escola. Para a 

comissão, comparativamente, apresentaram melhor desenvoltura aqueles que fizeram um artigo de opinião – o 

que, nas palavras da COPERVE/UFPB, deve-se ao fato de “os candidatos continua[re]m presos ao modelo 

tradicional de redação (texto escolarizado)”. Em relação aos que selecionaram a questão 2 (cuja solicitação era a 
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indicar uma possível negação do papel ativo que desempenham os interlocutores, 

inevitavelmente, na organização textual.  

Tal aspecto nos faz questionar porque o processo interlocutivo, sobretudo na 

escrita, ainda não vem sendo contemplado nas aulas de língua.  Quando as três dimensões são 

contempladas, o interlocutor empírico dos gêneros discursivos estudados na escola acaba 

sendo ela própria (ou está circunscrito em seus limites), porque o “que é visado é o domínio, o 

mais perfeito possível, do gênero correspondente à prática de linguagem para que, assim 

instrumentado, o aluno possa responder às exigências com as quais ele é confrontado” 

(SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, p. 79).  

Isso ocorre como resultado das situações artificiais que são criadas nos e para os 

limites institucionais. Britto (2006) responsabiliza a rigidez das relações desses ambientes e 

afirma que “O aluno é obrigado a escrever dentro de padrões previamente estipulados e, além 

disso, o seu texto será julgado, avaliado. O professor, a quem o texto é remetido, será o 

principal – talvez o único – leitor da redação” (ibid., p. 120). Essa orientação opõe-se, 

sobremaneira, à efetiva razão da produção de textos, a saber: um exercício orientado para um 

outro que não é um simples destinatário, mas – e principalmente – um outro que exerce 

influência sobre o dizer, um outro constitutivo do “eu”, um outro sobre quem também cumpro 

um papel bastante ativo.  

 

 

1.1 DA RELEVÂNCIA 

 

 

Sendo a produção de sentidos decorrência de uma atividade – em que a linguagem 

ocupe papel central – realizada por sujeitos que são posicionados em relação ao tempo e ao 

espaço, o estudo se justifica, primeiramente, por se tratar de uma prática real de uso da 

linguagem (ou prática discursiva) em um contexto específico de atividade humana, conforme 

uma das vertentes da Linguística Aplicada. Enquanto prática social e dialógica, uma prática 

discursiva se define por ser “linguagem em ação, isto é, as maneiras a partir das quais as 

pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas” (SPINK, 

MEDRADO, 1999, p. 45), o que envolve trocas simbólicas e negociações inseridas em um 

                                                                                                                                                                                              
carta), muitos desconheciam a estrutura e o estilo característicos da carta argumentativa – o que, em nossa 

leitura, está associado à quase inexistência de interlocução, que é, afinal, um traço estilístico inerente a esse 

gênero.  
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espaço intersubjetivo. Esta pesquisa alinha-se, portanto, a uma produção de conhecimento que 

tem em seu cerne a problematização do modo como os sujeitos, localizados culturalmente, 

tomam posição nas diversas interações cotidianas, que são concebidas tanto em referência às 

ordens institucionalizadas quanto às rupturas, à irrepetibilidade própria do evento discursivo.   

Além disso, o valor socialmente atribuído ao vestibular configura um importante 

dado a ser considerado, pois, como sabemos, esse processo seletivo tem uma carga 

ideológico-representativa bastante significativa em nossa sociedade. Ainda se tem espaço para 

essa valoração socialmente positiva mesmo na atualidade em que se presencia uma ampla 

difusão de políticas governamentais destinadas à democratização do acesso ao Ensino 

Superior
1
. A redação solicitada nesse contexto, respaldada em uma portaria ministerial (MEC 

94/2001)
2
, passou a ser questão obrigatória e tem caráter eliminatório em todos os concursos 

vestibulares (SILVA, 2010). As propostas desses concursos acabam também por orientar o 

conteúdo programático de escolas e de cursinhos preparatórios. Costa Val (2006) e Geraldi 

(1999), para citar alguns, fizeram necessárias observações sobre a relevância do PSV. 

Também julgamos fundamental realizar o percurso analítico pela abordagem da 

carta argumentativa – embora não se trate de uma análise distintiva do gênero –, porque, nas 

palavras de Sobral (2009a, p. 4), “se vê o mundo com os olhos do gênero”, afinal este se 

apresenta como correia de “transmissão entre a história da sociedade e a história da 

linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 268). Agimos e participamos discursivamente do mundo 

social perspectivados por ele. Concordando com Machado (2005), as possibilidades de 

interação são permitidas ou legitimadas por esses objetos de dizer. Nesse sentido, eleva-se a 

importância do estudo por esse viés que se assenta no aspecto social, histórico, dialógico. 

Ademais, o processo de interlocução ainda não tem constituído foco de estudos, 

apesar de ser um dos recursos de argumentação, de relações intersubjetivas e de valoração. O 

processo interlocutivo, porém, integra os elementos composicionais da carta argumentativa, 

gênero do discurso bastante solicitado pelas propostas de redação de exames seletivos de 

várias universidades (UNICAMP, UFPR, UFPB, UNIOESTE, UFMS, UFMT, UFRN), mas 

ainda pouco estudado, pelo menos, na abordagem em que propomos: a partir de uma 

orientação teórico-metodológica que, efetivamente, abranja as coordenadas espaço-temporais, 

constituintes dos atos de linguagem.  

                                                             
1 Não nos cabe questionar a qualidade e a validade de tais políticas, afinal, nesta dissertação, outro interesse nos 

move. 

 
2 De acordo Silva (2010), essa portaria estabelece que seja a produção de textos questão obrigatória em todos os 

concursos vestibulares. 
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Por fim, acreditamos contribuir com reflexões teóricas para o ensino de língua 

portuguesa, uma vez que é comum aparecer em manuais didáticos de língua materna a carta 

argumentativa. Em alguns desses manuais, a exemplo de estudos sobre a abordagem do 

gênero em livros didáticos (BUNZEN, 2004, 2007), o interesse reduz-se basicamente aos 

aspectos formais do gênero discursivo, sem levar em consideração, por exemplo, o 

interlocutor imediato do texto, as escolhas estilísticas em função desse possível leitor, a 

imagem que o enunciador pretende passar, etc. Com base em tais levantamentos, temos 

constatado que o aluno deve escrever, mesmo que não saiba a finalidade, tampouco a quem se 

destina. É válido, pois, questionar sobre o momento de produção, visto que, conforme o 

documento Linguagens, códigos e suas tecnologias/Secretaria de Educação Básica (2008, p. 

24), “as nossas atividades de uso da língua e da linguagem, que assumem propósitos distintos 

e, conseqüentemente, diferentes configurações, são sempre marcadas pelo contexto social e 

histórico”.  

Diante desses apontamentos iniciais, parece-nos relevante o caminho que optamos 

trilhar. Mas, para iniciar o passo, precisamos inquirir um pouco a partir dos dados existentes a 

fim de, ao problematizá-los, criar rotas por meio das quais possamos traçar planos de levezas, 

aproveitando a metáfora de Rojo (2006), conforme indicamos a seguir.  

 

 

1.2 DAS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Tendo em vista, portanto, a problemática que envolve a dimensão interlocutiva e a 

dimensão espaço-temporal da produção escrita, especialmente, em contexto de avaliação 

(PSV-2008 da UFRN), elencamos as seguintes questões que serão norteadoras desta pesquisa: 

 

 De que modo o vestibulando assimila ao seu dizer o discurso alheio, isto é, a que 

formas de enquadramento interpretativo-dialógico da palavra do outro o sujeito-

enunciador recorre?  

 

 Que posicionamentos axiológicos são entrevistos por meio dos procedimentos 

interlocutivos? 
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 Que visão cronotópica de sujeito-enunciador pode ser construída tomando por 

referência a materialidade linguístico-discursiva das cartas analisadas, bem como o 

tempo-espaço onde ocorrem as relações interlocutivas? 

 

 

1.3 DOS OBJETIVOS 

 

 

Essas questões de pesquisa se desdobram nos seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral 

 

 Investigar como ocorre a interlocução na carta argumentativa, uma vez que esse 

gênero tem a finalidade principal de convencer o seu interlocutor de um dado 

posicionamento, considerando-se, para isso, a especificidade do cronotopo do 

PSV-2008 da UFRN. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analisar os modos de assimilação do discurso alheio ao dizer do vestibulando 

(sujeito-enunciador), ou seja, os procedimentos de enquadramento interpretativo-

dialógico da palavra do outro. 

 

 Descrever posicionamentos axiológicos a partir dos procedimentos interlocutivos 

utilizados pelos sujeitos-enunciadores.  

 

 Construir uma visão de sujeito-enunciador, que ocorre sempre à porta do 

cronotopo, com base nas escolhas valorativas do enunciador e com base nas 

espacialidades e temporalidades que são constituídas e que, simultaneamente, 

constituem as relações entre enunciador e interlocutor. 
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1.4 DA ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Descrevemos, a seguir, a forma como arquitetamos o texto, que se compõe de seis 

capítulos. Com estas Palavras iniciais, apresentamos o contexto mais amplo do problema da 

pesquisa a partir do qual o nosso objeto é construído e como este se insere na área de 

conhecimento da Linguística Aplicada. Em seguida, desenvolvemos a relevância social dessa 

investigação; expomos as perguntas que conduzem o percurso analítico – as questões de 

pesquisa –, bem como apresentamos os objetivos, que correspondem aos desdobramentos das 

questões de pesquisa e à orientação do percurso deste estudo.  

No capítulo 2, Cronotopo do PSV, tecemos considerações sobre o conceito de 

cronotopo, conforme discussão realizada por Bakhtin em sua teoria do romance; fazemos um 

levantamento da recorrência do gênero carta argumentativa solicitada por diversas comissões 

de vestibular e, simultaneamente, identificamos – a partir de uma revisão da literatura – 

estudos que dialogam, em diversos graus, com a nossa problemática; por último, delineamos o 

Processo Seletivo Vestibular da UFRN e descrevemos a prova de redação solicitada no PSV-

2008, considerando a dinâmica que envolve a produção escrita, especificamente em contexto 

avaliativo.   

Das minhas-alheias-palavras: subsídios teóricos do círculo de Bakhtin constitui o 

capítulo 3, o nosso referencial teórico. Nesse capítulo, discorremos sobre os conceitos com os 

quais operamos para compreender o fenômeno em análise. Para isso, discutimos as noções de 

relações dialógicas e de posicionamento axiológico com base na concepção bakhtiniana da 

linguagem. 

No quarto capítulo, apresentamos nosso Percurso metodológico, indicando a 

abordagem que subjaz à pesquisa e os critérios com os quais foi possível selecionar as provas 

para definir o corpus; delimitamos teoricamente a noção de enunciado – a unidade de análise; 

e explanamos os procedimentos seguidos para analisar os enunciados. 

Na sequência, estabelecemos um diálogo com os dados considerando a 

fundamentação teórica. Denominado Exercício de extraposição: a leitura analítica das 

cartas, o capítulo 5 visa a uma explanação do trabalho interpretativo realizado no que se 

refere, em especial, ao enquadramento da palavra alheia (observação sobre o modo como o 

enunciador faz a apreensão valorativa do dizer de outrem), à construção de posicionamentos 

axiológicos (como consequência da relação dialógica travada com o próprio objeto do 

discurso e com o interlocutor) e à visão cronotópica de sujeito-enunciador. 
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O capítulo sexto, Considerações finais, evidencia os apontamentos decorrentes 

dos questionamentos, estipulados no início do trabalho investigativo, acerca do objeto de 

estudo. Assinala, portanto, a sistematização da nossa compreensão responsivo-ativa, ainda 

que estas sejam, pela sua natureza constitutiva, marcadas pela provisoriedade. Essas palavras 

últimas também desvelam margens propiciadas pela delimitação inerente a toda e qualquer 

pesquisa, sugerindo possibilidades investigativas outras. 
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A linguagem é essencialmente cronotópica, como tesouro de imagens. É 
cronotópica a forma interna da palavra, ou seja, o signo mediador que 

ajuda a transportar os significados originais e espaciais para as relações 

temporais. 
(BAKHTIN) 
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2 CRONOTOPO DO PSV 

 

 

Uma vez que todo projeto de dizer integra, necessariamente
1
, o tempo e o espaço 

em que se produz o enunciado, temos a finalidade de apresentar, neste capítulo, a 

condensação dessas categorias, refletindo sobre os eventos específicos de escrita. Para isso, 

situamos teoricamente, na primeira seção, o que entendemos por cronotopo em sua 

formulação bakhtiniana. Na sequência, discorremos sobre a carta argumentativa (que constitui 

a fonte de empiria para a análise) como instrumento de avaliação – dialogamos, neste ponto, 

com os resultados de outras pesquisas, identificando convergências e divergências. Para 

finalizar, descrevemos o cronotopo do PSV, concebido, nesta leitura, como o cronotopo no 

qual se desenvolve uma escrita orientada, atravessada por valores e tornada, depois, objeto de 

avaliação. 

 

 

2.1 DEFININDO O CRONOTOPO BAKHTINIANO 

 

 

Ao analisar as peculiaridades do gênero romance, Bakhtin (1990) afirma que se 

pode visualizar uma imagem de humano, porque as ações do sujeito se organizam em torno e 

a partir do espaço e do tempo em que se desenrola a narrativa. Nesse sentido, portanto, existe 

uma relação dinâmica e indissociável entre essas noções a que ele chama cronotopo.  

Em uma reelaboração de alguns princípios da teoria einsteiniana da relatividade, o 

teórico russo faz uma transposição do conceito
2
 para o domínio literário e destaca como 

característica fundamental – para o estudo que empreende – a indissociabilidade do tempo e 

do espaço. Enfatiza-se, na verdade, o entendimento do tempo enquanto quarta dimensão do 

espaço e como princípio condutor do enredo, ou seja, a compreensão do cronotopo como uma 

categoria conteudístico-formal, um todo compreensivo, concreto e visível. 

Na apresentação inicial da categoria, ele diz que o espaço penetra no curso do 

tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo, por sua vez, revelam-se no espaço, 

revestindo-o de sentido, porque estes se preenchem de valores.  Em uma aproximação ao 

                                                             
1 De acordo com a orientação teórica que fundamenta esta pesquisa. 

 
2 Embora advindo da teoria da relatividade, o interesse não incide sobre o sentido específico do conceito com o 

qual são realizados estudos na Física.  
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pensamento de De Certeau (2009), isso resulta dos efeitos das práticas humanas, ou melhor, 

das operações circunstanciadoras, orientadoras e temporalizadoras
1
.  

Destarte, longe de ser uma categoria que expressaria tão-somente a ideia de um 

tempo e um espaço – em um sentido literal, ou ainda de caracterizar uma possível 

transcendência, em uma abstração da temporalidade e da espacialidade –, cronotopo 

corresponde a uma dimensão espaço-temporal e a uma forma da “própria realidade efetiva” 

(BAKHTIN, 1990, p. 212) reveladora ou constituinte de comportamentos, de relações entre 

sujeitos, de eventos e de modos de dizer; uma dimensão, portanto, valorativa e dialógica.  

A noção nos permite uma certa previsibilidade de imagem do humano, porque, 

segundo Morson e Emerson (2008, p. 443), “Os cronótopos proporcionam o fundo para tipos 

particulares de atividade e trazem consigo uma percepção da experiência”. No entanto, pensar 

essa percepção da experiência equiparando-a a eventos totalmente congelados, fixos, 

completamente imóveis ou apenas repetição sem qualquer criação seria desconsiderar as 

particularidades de cada situação enunciativa e incidir em um equívoco ou destituir de sentido 

a concepção dialógica de linguagem
2
. Afinal, ao se constituírem em determinados tempos-

espaços, os sujeitos, nas relações alteritárias, por meio da linguagem e de suas ações no 

mundo da vida, (re)constroem, (re)formulam ou (re)afirmam espacialidades e temporalidades. 

Cada cronotopo constrói uma visão de sujeito, embora os sujeitos, imersos nas 

relações sociais e nas construções axiológicas, também possam construir uma imagem de um 

cronotopo específico. Assim, diferentes atividades, experiências e eventos presumem 

diferentes cronotopos. Convém destacar que essa humanidade a que nos referimos não deve 

ser, de modo algum, lida pelo viés da representação realista, decorrência de puro reflexo.  A 

realidade efetiva sobre a qual se fala corresponde a uma refração, que aparece envolta por 

avaliações sociais as quais se formam sempre a partir de um determinado ponto de vista. 

Também nesse percurso, Bakhtin (1990) estabelece uma ligação do cronotopo 

com os gêneros da literatura, dizendo ter uma grande importância: “Pode-se dizer francamente 

que o gênero e as variedades de gênero são determinadas justamente pelo cronotopo, sendo 

que em literatura o princípio condutor do cronotopo é o tempo” (p. 212).  

A fim de demonstrar as representações cronotópicas no gênero romanesco, o autor 

passa a descrever como tais construções acontecem nas diversas variedades de enredos, do 

                                                             
1 Nesse contexto, De Certeau (2009) realiza uma distinção epistemológica entre “lugar” e “espaço”. Segundo ele, 

lugar seria esvaziado de sentido, espaço – por existir uma interrelação com a ideia de temporalidade e de ação 

humana – seria atravessado por valores sociais. 

 
2 É preciso enfatizar que o cronotopo indica possibilidades de interação social. Essas possibilidades dependem 

das ações do sujeito que, por sua vez, é instável pela própria constituição. 
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grego ao rabelesiano. Dessa incursão, foi possível identificar o cronotopo da estrada, o do 

encontro, o de aventuras, o do idílio. Mas, por nos interessar, neste momento, apenas a 

delimitação teórica do que seja cronotopo na teoria do romance e por não julgarmos 

pertinente citar toda a classificação demonstrada através das narrativas literárias, retornaremos 

ao conceito de modo mais específico para este estudo na seção 2.3. 

 

 

2.2 A CARTA ARGUMENTATIVA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: UM 

OBJETO DUPLAMENTE PROFANADO? 

 

 

Partindo do que disse Bakhtin (1990) acerca da dessacralização
1
 de objetos de 

dizer (no nosso caso, do gênero discursivo em questão), destinamos este subcapítulo para 

justificar o nosso percurso analítico. Evidenciamos, por um lado, propostas de exames 

seletivos de universidades no Brasil (a recorrência da carta nas solicitações em concursos 

vestibulares ou, simplesmente, a primeira profanação) e fazemos, por outro, um levantamento 

bibliográfico que, conforme nossa leitura, seria a investigação que se realiza sobre e/ou por 

meio do gênero em foco (ou, ainda, a segunda profanação). 

 

 

2.2.1 Da primeira profanação: a recorrência do gênero  

 

 

Os gêneros, em uma perspectiva bakhtiniana, organizam e materializam as 

práticas discursivas ao mesmo tempo em que são por estas constituídos. Nesse sentido, as 

formas típicas de enunciados apresentam uma certa tipicidade
2
 em decorrência de sua 

constituição histórica, embora sejam flexíveis às diferentes interações  sociais. Resultado de 

uma atividade intersubjetiva – sempre contextualizada e realizada em um tempo e um espaço 

determinados –, os gêneros do discurso são dotados de valor, de acentuação.  

                                                             
1 Sem qualquer conotação religiosa. 

 
2
 Vislumbramos uma regularidade dos enunciados que deriva de certas regularidades da interação social por ser 

esta, também, relativamente estável e constituída na historicidade das atividades humanas. Por esse motivo, 

percebemos ressonâncias, ecos de seu processo de criação. 
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Ressaltamos que esses “organizadores enunciativos” têm funções sociodiscursivas 

e, por tal peculiaridade, não devem ser compreendidos apenas como produtos totalmente 

acabados, estáveis e impassíveis às mudanças, por vezes necessárias. Uma leitura precipitada 

e fragmentada
1
 dos escritos de 1952-1953 – Os gêneros do discurso – e o desconhecimento 

das especificidades do enunciado podem ser as razões centrais para uma possível fossilização, 

como o próprio Bakhtin (2003, p. 265) antecipa:  

 

 

O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 

peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo 

da investigação lingüística redundam em formalismo e em uma abstração 
exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações 

da língua com a vida. 

 

 

Soma-se a isso o destaque feito por Faraco (2009) em relação aos atos singulares. 

Ele observa que se, de um lado, existem indícios de um processo histórico que representam a 

estabilidade do conceito, do outro, existe uma relatividade que confere, justamente, 

imprecisão aos traços distintivos do gênero. Conforme Sobral (2009a, p. 14), há, na verdade, 

uma forma-conteúdo que passa por alterações realizadas por um sujeito mediador, de acordo 

com as circunstâncias discursivas. 

Nessa direção, o filósofo da linguagem defende, apesar da multiformidade das 

atividades humanas, a necessidade de se estudar os gêneros discursivos, pois, se estes não 

existissem, a comunicação seria praticamente impossível. Para Bakhtin (2003), é pela 

experiência que abstraímos tipos relativamente estáveis os quais se configuram por um estilo, 

ou pela seleção e combinação de recursos expressivos da língua, um conteúdo – um 

determinado assunto – e uma estrutura composicional, que, em outros termos, pode ser a 

configuração espaço-textual, o acabamento discursivo. Isso nos conduz a uma pressuposição 

básica de que simplesmente conhecer as estruturas gramaticais não é garantia de conseguir se 

expressar adequadamente. Ademais, se é pela experiência que organizamos formas típicas de 

enunciados, significa dizer que nosso conhecimento dos/sobre os gêneros do discurso amplia 

e se complexifica quanto mais nos engajamos nas práticas discursivas. Em outras palavras, a 

verdadeira substância da língua é a interação verbal (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). 

                                                             
1 Dissociada também de demais textos que tratam dos gêneros do discurso, em alguns casos sob diferentes 

denominações terminológicas (cf. BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). 
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Bakhtin (2003) ainda distingue os gêneros primários dos secundários, de acordo 

com o nível de elaboração de cada um e em conformidade com as esferas discursivas nas 

quais circulam, apesar de se apresentarem sob extrema heterogeneidade. Aqueles são os mais 

simples e fazem parte da esfera de comunicação cotidiana, como o diálogo corriqueiro. Estes 

são os de maior complexidade e constituem as esferas de comunicação de códigos culturais 

mais elaborados, como o romance. Nem sempre, porém, a distinção é consensual, tendo em 

vista que os gêneros secundários (pelo menos a maior parte) absorvem e assimilam os 

primários, além de ser especificidade dos estudos desse teórico o aspecto fronteiriço. Os 

gêneros discursivos, portanto, definem-se contrastivamente, porque vivem nas correlações de 

fronteiras (FARACO, 2009). 

Os gêneros, conforme descritos, são fundamentais para organizar qualquer ato de 

fala/escrita. Por isso, exigem dos sujeitos, nas mais diversas situações, uma certa competência 

discursiva. Trata-se, pois, de uma orientação que demanda um conhecimento comunicativo 

para que eles, tendo em vista o propósito a atingir, selecionem a variante linguística mais 

apropriada à situação enunciativa, aos sujeitos a quem se destina o enunciado, e, sobretudo, 

ponderem sobre o nível de informatividade necessário. Nesses termos, também se espera que 

os sujeitos mobilizem uma determinada estruturação convencional ao gênero e abordem uma 

temática específica à situação comunicativa (ANTUNES, 2005, 2006). 

A fim de demonstrar a necessidade de recorrermos sempre a essas formas de 

enunciados, fizemos um levantamento das bancas examinadoras que solicitam, com relativa 

frequência, o gênero em questão. Desse modo, também comprovamos o quanto a carta vem 

sendo profanada. Antes, defendemos o posicionamento de que os gêneros sofrem influência 

do contexto em que estão inseridos. Abalizando-nos na concepção dialógica da linguagem, 

asseveramos que os desdobramentos se revelam na composição dos gêneros, os quais são, em 

cada novo evento, atravessados por valores específicos do tempo-espaço, visto que a 

realização de qualquer acontecimento verbal é situada.  

A “atmosfera valorizante” envolve e determina, então, qualquer projeto 

discursivo, seja este produzido em circunstâncias menos coercitivas, seja em condições mais 

normativas (tanto a escola, por tornar o gênero um objeto de ensino-aprendizagem, quanto o 

vestibular, por fazer do gênero um objeto de avaliação). Isso se revela, principalmente, porque 

temos em vista que o gênero, na perspectiva bakhtiniana, articula simultaneamente vontade 

discursiva do sujeito e determinações da esfera discursiva, a qual, por sua vez, se insere em 

uma realidade histórico-social. No caso do vestibular, esse caráter avaliativo se intensifica 
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ainda mais. A produção escrita consiste em um instrumento por meio do qual o sujeito é 

aprovado ou é eliminado do processo seletivo.  

Várias são as bancas examinadoras que apresentam propostas de produção textual 

com base no conceito dos gêneros, ou melhor, pautam-se em modos – elaborados 

culturalmente – por meio dos quais falamos, reclamamos, agimos, sentimos, expressamos 

nossos posicionamentos. Algumas ainda, ao oferecerem mais de uma alternativa para que o 

vestibulando possa escolher sobre qual delas pretende discorrer, recorrem às tipologias 

textuais (sobretudo, a narração).  

Ainda assim, nos últimos anos, principalmente depois da portaria ministerial do 

MEC, sobre a qual falamos inicialmente, as comissões elaboraram propostas em que se 

solicitam gêneros os mais diversos, da chamada “dissertação-argumentativa” a memórias. 

Interessa-nos, aqui, todavia, as propostas cuja solicitação tenha sido a carta argumentativa
1
.   

Propostas da Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Paraná, 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade Federal da Paraíba têm trazido, em 

geral, pelo menos em uma das opções (algumas colocam três para que os candidatos possam 

escolher apenas uma), a carta cujo destinatário é, em geral, um editor de alguma revista ou de 

ampla abrangência ou que seja lida com certa frequência pelo candidato, o que garante, ao 

menos parcialmente, a ativação de conhecimentos necessários à interação verbal. 

Da mesma forma, para ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, o candidato passa por um processo de seleção em que se tem grande importância o 

desempenho na redação. Diferente das Instituições Superiores referidas acima, o PSV-2008 da 

UFRN apresenta apenas uma proposta de produção textual. Normalmente, a comissão 

responsável constrói uma situação de comunicação para impulsionar a escrita de um 

determinado gênero do discurso. Dessa maneira, torna-se possível avaliar as competências 

que são mobilizadas pelo candidato (sempre ao término das correções, a COMPERVE 

disponibiliza, no site, uma expectativa de resposta). 

Fazendo um levantamento dos processos seletivos dessa instituição, desde 2001, 

observamos que em três deles a carta argumentativa foi solicitada, nos demais anos o artigo 

de opinião foi requerido. Somente no último PSV da UFRN, para o ingresso em 2011, houve 

                                                             
1 A própria ideia de carta argumentativa já constitui uma “invenção” da cultura escolar (estendida aos processos 

seletivos em geral, conforme observamos em grande parte das universidades). Para além dos muros escolares, os 

sujeitos escrevem, caso sejam solicitados e disso realmente necessitem, carta de reclamação, carta de solicitação, 

carta aberta, carta ao leitor, carta do leitor... A referência carta argumentativa parece consistir um grande 

“guarda-chuva” que abriga todas as outras cartas de caráter mais opinativo, persuasivo. 
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um direcionamento maior em relação à carta de caráter argumentativo: pediu-se uma carta 

aberta a ser destinada à população natalense acerca de um assunto que, socialmente, também 

tem grande importância, a violência doméstica. 

Pela recorrência do gênero discursivo, não apenas na Instituição Superior a que 

nos referimos, acreditamos que os aspectos integrantes da carta – estilísticos, composicionais, 

temáticos, ou, ainda, valorativos – devam ser colocados sob análise a fim de compreender, por 

exemplo, as relações humanas que ocorrem mediadas por um objeto cultural como o gênero 

discursivo, um orientador das práticas de linguagem. 

 

 

2.2.2 Da segunda profanação: o estado da arte 

 

 

Para construirmos nosso objeto de pesquisa, tivemos de “ouvir” o que disseram 

outros trabalhos a respeito da temática mais ampla, a redação de vestibular. Esta, como se 

sabe, é permanentemente profanada, dessacralizada, vez que serve de fonte de empiria para 

muitos estudos. Múltiplos são os interesses: recursos de coesão, elementos que asseguram a 

coerência, relações linguístico-discursivas, tipos de argumentos, modalização, tratamento 

dado aos gêneros, estratégias de parafraseamento de um texto-fonte (ANDRADE, 2008; 

COSTA VAL, 2006; LUNA, 2004; OLIVEIRA, 2004; RAMOS, 2006). Entretanto, por ser 

elevado o número de trabalhos nesse campo – se assim podemos denominar –, fizemos um 

recorte pelas análises que se pautaram na carta argumentativa em contexto semelhante.  

Caso ignoremos essas outras vozes sobre o “objeto bruto”, de acordo com 

Corazza (2006), estaríamos – ingenuamente – pensando que dispomos de objetos a serem 

estudados, comentados, avaliados pela primeira vez, tal qual um objeto virgem, ainda não 

nomeado, ainda não profanado. Além disso, sob esse olhar, os objetos estariam prontos, 

completamente acabados e à espera do pesquisador para desvelá-los. Isso seria desconsiderar, 

inclusive, o caráter dialógico da própria linguagem, visto que estamos tomando palavras 

como lentes
1
, conforme nos lembra Bakhtin (1990, p. 88): 

 

 

Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num mundo 

virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar 

                                                             
1 Remetemo-nos ao título do artigo de Sommer (2005). 
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por completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o 

objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é possível: só 

em certa medida e convencionalmente é que pode dela se afastar. 

 

 

Os temas das Ciências Humanas já foram estudados, analisados, julgados. Mas, de 

modo algum, isso significa que não devamos nos debruçar sobre um tema específico. A 

novidade está na redescrição, no novo olhar que lançamos sobre ele, pela nova perspectiva 

teórica ou metodológica, por exemplo. Além disso, vozes convergentes servem para ratificar o 

posicionamento aqui desenvolvido. 

Vale dizer, entretanto, que vozes dissonantes ecoam durante o processo de 

levantamento bibliográfico e, nesse sentido, torna-se imperativo definir o lugar de onde 

falamos. Distanciamo-nos, dessa forma, das pesquisas que consideram a redação de vestibular 

um gênero discursivo. As redações nos servem como fonte de empiria de onde emergem 

questões importantes a serem analisadas. Admitir ser a redação de vestibular um gênero do 

discurso significa afirmar que a composição estrutural em todas as situações seja a mesma – 

independente das instruções oferecidas pelas diferentes bancas examinadoras –, assim como o 

recorte temático, incluindo o propósito comunicativo, sobre o qual os vestibulandos devam 

escrever também seja recorrente – em todos os anos, por todas as comissões. Sob essa 

perspectiva, também os critérios de avaliação são reduzidos aos aspectos meramente textuais, 

uma vez que não precisariam atender a determinadas demandas sociais de uso da linguagem.  

Por isso, a investigação feita por Nuez (2007) coaduna-se com o estudo dos 

gêneros discursivos. Na trajetória docente, ela percebeu que, em diferentes momentos, os 

alunos do ensino médio não conseguiam distinguir a carta argumentativa da dissertação. Foi 

interesse, tendo essas dúvidas como motivação inicial, estabelecer distinções entre esses dois 

gêneros. 

O objetivo geral foi, portanto, avaliar os recursos mobilizados na carta 

argumentativa, especificamente em uma situação de vestibular, e confrontar com os aspectos 

textuais e argumentativos que compunham a dissertação. Para traçar diferenças, ela centrou o 

estudo na (in)definição do locutor, do interlocutor, na finalidade da argumentação, e na 

formação de ethos no contexto do vestibular. Apontou, na conclusão, as peculiaridades da 

carta argumentativa, contrapondo-a à dissertação. Por último, fez a seguinte ressalva: muitas 

vezes, nas aulas de Língua Portuguesa, “Perde-se a noção do trabalho que envolve o ensino da 

função social e da produção dos diferentes gêneros discursivos” (NUEZ, 2007, p. 130).  
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A forma como Nuez (2007) conduziu o trabalho, ainda que com diferenças de 

perspectivas teóricas, apresenta pontos convergentes com o entendimento do gênero nessa 

condição, digamos, “artificial”. Essa condição parece ser determinante no processo de 

escritura e na imagem que o vestibulando – sob nosso olhar, o sujeito-enunciador – constrói 

de si e do seu outro, na relação que se estabelece nesse contexto. 

Igualmente em situação de vestibular, o trabalho Quando a premissa é persuadir: 

a argumentação pela interlocução (FREIRES, 2002) teve por objetivo principal compreender 

como a relação interlocutiva, a partir dos estudos da argumentação de Perelman & Olbrechts-

Tyteca, era determinante para persuadir – não necessariamente convencer – o leitor da carta. 

Na dissertação de Freires (2002), portanto, a interlocução é entendida como um 

jogo discursivo que engloba as conhecidas fórmulas de tratamento e de manutenção da 

relação. Esse jogo direciona, inclusive, a seleção dos argumentos, avaliando as consequências 

imediatas, tais como a persuasão e a construção da imagem de si. Neste ponto, o nosso estudo 

encontra contatos dialógicos porque, de acordo com a análise empreendida, o processo 

interlocutivo não se reduz aos aspectos tão-somente formais. Abrange, como podemos ver, a 

dimensão ideológica, uma vez que a qualidade dos argumentos implica um determinado 

conhecimento sobre o interlocutor (embora este seja apenas simulado) e, consequentemente, a 

influência que as informações exercem sobre tal destinatário. 

Algumas vezes, contudo, nas discussões dos resultados, a pesquisadora refere-se à 

redação de vestibular como se fosse um gênero do discurso. Apesar de discordarmos desse 

posicionamento pelas razões que elencamos anteriormente, essa hibridez se justifica pela 

situação em que o sujeito escreve.  

Cecilio (2009) fez um percurso analítico que, de algum modo, ressoa em nossa 

investigação. A pesquisadora se propôs a analisar tanto marcas linguísticas quanto marcas 

enunciativas que constituem a carta de reclamação e os textos de divulgação científica que 

foram selecionados. Tal proposta, abalizada metodologicamente na pesquisa-ação, buscava 

encaminhar algumas orientações para o ensino – tendo em vista, principalmente, o que dizem 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Para atingir o propósito central de sua tese, Cecilio (2009) ancorou-se 

teoricamente na noção bakhtiniana de gêneros do discurso e nas discussões do grupo de 

Genebra acerca da transposição didática. Isso nos interessa do mesmo modo porque o 

contexto imediato em que escreve o produtor do texto – o aluno – interfere, 

consideravelmente, no resultado. Esse sujeito escreve, afinal, sob algumas determinações 

escolares, porque a prática social que demanda esse projeto discursivo é o próprio sistema 
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avaliativo, seja este coordenado pelos professores dos alunos que colaboraram com a 

pesquisa, seja pelos pesquisadores que fizeram a intervenção.  

A constatação dessas interferências escolares na produção e recepção do texto, no 

entanto, não pretende, conforme a pesquisadora evidencia em suas considerações finais, 

isentar a responsabilidade primeira das aulas de língua materna: o ensino de leitura, escrita e 

análise linguística. Ela observa que ainda se faz necessária uma maior aproximação das 

práticas escolares a situações sociocomunicativas efetivas. Nas palavras dela, “a transposição 

didática não é meramente a transposição da teoria para a prática”, mas um “um processo de 

ensino-aprendizagem, embasado em aportes teóricos, que tem como ponto específico 

atividades didáticas, progressivas e planejadas, visando a atingir determinados objetivos” 

(CECILIO, 2009, p. 74).  

De modo similar, Cunha (2005) buscou compreender as estratégias utilizadas 

pelos alunos para desenvolver a competência comunicativa exigida para a escrita de cartas. 

Para isso, assentou-se nos pressupostos teóricos do grupo de Genebra para fazer algumas 

considerações acerca da carta enquanto objeto de ensino-aprendizagem, ratificando, em parte, 

o que pontuamos sobre as coordenadas espaciais e temporais que compõem qualquer 

interação verbal. Quando os gêneros “entram” na escola, assim como em qualquer outro 

espaço institucional, banham-se valorativamente, cujas axiologias podem ou confirmar um 

certo padrão textual ou, por outro lado, subverter os traços constitutivos do gênero. 

Ela passa, na sequência, a descrever todas as etapas seguidas e necessárias à 

construção do objeto de ensino. Muitas vezes, a pesquisadora enfatiza a necessidade de 

ampliar o conhecimento que os alunos têm sobre a carta quando veiculada em suportes 

diferentes a fim de que eles possam estabelecer distinções. Esse registro está bastante 

relacionado, inclusive, ao fato de ser a carta uma solicitação recorrente nas provas da 

UNICAMP. Essa comprovação nos autoriza a afirmar que, de fato, essa relação escola-

vestibular está cada vez mais estreita. A avaliação dos exames vestibulares acaba sendo, ainda 

que não seja pretensão das comissões, uma espécie de diretriz que parametriza os conteúdos 

escolares.  

Não por acaso, pela evidência das análises aqui indicadas, fizemos a afirmação, 

ancorando-nos em Geraldi (1999), que o PSV se apresenta como rito de passagem em nossa 

sociedade, pois ainda existe uma grande apreciação positiva sobre os cursos de nível superior, 

apesar da democratização do acesso que temos vivenciado nos últimos anos. Os trabalhos 

arrolados nos ajudam a entender um pouco mais que essas situações – escolares ou seletivas – 

dotam de valores a carta, em alguns casos sob a qualificação simplesmente de argumentativa, 
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em outros mais específicos sob a denominação de carta aberta, carta de protesto, carta de 

reclamação, além de possibilidades que não foram, nesta dissertação, mencionadas.  

Apesar dos significativos trabalhos que partem do gênero discursivo em foco, a 

pesquisa ora apresentada tem relevância, sobretudo, por questionar posicionamentos que são 

construídos em um tempo-espaço bastante específico que o denominamos cronotopo do PSV-

2008 da UFRN. Esperamos que, ao término dessa incursão, seja possível perceber a voz que, 

embora alicerçada em várias vozes que sustentam a análise, delas se distancie e possa ser 

reconhecida pela singularidade do caminho seguido.  

 

 

2.3 A ESCRITA DA CARTA NO CRONOTOPO PSV-2008 DA UFRN 

 

 

Antes de situar propriamente o conceito com o qual analisamos a eventicidade da 

escrita em condições peculiares de avaliação – PSV, é importante assinalar dois pontos. Em 

primeiro lugar, muito do que dizemos ser a “obra do Círculo” consiste de, pelo menos a 

maioria, manuscritos inacabados e não revisados que nos chegou através de publicações 

póstumas. Resultante do primeiro ponto destacado, a segunda observação pode ser feita 

tomando de empréstimo as palavras de Amorim (2004). Ao antecipar qualquer objeção acerca 

das leituras que, normalmente, realizamos de uma obra – neste caso, da contribuição 

bakhtiniana –, a autora admite que operamos ligações entre trechos escritos em obras 

diferentes e em circunstâncias diversas, enfatizando, em alguns casos, aquilo que seria apenas 

um comentário. A construção de um sistema de referência, segundo ela, decorre das leituras 

interessadas que, por sua vez, revelam a parcialidade de nosso percurso interpretativo. Por 

isso que, mesmo “correndo o risco de não dar conta nem do percurso bakhtiniano nem da 

riqueza de sua obra” (AMORIM, 2004, p. 108), pode-se transpor as ideias do Círculo, com 

uma certa pertinência e produtividade aos questionamentos de uma investigação em 

particular. 

Em um redimensionamento da categoria, visto que fora desenvolvido em 

referência a tipos de romances, o cronotopo do PSV-2008 da UFRN – operamos aqui uma 

leitura do conceito – também pode apresentar uma imagem do enunciador/autor da carta 

argumentativa e do interlocutor, seja aquele implicado na prova, seja o avaliador dado que “o 

ponto de vista é cronotópico e abrange tanto o elemento espacial como temporal. A isto se 

vincula imediatamente o ponto de vista axiológico” (BAKHTIN, 2003, p. 369). 



35 

 

Partimos de uma concepção dialógica da linguagem para refletir sobre a escrita 

neste cronotopo. Entendemos que se consideram, nessa perspectiva, as relações com o outro, 

que são interações localizadas e datadas, cujas valorações integram, constituem o modo de 

dizer, a maneira de compreender e de responder, de posicionar-se axiologicamente. 

Considerando, assim, o tempo-espaço do Processo Seletivo Vestibular 2008, 

interessa-nos compreender como o vestibulando (doravante sujeito-enunciador) constrói seu 

posicionamento no atendimento à proposta de redação. Na referida prova, ao candidato foi 

solicitada a produção de uma carta argumentativa ao interlocutor de opinião contrária. No 

comando, havia uma contextualização da temática em debate – a corrupção na/da sociedade 

brasileira – e, na sequência, havia dois fragmentos, com o ponto de vista de cada um e a 

respectiva autoria. O primeiro fragmento era, na verdade, parte de uma canção de Gabriel O 

pensador, de acordo com a qual somente no “poder” (na esfera política, governamental)  

existem corruptos. O outro consistia também recorte, mas de uma carta do leitor enviada à 

Veja em resposta à matéria jornalística “Frágil como um papel” publicada pelo mesmo 

veículo midiático. O autor do segundo fragmento, por nome Walmor Erwin Belz, fazia uma 

generalização conforme a qual todas as pessoas são corruptas independente da esfera de ação 

humana.  

A partir dos fragmentos disponibilizados, o sujeito-enunciador deveria se 

posicionar em relação ao ponto de vista defendido por um dos interlocutores e destinar, por 

conseguinte, a Gabriel O pensador ou a Walmor Erwin Belz uma carta argumentativa, gênero 

indicado nas orientações de produção textual (conforme observamos na página a seguir).  

O principal objetivo desse tipo de proposta consiste em avaliar a competência 

discursiva do vestibulando e o seu conhecimento sobre o funcionamento da linguagem em 

uma situação específica. Por isso, no enunciado da questão, propõe-se uma cena enunciativa
1
 

a partir da qual os candidatos terão de escrever
2
. 

Contudo, por se tratar apenas de uma encenação e devido ao conhecimento que o 

vestibulando tem a respeito dessa carta argumentativa, ou melhor, de que essa carta não passa 

                                                             
1 A partir de Maingueneau (2008) e de Charaudeau (2009), entendemos por cena enunciativa um quadro de 
enunciação (que legitima/que valida o projeto discursivo) constituída, necessariamente, por um enunciador, um 

co-enunciador, em um determinado tempo e espaço.  

 
2 Ainda que seja na condição artificial, a proposta de redação da UFRN se aproxima das práticas reais de uso da 

língua. Com base na cena enunciativa indicada, o vestibulando pode mobilizar conhecimentos necessários a uma 

produção verbal situada.  Concordamos, portanto, com essa perspectiva, porque a contextualização oferece, pelo 

menos, parâmetros para a escrita do texto, tendo uma finalidade e um interlocutor definido – mesmo que de 

forma simulada. Diferentemente, o comando “produza um texto”/ “faça uma redação” não aponta caminhos para 

o candidato, pois na vida esse sujeito interage com o outro sempre por um gênero específico.  
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de uma das etapas do processo de seleção, fica difícil argumentar: “sem o locutor conhecer as 

necessidades, as vontades, as limitações do interlocutor, difícil se tornará esse processo” 

(BRANDÃO, 2001, p. 20). Somente o enunciado da prova é insuficiente. Trata-se de uma 

encenação compartilhada por todos envolvidos no processo de seleção, seja na condição de 

candidato à vaga na universidade, seja na condição de avaliador que compõe a banca 

examinadora. 

 

 

 

Prova de Redação 

Nos últimos tempos, a imprensa tem divulgado sucessivos casos de corrupção, o que vem deixando a sociedade 

brasileira cada vez mais indignada e preocupada. Os fragmentos textuais reproduzidos abaixo expressam duas 

opiniões diferentes sobre a corrupção no Brasil. O primeiro, escrito por Gabriel O Pensador, foi extraído da 

canção “Pega ladrão” (CD “Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo”, lançado pela Sony Music em 
2001). O segundo, escrito por Walmor Erwin Belz, foi extraído da seção “Cartas” da revista Veja publicada em 

22/8/2007. 

 

Fragmento 1                                                                               Fragmento 2  

 

Você acha que o país não tem jeito?                                         Ao ler a reportagem “Frágil como papel” 

Aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão.                         [sobre a impunidade no Brasil, publicada 

Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão.                             na revista Veja de 15/8/2007], cheguei à 

Aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta,                           conclusão de que a sociedade brasileira 

mas no poder é que tem gente que não presta.                          em seu todo não tem mais solução. É 

“Eu fui eleito e represento o povo brasileiro.                            intrinsecamente corrupta e amoral.                        
Confie em mim que eu tomo conta do dinheiro”. 

 

Gabriel O Pensador                                                                  Walmor Erwin Belz 

 

E você, o que pensa sobre essa questão? 

 

Escreva uma carta ao autor de cuja opinião você discorda (Gabriel O Pensador ou Walmor Erwin Belz). 

 

Observações: 

         A carta deverá ser escrita em prosa e em registro culto da língua portuguesa. 

 
Em sua carta, 

        1. tente convencer o autor de que ele está, parcial ou totalmente, equivocado; 

        2. defenda a posição que você assumir, justificando-a com argumentos. 

 

Não assine a carta com seu próprio nome. Assine-a, obrigatoriamente, com o pseudônimo JURACI POTI. 

 

        À carta com menos de 8 (oito) linhas será atribuído zero. 

 

        Você não está obrigado a utilizar todas as 55 linhas disponíveis. 
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Diante dessa situação comunicativa “encenada”, reenunciamos aqui dois 

questionamentos de Morson e Emerson (2008): será que realmente um cronotopo particular é 

capaz de moldar e constituir ativamente as ações e as práticas discursivas? E, nesse mesmo 

caminho, um cronotopo pode ser substituído por outro sem qualquer alteração? 

Sob a perspectiva que adotamos, podemos dizer que aquilo que seria apenas um 

“contexto”, uma “moldura” ou um “fundo imóvel”, na verdade, constitui ativamente o 

enunciado, o projeto de dizer, porque percebemos o espaço e o tempo como acontecimento. 

Por se tratar de eventicidade, há pulsões que permitem determinados posicionamentos. Não 

podemos ignorar a situação imediata onde a escrita da carta argumentativa ocorre, vez que 

não vivemos, falamos, escrevemos em um vácuo temporal e espacial. A atividade humana 

implica, necessariamente, criação, valor, história. Trata-se de uma encenação, de uma 

simulação que, até o término do processo avaliativo, norteará a escritura (BRITTO, 2006). 

Ademais, a redação no/do vestibular faz parte de um processo que hierarquiza, classifica, 

aprova, seleciona. Em outras palavras, o sujeito deve atender a uma proposta de redação cuja 

resposta será avaliada. Tema, interlocutores, gênero discursivo em que deve ser enquadrado o 

texto, além das instruções gerais, são indicados pelo manual do candidato e pelas demais 

normatizações da prova. Os vestibulandos não têm retorno da versão escrita, e o tempo 

reservado é insuficiente para uma adequada reflexão acerca do que foi produzido 

(ANTUNES, 2006). 

O espaço-tempo do PSV-2008 é bastante específico e acaba por compor, 

inevitavelmente, o dizer dos candidatos, porque, insistimos, a interação verbal é situada. Ou 

seja, a constituição dos gêneros não ocorre em um vácuo social, tampouco são os gêneros 

destituídos de valores, visto que os fios que os tecem estão entrelaçados ao mundo ético
1
, ao 

mundo da ação, dos sujeitos. Ressaltamos que até mesmo toda estrutura física do processo 

seletivo, além da tensão própria das situações avaliativas, tem real influência: a organização 

das cadeiras, enfileiradas uma atrás da outra, determinando o “lugar” de cada candidato; o 

espaço vigiado por fiscais os quais devem controlar o comportamento dos que estão ali 

presentes; o tempo medido pelo intervalo de quatro horas que condensa também o tempo 

referente a um ano letivo de estudo.  

                                                             
1
 O mundo ético sobre o qual fala Bakhtin (2010) diz respeito ao mundo da vida, no qual agimos, amamos, 

vivemos. 
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Poderíamos lembrar ainda que o espaço real, físico, concreto onde essa escrita se 

desenvolve é uma sala de aula na qual se encontram
1
 vários candidatos que não se conhecem, 

que são estranhos a si e que têm como objetivo principal – para não dizer único – ser 

aprovado no PSV, de garantir seu “lugar”, sua “vaga”. Tudo permeia o ato de escrever, desde 

a disposição das cadeiras, o silêncio que faz ecoar vozes coercitivas, por assim dizer, 

avaliações de toda ordem, a fiscalização até o controle personificado em fiscais que, com seus 

“olhos vigilantes”, percebem todos os movimentos. De outro modo, esses fatores que, de 

acordo com algumas filiações teóricas, são vistos como externos à produção verbal, na 

verdade, coagem a escrita que não é movida – redundância necessária – por uma função social 

da vida corrente. 

Vale salientar que as instruções contidas na proposta são, em decorrência, 

igualmente determinantes e coercitivas (os verbos no modo imperativo: tente convencer e 

defenda um ponto de vista). Observa-se, com mais clareza, o quanto o processo seletivo, nos 

moldes em que vivenciamos, propicia, muitas vezes, uma concepção reificada de gênero, 

ainda que este seja um objeto, na dinâmica das práticas sociais, variável e gestado pelas 

condições em que se profere o enunciado, em razão dos sujeitos e de suas respectivas 

finalidades sociodiscursivas.  

A carta argumentativa, que poderia ter a intenção de reclamar, contra-argumentar 

a respeito de um determinado ponto de vista, exigir solução para um problema, dentre tantos 

outros usos sociais do gênero, deixa de ter essas funções, porque o tempo-espaço e a 

finalidade discursiva diferem das situações do mundo da vida. A função social em que se 

pode enquadrar a carta é a do próprio processo seletivo. O interlocutor apenas julga, não é 

aquele que adere ao pensamento do sujeito-enunciador ou que rejeita determinado 

posicionamento, não é aquele, portanto, que compreende ativamente para, em seguida, 

elaborar suas contrapalavras. Esse “leitor” não participa, de fato, da interação; o papel do qual 

se reveste é o de avaliador, que mensura, detecta erros e acertos e atribui nota, conforme os 

itens a serem avaliados. Essa escrita controlada, regida, governada, fiscalizada e reificada 

consiste de avaliação a qual, por sua vez, determina o lugar de cada candidato: lista de 

aprovados (ou não). 

Geraldi (1999), por exemplo, ao se preocupar com as condições de produção da 

escrita em sala de aula, sinaliza a necessidade de uma reflexão sobre essas condições que são 

                                                             
1 Nas leituras de Amorim (2004), o cronotopo é o lugar da alteridade, do contato, da relação com outro, o lugar 

que altera, que transforma, lugar dos encontros. Nesse sentido, também podemos remeter novamente a Bakhtin 

quando afirma que todos concebem “a importância dos encontros (que às vezes determinam diretamente todo o 

destino de um indivíduo) na vida e na rotina cotidiana de cada pessoa” (BAKHTIN, 1990, p. 224).  



39 

 

bastante específicas das atividades de leitura e de produção textual. A importância de 

analisarmos o fenômeno da linguagem no vestibular se confirma ainda mais quando 

lembramos que o “vestibular é, entre nós, um rito de seleção e de passagem” (GERALDI, 

1999, p. 128). Por ser esse rito de passagem, o PSV-2008 pode, assim, ser lido também como 

o lugar onde os nós se desatam, as histórias se desenrolam, um lugar de tensões, de alteridade, 

de valores, de sentidos. 

O cronotopo é, pois, constitutivo e constituinte das relações verbo-sociais nos 

mais variados campos de atividade humana. Em uma leitura do conceito, Alves (2009, p. 5) 

corrobora a importância:  

 

 

o cronotopo não pode ser retirado das relações dialógicas e do axiológico 

sob o risco de se tornar apenas e tão-somente uma referência a um 
determinado espaço e a um tempo específico, concebido como exteriores ao 

indivíduo, não constituinte e constitutivo do sujeito histórico em sua 

eventicidade. 

 

 

Aderindo à concepção dialógica da linguagem e à perspectiva sócio-histórica, 

Alves (2009) oferece contribuições ao nosso trabalho, que também partilha da mesma 

orientação teórico-metodológica. Nesse esclarecimento, destaca-se, portanto, a questão do 

sujeito, entendido nas relações de alteridade, nas várias tramas em que se enreda. Para essa 

vertente, importa o evento, o inacabamento, o irrepetível, a construção de sentidos, a 

compreensão ativamente responsiva e o posicionamento axiológico. Dizendo de outra forma, 

percebemos a importância de reconhecer o entrelaçamento das práticas de linguagem às 

práticas sociais. Significa afirmar que todos os elementos linguísticos estão imersos em um 

“oceano” de valores. 

A partir dessas considerações, constatamos que a construção de sentidos ocorre 

sempre “à porta dos cronotopos” e que os sujeitos, por meio das práticas discursivas das quais 

participam, constituem-se e constituem o próprio espaço-tempo, porque “um cronótopo 

genérico não é uma evento congelado, mas todo um complexo de conceitos, um modo integral 

de compreender a experiência e uma base para visualizar e representar a vida humana” 

(MORSON, EMERSON, 2008, p. 392). 

Os cronotopos nos são apresentados pelo texto, afinal determinados gêneros 

presumem certas atitudes concernentes ao objeto de dizer, bem como aos interlocutores e à 

situação imediata. Lemos o tempo e o espaço pelas interações verbais, vez que os gêneros – 
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os quais figuram objetos culturais de dizer – em relação aos seus cronotopos equivalentes 

contribuem para a compreensão das ações em uma sociedade particular. Para Bakhtin (1990), 

essa categoria conteudístico-formal possibilita uma intravisão do homem em uma dada esfera 

da cultura. O cronotopo permite, assim, uma visão cronotópica do sujeito em relação ao 

gênero e à esfera. 

Desse modo, o olhar que se volta para o PSV busca, também, compreender que 

tensões, que pulsões, cercam, envolvem, atravessam, constituem a escrita; e pretende, dessa 

forma, chegar a pontos comuns entre os sujeitos que circulam e que agem nesse espaço-

tempo, com o propósito de “descobrir no encontro alguma coisa que se repete e se faz 

sistema” (AMORIM, 2004, p. 224). 

A linguagem, segundo Bakhtin (2003), é cronotópica como tesouro de imagens e, 

por essa razão, identificamos valores, tons volitivos e emocionais quando levamos em 

consideração o eixo do tempo-espaço. Essas categorias formais não podem ser separadas, 

exceto de maneira abstrata. Afinal, o cronotopo é um centro organizador de “enredos”, no 

nosso caso, dos diversos acontecimentos sociais e nele (no cronotopo) “os acontecimentos do 

enredo se concretizam, ganham corpo e enchem-se de sangue” (BAKHTIN, 1990, p. 355). 

Pelo texto, chegamos ao homem social e falante, potencialmente portador de signos que se 

localiza em uma cultura.  

Nesse sentido, parece-nos bastante pertinente a declaração acerca dos estudos que 

tomam como base a orientação social em que se situam os agentes da pesquisa: 

 

 

podemos afirmar que o homem se revela nas diferentes interações situadas 
espácio-temporalmente. Considerar a situação, o contexto tem se mostrado 

como prerrogativa para os estudos que se dizem norteados por uma 

perspectiva sócio-histórica. No entanto, em várias dessas abordagens tem se 

pensado o contexto ou a situação como entorno, o externo, o que estaria fora 
do sujeito ou do fenômeno em análise. Na perspectiva dialógica bakhtiniana, 

o sujeito constrói temporalidades e espacialidades e se constrói 

constitutivamente em relação a elas e por elas (ALVES, 2009, p. 6). 

 

 

Com base nessa perspectiva, admitimos que o eixo espaço-temporal deve ser 

considerado um fator imprescindível para os estudos da linguagem na vertente adotada neste 

trabalho. Julgamos, por conseguinte, que as interações ocorrem em conformidade com a 

situação que orienta o enunciado, com os interlocutores possíveis, de acordo com os valores 

que circulam e segundo as intenções determinadas. Dito de outra forma, a categoria a que nos 
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referimos, neste capítulo, tem grande importância porque envolve a dimensão valorativa. Essa 

dimensão indica o modo como cada sociedade, situada em uma dada época, concebe o 

espaço-tempo, atribuindo sentido a essa relação.  
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A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 

interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem 

participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e 

essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio 

universal.  
(BAKHTIN) 
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3 DAS MINHAS-ALHEIAS-PALAVRAS: SUBSÍDIOS 

TEÓRICOS DO CÍRCULO
1
 DE BAKHTIN 

 

 

Neste capítulo, discorremos sobre o referencial teórico que orienta nossa pesquisa. 

Para tanto, abordamos, inicialmente, a concepção dialógica da linguagem, bem como as 

implicações imediatas acerca do sujeito, da realidade, das relações intersubjetivas; e, em 

seguida, realizamos uma incursão sobre os principais conceitos norteadores da análise, quais 

sejam: dialogismo (na seção Notas sobre relações dialógicas), responsividade e vozes sociais 

(que compõem o subcapítulo Notas sobre posicionamentos axiológicos).  

 

 

3.1 NOTAS SOBRE CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM 

 

 

O signo dialógica usado como qualificador de uma concepção de linguagem 

antecipa o próprio modo de constituição. Ainda que não tenha sido previsto pelo Círculo, é 

possível afirmar que tal entendimento do que seja linguagem entrou também em dialogicidade 

com as duas correntes de pensamento dominantes no século XIX (fundamentalmente, o 

romântico) e no início do século XX (predominância do cartesianismo). Subjaz ao conceito de 

diálogo, assim, a vontade discursiva de toda ordem: interrogar, ouvir, responder, concordar, 

etc, reenquadrando a epígrafe que abre este capítulo. Os processos dialógicos – a exemplo do 

que se observa na construção da referida perspectiva teórica – não são, portanto, sempre 

harmoniosos ou completamente desprovidos de conflitos (GERALDI, 2003). 

Esse palco de centros discursivos – se assim entendermos as relações dialógicas – 

põe em cena tanto uma compreensão de língua que se resume a uma atividade puramente 

individual, sendo exclusivamente interior ao sujeito e para a qual o uso do sistema resulta da 

expressão do pensamento e da necessidade de auto-objetivação (destacam-se, nessa corrente, 

Humboldt e Vossler); quanto uma concepção cujo estudo exclui de sua constituição o sujeito 

                                                             
1 Grupo de intelectuais russos que se reuniam, conforme Brait e Campos (2009), do final do século XIX ao início 

do século XX, para discutir questões relacionadas à filosofia, linguística, literatura e demais assuntos de interesse 

na época. Referimo-nos, nesta dissertação, aos nomes dos pensadores Mikhail Bakhtin e Valentin Voloshinov. 

Destacamos ainda que, apesar de conhecer as discussões em torno da autoria dos títulos atribuídos, 

principalmente, a esses dois intelectuais, optamos – até por não ser o nosso foco investigativo – adotar a 

indicação das edições que utilizamos. Por esse mesmo motivo, também mantivemos a grafia, em alguns casos, 

distinta, conforme a edição consultada. 
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e se volta para as regularidades, para a estrutura, para o sistema, para a forma (base 

estruturalista representada, principalmente, por Ferdinand Saussure). 

A primeira tendência ou o subjetivismo idealista – de acordo com 

Bakhtin/Volochinov (2006) – demonstrava interesse pela criação individual derivada, 

exclusivamente, do psiquismo. Nesse sentido, a análise consistia em descrever e explicar o 

fenômeno da linguagem a partir da psicologia individual sem qualquer relação com o outro, 

com o social, com o tom volitivo.  

No extremo oposto, para o objetivismo abstrato, denominados os estudos de 

natureza estruturalista, a tendência dominante era a visão estritamente linguística a qual, para 

eles, reduzia o fenômeno em análise, pois a investigação tinha como foco prioritário a 

identificação de um sistema formal, da estabilidade da língua, da repetibilidade das formas 

nos usos sociais.  

Na perspectiva do Círculo, tanto o subjetivismo quanto o objetivismo não 

contemplavam o caráter social da linguagem e o caráter dialógico da palavra, embora esta seja 

considerada uma ponte lançada entre o individual e o social. A palavra se dirige ao outro, seja 

ouvinte, leitor ou um destinatário virtual (isto é, o outro não concretizado ou não imediato), 

além de comportar duas faces: ela vem de alguém e se orienta para um outro. Porém, quando 

anulada essa peculiaridade da palavra, perdemos de vista a índole dialógica da linguagem. 

Dialógica no sentido de ser/estar orientada para o outro imediato, para o próprio objeto, mas 

também para os outros (os discursos). Dialógica, principalmente, em razão do movimento 

infindo de constituição do sujeito e da própria linguagem.  

O sujeito é, portanto, (re)construído nas interações, nas trocas cotidianas com o 

outro, nos limites da fronteira, nas relações alteritárias. Justamente pela sua natureza 

inacabada, o sujeito está sempre em processo de constituição, sendo, dessa maneira, afetado 

pela alteridade. Podemos esclarecer, neste ponto, que o sujeito nem aparece definitivamente 

determinado, reflexo de um assujeitamento, tampouco se afigura, por outro lado, um sujeito 

adâmico que proferiu a primeira palavra em um mundo virgem e não nomeado. Entende-se, 

portanto, o sujeito como uma categoria relacional, situada e histórica. Nas interações, que são 

eventos singulares, únicos, irrepetíveis, o sujeito se (re)constrói permanentemente
1
. 

Também sob esse enfoque, a linguagem deriva de um trabalho, uma atividade 

realizada por, no mínimo, duas consciências, dois sujeitos historicamente situados; um 

                                                             
1
 Em conformidade com Geraldi (2010, p. 287), lembramos que “toda ação do sujeito é sempre uma resposta a 

uma compreensão de outra ação e que provocará, por seu turno, novamente uma resposta baseada numa 

compreensão que sobre ela for construída pelo outro (que pode ser eu mesmo em distinto momento)”. 
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acontecimento que oscila entre o estável e o instável, uma sistematização sempre em aberto, 

que se preenche de valor ideológico (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006; 

FARACO, 2005; ABAURRE, 2005; GERALDI, 2005a). A língua(gem) não corresponde a 

um sistema pronto, totalmente acabado do qual os sujeitos se apropriam sem qualquer criação, 

sem provocar qualquer instabilidade. Na situação enunciativa, pela ação dos sujeitos, a língua 

se (re)constrói em um ininterrupto trabalho histórico e social. Parafraseando Ponzio (2009), 

existem forças centrípetas (ou uma espécie de hegemonia ptolomaica) – responsáveis por 

unificar, padronizar, centralizar – que oferecem identidade ao sistema semiótico no mesmo 

instante em que forças centrífugas (em razão das consciências galileanas) – que 

descentralizam e provocam um movimento constante de heterogeneidade – atuam na 

linguagem e a tornam sempre outra. Compartilhamos, assim, da observação de Faraco (1998, 

p. 166): “cada língua social é um conjunto difuso de visão de mundo e elementos verbais, 

porque as línguas sociais estão se recriando incessantemente no contexto das relações 

sociais”. 

Apoiando-nos em Brait (2005), o pensamento dialógico seria mesmo uma via de 

enfrentamento dessas polarizações, mas que não tinha, necessariamente, o intuito de “demolir 

a perspectiva dos estudos lingüísticos e estilísticos longa e criteriosamente desenvolvidos por 

essas duas grandes tendências” (p. 95-96). A ideia era sair das vertentes reducionistas que, de 

um lado, entendiam a subjetividade apenas individual, psicológica, completamente interna e, 

do outro, tinham a percepção de uma objetividade que abstrai os fatos linguísticos e que os 

isola do entorno histórico-social. Em sentido inverso, o pensamento bakhtiniano privilegia o 

movimento da subjetividade e da objetividade na constituição do sujeito, da linguagem, das 

relações sociais, colocando em evidência o caráter interacional e abandonando os liames 

dicotômicos. As tendências teóricas – parciais nesse entendimento – se apresentavam como 

abstração e não davam conta do “todo acabado” nem da unidade do ser, visto que, 

reacentuando as palavras que iniciam este capítulo, o homem participa inteiro e com toda a 

vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos.  

Os aspectos entendidos como completamente externos e independentes, ou apenas 

como variantes não constitutivos, são, na verdade, integrantes imprescindíveis sem os quais se 

torna impossível compor um enunciado, uma vez que este é resultado também da situação 

mais imediata (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). Sobreleva-se, dessa forma, a natureza 

social e histórica, cuja implicação imediata é a leitura desse fenômeno na dinâmica das 

condições de interação verbal. Nessa orientação, engloba-se, por conseguinte, o eixo 

valorativo – que é construído intersubjetivamente.  
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Desvela-se também, no processo de construção da teoria dialógica, uma crítica à 

ruptura flagrada em estudos da época – no campo da literatura e da linguística – entre forma e 

conteúdo, história e teoria, subjetividade e objetividade, individual e social. Questiona-se, de 

um lado, a visão mecanicista e causal na relação entre a infra-estrutura e a ideologia, ou, de 

outro, o isolamento da produção literária dos diversos domínios da cultura – a fechitização da 

obra enquanto artefato – e o estudo da psique do criador e do contemplador da obra.  

No entanto, justamente pelo fato de o enunciado, seja da esfera literária, seja da 

vida corrente, ser produzido na e para a sociedade, torna-se essencial entender como a 

dinâmica social interfere internamente na produção do discurso, que não é, de acordo com a 

perspectiva bakhtiniana, tão-somente forma, estrutura, sistema totalmente organizado e 

acabado, nem, em uma polarização, apenas representação de pensamento, criação individual, 

avaliação subjetiva. Isso explica como, por vezes, sentimos índices sociais contraditórios 

“habitando” uma mesma palavra/um mesmo enunciado. A exemplificação toma 

expressividade com a demonstração de que a palavra é uma arena na qual se revela lutas 

ideológicas de toda ordem. 

Desse modo, a linguagem – enquanto fenômeno integral e concreto – apenas tem 

sentido quando situada e orientada, quando serve às interações verbais, porque, de acordo 

com a linha bakhtiniana, o real funcionamento da linguagem está fundado no diálogo (na 

seção seguinte, desenvolveremos a concepção de diálogo que orienta a análise), na 

enunciação, no espaço interlocutivo singular, no acontecimento verbal e social que se realiza 

entre sujeitos; afinal, “A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, 

não no sistema lingüístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 128). Para dizer de outro modo, viver significa 

participar do diálogo. 

Assumimos, neste trabalho, a linguagem marcada pela discursividade e enquanto 

espaço de entrecruzamento de vozes tensionadas. Para esse entendimento, devemos 

considerar a eventicidade do ato, por meio da qual é possível identificar valores contraditórios 

operando como forças de sentido. Temos nos orientado pelos contextos específicos, vendo-os 

também como produtos socioculturais, como construções valorativas, porque a relação eu-

mundo ocorre sempre obliquamente, isto é, ocorre sempre por uma mediação feita por signos 

que refletem refratadamente. Em outras palavras, lidamos com um “real enformado em 

matéria significante” (FARACO, 2009, p. 49). Por isso, não existe enunciado completamente 
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neutro, que não seja saturado de ideologias
1
. Os signos envolvem, integram, constituem-se de 

uma dimensão axiológica, revestem-se de índices sociais de valor, porque nossas relações são 

atravessadas por acentos valorativos. 

Para manter relações de sentidos identificadas nos próprios escritos bakhtinianos, 

percebemos que Bakhtin (2003, 2008), em suas considerações sobre o romance, analisa a 

constituição da linguagem, apontando uma peculiaridade do projeto de dizer, a ação 

interlocutiva. Alude a palavras que pressupõem, pelo menos, duas consciências não-

coincidentes, como interação, diálogo, encontro, mediação; signos que remetem à atividade 

intersubjetiva. A linguagem somente produz sentidos quando analisada no uso concreto da 

vida, em seu contexto semântico-axiológico e em relações dialógicas, seja em referência ao 

próprio objeto do discurso, seja uma reação-resposta a outros enunciados, ou ainda em um 

movimento de seleção e de combinação de recursos expressivos da língua, tendo em vista a 

quem é orientado o enunciado. De fato, a base dessa concepção de linguagem tem como 

instância abalizadora a interlocução – que define, fundamentalmente, os procedimentos 

estilísticos –, visto que é para o outro que se orienta o discurso e esse outro se insere, 

inevitavelmente, no momento de produção verbal (GERALDI, 1997).  

Referimo-nos, na realidade, ao dialogismo – ou ao “entrecruzamento das 

múltiplas verdades sociais” (FARACO, 2009, p. 62) – como categoria fundante das relações 

intersubjetivas, de constituição do sujeito, da linguagem, da dinâmica responsiva existente 

entre os enunciados. Com efeito, como categoria fundamental da condição humana e da 

heterogeneidade do sujeito.  

Nesse sentido, a fim de compreender as posições de sujeito expressas em forma de 

enunciados, devemos considerar a língua em sua complexidade, no uso concreto por meio do 

qual se pode vislumbrar a relação entre língua e vida, bem como posicionamentos, valores, 

tensões. Significa, ainda, dedicar interesse sobre o processo de interação verbal/social e 

compreendê-lo enquanto fenômeno que não se reduz nem a um sistema de formas linguísticas 

isoladas nem a uma expressão livre do sujeito falante. 

Pelo caminho trilhado, podemos afirmar que a concepção sobre a qual 

discorremos se assenta, fundamentalmente, em três pilares: na unicidade do ser, na questão da 

alteridade e no eixo valorativo. Esta pesquisa ancora-se, portanto, na concepção dialógica da 

linguagem, segundo a qual por meio do material sígnico o sujeito se constitui e constitui o 

outro, em movimento de (re)construção permanente da própria linguagem.  

                                                             
1 No sentido bakhtiniano, referimo-nos aos valores, aos tons volitivos. 
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3.2 NOTAS SOBRE RELAÇÕES DIALÓGICAS  

 

 

Sendo acontecimento da/na vida, acontecimento de interação verbal, o diálogo – 

categoria essencial nas discussões do Círculo – constitui todo enunciado, todo projeto 

discursivo, institui todo o funcionamento da linguagem. De acordo com essa orientação, 

percebemos palavras de outros em meio as nossas palavras, em meio aos nossos discursos, 

entretanto, quando assimiladas, revestem-se de nossa compreensão e de nossa avaliação 

(BAKHTIN, 2008). Vivemos em um mundo de palavras dos outros e estabelecemos com 

esses um diálogo infindável. Nesse processo, algumas palavras são rejeitadas, outras, 

incorporadas. 

A concepção de diálogo remete a uma profusão de significados, pois o termo pode 

ser associado, facilmente, à interação face a face, ou seja, aos turnos de fala imediatos, a uma 

forma composicional ou mesmo pode remeter à ideia de consenso, de solução, de acordo. 

Embora possa abranger tais acepções, não se pode reduzi-las a uma simples equiparação 

semântica. O conceito de dialogismo – neste trabalho – está sendo compreendido, 

fundamentalmente, em referência ao campo do discurso, campo da língua viva, concreta, 

complexa e multifacetada (BAKHTIN, 2008). Trata-se, pelo exposto, de um conceito que 

perpassa todos os demais, sendo um princípio unificador da rede teórica que aqui tecemos. 

Por estar interligado às ações dos sujeitos, o diálogo decorre de um movimento 

intersubjetivo. Nesse sentido, a imagem descrita por Geraldi (2005b, p. 17) pode nos oferecer 

uma melhor noção do que sejam as relações dialógicas: 

 

 

relações sociohistóricas, sobrecarregadas de condições de seu exercício, 
estando os interlocutores condicionados pelo caráter destes encontros que, 

não obstante suas determinações, são lugares e tempos de construção de 

novas condições.  

 

 

Não devem ser reduzidas, portanto, a relações puramente mecânicas. Pelo 

contrário, por serem sócio-históricas – vale a ênfase de que também não ocorrem no vazio, 

mas se apresentam em continuidade e descontinuidade, mostram-se mesmo em seu caráter de 
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elo, de ponto de intersecção entre os já-ditos e os ainda não-ditos –, essas tonalidades 

dialógicas pressupõem, necessariamente, sujeitos ativos que criam e que preenchem o dado, 

na língua, de algo novo, de um “sopro vivificador”, sempre a partir de um horizonte de 

possibilidades. Elas não existem entre os elementos linguísticos em um enfoque 

exclusivamente no nível do sistema, da forma, visto que não promove confronto entre 

enunciados integrais, sobrecarregados de valores. Entre orações não há relações de sentido, 

destacam-se apenas, neste caso, as especificidades sintáticas, gramaticais, normativas.  

Interessa-nos, antes, situar uma análise no campo da vida, considerando 

prioritariamente os aspectos que normalmente são abstraídos em uma orientação estruturalista 

ou unicamente subjetivista. Ou seja, importa-nos a interação verbal, a linguagem em contato 

com a comunicação mais ampla, o lugar por excelência da linguagem (no sentido aqui 

empregado), o que seria, recorrendo ao próprio Bakhtin (2008, p. 211), “condições de vida 

autêntica da palavra”. Nessas condições, as relações dialógicas são capazes de personificar o 

enunciado a que respondem ou que antecipam: 

 

 

As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às concreto-

semânticas, que por si mesmas carecem de momento dialógico. Devem-se 

personificar-se na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em 
posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem para que entre eles 

possam surgir relações dialógicas (BAKHTIN, 2008, p. 209). 

 

 

Essa noção de dialogismo remete, necessariamente, ao que entendemos sobre 

enunciado
1
. Conforme a perspectiva bakhtiniana, os enunciados não são isolados, pois, sendo 

elo da comunicação verbal, implicam enunciados que o antecederam e os enunciados futuros. 

A dialogicidade comporta juízos de valor materializados em enunciados os quais são postos 

em contato. Estes devem ser analisados dentro dessa cadeia discursiva, no fluxo da história. 

Todas as formas de expressões verbais figuram, em decorrência, respostas, e todas entram em 

diálogo, integrando uma grande discussão ideológico-cultural: refuta-se, amplia-se, confirma-

se ou se antecipa alguma informação (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006). 

Nesses embates dialógicos, vislumbramos posições integrais, pontos de vistas, 

relações valorativas, axiológicas, porque o sujeito imprime determinada orientação 

responsivo-axiológica, ou simplesmente uma voz social, que é “portadora de uma série de 

                                                             
1 No capítulo metodológico, discutimos especificamente a noção de enunciado que abaliza este trabalho. 
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pontos de vista e apreciações” (BAKHTIN, 2008, p. 219). Mas isso somente é possível 

quando analisamos o enunciado na situação onde ocorre a interação verbal, no horizonte 

social que o engendrou. Apenas dessa maneira podemos dizer que o enunciado estabelece 

com outros forças dialógicas, relações entre índices sociais de valor. À parte dessa vinculação 

social, analisamos tão-somente a forma, privilegiando regularidades linguísticas. 

Além disso, sempre que falamos respondemos a outros enunciados, aos já ditos e 

aos ainda não ditos. Os enunciados mantêm entre si contatos discursivos de diferentes níveis e 

matizes, envolvendo, portanto, relações de sentido, o que nos impele a dizer que – em alguma 

medida – os “sentidos materializados não podem estar lado a lado como dois objetos: devem 

tocar-se internamente, ou seja, entrar em relação semântica” (BAKHTIN, 2008, p. 216). Para 

isso, é necessário – conforme ressalvamos – que exista posicionamento, pois, ao enunciar, 

assinamos um lugar e nos confrontamos com valores. Trata-se de um entrecruzamento de 

verdades sociais, de forças de sentido, encontro de dizeres ora contraditórios, ora harmônicos, 

permanentemente tensionados. 

Seguindo esse pensamento, o enunciado, na cadeia de comunicação verbal, 

constitui-se pela alternância de sujeitos, pela alternância de posições valorativas. Precisa 

ganhar autoria, deve expressar uma visão de mundo – diante da qual se pode reagir, discordar, 

rejeitar certo posicionamento –, necessita revelar o juízo axiológico de um sujeito. Os 

enunciados mantêm entre si relações de ordem vária (acordo, questionamento, objeção) 

quando ganham autor, isto é, quando encerram um posicionamento, materializam posições de 

sujeito. Em outras palavras, o “acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira 

essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” 

(BAKHTIN, 2003, p. 311). Isso significa dizer que o texto apenas tem vida quando em 

contato com outros textos, mesmo quando distantes no tempo e no espaço. 

Descobre-se, por conseguinte, convergência de sentidos a partir das relações entre 

enunciados integrais, entre posições valorativas. Por essa razão, Bakhtin (2008) ressalta que 

não podem ser confundidas com abstrações linguísticas, pois estas são desprovidas de valor, 

do elemento responsável pela coloração axiológica. Bastam-se a si mesma, não se relacionam 

com outras réplicas. Não constituem, pois, um elo no fluxo da dialogicidade ininterrupta. 

Sempre se referindo ao dialogismo de forma metafórica, Faraco (2009) chega a 

afirmar, algumas vezes, que o dialogismo seria a “interação essencial e axiologicamente 

tensa”. Dessa forma, entrevemos posições integrais, sujeitos concretos que se (re)constroem 

continuamente nas mais variadas relações nas quais se engajam. Pontos de vista se cruzam em 

uma mesma voz social, fazendo coexistir verdades múltiplas do humano. 
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De acordo com Bakhtin (2003), a palavra – aqui podemos dizer “enunciado” – é 

indissociável do que ele chama de convívio dialógico. A palavra mantém, por assim dizer, 

laços de fraternidade com outras que servem de elos da comunicação humano-discursiva: 

qualquer “palavra permanece no diálogo contínuo, no qual ela será ouvida, respondida e 

reapreciada” (BAKHTIN, 2003, p. 356). O enunciado, portanto, comporta uma posição 

semântica de sujeito e tem, por conseguinte, centro de valores, um determinado ponto de vista 

social, uma valoração. 

 

 

3.2.1 Do discurso de outrem 

 

 

Uma das formas de relações dialógicas é a apropriação do discurso de outrem. 

Isso porque, sob qualquer nível de análise, nossas palavras comportam uma certa direção 

ideológica, visto que elas não provêm do dicionário, mas, conforme Bakhtin (1990), dos 

lábios dos outros. Nas circunstâncias da vida, estamos – a todo momento – manipulando a 

palavra alheia, embora a ideia de “manipulação” não tenha caráter negativo, tal qual se atribui 

comumente a esse signo (PONZIO, 2009). 

A palavra tem, portanto, duas direções. Refere-se ao próprio objeto temático e, 

simultaneamente, expressa um ponto de vista em relação a ele. Por esse motivo, podemos 

afirmar que essa “manipulação” não se faz, de modo algum, mecanicamente nem o faz a partir 

de um material morto. Pelo contrário, tal procedimento se realiza, antes de tudo,  

 

 

como palavra viva, que renova a própria manipulação, e com a qual tem que 

estar relacionada, prevendo e prevenindo suas possibilidades de retroação, de 

resistência, de recusa ou de eliminação de novos sentidos que lhe são 
atribuídos e que a instrumentalizam (PONZIO, 2009, p. 103).   

 

 

Sempre que manipulamos o dizer de outrem, imprimimos determinada carga 

emotiva, valorativa, uma apreciação axiológica. Nessa tomada de posição – tendo em vista 

que isso ocorre no processo de revozeamento –, construímos, ao mesmo tempo, um projeto 

discursivo, mas também o comentamos e o analisamos. Incidimos sobre o enunciado, dessa 
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maneira, uma perspectiva volitivo-axiológica, e, a partir dela, identificamos polemizações, 

concordâncias, dissonâncias, refutações, entrecruzamentos de dizeres.  

Na voz de Bakhtin (2008, p. 223), 

 

 

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 de nossas 
próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas. 

 

 

Nossos dizeres são povoados por discursos alheios materializados em distintos 

matizes. Os enunciados trazem apreciações de outrem: são sobrecarregados de história, de 

vida, de sentido. Nesse caminho teórico, são acontecimentos únicos que (des)velam um 

acento de valor. 

Tais considerações são possíveis porque, segundo Bakhtin/Volochinov (2006), 

todos os recursos sintáticos que utilizamos não devem ser, de modo algum, “divorciados” das 

questões ideológicas. As ideologias integram o enunciado e não a oração gramatical. Por isso, 

análises que contemplem essas dimensões precisam situar sempre o enunciado no contexto 

real, dotando de autonomia os sujeitos falantes. 

O discurso de outrem não pode ser considerado, em nenhuma hipótese, mera 

reprodução ou remissão a outro sujeito e, consequentemente, a outro tempo, espaço e a outra 

vontade discursiva. Concebido como uma unidade integral cujas visões de mundo ficam 

explícitas, o discurso de outrem, quando revestido de nova entonação, afasta-se da ideia de 

cópia, transcrição, simples alusão. Em tal relação, o sujeito-enunciador demonstra uma 

posição ativa diante de um mundo valorado. O sujeito elabora, dessa maneira, formas de 

apreensão da palavra alheia, conservando – embora parcialmente – a autonomia do discurso 

de outrem. 

Consiste, na verdade, em um movimento ativo de enunciação, uma vez que a 

escolha por um modo – dentre tantos – de assimilar o enunciado de outrem concretiza a 

posição valorativa do enunciador, seja no plano sintático, seja no temático. Temos, destarte, o 

“fenômeno da reação da palavra à palavra” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 151). 

Nesse caminho, tudo o que se diz tem uma importância muito grande porque 

revela o que é ideologicamente significativo. Antes, vale a ressalva, “aquele que apreende a 

enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio 
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de palavras anteriores” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 154). Esse posicionamento 

ratifica a nossa discussão: ainda que seja constituído de dizeres anteriores, o sujeito retoma 

discursos outros com alguma finalidade que não é, mesmo na dita “reprodução literal”, isenta 

de qualquer valor apreciativo. As estratégias de que se utiliza o sujeito-enunciador 

representam a orientação ativa do falante, sua compreensão responsiva.   

O dialogismo se assenta, portanto, no fato de que a palavra se dirige a alguém e 

busca sempre – pois é sua condição de existência – uma resposta. Vale, ainda, fazer um 

esclarecimento: a resposta não deve ser compreendida, sob esse enfoque teórico, como uma 

reação mecânica.  

Na elaboração do discurso, o destinatário aparece, inevitavelmente, porque é um 

contemporâneo do contexto do enunciador, um parceiro da interação sem o qual não há razão 

em enunciar. Ele marca subjetivamente o discurso, além de integrá-lo. Qualquer enunciado 

mostra-se, pois, um objeto tenso de discursos de outrem; afinal, o “discurso nasce no diálogo 

como sua réplica viva, forma-se na mútua orientação dialógica do discurso de outrem no 

interior do objeto” (BAKHTIN, 1990, p. 86). 

Tudo isso parece ter ainda mais importância quando refletimos sobre nossa própria 

constituição enquanto sujeitos falantes, seres de linguagem. Não podemos negar a relação 

alteritária constitutiva de qualquer ser humano: 

 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 

exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com 

a sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu 
tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as 

formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo 

(BAKHTIN, 2003, p. 374). 

 

 

As considerações acerca das relações dialógicas nos permitem entrever o quanto 

nossa vida é constituída pelo olhar, pela palavra, pelos julgamentos dos outros. O enunciado, 

esteja servindo às representações literárias, esteja a serviço das múltiplas práticas de 

linguagem da vida corrente, deriva de uma luta de consciências ideologicamente constituídas.  

Não se pode ignorar a importância dos dizeres – formadores de estágios da 

interação verbal infinda – que circulam na sociedade, pois muitos deles, em algumas ocasiões, 

assimilamos, reelaboramos, e, em outras, simplesmente os rejeitamos. 
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3.3 NOTAS SOBRE POSICIONAMENTOS AXIOLÓGICOS 

 

 

Se entendermos, tal como formulou Bakhtin (2003), toda atitude humana como 

um gesto responsivo, um posicionamento diante do mundo valorado e, portanto, de tantos 

outros enunciados, devemos compreender aqui posicionamento axiológico
1
 como um ato 

discursivo, sempre valorado, diante dos fatos no mundo. A fim de compreender de que 

maneira essa valoração emana das cartas argumentativas analisadas, recorremos aos conceitos 

bakhtinianos de compreensão responsiva e de vozes sociais para definir o que chamamos, 

nesta pesquisa, de posicionamento axiológico. De acordo com Bakhtin (2003), em cada ato 

sentimos um “sabor axiológico” pelo caráter emotivo-volitivo de todas as palavras. 

As análises realizadas por Bakhtin (2003, 2008) sobre o romance nos fornecem 

subsídios para pensar a criação verbal nos mais diferentes domínios da atividade humana. 

Como ele sugere, diferentes refrações ou pontos de vista se cruzam nos textos, forças vivas 

são sentidas, avaliações sociais opostas se coadunam em um mesmo espaço discursivo.  

Se a atitude humana, de acordo com o referido pensador, deve ser lida como um 

texto em potencial e pode ser compreendida, em determinado contexto dialógico, como uma 

réplica, ou ainda, uma posição semântica (no sentido bakhtiniano), podemos, por conseguinte, 

analisar os textos como respostas, como posicionamentos humanos, afinal “viver significa 

ocupar uma posição axiológica em cada momento da vida, significa firmar-se 

axiologicamente” (BAKHTIN, 2003, p. 174).  

A responsividade, para o pensamento bakhtiniano, quer dizer “compreensão”, 

“réplica”. A compreensão responsiva tem caráter ativo, seja materializada verbalmente, seja 

concretizada ao se executar qualquer ação. Esse ativismo, também sob essa ótica, decorre 

justamente do fato de o ouvinte se posicionar frente aos enunciados anteriores. O ouvinte 

entra em diálogo com o outro, torna-se falante e sua resposta também vai ao encontro de 

outras respostas, suscita, por assim dizer, contrapalavras. Quando falamos em atitude 

responsiva, não esperamos uma dublagem, uma cópia, ou um simples reflexo daquilo que foi 

lido ou ouvido, mas de uma resposta – sempre por ser essa a natureza – ativa e que, portanto, 

apresenta um outro sentido diante do vivenciado. O gesto responsivo sempre se faz a partir de 

                                                             
1
 Assim como outros conceitos bakhtinianos, “posicionamento axiológico” também não aparece completamente 

definido e acabado teoricamente. A leitura do conceito resultou de uma articulação dialógica do conjunto de 

escritos de Bakhtin.  
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um novo plano axiológico o qual exige uma nova enformação volitiva, uma outra diretriz 

valorativa. 

O ato axiológico produz, igualmente, uma determinada visão sobre o existir 

humano, sobre sua relação com o outro, com os discursos, com o mundo semiotizado. Esse 

ato é desvelador de uma tensão ético-cognitiva, em uma “orientação semântica da vida em 

andamento” (BAKHTIN, 2003, p. 183 [grifo do autor]). 

Nesse sentido, toda expressão verbal constitui uma resposta a outros enunciados. 

Até mesmo o enunciado que, composicionalmente, seja monológico, não pode deixar de 

responder a outro, tocando sempre outros fios da rede dialógica.  A atitude ativamente 

responsiva e as tensões dialógicas estão indissociavelmente ligadas e constituem um elo da 

comunicação humana. Mas a atitude responsiva se faz sempre de um determinado lugar, por 

isso dizemos que a compreensão é valorada. Enunciamos de um lugar único no mundo – o 

fato do não-álibi no Ser (BAKHTIN, 2010) –, nossos processos de construção de identidades 

e nossos percursos de leituras são diferentes, os enunciados se preenchem de tom devido à 

ação de sujeitos historicamente situados: “respondemos axiologicamente a cada manifestação 

daqueles que nos rodeiam” (BAKHTIN, 2003, p. 3). 

Importante destacar a questão axiológica, apesar da indissociabilidade com a 

compreensão responsiva. As axiologias têm a ver com o que Bakhtin (2003) destaca sobre um 

dos traços do enunciado: a relação volitivo-emocional do autor com o seu projeto discursivo. 

Para ele, todo enunciado se reveste de uma dimensão avaliativa – também designada, ao 

longo de sua obra, tom, axiologia, acento de valor –, sendo condição de existência do próprio 

enunciado. 

Sentimos essa dimensão axiológica pela posição responsiva assumida pelo 

enunciador, o que se faz sempre frente a um mundo já valorado. Faraco (2009, p. 74) diria, a 

esse respeito, que “falamos sempre numa atmosfera social saturada de valorações”, porque o 

enunciador responde de um determinado lugar, em um dado contexto semântico-axiológico, 

assinando sua posição ativa, expressando um juízo de valor. Essa apreciação, contudo, não 

pode ser descolada do horizonte social em que o enunciado é articulado, onde circula e no 

qual é recebido, vez que a valoração se situa entre o verbal e o não-verbal. Muitas vezes, as 

apreciações valorativas são presumidas, por isso 

 

 

usualmente não são enunciadas: elas estão na carne e sangue de todos os 

representantes deste grupo; elas organizam o comportamento e as ações; elas 
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se fundiram, por assim dizer, com os objetos e fenômenos aos quais elas 

correspondem, e por essa razão elas não necessitam de uma formulação 

verbal especial (VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d, p. 7)
1
. 

 

 

Esse ato tem, de acordo com o Círculo, validade semântica especial, por conter 

pontos de vista e por determinar, em parte, uma posição responsiva de outrem.  Porém, para o 

empreendimento que pretendemos desenvolver, concebemos que seja indissociável da noção 

de valor, afinal  

 

 

todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 

do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 

mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com 
os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, 

polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte) 

(BAKHTIN, 2003, p. 272).  

 

 

Apenas se pode ocupar uma posição responsivo-axiológica em relação a um 

enunciado pleno e vivo, o qual suscita réplicas e entra em diálogo com outras réplicas 

anteriores, além de polemizar com dizeres futuros. Dessa forma, todo enunciado, 

compreendido em sua plenitude viva, tem natureza ativa, criadora e amplia a discussão. Entra 

no jogo dialógico – constitutivo de todo e qualquer dizer –, provocando outras posições 

semânticas as quais se revelam sempre em resposta a outros dizeres, porque a compreensão, 

como diz Bakhtin (2003), é prenhe de resposta. Ou seja, faz com que o ouvinte, cedo ou tarde, 

assuma um ponto de vista, um lugar socioideológico e, a partir desse lugar, torne-se falante. 

Os graus de ativismo, também segundo seus escritos, variam quanto à densidade da 

compreensão e quanto à forma que essa voz assume. 

Ainda que fragmentário ou breve, o enunciado possui fronteiras – uma condição 

inescapável – que são definidas em relação ao outro a quem será passada a palavra. Essa certa 

conclusibilidade é necessária para que provoque no outro uma vontade de dizer, exprimindo 

uma posição axiológica, capaz de revelar sua relação de valor com o seu entorno cultural, com 

o mundo no qual está imerso, com os fios dialógicos que permeiam a consciência, e todas as 

formas de enunciar, em suas variadas formas composicionais. Tal conclusibilidade permite a 

                                                             
1 Texto publicado originalmente em 1926. Utilizamos a tradução realizada, com fins didáticos, por Faraco e 

Tezza.  
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atribuição de sentido, pois, sem o dixi conclusivo que indica o acabamento, não se pode 

responder, não se pode emitir um juízo de valor. Apenas em relação a um enunciado 

relativamente acabado, concluído momentaneamente, pode-se assumir uma posição 

ideológico-responsiva, do qual se pode também emergir vozes sociais – às vezes, bem 

distantes. 

Em outras palavras, concebemos toda expressão verbal uma resposta a enunciados 

anteriores, mantendo o elo da cadeia histórico-cultural da discursividade. Toda compreensão, 

sob essa perspectiva, para ser considerada plena, real, concreta, atravessada por pulsões 

dialógicas, é ativamente responsiva. Nesse dizer, concentram-se vozes de toda ordem, vozes 

consonantes e dissonantes. Nenhum sujeito, por conseguinte, dubla o pensamento ou a fala de 

outrem com que entra em diálogo, mas amplia o dizer, preenchendo-o de sentido em função 

de seu horizonte apreciativo, em razão de seu lugar único e insubstituível. Sendo ativo e sendo 

elaborado em uma instância singular, como o é todo evento de interação, o sujeito define sua 

voz diante de tantas outras vozes, no plurilinguismo social, nas comovisões de linguagem. 

Nessa relação de alteridade, o sujeito também se singulariza, torna-se único, diferencia-se dos 

outros seres de linguagem, que se movimentam em um universo semiotizado. 

Considerado esse caráter simbólico, pensamos que, por usarmos palavras que 

refletem refratadamente, ainda que exista, em uma dada situação, uma “reprodução” de um 

dizer alheio, essa enunciação passa a ser completamente nova, além de manter o fluxo da 

história, porque o contexto axiológico já é outro. Nesse contexto, ouvimos vozes sociais que 

irão apoiar ou distanciar-se do dizer “reproduzido”. Bakhtin (2003) insiste nesse ponto porque 

– com isso também concordamos – não existe o adão mítico responsável pela primeira palavra 

ainda desacreditada que rompeu o silêncio do mundo.  

Essa resposta refere-se à possibilidade de travar diálogos, pontos de dissonâncias 

e convergências em uma mesma esfera discursivo-ideológica, de modo mais específico a 

respeito de um determinado assunto ou tópico de interesse. Isso significa dizer que, mesmo 

que isso não seja uma atitude completamente consciente, buscamos apoio nos ditos 

precedentes, rejeitamo-los, ou concordamos e ampliamos a discussão, ou continuamos o 

simpósio universal
1
. 

Resumidamente, o enunciado é, segundo nossa leitura, um ato responsivo. 

Posicionamento axiológico seria, pois, a concretização de uma resposta (no sentido mais 

                                                             
1 O simpósio universal a que se refere, incontáveis vezes, Bakhtin (2003) é o fluxo infindável das relações 

dialógicas as quais entram em contato por meio de elos – cada enunciado proferido – da comunicação humana. 

Por esse simpósio, nenhum sentido morre ou pelo menos tem a possibilidade de ter seu festejo de renovação, 

como acontece com as grandes obras literárias. 



58 

 

amplo do termo) capaz de se distinguir das muitas vozes sociais que estão em permanente 

embate dialógico e ideológico. Mesmo que se tente abafar essa luta contínua entre visões de 

mundo em conflito, por mais que o enunciado se revista de uma monologicidade, ele não pode 

deixar de tocar outros fios da rede complexa, dinâmica e dialogicamente viva. Porque “ainda 

que essa responsividade não tenha adquirido uma nítida expressão externa: ela irá manifestar-

se na tonalidade do sentido, na tonalidade da expressão, na tonalidade do estilo, nos matizes 

mais sutis da composição” (BAKHTIN, 2003, p. 298). Ou melhor, voltando-nos para mais 

uma de tantas metáforas bakhtinianas, “o próprio objeto do seu discurso se torna 

inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de interlocutores imediatos [...]” 

(BAKHTIN, 2003, p. 300). 

Defendemos, pois, que o mundo é permeado por contrapalavras, trazendo nessa 

noção, portanto, o entendimento segundo o qual toda criação verbal é sempre resposta, é uma 

reação verbal que, nesses moldes, não se confunde com um ato mecânico behaviorista. Está 

no princípio da resposta aquilo que compreende, que possibilita sentidos, que dota de valor. A 

réplica, afastada de uma sensação automática, seria um ato humano que se interliga ao fluxo 

dialógico. 

Vale retomar que o ato avaliativo-axiológico é parte constitutiva da compreensão. 

Isso significa dizer que, em primeiro lugar, não é possível dissociá-las e, em segundo, o 

sujeito que compreende realiza uma enformação volitiva sobre o “objeto”, ou seja, 

compreende valorativamente, a partir de seu centro de valores, de suas apreciações.  

Essa posição é depreendida pelo caráter ativo da forma: “a significação dos 

enunciados tem sempre uma dimensão avaliativa, expressa sempre um posicionamento social 

valorativo” (FARACO, 2009, p. 47). 

 

 

3.3.1 Das vozes sociais  

 

 

Denominamos “vozes sociais” os posicionamentos que são construídos ou 

expressos no enunciado. Conforme o entendimento bakhtiniano, todo enunciado/discurso 

responde a outros enunciados e integram, dessa forma, um elo na cadeia discursivo-histórica. 

Em outras palavras, significa compreender o discurso como uma postura ativa do sujeito 

frente aos discursos e ao mundo.  
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Em assim sendo, são vozes sociais todas as posições socioaxiológicas expressas 

por meio do discurso. Com efeito, dizemos que os discursos se mostram em permanente 

estado de tensão dialógica e fazem parte de uma cadeia de responsividade. Os ditos são 

motivados por palavras anteriores e acabam por orientar, motivar outras respostas, as quais se 

vinculam a esses dizeres, formando esse complexo elo dialógico. 

Para construir um posicionamento axiológico, o sujeito deve recorrer a vozes 

sociais, as quais são tidas como visões de mundo que dialogam, discordam, ou ainda que são 

silenciadas, desde que expressem valores. Nesse embate, as vozes entram em relações 

dialógicas, em relações que se situam no campo da vida, na eventicidade, no movimento 

semântico do ato, e que, por isso mesmo, somente são possíveis entre enunciados integrais, 

entre posições de sujeitos. Trata-se, portanto, de uma voz imiscível e integral. Essa posição 

dialógica se define em relação, inclusive, às próprias atitudes. 

Devemos, sobretudo, conhecer o contexto sócio-histórico que motiva a 

heterodiscursividade própria da linguagem, compreender, portanto, as vozes atritadas que 

fazem ecoar determinadas disposições ideológicas. Isso tem a ver, inclusive, com a concepção 

da linguagem sobre a qual fizemos algumas considerações iniciais. Para Bakhtin (1990), 

existe uma espécie de centro galileano que oferece um caráter sempre mutante do sistema 

simbólico. Como ele mesmo diz, isso permite à língua a não repetitividade, comungando, 

pois, da diversidade heteroglóssica da linguagem. Sai, também, dos extremos ptolomaicos, de 

uma possível hegemonia linguística que omite ou tenta esconder a multiformidade dos 

discursos que integram o sistema linguístico-discursivo. 

Aceitamos a réplica bakhtiniana segundo a qual a palavra vai à palavra, direciona-

se dialogicamente para um sujeito histórico e social, que é cheio de discursos anteriores, os 

quais o constituem e permitem a ele uma contrapalavra, esta marcada por suas valorações 

sociais. Ou seja, o sujeito a que nos referimos é aquele cuja consciência imiscível revela uma 

consciência sócio-ideológica, que se forma na interação tensamente dialógica com outras 

consciências constitutivamente sociais. Trata-se de pensar que essas vozes emergem das 

muitas relações intersubjetivas tornadas sujeitos com pontos de vista integrais, ponto de vista 

que singulariza o indivíduo enquanto ser social, falante e expressivo. 

Esse encontro sociocultural de vozes nos permite visualizar a dinâmica da 

linguagem. Bakhtin, em vários escritos, retoma que o lugar de excelência da palavra é o 

campo da vida no qual vozes se tocam, entrecruzam-se permanentemente. Segundo ele, é no 

plurilinguismo que o enunciado toma corpo e vive. Nesse contexto, pode-se dizer, 

metaforicamente, que o enunciado constitui uma unidade orgânica que se vincula às raízes 
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que nutrem a vida do discurso. Todas as reflexões do teórico russo convergem para o 

princípio fundador de sua concepção de linguagem: o dialogismo. Nessas investigações, 

portanto, Bakhtin (1990, 2003, 2008) fala sempre sobre os discursos que se sobrepõem, que se 

misturam e que aparecem materializados em uma voz, portadora de visões de mundo. 

Essas vozes fazem parte do indivíduo que se constitui nas relações sociais nas 

quais se engaja. Ele se forma nessa imersão heteroglóssica da linguagem, pois ela está 

carregada de valores, de discursos outros, de cosmovisões de linguagem. O processo de 

constituição é, portanto, bastante heterogêneo e evidencia a natureza, ao mesmo tempo, 

dialógica, responsiva e inacabada do ser. Em outras palavras, o sujeito sempre responde e se 

orienta para outros dizeres, estes também, por sua vez, propulsarão outras contrapalavras. Por 

isso se diz que sua imanência é dialógica, porque ele vive entrando em diálogos – sejam eles 

de acordo, de desacordo, de apoio, de ampliação de alguma informação, de refutação de um 

posicionamento. Justamente porque se envolve nas muitas situações enunciativas, o sujeito se 

forma e se reconstrói continuamente em razão de seu caráter inacabado. A consciência, 

portanto, não se apresenta como um fato totalmente determinado, fechado, concluído. As 

diferentes interações provocarão, certamente, ressonâncias ideológicas, ainda que sejam 

apenas para consolidar as visões de mundo que a compõem. 

Bakhtin/Volochinov (2006) também explicam o que seria o signo e qual a 

importância deste em qualquer sociedade. Consoante a discussão, o signo representa um 

determinado significado e este vem carregado de valores, de ideologias. Depende, entretanto, 

de um contexto cultural, pois somente em um lugar específico depreendemos o significado. O 

signo reflete e refrata. Isto é, ao mesmo tempo em que diz uma realidade, cria uma outra. A 

refração também é responsável por pontos de vista. A partir de uma perspectiva, observamos 

diferentes olhares sobre um mesmo objeto.  

Não é possível significar sem refratar, porque todos os sentidos construídos são 

marcados “pela diversidade de experiências dos grupos humanos, com suas inúmeras 

contradições e confrontos de valorações e interesses sociais” (FARACO, 2009, p. 51). Os 

quadros axiológicos, constituídos nas diversidades de experiências humanas – como prefere 

Faraco (2009) –, emolduram, direcionam, orientam em certa medida as valorações atribuídas 

a determinados eventos, dadas situações, certos atos. Nesses quadros, também chocam-se 

interesses, entrecruzam-se intenções, sentidos contraditórios coexistem, porque, se avaliarmos 

a questão mais detidamente, evidenciamos que a “dinâmica da história, em sua diversidade e 

complexidade, faz cada grupo humano, em cada época, recobrir o mundo com diferentes 
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axiologias, porque são diferentes e múltiplas as experiências que nela se dão” (FARACO, 

2009, p. 52). 

A refração depende, pois, além da situação enunciativa em que a valoração ocorre, 

da voz social que a ancora. Trata-se de, ao enunciar, assumir uma posição responsiva a qual se 

aporta em um tempo e um espaço. Singular, irrepetível, único, todo o dito se concretiza por 

meio do enunciado que comporta forças conflitantes, forças valorativas em contenda, forças 

que expressam sentidos. Pelo enunciado, os sujeitos da interação verbal materializam seus 

valores, suas relações, suas experiências adquiridas no mundo da vida. De outro modo, “O 

ponto de vista, o contexto situacional, e a perspectiva prático-valorativa estão determinados 

socialmente: o ideológico, que coincide com signicidade, é um produto inteiramente social” 

(PONZIO, 2009, p. 109). 

Para perceber esses valores culturais, é preciso manter a vinculação ao contexto 

específico no qual as ações são realizadas e vividas. Esses fios valorativos devem estar, 

portanto, integrados à cultura porque somente nela a consciência, de fato, abarca e permeia o 

contexto singular e único em que as valorações emergem. Cada sujeito assume uma posição, 

uma atitude emotivo-volitiva diante de um mundo valorado.   

Cada palavra dita tem uma forte orientação ideológica. Apesar da ubiquidade 

social, ela se preenche de valores específicos às esferas nas quais circulam. Isso porque  

 

 

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 

vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a 
partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios (VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d, p. 

42). 

 

 

Pode-se dizer também, então, que a história se inscreve na palavra, ela traz marcas 

temporais, marcas de um processo de mudanças e de permanências, traz ecos de sua 

constituição. Vale retomar, pois, o caráter dinâmico, plástico, flexível do signo, uma vez que 

 

 

A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 

constantemente mutável de comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma 

consciência, a uma voz. Sua vida está na passagem de boca em boca, de um 
contexto para o outro, de um grupo social para o outro, de uma geração para 

outra. Nesse processo ela não perde o seu caminho nem pode libertar-se até 
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o fim do poder daqueles contextos concretos que integrou (BAKHTIN, 

2008, p. 232). 

 

 

 O posicionamento, conforme o que trilhamos, seria todas as vibrações sociais e 

efetivas que ouvimos dos enunciados. Ou seja, a posição axiológica seria um princípio ativo a 

partir do qual se vê o mundo. Sem a tensão necessária entre um eu e um tu, nenhum ato 

axiológico é possível. Esse posicionamento se constitui pelas vozes – as quais coexistem e 

vivem em permanente interação – que dão tonalidade valorativo-emocional, porque o sujeito 

compreende e responde do seu lugar, que é único e insubstituível.  

 Disso podemos dizer que não se pode separar os momentos da compreensão da 

avaliação. Na verdade, tais momentos se fundem, são simultâneos, sendo um ato integral e 

singular. Essa indissociabilidade decorre do fato de o sujeito enfocar qualquer evento “com 

sua visão de mundo já formada, de suas posições” (BAKHTIN, 2003, p. 378). Antes de ser 

um ato isolado e independente, a resposta é, na verdade, “a força essencial que participa da 

formação do discurso e, principalmente, da compreensão ativa, percebendo o discurso como 

oposição ou reforço e enriquecendo-o” (BAKHTIN, 1990, p. 89).  

Em todos os eventos da vida, então, entramos em relação com outros sujeitos, 

com julgamentos, com muitas apreciações e, por elas, formamos nossa consciência sócio-

ideológica, singularizando-se pela imiscibilidade, pela autonomia, pela unicidade do ser, pelo 

centro de valores, pelas construções que, intersubjetivamente, concretizamos por meio dos 

signos, pela refração que se materializa via sistemas semióticos, os quais são 

permanentemente atualizados, preenchidos de conteúdo semântico-axiológico, ideológico, 

valorativo. 

 Para finalizar, retomamos que a concepção dialógica da linguagem, a noção de 

relações dialógicas e o conceito de posicionamento axiológico, além dos desdobramentos 

sobre sujeito, sobre a constituição infindável de si, a relação social e os valores, foram 

articulados para compreender o nosso objeto de estudo – o processo de interlocução, tendo em 

vista o cronotopo a partir do qual o sujeito-enunciador escreve. As noções centrais sobre as 

quais discorremos estão, assim como tantos outros conceitos bakhtinianos, interrelacionadas e 

nos servem para compreender esses sujeitos que, vale lembrar, não falam, não escrevem, não 

leem os enunciados, em um vácuo social. Pelo contrário, esses sujeitos respondem – 

bakhtinianamente falando – a partir de um dado cronotopo. Deste espaço-tempo, podemos 

identificar valores, tons, tensões, relações de alteridade, construções valorativas. 
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 No capítulo a seguir, esclarecemos os pressupostos da abordagem metodológica 

que orientam o diálogo com os textos/enunciados/sujeitos-enunciadores, o modo como 

constituímos o corpus – estipulando critérios em função da perspectiva teórica – e a forma 

como dispusemos o percurso interpretativo.  
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A compreensão dos enunciados integrais e das relações dialógicas entre 

eles é de índole inevitavelmente dialógica (inclusive a compreensão do 
pesquisador de ciências humanas); o entendedor (inclusive o pesquisador) 

se torna participante do diálogo ainda que seja em um nível especial (em 

função da tendência da interpretação e da pesquisa).  
(BAKHTIN) 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Apontamos, neste capítulo, a abordagem metodológica que orienta/subjaz esta 

pesquisa e as peculiaridades decorrentes de tal escolha; na sequência, elencamos os critérios 

de seleção das cartas argumentativas (provas do PSV-2008 concedidas pela 

COMPERVE/UFRN) que constituem o corpus; logo após, com base nas leituras bakhtinianas, 

delimitamos a noção de enunciado, a unidade linguístico-discursiva de análise; e, por último, 

descrevemos os procedimentos analíticos. 

 

 

4.1 DA ABORDAGEM 

 

 

Inscrevemos esta pesquisa de natureza documental em uma abordagem 

qualitativo-interpretativista de perspectiva sociocultural (FREITAS, 2002, 2007; ROJO, 

2006) por estar em consonância com uma visão humanista da Linguística Aplicada (CELANI, 

1998; MOITA LOPES, 2004, 2006, 2009), área de conhecimento na qual se insere o presente 

estudo. 

Coerente com a nossa perspectiva teórica, a abordagem metodológica de perfil 

sociocultural concebe o sujeito construído no fluxo da história, na e pela linguagem, em 

permanente relação de alteridade. Ademais, pressupõe descrição, análise e interpretação por 

parte do pesquisador, que ocupa uma posição valorativa diante dos enunciados. Implica uma 

posição nem neutra, tampouco transparente
1
, não pela falta de rigor metodológico, mas 

porque, quando estamos lidando com o humano, os resultados acabam se definindo – em 

alguma medida – pelo lado da fronteira em que o pesquisador se situa. Dito de outro modo, 

porque estamos lidando com um sujeito que olha sempre a partir de um determinado “par de 

óculos” cultural. Além disso, o pesquisador, ao reproduzir a voz do outro com o qual dialoga, 

cria um texto emoldurador, isto é, um texto que avalia, que comenta, que valora o dizer desse 

outro. A investigação, sob esse entendimento, torna-se interrogação e diálogo. 

                                                             
1
 A ressalva de Amorim (2007) a esse respeito nos ajuda a compreender a assunção das especificidades desse 

tipo de pesquisa: “A ilusão de transparência a que se renuncia não deve porém ser confundida com uma renúncia 

à teoria e a todo trabalho de objetivação e conceitualização” (p. 12). 
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Imperativo também nos parece enfatizar que o “objeto” das Ciências Humanas é o 

homem social que se utiliza de textos para exprimir-se, é um ser falante e expressivo 

(BAKHTIN, 2003; FOUCAULT, 1999), um ser de linguagem e constitutivamente dialógico. 

Por isso, “o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, como 

sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento 

que se tem dele só pode ser dialógico” (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

Dentro desse paradigma metodológico e para a vertente da LA a que nos 

referimos, o imprevisível e o novo devem ser levados em consideração para a construção dos 

sentidos, porque são constitutivos das práticas reais de linguagem. Entretanto, quando 

apagados esses fatores, corre-se o risco de perder de vista as tramas, as redes, os fios que 

tecem o mundo dos sujeitos e que dão sentido ao elemento híbrido/mestiço/movente/nômade 

que é a linguagem – pelos seus atravessamentos sociais, políticos, históricos, ideológicos e 

pela sua natureza mediadora das práticas sociais e construtora de realidades (SIGNORINI, 

1998; MOITA LOPES, 2006, 2009).  

Ancorada em uma lógica das multiplicidades, essa orientação contribui “para a 

não reprodução, no âmbito específico da disciplina, de uma certa ordem institucionalizada de 

posições, crenças e valores hierarquizados” (SIGNORINI, 1998, p. 108). A atual “ordem” de 

produzir conhecimento está, assim, em conformidade com a ordem da não-reprodução de 

valores, uma vez que o campo de estudos da Linguística Aplicada segue um paradigma 

(talvez o mais apropriado seja a referência no plural: “paradigmas”) das Ciências Humanas 

bastante mestiço e nômade, segundo Moita Lopes (2006, 2009). Isto é, a sua configuração 

resulta de uma diversidade de metodologias, de teorias, e pressupõe, muitas vezes, percursos 

transdisciplinares – uma interação entre áreas de conhecimento (CELANI, 1998). 

Ressaltamos, ainda, que as configurações teórico-metodológicas esboçadas em determinada 

pesquisa “são articuladas a partir de um ponto de vista e de uma apreciação valorativa únicos 

sobre o objeto de investigação, em relação ao qual as configurações dos saberes ou teorias de 

referência constituem como que um excedente de visão” (ROJO, 2008, p. 74). 

A assunção dessa especificidade propicia ao pesquisador e ao pesquisado a 

possibilidade de ver como os saberes são construídos por uma posição valorativa, embora se 

tenha desenvolvido uma consciência de não-questionamento, como se tudo que fosse 

produzido no ambiente acadêmico fosse a verdade absoluta (MOYSÉS, GERALDI, 

COLLARES, 2002) e não uma das refrações possíveis do mundo da vida, visto que 

olhamos/avaliamos de uma posição exotópica – que é singular. Contrários a uma concepção 

de construção de saberes que se coloca transparente e independente do contexto sócio-
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histórico onde fora produzido, alguns linguistas aplicados da contemporaneidade vêm 

defendendo que 

 

 

uma produção de conhecimento que queira ser resposta, que queira ser 

responsiva, deve revelar um conhecimento construído de modo dialógico 

pois acontece sempre baseado na interação entre visões de mundo, entre 
saberes valorados, entre indivíduos que produzem textos nos quais se 

expressam as consciências tanto do analisado quanto do analista, tanto 

daquele que é tomado como objeto de estudo quanto daquele que teoriza  e 

compreende o objeto (ARCHANJO, 2008, p. 155). 

 

 

Seguindo essa orientação, percebemos a necessidade de uma postura crítica do 

pesquisador ante o objeto de estudo e a produção de conhecimento, reconhecendo que a 

construção de saberes somente é validada em referência a um regime de verdade. Tal postura 

é condizente com uma área de estudos auto-reflexiva – por estar em permanente 

questionamento e constituição – e com uma área que concebe cada nova análise uma 

redescrição da vida social, uma vez que toda atividade humana mediada pela linguagem é, por 

conseguinte, mediada por interesses, desejo, poder, axiologias (SIGNORINI, 1998; MOITA 

LOPES, 2006, 2009; BAKHTIN, 2003).  

 

 

4.2 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CARTAS ANALISADAS 

 

 

As cartas argumentativas (provas do PSV-2008) selecionadas para a análise fazem 

parte de um recorte realizado pela Comissão Permanente do Vestibular – 

COMPERVE/UFRN. Para compor tal recorte, segundo a Comissão, a primeira prova de cada 

pacote foi retirada e armazenada em um banco de dados, de modo que pudesse constituir uma 

amostragem significativa para pesquisas. 

Recolhidas as 200 provas, quantidade disponibilizada pela COMPERVE, os 

critérios elencados para a constituição do corpus foram:  

 

a) o interlocutor mais selecionado: notamos que o número de endereçamento para 

um determinado destinatário foi bastante elevado e isso se converteu, na pesquisa, em um 
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dado a ser avaliado.  Não podemos nem devemos, caso sejamos orientados por uma 

abordagem dialógico-bakhtiniana, silenciar o “coro” que ressoa nessa etapa importante de 

leitura. Por isso, as cartas que foram direcionadas ao interlocutor mais eleito (no caso, 

Walmor Erwin Belz) compuseram o recorte; 

 

b) a manutenção do processo interlocutivo: observamos a construção e a 

manutenção do processo interlocutivo, em razão de ser um elemento composicional da carta 

argumentativa e um recurso necessário à argumentação, ao convencimento. Também, a partir 

dos recursos linguístico-discursivos mobilizados, identificamos modos de intercâmbio social 

no limiar dos valores, das apreciações. Portanto, as que mantiveram a interlocução foram 

selecionadas; 

 

c) a realização de sorteio com os textos restantes: procedemos ao sorteio das 10 

provas – quantidade estipulada aleatoriamente – que comporiam o corpus da pesquisa. Com 

isso, não objetivamos selecionar casuisticamente os textos. Na verdade, esse tipo de 

procedimento configurou uma maneira de evitar um direcionamento maior na escolha dos 

textos a serem analisados. Tal estratégia contribuiu para que, na atitude dialógica com os 

enunciados, pudéssemos fugir de uma postura de caçadores apenas de vozes que estivessem a 

serviço dos objetivos, cuja abertura para compreender a palavra alheia parece inexistir. 

 

 

4.2 DA UNIDADE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DE ANÁLISE: O ENUNCIADO 

 

 

Na segunda parte do ensaio Os gêneros do discurso, Bakhtin (2003) retoma a 

discussão sobre a concepção de linguagem dominante no século XIX, apresentando Humbolt 

e Vossler como representantes do pensamento segundo o qual a linguagem resulta da criação 

individual do sujeito. Ainda que com proposições diferentes, para estes dois teóricos, 

prevalecia tão-somente a vontade discursiva do falante, a expressão espiritual do indivíduo. 

Ao ouvinte, quando levado em consideração, cabia o papel daquele que apenas compreende 

passivamente.  Nesse paradigma, portanto, o enunciado basta ao enunciador e ao seu próprio 

projeto de dizer, uma abordagem realizada do ponto de vista estritamente auto-objetiva. Em 

alguns casos, como Bakhtin observa na sequência, citando Saussure e seus seguidores, bem 
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como os behavioristas americanos e os seguidores de Vossler, o enunciado fora confundido 

com discurso oral. 

A partir das orientações bakhtinianas, também concebemos o enunciado como 

uma unidade real e concreta da comunicação discursiva que se realiza por meio da ação de 

sujeitos também concretos e sociais, sujeitos que têm funções ativas no processo de interação 

verbal. Assim, em tal perspectiva, a compreensão é sempre de natureza social, ativa, dialógica 

e criadora. O ouvinte não dubla o pensamento do outro com quem interage, mas objeta, 

concorda, completa, acrescenta ou corrige, por exemplo. 

O enunciado suscita resposta, responsividade, posicionamento, avaliação, juízo de 

valor, porque não se limita a relações estritamente linguísticas. Abrange a dimensão 

discursiva, tem história, cheira a contextos, tem interlocutores, mantém relações dialógicas 

distantes no tempo e no espaço, e é analisável somente no conjunto do todo
1
 acabado, por ser 

um acontecimento imanentemente social (VOLOSHINOV/BAJTIN, 1998). Caso ignoremos 

essas particularidades, estaremos reduzindo-o a relações abstrato-semânticas e, em 

decorrência, gramaticalizando-o. 

Arrancado dos fios que tecem o mundo da vida, o enunciado torna-se oração, 

passando ao nível da língua (como entendido na chamada Linguística Teórica). 

Diferentemente do primeiro, a oração é reiterável, idêntica a si mesma, de natureza 

monológica, desprovida de acentuação expressiva e não provoca atitude responsiva, porque, 

na vida, não respondemos a formas gramaticais, a abstrações. Somente respondemos àquilo 

que tem sentido. Diante disso, podemos afirmar que a oração é passível de fragmentação e 

análise isolada/“recortada” da situação comunicativa. 

 

 

4.2.1 Especificidades do enunciado 

 

 

A fim de esclarecer a noção de enunciado que orienta nossa discussão, 

apontaremos suas características distintivas.  Antes, porém, retomemos que o enunciado é 

                                                             
1 Precisamos lembrar que a referência à expressão todo acabado não consiste uma contradição teórica. Apesar 

de, em diferentes momentos, percebermos, na dialogicidade da arquitetônica bakhtiniana, a impossibilidade de 

acabamento do ser e da palavra viva, existe uma relatividade nisso que permite a expressão. Ademais, a 

flutuação terminológica própria dos escritos bakhtinianos justifica essa escolha: esse todo acabado equivale, em 

diversas situações, a enunciado, discurso, texto. Em qualquer caso, prevalece o forte vínculo entre enunciado e 

situação social, pois esta interfere na elaboração do projeto discursivo, sendo, portanto, sua parte constitutiva e 

indispensável para a construção de sentidos (RODRIGUES, 2001). 
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internamente dialógico, estabelecendo graus vários de dialogismo como um elo na cadeia 

discursiva: faz movimentos retrospectivos e prospectivos, ou melhor, institui ligação entre 

respostas anteriores e respostas que ainda serão suscitadas. Isso ocorre porque o enunciado
1
 é 

a materialização – concreta, nova, irrepetível, social e histórica – das posições de sujeitos.  

Os enunciados, dessa maneira, derivam de campos determinados da atividade 

humana e, em razão disso, refletem, ao mesmo tempo em que refratam, as condições 

específicas de cada esfera de produção, circulação e recepção. Também por esse motivo, 

destaca-se, aqui, um traço constitutivo do enunciado: tem visão típica de sujeito falante e de 

sujeito destinatário. 

Embora cada enunciado seja particular, este se constrói pelos sujeitos, na e com a 

história, além de revelar a dinâmica da linguagem e da sociedade. Nele, identificamos 

regularidades composicionais, estilísticas e temáticas decorrentes das regularidades das 

práticas sociais. Na verdade, como ressalta Rodrigues (2005, p. 164), vemos uma “tipificação 

social dos enunciados que apresentam certos traços (regularidades) comuns, que se 

constituíram historicamente nas atividades humanas, em uma situação de interação 

relativamente estável, e que é reconhecida pelos falantes”. 

São características distintivas do enunciado: a alternância dos sujeitos, a 

conclusibilidade (exauribilidade do objeto e do sentido; projeto de discurso ou vontade de 

discurso; formas típicas composicionais e de gênero do acabamento); a autoria. 

A alternância dos sujeitos determina os limites do anunciado concreto, porque 

cada enunciado tem um princípio e um fim absoluto (os já-ditos e os ainda não-ditos). Cada 

sujeito, ao dar acabamento ao seu dizer, passa a palavra ao interlocutor (real ou virtual), que, 

neste caso, assume um papel ativo e significativo. O ouvinte compreende e se prepara para a 

elaboração verbal da resposta ou para executar uma ação, ainda que não ocorra 

imediatamente. A alternância de que estamos falando não se trata somente da troca de turno 

de fala. Ainda que o formato composicional possa fazer parte dessa alternância, estamos 

tratando da dimensão dialógica em um sentido mais amplo, aquela que possibilita atravessar 

fronteiras temporais. Essa alternância concede o espaço para a responsividade e difere dos 

esquemas abstratos, porque implica um posicionamento axiológico, uma posição responsiva 

do sujeito. 

                                                             
1 Vale enfatizar que o enunciado não deve ser analisado considerando-se tão-somente a situação imediata; pelo 

contrário, “o autor [Bakhtin] chama a atenção para a necessidade de que a análise dos enunciados concretos não 

seja descolada de um contexto mais amplo, ou melhor, que não se cinja ao pequeno tempo, o tempo da 

atualidade, o passado imediato e o futuro previsível, mas que se admita a possibilidade de ser inserida no „grande 

tempo‟, local privilegiado do diálogo infinito e inacabável, no qual nenhum sentido morre” (OLIVEIRA, 2008, 

p. 20). 
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Desse modo, o enunciado não pode ser confundido com uma unidade 

convencional, como a oração, mas como uma unidade – que tem concretude e historicidade – 

reveladora das tensões, das dinâmicas e da complexidade dos espaços discursivos. Essa 

unidade tem suas fronteiras demarcadas justamente pela ação dos sujeitos que se alternam na 

cadeia dialógica e que emolduram tal unidade com suas avaliações. 

Uma obra, por exemplo, é considerada um enunciado – separado dos outros pelos 

seus limites, pela alternância dos sujeitos –, uma vez que também constitui uma resposta, uma 

réplica, um elo da comunicação verbal. Em outras palavras, “o discurso escrito é de certa 

maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a 

alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, 

etc” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 128). 

Com o sentido de processo e internamente ligado ao primeiro aspecto, a 

conclusibilidade equivale à relativa conclusão que o sujeito dá ao enunciado, ou melhor, está 

relacionada à ideia de que o falante expressou “tudo” aquilo que queria dizer em determinado 

momento e em condições específicas. O principal critério de conclusibilidade é a 

possibilidade de se provocar resposta ou, ainda, de alguém – em relação ao enunciado – 

ocupar uma posição responsivo-axiológica. Se não implica responsividade, o enunciado 

carece de sentido. A possibilidade de compreensão ativamente responsiva – a fase inicial e 

preparatória da resposta – é internamente determinada por três fatores, a saber: exauribilidade 

do objeto e do sentido; projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; formas típicas 

composicionais e de gênero do acabamento. 

Quanto ao primeiro fator determinante da conclusibilidade, dizemos que todo 

objeto, quando tornado uma unidade real e viva, pode ser exaurível para aquele momento, em 

determinada situação, em certo material e quando orientado pelas finalidades do enunciador. 

É importante, antes, que destaquemos a impossibilidade de total exauribilidade de um objeto, 

visto que todo e qualquer objeto já foi falado – afinal, não existe objeto virgem ainda não 

nomeado no mundo – e sobre ele, certamente, ainda terão comentários, avaliações, 

contestações, julgamentos de toda ordem. Na verdade, é possível a relativa exauribilidade do 

objeto que somente pode ser compreendida em circunstâncias bastante específicas. Numa 

palavra: o sujeito disse tudo o que pretendia dizer em determinado lugar, com propósitos 

definidos, em relação a certos interlocutores, partilhando com estes conhecimentos comuns. 
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Indissociável do fator anterior, depreendemos a vontade discursiva
1
 ou a intenção 

comunicativa do sujeito, que define até mesmo a extensão do enunciado e, obviamente, seus 

limites. É a partir dessa vontade de dizer que percebemos a conclusibilidade do enunciado. 

Por conseguinte, determina-se o objeto sobre o qual se diz algo, o tipo de relação a ser 

estabelecida com os enunciados precedentes e a construção de fronteiras. 

O terceiro fator – interligado aos dois anteriores – é a escolha do gênero do 

discurso que enforma o enunciado, o tipo de vínculo com o contexto imediato de interação 

verbal, porque sempre falamos, expressamos nossas visões de mundo por meio de gêneros 

discursivos, por enunciados em construções típicas e não por orações desencarnadas, 

desbastadas de vida.  

Esses diferentes modos de enunciados (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006) 

devem-se à multiplicidade de atividades humanas, em razão de ser a linguagem mediadora 

das práticas sociais. Nessa formulação inicial, o teórico esboça uma “definição” para os 

gêneros discursivos: essas formas de enunciar atendem a objetivos específicos da interação 

verbo-social e variam conforme os lugares e as épocas em que ocorrem. Ou seja, essas 

asserções apontam mais para uma infinidade e uma plasticidade dos gêneros – por sua 

natureza viva, dinâmica e social – que, propriamente, para uma limitação e uma imobilidade. 

Qualquer gênero, em sua integridade complexa e viva, é um enunciado; é, 

portanto, uma réplica a outros enunciados. Constitui, dessa forma, um elo na complexa e 

contínua cadeia discursiva. Também, por sua vez, suscita outras respostas. Isso significa que a  

 

 

vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 
gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um 

dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-

objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 

composição pessoal dos seus participantes, etc (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

 

 

Podemos concluir, então, que dominamos essas formas de enunciados, mesmo 

que não tenhamos consciência disso. Daí também a importância do estudo dos gêneros 

discursivos, uma vez que sem estes a interação verbo-social seria quase impossível.  

No que concerne ao terceiro elemento distintivo do enunciado, podemos dizer que 

a relação volitivo-emocional do falante com o seu enunciado, ou melhor, o modo como o 

                                                             
1 Nesse cronotopo, a vontade discursiva fica condicionada às instruções da comissão que indica, inclusive, o 

número mínimo e máximo de linhas a serem preenchidas.  
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sujeito dá acabamento ao seu projeto de discurso figura indícios de autoria, o que 

corresponde, grosso modo, à posição valorativa a partir da seleção e combinação dos recursos 

expressivos da língua, os quais são neutros no sentido de que não são de ninguém e nada 

significam embora, paradoxalmente, tenham a possibilidade de se carregar de valor 

ideológico, de índices sociais de valor.  

Trata-se, pois, do elemento específico que se associa à entonação expressiva, ao 

colorido axiológico, a um enquadramento interpretativo-dialógico, sabendo, contudo, que a 

própria experiência nasce e se desenvolve na luta e na interação contínua e constante com 

outros enunciados, os quais estão repletos de palavras de outros, palavras que são assimiladas, 

reelaboradas e reacentuadas. 

Por fim, a unidade concreta a que temos nos referido é permeada de sistemas 

apreciativos, marcada por um horizonte social e um auditório potencial. O enunciado, essa 

unidade orgânica de caráter interativo, circula em todas as esferas de atividade humana e é, 

por isso mesmo, atravessado por injunções políticas, sociais, econômicas, históricas e 

culturais. Por isso se diz que “o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e 

não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, 

gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas” (BAKHTIN, 2003, p. 

300). 

 

 

4.3 DOS PROCEDIMENTOS 

 

 

Nesta seção, elencamos os procedimentos que possibilitaram a nossa extraposição 

leitora.  Assim, depois de compiladas as provas do PSV-2008 (cedidas pela 

COMPERVE/UFRN) e com base nas orientações de análise dos enunciados 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006; SOBRAL, 2009b): realizamos uma leitura analítica das 

provas/cartas argumentativas em referência à esfera de produção, circulação e recepção; 

observamos as semelhanças e as diferenças entre as cartas para delimitar as categorias 

analíticas; descrevemos os modos de enquadramento do dizer alheio; e, por último, 

observamos indícios de posicionamento axiológico por meio das marcas linguísticas de 

enquadramento interpretativo-dialógico.  

Reconhecida a condição de enunciado das cartas argumentativas, utilizamos a 

referência alfanumérica com a indicação de ENUNCIADO seguida da numeração 
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correspondente. Dessa forma, enumeramos previamente as cartas e, ao analisá-las, abrimos 

com os indicadores do E1 ao E10. Em razão de termos dividido a discussão do corpus em 

dois grandes blocos, alguns excertos
1
 foram repetidos para evidenciar, em algum momento, as 

categorias de análise identificadas.  

Devemos frisar, ainda, que as noções de enunciado, de relações dialógicas, de 

posicionamento axiológico nos servem à orientação do percurso interpretativo. Tais conceitos 

teóricos foram as lentes com as quais olhamos o fenômeno em análise. Entendemos que do 

enunciado emana, portanto, uma forma de expressar o posicionamento social, as valorações 

de um determinado sujeito, cuja constituição ocorre nas relações intersubjetivas na linha 

histórica. O enunciado se investe, pois, de grande importância para os estudos da linguagem, 

especificamente para aqueles inseridos na área da Linguística Aplicada de vertente sócio-

histórica ou sociocultural (FREITAS, 2002, 2007; ROJO, 2006), porque é  

 

 

por meio do enunciado que podemos compreender os atos éticos produzidos 
pelo ser humano, pois sendo este um ser de linguagem exprime-se a si 

mesmo e a seus atos éticos, suas ações, através de textos. É o enunciado, o 

elo da cadeia da comunicação verbal, que possibilita compreender como a 

linguagem e a vida se interpenetram (OLIVEIRA, 2008, p. 14). 

 

 

Esse enunciado entra em relações dialógicas de vários níveis, consoante veremos 

a posteriori, pois, por meio dessa categoria, “a língua comunga na não-repetividade histórica 

e na totalidade inacabada da logosfera” (BAKHTIN, 2003, p. 369). Por conseguinte, 

admitimos que todo trabalho que envolve análise linguística de um material situado e concreto 

opera com enunciados os quais estão, inevitavelmente, associados aos múltiplos campos de 

atividade humana. 

Para a análise que segue, enquadramos as cartas nas categorias: “Apelo à 

orientação argumentativa da prova”, “Distanciamento axiológico”, “Dissenso dialógico” – na 

primeira parte, destinada ao exame das formas de apreensão da palavra alheia e da construção 

do posicionamento axiológico – e “A crença na dignidade humana ou a réplica presumida” – 

referente à segunda parte, que trata da visão cronotópica do sujeito-enunciador. 

 

 

                                                             
1 Os trechos destacados para a análise, quando reproduzidos no corpo do texto, estão em itálico. Todas as cartas 

foram transcritas conforme o original cuja reprodução se encontra no anexo B. 
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Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 

de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 

de visão que desse lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele 
um ambiente concludente a partir desse excedente de minha visão, do meu 

conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. 

(BAKHTIN) 
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5 EXERCÍCIO DE EXTRAPOSIÇÃO: A LEITURA 

ANALÍTICA DAS CARTAS  

 

 

A fim de atingirmos o objetivo central desta pesquisa – isto é, analisar como 

ocorre a interlocução entre sujeito-enunciador
1
 e o seu destinatário na carta argumentativa – 

retomamos, inicialmente, o propósito da escrita dos sujeitos-enunciadores, na verdade, o 

comando da prova referente ao PSV-2008 da UFRN.  

Na prova, era oferecido um panorama social, ainda que breve, sobre a constante 

corrupção na esfera política e a divulgação midiática desse tipo de ocorrência. Em seguida, 

dispunha duas posições a respeito de alguns casos e da atitude da maioria dos brasileiros 

frente a esses problemas. Um dos fragmentos equivalia a uma canção de Gabriel O pensador; 

e o segundo correspondia à parte de uma carta do leitor Walmor Erwin Belz que fora 

endereçada à Revista Veja e divulgada, posteriormente, pelo mesmo veículo comunicativo na 

seção “Cartas”. Na primeira opinião transcrita, a referência de corrupção foi feita somente ao 

contexto político-partidário. Para o segundo autor, os atos de corrupção estão presentes em 

todas as esferas, fazendo parte, inclusive, do agir intrínseco do humano. 

A seguir, apresentamos o trabalho interpretativo, que foi subdividido em duas 

seções: a primeira encerra a incursão investigativa sobre os procedimentos utilizados pelos 

sujeitos para retomar o dizer de outrem e a segunda proporciona uma visão de humanidade no 

referido cronotopo. 

 

 

5.1 FORMAS DE ENQUADRAMENTO INTERPRETATIVO-DIALÓGICO E 

CONSTRUÇÃO DO POSICIONAMENTO AXIOLÓGICO 

 

 

Partindo da ideia de que a apreensão que fazemos das palavras de outrem nunca é 

uma atitude passiva – de acordo com a discussão que realizamos no capítulo teórico –, 

empreendemos uma análise das formas de enquadramento do dizer alheio, apontando os 

indícios da construção valorativa do posicionamento. Isso porque, segundo nosso 

                                                             
1 São intercambiáveis, nesta dissertação, os termos sujeito-enunciador, enunciador, autor, sujeito e sujeito-autor.  
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entendimento, o enquadre realizado já implica tomada de posição, que tem caráter 

interpretativo e avaliativo. Ademais, Bakhtin (1990) lembra que a forma de enquadramento 

não pode ser dissociada dos procedimentos de elaboração da palavra do outro, pois, nesse 

processo, um novo contexto dialógico envolve o projeto discursivo. 

Nesse sentido, observamos que – nos enunciados a seguir – há uma retomada de 

dizeres, seja recorrendo ao próprio comando da prova, seja marcando relações dialógicas com 

um dos interlocutores indicados na prova (para esta análise, Walmor Erwin Belz). 

 

 

5.1.1 Apelo à orientação argumentativa da prova 

 

 

Na prova de redação descrita, identificamos, na contextualização inicial, um 

direcionamento argumentativo, principalmente pelas qualificações, pelos termos subjetivos 

que auxiliam na composição do cenário pretendido: a corrupção no/do país. Obviamente, não 

podemos negar a importância de se estabelecer um recorte temático, com o objetivo de situar 

o candidato e, simultaneamente, de limitar a proposta diante de inúmeras possibilidades de um 

tema mais geral. 

Não por acaso, em muitos escritos dos sujeitos-enunciadores, foi possível 

evidenciar um certo apelo à orientação argumentativa contida no comando da prova
1
 pelo uso 

das palavras “indignada” e “preocupada” em referência à sociedade brasileira, além das 

expressões ratificadoras de um determinado posicionamento, a exemplo “sucessivos casos de 

corrupção” e “cada vez mais”. Mesmo que esses sejam, de acordo com a ótica de cada um, os 

adjetivos mais apropriados à população que, com os atos ilícitos, se revoltam, não devemos – 

de modo algum – ignorar a especificidade dessa escrita, o seu entorno e tampouco os leitores 

reais, os professores do processo seletivo. Os sujeitos-enunciadores têm esse discernimento e 

podem incorporar, intencionalmente, essa orientação à sua produção escrita. 

Por isso, evidenciamos o que denominamos apelo à orientação argumentativa, 

possibilitada, sobretudo, por uma assimilação dialógica do dizer alheio (RODRIGUES, 2001, 

2005). Essa assimilação ocorre quando se incorpora ao próprio discurso vozes sociais 

avaliadas positivamente ou que ajudam a corroborar o ponto de vista defendido. Nesse 

                                                             
1 Conferir o enunciado da prova de redação no capítulo 2. 
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enquadramento analítico, colocamos sob o enfoque os enunciados
1
 que apresentaram alguma 

confluência, destacada, nesta primeira parte, a acentuação positiva sobre o comando da 

questão, chamando, de certa forma, uma voz diretiva – talvez por constituir o posicionamento, 

digamos, institucional – para alicerçar sua construção discursivo-axiológica. 

Vejamos, a esse respeito, algumas recorrências. 

 

 

E1 

 

 

 

o senhor não só comete o erro de, indiretamente, permitir e incentivar essa 

condição, como também acaba insultando uma grande parcela da sociedade que 

decepcionada assiste, em seu cotidiano honesto, o noticiário todos os dias na 

esperança da ascensão de soluções para esse grave problema que toma conta de 

nossos representantes. Embora um grande número de brasileiros sejam 

influênciados pelos vergonhosos comportamentos exibidos diáriamente pela mídia 

nos jornais e programas de televisão e rádio, ainda há uma maioria que se 

decepciona, e uma minoria – dentre ela – que tenta combater tais 

comportamentos. 

 

 

 

Inicialmente, o autor de E1 estabelece o contato com o seu interlocutor por meio 

de um vocativo – conforme leitura integral da carta, no anexo B, Senhor Walmor Erwin Belz – 

e anuncia o propósito comunicativo da carta. Antecipa, ainda no primeiro parágrafo, que 

compartilha parcialmente do posicionamento de Walmor sobre tal problema (também em 

anexo) ou esse problema (textualmente, o sujeito-enunciador não explicita a que problema se 

refere). 

Esse movimento conciliatório, entretanto, altera-se com a introdução de uma 

avaliação contrária expressa pelo conectivo Mas e com a informação (que não é, na verdade, 

uma simples informação) subsequente: sustento um diferente ponto de vista. Com a seleção 

do verbo sustentar, marca-se uma atitude responsiva do sujeito enunciador de E1, 

demonstrando sua posição firme e definida. Ademais, a ideia de “sustentação” se aproxima da 

                                                             
1 No caso de E6 e E8, não observamos movimento de assimilação similar aos referidos nesta seção. Por isso, tais 

enunciados integram o que denominamos Dissenso dialógico. 
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noção de racionalidade, de tese defendida com argumentos plausíveis, distanciando-se, assim, 

do teor apelativo, segundo distinção estabelecida por Brandão (2001).   

Ao dar continuidade à linha argumentativa, é evidente, na direção aqui defendida, 

a relação dialógica travada com a questão da prova, quando confrontamos os dois enunciados, 

o do sujeito-anunciador ao da prova. Primeiramente, no trecho uma grande parcela da 

sociedade que decepcionada assiste, em seu cotidiano honesto, o noticiário todos os dias faz 

ressoar o comentário contextualizador da prova em que se afirma a frequência das atitudes 

corruptíveis noticiadas pela imprensa, além de ratificar a sensação de impotência do povo 

brasileiro. Outro aspecto que se sobressai é a qualificação que o sujeito-enunciador atribui ao 

cotidiano da sociedade que é, conforme o exposto, honesto. 

A assimilação explícita do discurso alheio, no entanto, não ocorre de maneira 

passiva.  Em Embora um grande número de brasileiros sejam influênciados pelos 

vergonhosos comportamentos exibidos diáriamente pela mídia nos jornais e programas de 

televisão e rádio, ainda há uma maioria que se decepciona podemos observar uma 

reacentuação gerada pelo uso da conjunção embora que, mostrando a concordância com o que 

havia sido expresso, também representa a necessidade de fazer uma concessão, cuja ênfase 

pode ser atribuída ao termo ainda que marca uma discordância quanto às pessoas que se 

opõem ao que, normalmente, se vê nos noticiários. Os comportamentos sobre os quais se 

debruça o sujeito-enunciador de E1 não são apenas casos que se somam, são, principalmente, 

vergonhosos, em uma entoação nitidamente negativa. 

Diferente da relação dialógica entre os discursos que veremos na sequência, não 

evidenciamos, em E1, nenhuma delimitação de fronteiras, por exemplo, com o uso de aspas. 

Da leitura de todas as cartas, percebemos que, quando não demarcam explicitamente o 

discurso de outrem ou determinadas palavras proferidas por outro, os sujeitos parecem indicar 

uma possível concordância, uma assimilação, uma aproximação valorativa. Notamos um dizer 

híbrido por apresentar pelo menos duas vozes, visões de mundo confluentes, ouvimos, por 

assim dizer, uma indignação – conforme expressa na prova – e uma decepção – como foi 

proferida pelo enunciador. 

Apenas temos a comprovação de uma relação responsivo-dialógica quando 

confrontamos a carta escrita pelo sujeito-enunciador à questão a partir da qual este deveria se 

orientar. Caso ignoremos o comando, não identificamos nenhum “apelo” à orientação 

argumentativa da prova, consoante afirmado. É preciso, nas palavras de Bakhtin (2003), 

colocar em contato enunciados proferidos por diferentes sujeitos, mesmo quando distantes 
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temporal e espacialmente. Dessa maneira, conseguimos identificar valores, reacentuação de 

dizeres por aproximação axiológica ou depreciação valorativa, por exemplo. 

Outro enunciado revela essa assimilação dialógica, denotando o valor que se 

atribui a esse engajamento no que se refere à preocupação com os atos constantemente 

divulgados. Antes de proceder à leitura do fragmento a seguir, é fundamental fazer algumas 

considerações acerca de E2.  

Assemelhando-se ao autor de E1, o do próximo enunciado faz o primeiro contato 

a partir de um vocativo que pode indicar, inicialmente, respeito por seu interlocutor: Senhor 

Walmor Erwin Belz. Inclue-se na cena enunciativa proposta, pois o sujeito-enunciador faz sua 

apresentação pessoal, assume a posição de leitor da revista em que fora divulgada a opinião 

de Walmor. Para situar o interlocutor, ele também destaca a data da publicação – que, aliás, 

constitui um dado acrescentado pela comissão avaliadora:  

 

 

E2  

 

 

 

Ao ler a carta enviada pelo senhor, publicada em 22/08/2007, muito me 

preocupou o seu ponto de vista sobre a sociedade brasileira, o qual era 

extremamente negativo. Tendo em vista a sua descrença no futuro brasileiro, 

escrevo-lhe a fim de tecer alguns comentários como uma possível forma de 

mostrar-lhe o quão equivocada é sua concepção acerca do nosso país. 

 

 

 

O enunciador desse fragmento também entoa, em uma posição convergente, a 

orientação contida na prova. De acordo com o que antecipamos, o sujeito se insere, de fato, na 

cena enunciativa dada, investindo-se da posição de leitor da revista em que se lê a opinião de 

Walmor. Desse lugar social e sentindo-se atingido pela declaração generalizante, o enunciador 

de E2 expressa sua preocupação (o próprio vocábulo preocupação foi trazido, inclusive, pela 

questão do caderno de provas) por não acreditar na forma como Walmor proferiu o seu dizer 

posicionado socialmente – muito me preocupou o seu ponto de vista sobre a sociedade 

brasileira. Soma-se a isso o fato de o autor já qualificar negativamente o discurso alheio que, 

ao ser retomado em seu texto, é aliado ao advérbio extremamente. A partir disso, vemos uma 
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atitude ativamente responsiva, um juízo de valor no que se refere ao dizer de Walmor. Por 

isso, dizemos que as tensões dialógicas não se reduzem a questões de ordem estritamente 

linguística, de ordem sintático-composicional. Essas tensões evidenciam, na verdade, um 

entrecruzamento de pontos de vista. 

Além disso, claramente, recuperamos uma instrução contida na proposta de 

produção textual. Ampara-se, dialógica e responsivamente, em uma das normas cuja 

observação determina que o sujeito-enunciador mostre, por meio de uma linha argumentativa, 

o equívoco cometido por seu interlocutor, de acordo com o excerto escrevo-lhe a fim de tecer 

alguns comentários como uma possível forma de mostrar-lhe o quão equivocada é sua 

concepção acerca do nosso país. A instrução, realmente incorporada ao E2, recebeu um 

acento apreciativo pelo uso de quão que, associado à ideia de equívoco, sobreleva o tom de 

erro que envolve a opinião defendida pelo interlocutor. 

Essas relações de sentidos somente são possíveis porque reconhecemos o caráter 

vivo da palavra a qual se encontra imersa em um contexto valorativo. Caso a abstraíssemos do 

convívio pluriglóssico, perderíamos as nuances e perspectivas ideológicas que ressoam nela 

ou que dela, em contato com outros enunciados, parecem ecoar. Para tanto, necessário se faz 

que linguagem e vida social mantenham os vínculos que nos permitem identificar os 

conteúdos axiológicos, as perspectivas sociais.   

Em relação semelhante, o autor do enunciado seguinte assim se expressa: 

 

 

E3 

 

 

 

A corrupção está sempre como destaque de matérias jornalísticas, fala-se de 

mensalão, caixa dois, suborno, isso é uma realidade pungente, mas caro colega, 

nós como componentes dessa sociedade, mal-estruturada, devemos fazer nossa 

parte, cada um com o seu papel de cidadão, e não pré-julgar toda a sociedade 

como “corrupta e amoral”. 
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Para dizer o motivo da escrita da carta, o autor de E3, distanciando-se dos outros 

dois enunciados analisados, faz uma referência mais aproximada ao seu destinatário, apenas 

com Caro Walmor Erwin Belz. 

Opondo-se, mais uma vez, ao que presenciamos em E1, por exemplo, o sujeito-

enunciador de E3 faz, primeiramente, uma rápida referência à orientação argumentativa da 

prova, acrescentando, com o seu conhecimento de mundo, exemplificação dos atos ilícitos – 

fala-se de mensalão, caixa dois, suborno. Ademais, ele se afasta do dizer com a forma verbal 

fala-se com o fim, possivelmente, de não se com as informações apontadas. Apesar disso, o 

autor de E3 faz uma afirmação peremptória que o inscreve, em certa medida, no enunciado 

que elabora: isso é uma realidade pungente. Além do uso do verbo “ser” que, normalmente, 

remete à essencialização ou à imanência, sobressai, nesse contexto, um adjetivo que colore 

axiologicamente a afirmação, pois se destaca uma dor moral, uma sensação de forte acento 

negativo. 

Nessa mesma direção, o sujeito toma, justamente, o relevo que se dá a esses atos, 

como fica explícito em A corrupção está sempre como destaque de matérias jornalísticas, 

pois salienta – por meio do termo sempre – a constância de certos fatos, a repetitividade de 

determinados acontecimentos da esfera política, a frequência que acabou por tornar triviais 

inúmeras ações ilícitas. A despeito da declaração, demonstra, especialmente com o conector 

mas, que são muitas as pessoas que também se preocupam, ficam indignadas e que, portanto, 

não devem ser incluídas em uma mesma classificação. Isto é, para desenvolver o raciocínio, o 

autor do enunciado enquadra antagonicamente o dizer alheio.  

Notamos, pois, um movimento valorativo que, ao se colocar contrário ao 

posicionamento de Walmor, entra em relação dialógica de assimilação com a orientação 

argumentativa sobre a qual falamos. Ao mostrar uma preocupação, o autor invoca que 

devemos fazer nossa parte, cada um com o seu papel de cidadão. 

Nesse retomada, o sujeito se posiciona, demarca um lugar, enuncia com uma 

orientação axiológica definida. De um lado, essa assimilação parece indicar uma possível 

ratificação do comentário trazido na prova. De outro, pode significar uma compreensão ativa 

responsiva sobre o lugar onde se fala e sobre os “verdadeiros” destinatários, por estar 

participando, afinal de contas, de um processo de seleção. 

Analogamente, no enunciado que lemos na sequência, o autor incorpora a 

orientação, mas essa relação dialógica se constrói de modo diferente. 
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E4 

 

 

 

É realmente sabido que a sociedade passa por problemas, só que ainda sim, dizer 

que “em seu todo não há solução” é constituir uma falácia e desconsiderar muitos 

outros aspectos nesta questão. 

 

 

 

Sem fazer qualquer introdução que possa situar o interlocutor, dizendo, por 

exemplo, o motivo que o levou a escrever a carta, a primeira informação é, de fato, a 

declaração É realmente sabido que a sociedade passa por problemas. Ou seja, recorrendo ao 

comando da prova, mas sem fazer uma referência explícita, o sujeito-enunciador de E4 

também fala sobre os problemas sociais – sem especificá-los – que são constantemente 

divulgados na mídia. Ele parte de um ponto de concordância, um ponto em comum com 

Walmor – que seria não admitir atos corruptíveis passarem a integrar o cotidiano da sociedade 

civil e chegar, inclusive, a uma aceitação desses fatos como algo normal – para, depois, 

discorrer sobre o estado de descrença geral em que algumas pessoas se colocaram. 

Nesse enunciado, os casos de corrupção que são publicizados com uma certa 

frequência passam a integrar o que podemos chamar de “presumido”. Com efeito, o sujeito-

enunciador apenas faz uma referência a tais atos com a expressão É realmente sabido. Em 

outras palavras, o sujeito parte de um dado inquestionável, de uma informação sobre a qual 

não pairam dúvidas. Por ser uma peculiaridade constitutiva do enunciado, pode-se inferir 

determinados valores, certas injunções políticas, históricas, sociais, vários comentários e 

julgamentos que se situam entre o verbal e o não-verbal. Trata-se, pois, das apreciações 

valorativas que, muitas vezes, não precisam ser completamente enunciadas, totalmente 

verbalizadas (VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d). O termo sabido pressupõe ações e 

comportamentos previstos, organiza dizeres e eventos, pois, para os interlocutores parceiros 

da interação verbal, essa palavra vem tecida por fios dialógico-valorativos que apontam 

determinadas posições responsivas. 

A partir do presumido, os interlocutores confirmam certos tons axiológicos que 

recaem sobre comportamentos e discursos. Neste caso, esse presumido aponta para a 

necessidade e a importância de se questionar os aspectos que estão envolvidos nos casos que 
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acabaram ganhando repercussão nacional – desconsiderar muitos outros aspectos nesta 

questão. 

O sujeito-autor do próximo excerto se coloca de modo diverso do que 

presenciamos em E4 por explicitar o “apelo” sobre o qual discorremos. 

 

 

E5 

 

 

 

Reconheço que a maioria dos políticos são sim corruptos e amorais, mas que esta 

corrupção que é corriqueiramente divulgada pela mídia, e que deixa a sociedade 

cada vez mais preucupada e indignada, é permitida pela própria sociedade que não 

questiona, que têm memória curta, – as pessoas costumam nem lembrar em quem 

votam para depois exigirem seus direitos e escândalos são “esquecidos e 

perdoados” facilmente –, prova disso é a reeleição de Fernando Collor e de tantos 

outros envolvidos em corrupção. 

 

 

 

O sujeito-enunciador de E5 também anuncia, em primeiro lugar, o objetivo que se 

deseja atingir com a escrita da carta. Investe-se, assim como ocorreu em E3, da posição social 

de leitor da revista em que foi divulgado o ponto de vista do Sr. Walmor Erwin Belz, 

conforme registrado (anexo B).  

Ainda que se coloque em igualdade no que se refere ao olhar que se tem sobre os 

políticos, o sujeito de E5 se aproxima muito mais da proposta de produção textual cuja 

relação “apelativa” notamos a partir do conector mas, que marca linguisticamente o dissenso. 

A assimilação dialógica é evidente: recuperam-se os atos de corrupção normalmente 

divulgados na mídia – o que, similarmente, lemos no comando da proposta de produção 

textual. Houve, portanto, no enunciado, uma reacentuação da orientação argumentativa da 

prova que se encontra de forma diluída. 

Mesmo que o sujeito-enunciador acabe, depois, por se aproximar do que disse 

Walmor, identificamos um afastamento valorativo porque a perspectiva com a qual se 

compreende a população brasileira não segue uma visão naturalista, imanente, inata do ser 

humano enquanto sujeito corrupto, desonesto, indigno. Vale enfatizar que, segundo o autor do 

enunciado acima, não se trata de uma condição natural e intrínseca ao agir do brasileiro; trata-
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se, na verdade, de uma permissão, de uma possibilidade, de um poder de decisão – é 

permitida pela própria sociedade que não questiona, que têm memória curta. Dessa forma, o 

sujeito nega, com efeito, o que seria uma característica inerente ao humano. Por essa razão, 

em E5 existe um apelo à orientação que, lógico, a esse direcionamento chamamos recorte 

temático e vemos que os candidatos conseguem fazer essa leitura a fim de também entoar o 

seu projeto de discurso em conformidade com o que se espera do avaliado.  

A construção responsiva ocorre pela retomada dialógica travada entre enunciados 

concretos, por constituir o elo que mantém o fluxo discursivo de um dado cronotopo. Vemos, 

então, que o sujeito-enunciador retoma o direcionamento argumentativo (que esta corrupção 

que é corriqueiramente divulgada pela mídia, e que deixa a sociedade cada vez mais 

preucupada e indignada). Obviamente, essa retomada tanto pode ter sido resultado da 

compreensão de um recorte temático quanto a isso se pode atribuir a convergência entre 

visões de mundo.  

É importante frisar, ainda, que o sujeito-enunciador preenche de acentos 

apreciativos que aproximam os pontos de vista em contenda. Afinal, para construir a carta, o 

sujeito – ainda que isso não apareça tão nitidamente na superfície textual – mantém um 

diálogo com a voz diretiva da COMPERVE (através das normatizações explicitadas no 

caderno de provas) e a voz determinista, categórica, peremptória de Walmor. Note-se que o 

autor de E5 reforça, confirma, corrobora, com o uso de corriqueiramente, o direcionamento 

da questão. Ademais, ele se utiliza da expressão cada vez mais que intensifica a afirmação e, 

por conseguinte, sua posição discursivo-social. O sujeito-enunciador apoia-se na voz 

normativa da comissão para firmar seu posicionamento.  

A seguir, em E7, o sujeito-enunciador começa o diálogo com o interlocutor por 

meio da expressão invocatória Prezado Sr. Walmor Erwin Belz, que pode soar como uma 

maneira respeitosa de se direcionar a uma pessoa com a qual não se tem intimidade ou pode, 

ainda, soar como um traço constitutivo do gênero. Depois, também recorrendo ao expresso no 

comando da prova, ratifica as relações dialógicas que foram estabelecidas, de maneira 

semelhante, nos enunciados anteriores. De início, no entanto, observa-se uma relação de 

interdependência, tomando como base o contexto imediato, de acordo com a análise que 

segue. 

Somente constatamos esse movimento dialógico no desenvolvimento da carta 

argumentativa com a transcrição, em algumas partes, do direcionamento identificado na 

prova, no sentido aqui apresentado. 
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E7 

 

 

 

Prezado Sr. Walmor Erwin Belz, 

Tendo lido esta semana sua carta, que foi publicada na revista Veja, ocorreu-me a 

idéia de escrever-lhe, não com o intuito de confrontar-lhe, mas apenas de 

apresentar meu ponto de vista sobre o assunto, pois julgo a discussão do mesmo 

bastante relevante. 

 

Compartilhamos a mesma indignação e revolta quanto a questão da impunidade 

no Brasil. É sempre frustrante assistir aos noticiários e perceber que há quinhentos 

anos o bem estar de poucos prevalesce em detrimento do de toda a nação. A 

corrupção e a impunidade são vistas principalmente em instituições que deveriam 

ter um sério compromisso com nossa sociedade, e é fato que não suportamos mais 

escândalos relacionados ao poder público, uma polícia que não cumpre seu papel 

e que é facilmente corrompida, entre outras situações vergonhosas que já vimos 

repetidas vezes. 

 

 

 

Distinguindo-se, em parte, dos enunciados detalhados, este inicia o contato verbal 

ancorado na proposta de produção textual, pois não explicita de imediato o conteúdo da carta 

– apresentar meu ponto de vista sobre o assunto. Na verdade, existe um pressuposto, uma 

informação compartilhada que não precisaria ser explicitada, ser retomada: pois julgo a 

discussão do mesmo bastante relevante. De acordo com o fragmento em destaque, o assunto 

ou o mesmo não fica claro textualmente.  

Apenas no parágrafo subsequente, o enunciador revela que o ponto em comum 

entre os interlocutores é a indignação com a impunidade recorrente no país e os demais atos 

ilícitos que acabam sendo divulgados pela mídia. Outra vez, vemos que existe no enunciado 

acima uma relação dialógica – mantida com o interlocutor – cuja valoração parece ser positiva 

por deixar linguisticamente marcado com a escolha vocabular de compartilhamos. Embora o 

sujeito faça um possível apelo, de acordo com a leitura aqui realizada, o tom – enunciado no 

início da carta – é o de conciliação com Walmor. Desde o início da carta, o sujeito-enunciador 

estabelece um movimento dialógico que pode ser compreendido como uma negociação: Veja, 

ocorreu-me a idéia de escrever-lhe, não com o intuito de confrontar-lhe, mas apenas de 

apresentar meu ponto de vista sobre o assunto, pois julgo a discussão do mesmo bastante 
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relevante. Cria-se, de certa forma, uma situação de paridade, pois, de acordo com o registrado 

no fragmento mencionado, a ideia não é sobrepor-se ao seu interlocutor, mas apresentar uma 

outra perspectiva sobre o problema da corrupção. Tal efeito de sentido perpassa todo o 

escrito, principalmente, por se colocar linguisticamente em relação de igualdade quanto às 

sensações despertadas. 

Ademais, o sentimento de frustação realça a crítica situação política brasileira e 

entra em dialogicidade com a proposta: mesma indignação e revolta e É sempre frustrante 

assistir aos noticiários. O efeito produzido com essa articulação é o da impotência, 

fragilidade, cuja ação – qualquer que seja – apresenta-se ineficaz, inútil, sem validade. Isso 

ocorre porque a palavra não aparece como um recurso auxiliar, secundário, suplementar, 

adicional, como uma peça que se junta de maneira superficial e sem qualquer relação interna. 

Pelo contrário, ela surge totalmente acentuada, da qual praticamente se ouve “uma opinião 

plurilíngue concreta sobre o mundo” (BAKHTIN, 1990, p. 100). Seria ingênuo pensar que, 

por pertencer a todo mundo ou por servir a todas as esferas, a palavra – no sentido de ser 

linguagem viva – seria neutra. As palavras nos vêm de outras pessoas, surgem estratificadas 

de intenções, de valorações, mas – ao tomá-las para nossos propósitos – mudamos o acento, a 

apreciação, o julgamento ou a contestação que, acaso, as envolvessem.  

É fundamental registrar que, mesmo retomando o comando da questão, o sujeito 

enfatiza a revolta com o fragmento é fato que não suportamos mais escândalos relacionados 

ao poder público, uma polícia que não cumpre seu papel e que é facilmente corrompida, 

entre outras situações vergonhosas que já vimos repetidas vezes. Envolve o projeto discurso 

com palavras que não podem ser consideradas neutras, pelo contrário, são carregadas de 

semântica negativa, palavras saturadas de ideologias. Recorre-se a suportamos que pode 

indicar limite, resistência, ou que pode sugerir, ainda, uma certa resignação frente a questões 

desagradáveis; faz referência a escândalos e não tão-somente a casos que se tornaram 

públicos; utiliza-se da expressão situações vergonhosas que estão relacionadas a esses fatos 

que contrariam as expectativas da sociedade civil; além de repetidas vezes que ajuda a 

salientar, a dar relevo à frequência de tais ações.  

Em E9, contrariamente ao exposto nos enunciados examinados, o apelo não está 

associado, diretamente, ao comando contextualizador da questão. A retomada dialógica que se 

pode evidenciar se faz com base em uma das observações/instruções dadas para a escrita da 

carta, conforme demonstrado na sequência. 
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E9 

 

 

 

Caro Walmor Erwin, na sua seção de “Cartas” da revista Veja deste ano (de 

15/08/2007), está notória a sua opinião diante de nossa política nacional de tantas 

fraucatuas e desmandes de nossos governantes, você se mostra um tanto 

equivocado em algumas de suas palavras que foram feitas em um de seus trechos 

publicados na revista. 

 

 

 

Acima, estabelece-se o contato inicial com o destinatário com o vocativo Caro 

Walmor Erwin, denotando uma possível aproximação, principalmente com o engajamento – 

propiciado pela inclusão do enunciador na carta com o pronome nossos – que observamos ao 

dizer está notória a sua opinião diante de nossa política nacional de tantas fraucatuas e 

desmandes de nossos governantes.  

Diferenciando-se dos demais enunciados lidos anteriormente, em E9, 

evidenciamos a assimilação não somente do comando contextualizador – através da relação 

não tão explícita diante de nossa política nacional de tantas fraucatuas e desmandes de 

nossos governantes –, mas também da instrução contida na parte intitulada “observações”. Na 

seção, havia duas opções que transcrevemos a seguir: “Em sua carta, 1. tente convencer o 

autor de que ele está, parcial ou totalmente, equivocado; 2. defenda a posição que você 

assumir, justificando-a com argumentos”. 

A ideia de equívoco visualizada no enunciado supracitado pode, portanto, ser 

decorrente das instruções dadas na prova. Nesse sentido, o enunciador acaba por fazer, 

consequentemente, comentários depreciativos sobre a forma como Walmor anunciou sua 

opinião acerca da postura de brasileiros diante dos casos de corrupção. 

Temos, neste enunciado, uma posição socioideológica pelo tom que fez recair 

sobre a fala de Walmor e pela forma como enquadrou o comando da prova. As retomadas 

dialógicas – explícitas ou não –, bem como uma assimilação sem qualquer demarcação de 

fronteiras nítidas significam uma aproximação valorativa, ou, simplesmente, vozes em atrito 

em que se sobressai, em função, talvez, da situação enunciativa, aquela que acaba por 

normatizar, regular, direcionar o projeto de dizer do sujeito-enunciador. Isto é, sobressai a 

diretriz que orienta o sujeito a demonstrar, por meio de um raciocínio argumentativo, que o 
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seu interlocutor está parcialmente equivocado – você se mostra um tanto equivocado em 

algumas de suas palavras. 

Vejamos como esse processo dialógico ocorre no fragmento a seguir. 

 

 

E10 

 

 

 

É notório e inquestionável os escândalos de corrupção em nosso país e que a 

impunidade, sustentada pelas falhas na legislação brasileira, só estimula esses 

crimes. No entanto, classificar toda a sociedade nesses adjetivos é ter uma visão 

restrita do problema, baseado nos relatos da imprensa e em torno das elites 

políticas do país. 

 

 

 

Para iniciar a carta, o sujeito-enunciador diz ter tido motivos diversos para 

escrever Ao Sr. Walmor Erwin Belz, de acordo com a reprodução no anexo B. Foi 

determinante, pelo exposto, a leitura da opinião que fora divulgada na revista. 

Pode-se constatar, em E10, que o sujeito-enunciador também se volta para a 

questão da prova, retomando a notoriedade dos casos de corrupção que enredam políticos 

brasileiros – É notório e inquestionável os escândalos de corrupção em nosso país.  Além de 

entoar com as palavras notório e inquestionável, o sujeito-enunciador, assemelhando-se ao 

que fez o autor de E7, recorre a escândalos de corrupção, o que destaca o valor negativo 

sobre esses atos e intensifica a perspectiva axiológica que incide sobre o próprio objeto de 

discurso.  

A fim de impelir Walmor a desfazer a opinião anunciada em um veículo de 

circulação nacional, o sujeito de E10 faz a ressalva com a constatação evidente de que 

existem, sim, pessoas desonestas e muitas delas estão no chamado “poder”. Entretanto, apenas 

isso não constitui fator decisivo para condenar todo um país, como se pode ler na sequência 

dessa carta (reproduzida integralmente no anexo B). 

Ademais, o sujeito-enunciador ainda enfatiza a questão de se deixar levar por 

fatos veiculados pela imprensa de maneira geral. Ele se coloca contrário ao posicionamento 

assumido quando se restringe (precisamos notar que é essa mesma a ideia expressa com a 
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inserção do comentário classificar toda a sociedade nesses adjetivos é ter uma visão restrita 

do problema, baseado nos relatos da imprensa e em torno das elites políticas do país) ao que 

fora noticiado. Isto é, reduz-se a problemática, limita a discussão, diminui a possibilidade de 

solução porque circunstanciado por versões construídas pela mídia ou tão-somente baseado 

nos relatos da imprensa.  

Em suma, nos casos arrolados, os sujeitos-enunciadores assimilaram 

positivamente o enunciado da prova ou entraram em relação dialógica de concordância. A 

exceção, porém, torna-se evidente em E2 e E9 que retomam, além da orientação 

argumentativa observada nos demais enunciados, uma das normas que foram colocadas na 

prova para que o candidato pudesse se guiar por elas. Percebemos, na verdade, discursos que 

estão “em tensa mirada para o discurso do outro” (BAKHTIN, 2008, p. 232). Ressoam, desse 

cronotopo, enunciados que foram incorporados pelos sujeitos-enunciadores, em um evidente 

processo de reelaboração da palavra alheia. 

Desse modo, esses sujeitos-enunciadores revelaram, ao mesmo tempo, uma 

compreensão responsiva da questão e das demais orientações contidas na prova e uma posição 

responsiva ocupada na sociedade, enquanto sujeito socialmente ativo, sujeito integral e 

participante que atua, age a partir de seus centros de valores, de suas crenças, de suas 

avaliações sobre os fatos no mundo. 

 

 

5.1.2 Distanciamento axiológico 

 

 

Também relacionado ao tópico anterior, nesta seção, analisaremos as formas pelas 

quais os sujeitos-enunciadores mantiveram e/ou demarcaram um distanciamento valorativo do 

dizer de Walmor Belz. Em todos os casos a seguir, reconhecemos uma necessidade de 

delimitar os pontos de vista por meio do uso de aspas
1
 – como veremos nos enunciados – e 

pelo uso de verbos introdutores de opinião (MARCUSCHI, 2007) que tinham uma carga 

semântica mais definidora do posicionamento dos sujeitos-enunciadores, uma conotação 

bastante negativa. 

                                                             
1
 Nem sempre as aspas garantem o isolamento, de maneira compacta e inerte, da palavra de outrem. Ao 

reestruturar enunciados, as possibilidades, na vida cotidiana, extrapolam os modelos gramaticais. Deve-se levar 

em conta, portanto, os meios de introdução, de formação e de destaque da palavra alheia. 
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Apropriamo-nos da noção de distanciamento axiológico que foi desenvolvida por 

Rodrigues (2001, 2005). Com essa categoria, compreendemos todos os recursos utilizados 

pelos sujeitos-enunciadores com a finalidade de distinguir o seu posicionamento da opinião 

defendida por Walmor. Mesmo utilizando procedimentos linguístico-discursivos que possam 

demarcar esse afastamento, observamos – justamente pela negação – uma relação dialógica 

evidente. Isso, na verdade, é condição inescapável da linguagem, pois em “todos os domínios 

da vida e da criação ideológica nossa fala contém em abundância palavras de outrem, 

transmitidas com todos os graus variáveis de precisão e imparcialidade” (BAKHTIN, 1990, 

p.139). 

Estão inseridos neste tópico, portanto, os enunciados
1
 que demonstram uma 

desqualificação ou reacentuam negativamente o dizer do outro. Ou seja, neste espaço, damos 

ênfase aos juízos de valor opositivos em relação ao interlocutor, ou fazendo uma espécie de 

apagamento, ou se afastando com distinções sintáticas mais nítidas possíveis, em uma 

tentativa, pelo que veremos a seguir, de isolamento da palavra à que reporta (ao já-dito ou ao 

ainda não-dito).  

Nas amostras textuais que seguem, a relação dialógica se estabeleceu muito mais 

pela oposição, pela ruptura, pela negação. Nos enunciados, também percebemos um tom de 

crítica ao lugar assumido por Walmor Belz. 

 

 

E1  

 

 

 

Ao chegar a conclusão que “a sociedade brasileira em seu todo não tem mais 

solução”, o senhor não só comete o erro de, indiretamente, permitir e incentivar 

essa condição, como também acaba insultando uma grande parcela da sociedade 

que decepcionada assiste, em seu cotidiano honesto, o noticiário todos os dias na 

esperança da ascensão de soluções para esse grave problema que toma conta de 

nossos representantes. 

 

 

 

                                                             
1 Não consta, nesta seção, o E5 porque as relações dialógicas apresentadas não se enquadraram nos critérios aqui 

estipulados. Por isso, incluímos o enunciado na seção seguinte.  
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Na sequência Ao chegar a conclusão que “a sociedade brasileira em seu todo não 

tem mais solução”, o senhor não só comete o erro de, indiretamente, permitir e incentivar 

essa condição, como também acaba insultando uma grande parcela da sociedade existe um 

distanciamento, uma discordância explicitamente marcada pelo uso das aspas. O enunciador 

delimita as fronteiras, definindo seu posicionamento. A nossa afirmação encontra respaldo no 

comentário emoldurador que se coloca em seguida, ou melhor, com a avaliação negativa que 

se faz em relação às palavras proferidas por Walmor. Tal constatação pode ser confirmada 

pelo que destacou Marcuschi (2007) sobre a reprodução das opiniões de outrem. Segundo ele, 

mesmo nessa suposta reprodução, procede-se a outra construção sintática e, ainda que esse 

processo seja, aparentemente, inocente, a interferência no discurso relatado não pode ser 

ignorada. Isso se deve ao fato de ser o texto ou enunciado “algo individual, único e singular 

[...] [e ser] aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a 

história.” (BAKHTIN, 2003, p. 310). 

É importante dar visibilidade ao contexto valorativo que envolve a reprodução da 

palavra alheia. O sujeito emite uma acentuação em o senhor não só comete o erro, além de 

fazer uma avaliação em acaba insultando.  

Parece que quanto mais distante for a adesão, mais explícita ficará a 

responsabilidade de quem enunciou. Em situação inversa, quanto mais a interação seja 

próxima, mais ocorre a assimilação ao próprio dizer e inexiste, assim, a separação ou uma 

fronteira definida, demarcadora entre o discurso citado e o discurso citante. Mais uma vez, 

podemos constatar palavras de outros em meio às palavras desse enunciador.  

 

 

E2  

 

 

 

A política brasileira está, sim, “frágil como papel”, mas tal situação não implica 

dizer que “a sociedade brasileira em seu todo não tem mais solução”. Criticá-la 

como “intrinsecamente corrupta e amoral” é não reconhecer o esforço de muitos 

brasileiros para melhorar a realidade social e política do Brasil. Um bom exemplo 

disto é o político senhor Cristovam Buarque, envolvido, dentre outras coisas, em 

causas sociais como a melhoria da educação. 
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Inicialmente, seria importante destacar aqui um aspecto que nos despertou 

interesse: para fazer suas considerações, o sujeito-enunciador retomou o título da reportagem 

motivadora da expressão pública de Walmor. A matéria a que se faz referência – “frágil como 

papel” – apenas pode ser identificada e reconhecida como parte integrante de uma discussão 

ideológica se tivermos acesso ou à publicação do dia 22/08/2007 ou se colocarmos em contato 

com a prova de redação cuja reprodução foi imprescindível para que a escrita fosse bem 

orientada no sentido de atender a uma necessidade – simulada – de comunicação humana, ou 

melhor, que fosse demandada por uma prática social. Do enunciado parece ressoar, 

concretamente, dizeres cronotópicos, pois tanto o título da matéria quanto a data em que fora 

publicada foram informações adicionais colocadas entre colchetes pela comissão. Esse tempo-

espaço orienta o projeto de dizer o qual se volta para a questão da prova, fazendo-se presente 

pelas retomadas explícitas, pelos matizes dialógicos. 

Quanto ao que estamos explorando, isto é, quanto ao distanciamento axiológico, 

também identificamos nesse enunciado uma fronteira marcada pelo uso das aspas. Entretanto, 

somente essa delimitação – que poderia ser uma forma de se manter impessoal ou de fazer 

uma reprodução da fala de outrem – aparece envolvida em uma trama valorativa. Na primeira 

parte, o sujeito estabelece uma relação lógica com a introdução do não implica dizer, o que, 

em tese, faz com que o sujeito siga uma linha racional, analítica, ponderada, colocando-se em 

um aparente lugar de neutralidade, além de marcar o desacordo com o destinatário. Além 

disso, isola o próprio discurso do discurso do outro, conforme vemos em não implica dizer 

que “a sociedade brasileira em seu todo não tem mais solução”. Mais uma vez o recurso das 

aspas serve, não somente para demarcar fronteiras, mas, em especial, para apontar o tipo de 

relação dialógica travada no enunciado. Quando recorre a isso, ocupa uma posição valorativa 

pela sua resposta (no sentido bakhtiniano). Percebemos, assim, duas vozes: uma em 

referência à afirmação sobre o que falou Walmor Erwin Belz e outra se reportando à 

discordância com o ponto de vista do interlocutor. O isolamento, portanto, não serve apenas 

ao reconhecimento de autoria, mas, sobretudo, à atitude valorativa assumida pelo sujeito-

enunciador.  

Seguindo o percurso de construção do posicionamento axiológico, no entanto, ele 

nos mostra outro lugar ou valor argumentativo. Esse sujeito entoa o seu dizer fazendo um 

juízo de valor sobre o projeto de discurso de Walmor. A escolha se deu por Criticá-la, o que o 

retira de uma zona de aparente imparcialidade, não comprometimento, falta de opinião, até 

mesmo, indecisão. Com o verbo “criticar”, o discurso alheio já nos aparece envolto por um 

contexto emoldurador, por fios dialógicos em graus vários e aponta, de certa forma, o 
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posicionamento do sujeito-enunciador. O tom de avaliação é sentido porque se trata de um 

novo acontecimento, “é sempre uma nova parte do enunciado, pois mudou de lugar e de 

função na plenitude do enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 313). 

Veja ainda que, após tal inserção avaliativa, mais uma vez, constatamos a 

necessidade de mostrar o discurso alheio bastante delimitado com as aspas: Criticá-la como 

“intrinsecamente corrupta e amoral”. É necessário destacar que o sujeito-enunciador deixa 

em evidência a responsabilidade enunciativa ao mesmo tempo em que não se compromete 

com o dizer por demarcar, com o uso das aspas e o verbo introdutor de opinião, a fronteira 

entre as visões de mundo.  

Essa fronteira que visualizamos acima confirma o que evidenciamos em outros 

enunciados sobre esse mesmo aspecto. 

 

 

E3  

 

 

 

A corrupção está sempre como destaque de matérias jornalísticas, fala-se de 

mensalão, caixa dois, suborno, isso é uma realidade pungente, mas caro colega, 

nós como componentes dessa sociedade, mal-estruturada, devemos fazer nossa 

parte, cada um com o seu papel de cidadão, e não pré-julgar toda a sociedade 

como “corrupta e amoral”. 

 

 

 

Na parte destacada, observamos, claramente, que o sujeito-enunciador marca uma 

posição de discordância com a escolha do verbo de opinião para introduzir a fala de Walmor. 

Não existe, pelo que se pode ler, uma tentativa de manter-se neutro diante do posicionamento 

assumido por Walmor. O dissenso torna-se explícito com a opção pelo vocábulo “pré-

julgar”. Na nossa sociedade, a noção de julgamento é, por muitas vezes, bastante questionada 

porque, em razão de sermos humanos, a medida de nossa racionalidade pode ser a mesma da 

irracionalidade. Além disso, para ele, o que se faz é uma antecipação do julgamento em si, 

uma precipitação de análise, de detalhamento, de avaliação ponderada. 

Considerando a importância que Bakhtin/Volochinov (2006) atribui ao signo, 

dizemos que tal escolha lexical vem banhada ideologicamente das esferas em que, 
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normalmente, circula. Como, em geral, a valoração desse signo é negativa, a resposta que é 

dada a Walmor tem o acento depreciativo. Para demonstrar isso, o sujeito-enunciador marca 

um distanciamento axiológico que, segundo nossa perspectiva, estaria concretizado – além da 

seleção do verbo que destacamos – no uso das aspas.  

Outro aspecto de importância nesse processo de reelaboração da palavra alheia 

relaciona-se ao novo contexto que  

 

 

enquadra, lapida os contornos do discurso de outrem como o cinzel do 

escultor, e entalha uma imagem de língua no empirismo frusto da vida do 

discurso; ele confunde e alia a aspiração interior da linguagem de outrem às 
suas definições exteriores objetivadas. O discurso do autor representa e 

enquadra o discurso de outrem, cria uma perspectiva para ele, distribui suas 

sombras e suas luzes, cria uma situação e todas as condições para sua 

ressonância, enfim, penetra nele de dentro, introduz nele seus acentos e suas 
expressões, cria para ele um fundo dialógico (BAKHTIN, 1990, p. 156).  

 

 

No entanto, devemos ressalvar que tão-somente os recursos formais em si mesmo 

não possibilitam essa delimitação. Ou seja, não acreditamos que isso seja apenas uma 

separação do discurso citante do discurso citado, mas uma valoração social (da qual se quer 

distanciar o autor de E3). É preciso atentar para o fato de não fazer um apontamento 

meramente formal, cujos procedimentos de inserção da palavra de outrem servissem tão-

somente para fazer com que os enunciados se apartassem superficialmente. Pelo contrário, 

acreditamos que a formalização da separação de falas está relacionada, na verdade, a uma 

separação de perspectivas ideológicas, a uma tentativa de se eximir da responsabilidade 

enunciativa. 

 

 

E4  

 

 

 

É realmente sabido que a sociedade passa por problemas, só que ainda sim, dizer 

que “em seu todo não há solução” é constituir uma falácia e desconsiderar muitos 

outros aspectos nesta questão. 
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No enunciado em foco, o uso simplesmente do verbo dizer pode oferecer uma 

noção de objetividade, de transcrição sem avaliação subjetiva. No entanto, o que devemos 

analisar é que, embora mantendo explicitamente marcas que delimitam o discurso citado do 

discurso citante, envolve essa reprodução um contexto que a enquadra valorativamente, 

porque a escolha lexical “falácia” mostra qual é a visão de mundo que o sujeito tem em 

relação ao seu destinatário. Vale acrescentar que texto e contexto são indissolúveis e estão 

amalgamados.  

O trecho que foi trazido para o corpo da carta também representa o foco a que deu 

o sujeito-enunciador, ou seja, o autor sobrelevou a generalização: dizer que “em seu todo não 

há solução”. A delimitação tipográfica acaba sendo uma maneira de tornar claro o 

distanciamento valorativo em relação às palavras de Walmor. 

Outra parte desse mesmo enunciado possibilita uma compreensão leitora que 

confirma essa evidência. 

 

 

 

Não se pode chamar de “corrupta e amoral” uma sociedade que, em período 

ditatorial soube fazer revolução, reivindicou os direitos à eleições abertas, 

destituiu presidente do cargo. 

 

 

 

Assemelhando-se ao E3, percebemos, nesse trecho, um possível efeito de 

imparcialidade propiciado pela seleção vocabular. O verbo chamar apresenta uma 

equivalência semântica com dizer, cujo sentido, em geral, é de impessoalidade e de 

apagamento de um dado filtro valorativo. O sujeito entra em dialogicidade pela ruptura, pela 

negação, pela discordância com o enunciado de Walmor – Não se pode chamar de “corrupta 

e amoral”. 

Contudo, essa impressão se desfaz com a continuidade da construção 

argumentativa. O fragmento que segue contém um indício axiológico que acaba por apontar 

que lugar ou valor argumentativo o sujeito de E4 ocupa, afinal a expressão não apenas rotular 

nos parece muito significativa. 

 

 



97 

 

 

Sinceramente é decepcionante saber que sua indignação tenha chegado ao estado 

de descrença, sem se quer enxergar a mudança, são muitas as limitações e há 

muito a ser superado, mas como já mostrou ao longo da história, nossa sociedade 

saberá usar seus direitos, nomes como: Zumbi, Chico Buarque, Frei Betto, Zuzu 

Angel, Lampião; espero que fiquem marcados em sua memória, pois foram 

pessoas que souberam fazer a diferença na sociedade diante das atribulações, e 

não apenas rotular população brasileira como “amoral”. 

 

 

 

A indicação de “rótulo” sintetiza a posição subjacente ao dizer do enunciador de 

E4, uma vez que a carga semântica negativa envolve o signo que, como dissemos, é banhado 

nas esferas pelas quais circula. Esse discurso afasta-se, pois, da noção de neutralidade, de 

isenção ou de falta de posicionamento. 

Tal construção de sentido pode ser creditada aos usos corriqueiros dessa palavra. 

Ainda que a ação de rotular esteja associada à ação de descrever, a própria significação 

dicionarizada também traz uma dimensão de nomear, atribuir alguma qualidade ou defeito, 

classificar de forma depreciativa um objeto ou uma pessoa. Conforme se pode constatar, a 

ideia de rótulo acarreta também o sentido de simplismo, superficialidade ao se atribuir 

qualquer característica, principalmente, quando o objeto descrito é, na verdade, um ser 

humano – o qual, pela complexidade de sua constituição não pode ser reduzido a uma 

atribuição aparente (não apenas rotular população brasileira como “amoral”).   

No enunciado acima, desvela-se a complexidade e a dinâmica próprias das 

relações dialógicas, das relações entre vozes imiscíveis. Neste caso, notamos uma delimitação 

das orientações ideológicas, em especial, pela retomada de uma palavra – bastante 

significativa – que permanece isolada pelas aspas. Como se não bastasse, o autor ainda se 

dirige ao interlocutor com um tom muito decisivo: espero que fiquem marcados em sua 

memória, pois foram pessoas que souberam fazer a diferença na sociedade diante das 

atribulações. A respeito desse mesmo trecho, inferimos, por outro lado, a ênfase na atitude 

assumida por Walmor, cuja opinião se contrapõe, de acordo com o sujeito-enunciador, a dos 

brasileiros em sua maioria. 

Observemos, agora, as estratégias utilizadas pelo sujeito-enunciador de E6 para 

manter o distanciamento axiológico da opinião defendida por Walmor Erwin Belz. 
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E6 

 

 

 

Há muitos em nosso país que possuem uma opinião semelhante a sua, ao afirmar 

que a nossa sociedade “é intrisecamente corrupta e amoral”, por isso não tem 

solução alguma. Me surpreendi como você na exposição dela foi pessimista e 

utilizou a generalização e um vocabulário com extremo valor significativo. 

 

 

 

Na leitura do excerto acima, o sujeito-enunciador preferiu manter-se, inicialmente, 

em uma zona “confortável” na qual ele se exime de qualquer responsabilidade enunciativa 

com a expressão ao afirmar. Utiliza uma escolha lexical que pode ser vista como uma posição 

neutra em relação ao enquadramento valorativo de Walmor sobre a população brasileira. 

Entretanto, a suposta posição responsiva de neutralidade apenas se estabelece em um primeiro 

momento, inclusive com a delimitação de fronteiras discursivas, porque, mesmo nas situações 

aparentemente isentas de qualquer filtro valorativo, procede-se a uma maneira de evidenciar 

um afastamento do dizer que está sob o signo da negatividade, da depreciação: ao afirmar que 

a nossa sociedade “é intrisecamente corrupta e amoral”, por isso não tem solução alguma.  

Adiciona-se a esse enquadramento a expressão Me supreendi que remete à cadeia 

semântica de admiração, de espanto, de susto, sobressalto, de alarme. Coloca, de tal maneira, 

o dizer de Walmor sob uma perspectiva negativa, inclusive com a assunção desse 

posicionamento logo na sequência: foi pessimista e utilizou a generalização e um vocabulário 

com extremo valor significativo. Nota-se uma força argumentativa tanto pelas escolhas 

lexicais, carregadas de ideologias, quanto pela intensificação ao classificar a linguagem 

utilizada como uma forma decisiva de enquadrar até pessoas que nunca cometeram qualquer 

ato semelhante ao relatado.  

Além disso, observamos, ainda, que o sujeito-autor de E6 recorre a um pronome 

de tratamento que pode estar relacionada ou uma proximidade (que não se justifica em razão 

do distanciamento dos interlocutores – o que pressupõe um desconhecimento do gênero 

discursivo em questão) ou uma forma linguística de demonstrar a falta de apreço. A 

generalização, para o que se voltou muitos sujeitos, também teve real peso sobre esse olhar 

mais corrosivo para com o interlocutor mencionado.  
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Vejamos os procedimentos linguístico-discursivos que foram utilizados pelo autor 

de E7 para reportar-se ao discurso de outrem. 

 

 

E7 

 

 

 

Há contudo, uma parte da população – não sua maioria – que exige mudanças. 

É a parcela do país que protesta, que indigna-se e procura acima de tudo soluções 

para este problema. O senhor é uma dessas pessoas, a partir do momento em que 

tem uma posição contrária a isto e divulga sua opinião em um veículo de 

comunicação com tanta importância, e assim fazem tantos outros que estão nas 

universidades, que organizam fóruns e mesmo os que estão nos gabinetes, todos 

esses estão procurando desenvolver novas políticas públicas para sanar alguns de 

nossos “males”. E pensando nestas pessoas, o senhor acredita mesmo que toda a 

sociedade brasileira é corrupta e amoral? 

Talvez seja o caso do senhor pensar mais uma vez em tudo isso e acreditar que, 

embora devagar, os resultados virão se procurármos mudanças. 

 

                                                                                 Atenciosamente, 

                                                                                         Juraci Poti. 

 

                                                                                            

 

 

Fazendo uma leitura integral da carta acima – conforme se pode comprovar no 

anexo B –, observamos, inicialmente, uma divergência valorativa pelo uso do conector 

contudo. Nessa parte, identificamos um distanciamento axiológico tal qual se verificou nos 

enunciados precedentes. Entretanto, o percurso não foi mantido, porque o sujeito deu 

preferência a uma reflexão e não a um confronto (palavra usada, inclusive, por ele ao iniciar a 

carta). 

Atentemos para a estratégia a que recorreu o sujeito-enunciador: a da conciliação, 

mostrando que a atitude do interlocutor, mesmo com a entonação de que se carregou, pode ser 

associada à manifestação de mais um brasileiro saturado de tantos atos corruptíveis sem 

qualquer punição. 

Igualmente, identificamos um choque de perspectivas ideológicas em E7. No 

entanto, em E7 percebemos uma sutileza ao colocar em questionamento a posição defendida 
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por Walmor. Muitas formas de apreensão do dizer alheio se apresentam no mundo da vida e, 

nesse cronotopo, também não seria diferente. No enunciado acima, comprovamos o que 

Bakhtin (2008), ao analisar textos literários, disse em uma tentativa de classificação dos tipos 

e das formas de remissão ao dizer de outrem.  

Na sequência textual o senhor acredita mesmo que toda a sociedade brasileira é 

corrupta e amoral?, observamos a existência de uma voz social imprimindo seus acentos 

apreciativos a partir da transformação de uma afirmação em uma pergunta: a “transmissão da 

afirmação do outro em forma de pergunta já leva a um atrito entre duas interpretações em uma 

só palavra, tendo em vista que não apena perguntamos como problematizamos a afirmação do 

outro” (BAKHTIN, 2008, p. 223). 

Parece fundamental frisar que, na corrente infinda da comunicação humana, os 

discursos dialogam sob múltiplas facetas, seja com respostas pontuais, seja com a execução de 

alguma ordem, seja ainda com a problematização do dizer de outrem. No último caso, deixa-

se entrever, muitas vezes, uma discordância, uma espécie de distanciamento axiológico, 

porque os sujeitos não partilham da mesma visão de mundo. Novamente, na vida corrente, as 

formas por meio das quais se reporta ao discurso de outrem são tantas as possibilidades 

quantas são as formas de interação verbal. 

 

 

E8 

 

 

 

Não podemos dizer que toda a sociedade é corrupta, pois sabemos que há tanto 

simples cidadãos honestos como desonestos, o problema é que as más atitudes 

tomam maiores proporções, logo temos mais contato com elas. Se o senhor faz 

essa generalização, acaba dizendo que tanto eu, a minha e sua família e até mesmo 

o senhor somos corruptos e creio que isso não seja verdade. 

 

 

 

Ao contrário do que se observa na maior parte dos escritos analisados, em E8 a 

relação dialógica não se estabelece pela transcrição parcial ou total do dizer de outrem, mas 

pela estrutura negativa, o que pressupõe um dizer precedente afirmativo – Não podemos dizer 
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que toda a sociedade é corrupta. Nesse caso, a distinção entre a fala do autor de E8 e da fala 

de Walmor decorre do uso da partícula negativa que contraria a opinião do interlocutor. 

Em seguida, o sujeito-enunciador critica a generalização feita por Walmor, 

colocando em destaque o raciocínio desenvolvido pelo interlocutor. Implica, pela assunção de 

Walmor, todas as outras pessoas a ele relacionadas, de acordo com o trecho Se o senhor faz 

essa generalização, acaba dizendo que tanto eu, a minha e sua família e até mesmo o senhor 

somos corruptos. Assume uma posição responsivo-axiológica definida por questionar a 

relação lógica estabelecida pelo interlocutor e por afirmar, ao mesmo tempo, creio que isso 

não seja verdade. O sujeito não afronta o interlocutor destituindo de valor a afirmação 

veiculada, mas demarca seu posicionamento a partir de seu centro axiológico, remete, como 

podemos evidenciar, ao universo da crença pessoal. Ele não faz a opção por atestar que essa 

generalização, de fato, seja falsa ou, pelo menos, sem tanta validade. Em E8, há, também, 

uma tentativa, possivelmente, de conseguir entrar em uma negociação dialógica na qual todos, 

conforme seu centro de valores, podem emitir um julgamento, mas parece existir, também, 

uma tentativa de evitar a radicalidade de um ponto de vista. 

No enunciado a seguir, o autor se insere no bloco daqueles que não podem ser 

acusados de desonestidade, conforme lemos. 

 

 

E9 

 

 

 

Veja senhor Walmor que nossa política não está sendo correta com nossos pobres 

eleitores, todos nós somos vítimas de uma política que manda e desmanda sem 

importar-se conosco, nossos direitos de cidadões foram corrompidos no ato de 

votarmos em governantes de má fé. Mas, como foi dito em sua publicação pelas 

seguintes palavras: “... que a sociedade brasileira em seu todo não tem mais 

solução”. E ainda mais colocou que toda ela é amoral e corrupta. 

 

 

 

De imediato, podemos ver que o sujeito-enunciador junta-se a outros brasileiros 

que são vistos como vítimas da política referida. Para distanciar-se, o sujeito-enunciador faz 

questão em manter o afastamento ideológico com recursos formais como os dois pontos e as 

aspas, comumente utilizados para separar o discurso citante do citado. Entretanto, assim como 
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dissemos nos enunciados precedentes, essa formalização indica também um posicionamento 

valorativo, mostra a contenda axiológica que se estabelece entre a voz do autor de E9 e a voz 

de Walmor, trazida para o corpo da carta argumentativa. 

A partir disso, afirmamos que se mantém um distanciamento axiológico do ponto 

de vista segundo o qual todas as pessoas são corruptas. De acordo com o expresso em E9, 

inversamente, a maior parte do povo é, na verdade, vítima de todo esse sistema e não pode, 

dessa maneira, ser colocado sob a mesma classificação depreciativa que os políticos. Outro 

dado a ser observado é o acento valorativo que se dá à expressão em seu todo por constituir 

uma generalização. Para destacar a apreciação do sujeito, o fragmento foi sublinhado. 

O mesmo não se identifica em E ainda mais colocou que toda ela é amoral e 

corrupta. Recorre ao verbo colocou em que se pode ler uma equivalência semântica com 

expressou, deu a conhecer seu posicionamento, mostrou seu ponto de vista. Acentua também 

por ainda mais (somando-se ao que se disse, primeiramente, sobre a fala de Walmor) e 

aumenta o fato de ter abrangido a sociedade sem qualquer exceção toda ela [a sociedade]. 

No próximo excerto, também se pode evidenciar um movimento dialógico de 

distanciamento, mas, do modo contrário ao se vê nesse enunciado, o sujeito recorre a um 

verbo introdutor de opinião, conforme Marcuschi (2007).  

Vejamos como o sujeito-enunciador de E10 faz um enquadramento valorativo do 

dizer de Walmor.  

 

 

E10 

 

 

 

Vários motivos me levaram a esta carta. Ao ler suas considerações sobre a 

problemática da impunidade no Brasil percebi que o senhor se posiciona de uma 

forma bastante determinista a respeito da sociedade brasileira, rotulando-a como 

“intrinsecamente corrupta e amoral”. Não acha que fez uma avaliação 

microscópica e superficial da nossa sociedade? 

 

 

 

Retomando o dizer de Walmor, o autor de E10 fala que o interlocutor se posiciona 

de uma forma bastante determinista a respeito da sociedade brasileira. Veja que, ao fazer 
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referência ao projeto discursivo de seu outro, o sujeito-enunciador lança uma perspectiva 

dialógica sobre o posicionamento com a classificação determinista, apontando, pois, o modo 

categórico como falou o destinatário. Para dar relevo a isso, o sujeito associa a característica 

determinista a um reforço avaliativo representado por bastante.  

Ao continuar na escrita da carta, parece-nos muito expressiva a forma como 

introduz valorativamente o dizer de Walmor sobre as pessoas brasileiras: rotulando-a como 

“intrinsecamente corrupta e amoral”. Isto é, escolhe um verbo carregado de teor depreciativo 

rotulando-a e ainda delimita o ponto de vista com o uso das aspas. 

A pergunta retórica feita em seguida entoa ainda mais a interação verbal que, ao 

questionar a análise realizada por Walmor, acaba por qualificá-la, simultânea e 

paradoxalmente, como microscópica e superficial. O enquadramento dialógico faz emergir 

uma voz social de censura em relação ao que se disse sobre os brasileiros. Em E10, voltando-

se para os enunciados emanados deste cronotopo, vemos o quanto foi valorado negativamente 

o dizer do interlocutor. 

Conforme todos os enunciados analisados, forma-se uma atmosfera valorizante de 

admoestação relativa à atitude de Walmor Erwin Belz. O cenário que se forma pelas escolhas 

lexicais dos sujeitos-enunciadores carrega-se de tom negativo. As palavras erro, insulto, 

equívoco, crítica, julgamento, rótulo, pessimismo, generalização, classificação aliadas ao 

recurso das aspas deixam marcado o posicionamento assumido por esses sujeitos. A 

impressão parece ser mesmo de distanciamento valorativo. Existe uma voz de recriminação 

sobre o ponto de vista do interlocutor, de reprovação do ato público de Walmor em dizer que 

não se deve mais crer na dignidade humana, principalmente quando nos referimos a 

brasileiros. 

O distanciamento que se procura manter do que disse Walmor Belz trata-se 

também da áurea do gênero em que se efetivou a relação. Existe, de certa forma, uma direção 

temática genérica que faz pressupor uma posição responsiva bastante carregada, permeada, 

introjetada de carga de reprimenda em razão de estar o sujeito-enunciador em uma posição 

daquele que é autorizado a criticar, a julgar, a reclamar, a ponderar. Além disso, existem 

forças nutrizes desse discurso: o cronotopo avaliativo, o cronotopo do PSV. Nele, espera-se 

uma atitude analítica do candidato. Ainda que se recuse admitir, há uma réplica presumida, 

um tom volitivo de desaprovação, de recriminação. Lembremos que é um traço constitutivo 

do enunciado uma visão típica de enunciador e de destinatário. O cronotopo nos possibilita, 

ao menos, uma presciência das visões de mundo que podem, em geral, emergir dessa 
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interação verbal e social. Do cronotopo do PSV-2008 da UFRN, surge uma voz social – 

unindo-se a tantas outras – que censura e reprova a opinião de Walmor Belz.  

Na carta argumentativa, o posicionamento axiológico assumido pelos sujeitos-

enunciadores é, relativamente, esperado. O campo semântico que auxilia na construção 

genérica da carta, conforme destacamos, é constituído por signos que remetem a uma 

contestação, a uma condenação. A própria questão “argumentativa” permite o enfrentamento 

a qualquer generalização indevida, como foi o caso flagrado. Eles, colocados diante de uma 

declaração categórica, puderam problematizar ou questionar uma afirmação falsa. 

 

 

5.1.3 Dissenso dialógico 

 

 

A presente seção tem o objetivo de apontar as teias discursivas que constituíram 

três enunciados que não estavam nos subcapítulos anteriores. A separação deu-se em razão 

do, reportando ao título que abre esta parte do trabalho, dissenso dialógico identificado nos 

escritos aqui analisados. No cronotopo do PSV-2008 da UFRN, observamos uma certa 

padronização ou recorrência que nos permitiu agrupar enunciados que mantinham 

aproximação de sentidos. No entanto, em relação aos três anunciados descritos (E5, E6 e E8) 

o que se viu foi uma espécie de afastamento relativo aos modos de dizer e de apresentar uma 

visão de mundo. Por esse motivo, destinamos este espaço para desenvolver a análise 

particularmente dos enunciados “dissidentes”. 

A ordem de apresentação da análise, neste caso, não segue a sequência numérica. 

Primeiramente, abordaremos a adesão a um determinado direcionamento argumentativo, 

conforme desenvolvido na seção 5.1.1, e, logo após, trataremos do afastamento (ou não) 

axiológico seguindo os parâmetros da seção 5.1.2. 

No que se refere aos enunciados E6 e E8, podemos dizer que os autores não se 

remeteram, tão-somente, à orientação argumentativa da prova ou ao dizer do interlocutor 

Walmor Erwin Belz. Os diálogos evidentes nos mostram relações dialógicas com informações 

contidas no caderno de provas e com comentários que não se restringem à proposta de 

redação. Deixaram emergir, portanto, um dado que, segundo nos parece, está ligado ao 

cronotopo no qual o enunciado foi gestado.  
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Ainda que se possa dizer que a análise volta-se para o texto literário, as 

observações bakhtinianas nos podem ser úteis no sentido de compreender o tenso debate 

interno durante a elaboração do enunciado:  

 

 

É como se no discurso estivesse encravada a réplica do outro, que, diga-se de 
passagem, inexiste de fato mas cuja ação provoca uma brusca reestruturação 

acentual e sintática do discurso. A réplica do outro inexiste mas projeta sua 

sombra e deixa vestígios sobre o discurso, e essa sombra e esse vestígio são 
reais (BAKHTIN, 2008, p. 237).  

 

 

A ressonância dialógica, por exemplo, em E6, que se pode perceber é, na verdade, 

uma oposição a uma voz social também generalizante que está representada por uma canção 

de Gabriel O pensador (cuja reprodução também se vê na proposta de produção textual – 

anexo A).  

 

 

E6 

 

 

Quanto aos grandes atos, podemos corrigir, uma vez que nos que elegemos os 

políticos, e a função deles é a busca do bem estar social de toda a população do 

nosso país. 

 

Sobre essa situação, não sei se concorda comigo, acredito que seja importante 

quebrar duas idéias coexistentes em nossa sociedade, uma é de que “todos os 

políticos são farinha do mesmo saco”; e a segunda “se eu tivesse no lugar dele eu 

robaria do mesmo jeito”. 

 

 

 

Há, no fragmento em destaque, uma relação dialógica nitidamente demonstrada 

com uso das aspas para indicar que tal discurso não pertence ao sujeito que enunciou. Por 

outro lado, indica um apelo que se faz às informações contidas no caderno de provas, uma 

delas, de fato, necessária à escrita do texto. 

Retoma-se, mesmo que isso não fique explícito no corpo da carta, a canção de 

Gabriel O pensador. Parece ser uma reprovação ao trecho que fora recortado e reproduzido, 
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especificamente, para a proposta de redação. Veja que o enunciador questiona as ideias que 

envolvem as ações dos políticos: uma é de que “todos os políticos são farinha do mesmo 

saco”; e a segunda “se eu tivesse no lugar dele eu robaria do mesmo jeito”. Vale lembrar 

que a letra, em linhas gerais, refere-se aos políticos como sendo, sem exceção, corruptos e que 

eles sabem “administrar” o dinheiro público, principalmente, quando a finalidade estiver 

ligada aos próprios interesses. Ao endereçar a carta a Walmor, embora também critique a 

generalização que foi feita em revista de grande circulação, enfatiza que essas duas vozes 

(acredito que seja importante quebrar duas idéias coexistentes em nossa sociedade) que, 

normalmente, ecoam sobre os políticos devem ser rejeitadas. 

Para romper com tais pensamentos aceitos como verdade por uma grande parte da 

sociedade, o sujeito-enunciador dialoga, portanto, com comentários, apreciações, julgamentos 

que estão materializadas no caderno de provas. Esse debate, mostrado discursivamente, pode 

ser atribuído ao fato de que o cronotopo condiciona o modo de tecer seu posicionamento. 

Em E8, como veremos, o sujeito apresenta uma exemplificação para fundamentar 

um argumento. Contudo, o dado ilustrativo tem a ver com o cronotopo em que se escreve, 

pois existe, inclusive, uma questão de múltipla escolha no caderno de provas acerca da 

informação relatada. 

 

 

E8 

 

 

 

Portanto, a solução que o senhor diz não encontrar para a população brasileira é 

bastante simples, basta apenas ocorrer um maior conscientização que não é 

cometendo desvio de dinheiro ou qualquer outro tipo de corrupção que haja para 

conseguir riquezas, como mostra o romance “O Ateneu” de Raul Pompéia, onde 

Aristarco (diretor do Colégio Ateneu) com sua ambição pelo livro econômico 

dessa instituição de ensino, termina por causar repúdio à maioria dos alunos e com 

o incêndio do Ateneu ele fica completamente anestesiado, pois era sua grande 

riqueza. 

 

 

 

A razão mais evidente para sustentar a tese a ser defendida é, conforme temos 

enfatizado a questão do eixo tempo-espacial, o cronotopo do PSV-2008 da UFRN. O sujeito-
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enunciador poderia, ativando seu repertório cultural, fazer uma comparação com personagens 

literários. Todavia, sabemos que a obra “O Ateneu” foi uma das leituras obrigatórias exigidas 

pela COMPERVE.  

Voltando ao caderno de provas do PSV-2008, constatamos, inclusive, uma 

questão da parte intitulada “Questões Objetivas” que pode ter, em grau vário, influenciado o 

projeto de dizer desse sujeito. É provável que, desejando a aprovação, ele quisesse demonstrar 

sua capacidade de síntese, sua compreensão responsivo-axiológica: como mostra o romance 

“O Ateneu” de Raul Pompéia, onde Aristarco (diretor do Colégio Ateneu) com sua ambição 

pelo livro econômico dessa instituição de ensino, termina por causar repúdio à maioria dos 

alunos e com o incêndio do Ateneu ele fica completamente anestesiado, pois era sua grande 

riqueza.  

É preciso, ainda, atentar para o fato de que, em situação diversa, provavelmente o 

enunciador tivesse a preocupação de contextualizar o romance que serviria como justificativa 

para defender o ponto de vista. Além disso, o exemplo, como se pode ler, não tem pertinência 

para o que se queria demonstrar – a corrupção. 

Quanto ao distanciamento axiológico, percebemos que o enunciado E5 não se 

uniu aos demais enunciadores, pois mantive uma relação de concordância, ainda que 

parcialmente, conforme veremos a seguir. 

 

 

E5 

 

 

 

Reconheço que a maioria dos políticos são sim corruptos e amorais, mas que esta 

corrupção que é corriqueiramente divulgada pela mídia, e que deixa a sociedade 

cada vez mais preucupada e indignada, é permitida pela própria sociedade que não 

questiona, que têm memória curta, – as pessoas costumam nem lembrar em quem 

votam para depois exigirem seus direitos e escândalos são “esquecidos e 

perdoados” facilmente –, prova disso é a reeleição de Fernando Collor e de tantos 

outros envolvidos em corrupção. 

 

 

 

Não há marcação de fronteiras entre o discurso citado e o citante: Reconheço que 

a maioria dos políticos são sim corruptos e amorais. Na nossa extraposição leitora, isso 
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indica uma adesão ao posicionamento de Walmor, pelo menos no que se refere aos políticos. 

Ademais, o sujeito faz a referência a esse dizer com a inserção do verbo “reconhecer”, cuja 

cadeia significativa estaria em comunhão com admitir, aceitar, permitir, dar a conhecer 

novamente, fazer parte dessa posição social também. 

A esse compartilhamento de ponto de vista atribuímos à “áurea” do gênero 

discursivo, de acordo com o pensamento bakhtiniano, haja vista que a carta argumentativa 

pressupõe alguma ligação, seja de acordo ou de desacordo, que será mantida, desfeita, 

ratificada pela interação concretizada linguisticamente.  

Ao entrar em concordância com Walmor, o sujeito-enunciador de E5 entra em 

oposição dialógica com os demais inseridos no cronotopo do PSV-2008 da UFRN. De acordo 

com os enunciados lidos, os sujeitos mostraram ser sem validade o projeto discursivo do 

interlocutor por causa da generalização, enquanto no enunciado acima se constatou um 

movimento de valoração positiva, pelo menos, em relação ao que disse Walmor sobre os 

políticos. 

Retomando os enunciados E6, E8 e E5, percebemos que, realmente, constituem o 

dissenso em relação aos enunciados anteriores. No entanto, observamos nestes também 

relações de sentido, relação de concordância ou de discordância orientadas, principalmente, 

pelo horizonte social que abrange esses posicionamentos. 

O que vemos, diante dessas considerações preliminares, é resultado da atitude 

valorativa, da posição ativa assumida pelas escolhas sobrecarregadas de ideologias. Decorre, 

sobretudo, de uma afirmação de um lugar único, inigualável, intransferível no mundo. O 

movimento que se observa é, na verdade, efeito das várias vozes sociais a que recorreram os 

sujeitos, que estão também constituídos por uma heteroglossia, por um plurilinguismo que 

atravessa todos os dizeres socialmente relevantes. 

De fato, conforme a teorização concernente às peculiaridades do enunciado, 

destacamos ser fundamental a característica de se expressar um ponto de vista socioideológico 

e de manter o fluxo dialógico da história da interação verbal: 

 

 

Cada enunciado é uma resposta, contém sempre, com maior ou menor 

nitidez, a indicação de um acordo ou de um desacordo; é um elo da corrente 

ininterrupta da comunicação sociocultural. E ao mesmo tempo que responde 

(no sentido de tomar uma posição socioaxiológica), espera uma resposta 
(espera que outros assumam uma posição socioaxiológica frente ao dito) 

(FARACO, 2009, p. 59). 
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Dessa maneira, podemos identificar, na trajetória realizada, a forma como os 

enunciadores se posicionaram axiologicamente diante da opinião ou do discurso de outrem, a 

quem replica. Concordamos com Bakhtin/Volochinov (2006) a respeito de ser a consciência e 

toda expressão já atravessada por um sistema de valores, porque a nossa relação com o mundo 

se dá sempre obliquamente, não tocamos diretamente a realidade, sempre que nos referimos e 

tentamos representá-la o fazemos refratadamente. 

Essa refração decorre, ainda, do cronotopo em que se veicula o dizer, porque 

existe um vínculo espaço-temporal construído valorativamente que revela uma espécie de 

humano, integra qualquer acontecimento. Não desconsideramos o espaço em que atuamos, 

vivemos, interagimos; também não ignoramos as coordenadas temporais que orientam o 

nosso dizer. Falamos determinados por um fim comunicativo que pressupõe, necessariamente, 

lugar, tempo, parceiros da interação. 

 

 

5.2 VISÃO CRONOTÓPICA DE SUJEITO-ENUNCIADOR: IMAGEM SATURADA DE 

VALORES 

 

 

O sujeito-enunciador constrói uma imagem cronotópica de si mesmo naquele 

espaço-tempo, o qual é marcado pelo centro axiológico, pelas pulsões, pelos conflitos que 

marcam as temporalidades e as espacialidades. Nesse cronotopo de teor avaliativo, ainda que 

implicitamente, os valores atravessam e se revelam no dizer desse “candidato”. A visão 

cronotópica que se pode construir do sujeito-enunciador é a imagem de um homem que 

acredita na honestidade brasileira e que se opõe ao pensamento segundo o qual todos os 

valores foram diluídos. Por outro lado, também podemos afirmar que, se, de fato, não é esse o 

pensamento dos sujeitos-enunciadores referidos em todo o percurso analítico, existe uma 

réplica presumida por esses candidatos em função da “atmosfera valorizante”
1
 que circula no 

cronotopo PSV. 

Ainda mais se confirma tal visão em função do gênero discursivo a partir do 

qual/com o qual se forma a imagem, que se forma no caminho, na ponte, na relação, ou 

                                                             
1
 Novamente, fazemos referência a essa expressão. Estamos entendendo por atmosfera valorizante todos os 

julgamentos, os valores, os presumidos que integram todo e qualquer cronotopo e que acabam, por sua vez, 

constituindo os enunciados elaborados. 
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melhor: que se “desenha” na interação com o outro. A carta argumentativa constitui um 

gênero cujo principal objetivo é o de reclamar ou de, pelo menos, questionar algo que foi dito 

ou realizado. Em alguns casos menos recorrentes, a carta tem a finalidade de apresentar a 

adesão ao dizer do interlocutor, ou de reforço de determinada posição social valorativa. De 

modo que o gênero, sob essa perspectiva, tem um papel fundamental; ele funciona como um 

“controlador” social. Concordando com Amorim (2004), existe em certos gêneros uma 

espécie de constrangimento (diretamente associado ao comportamento do indivíduo) que 

determina ou que orienta os modos culturalmente aceitos de agir e de falar.  

Vale relembrar Sobral (2009a) quando ele se refere ao gênero como uma forma de 

ver o mundo. Caso consideremos essa lógica plausível, significa dizer que não utilizamos 

apenas uma forma linguística, fixa e definitivamente determinada, mas falamos, agimos sobre 

os outros sempre por meio dos gêneros discursivos que possibilitam as relações sociais e 

valorativas. Nessa trajetória leitora do conceito, portanto, o gênero aparece como uma 

construção sócio-histórica que se altera nos atos singulares por motivo da mobilização que o 

sujeito faz do sistema de linguagem. 

O cronotopo PSV que estamos construindo teórico-analiticamente está em 

consonância com a concepção dialógica da linguagem, do sujeito, das interações humanas e, 

consequentemente, do gênero discursivo. A opção que fazemos nos permite identificar 

comportamentos humanos e posicionamentos axiológicos em situações determinadas. Nesse 

cronotopo, conforme temos tratado, a avaliação recai sobre a escrita que deverá ser, ao mesmo 

tempo, uma comprovação de que o sujeito compreende e obedece ao comando da questão e 

deverá, por outro lado, nos indicar determinadas formas de relacionar-se com outros sujeitos. 

A imagem construída parece ser uma forma de “agir” no cronotopo avaliativo, 

especificamente no PSV-2008 da UFRN. Isso se confirma ainda mais quando temos em vista 

que não vivemos no vazio, nossas interações são sempre datadas e localizadas, ocorrem, 

portanto, em um tempo-espaço constitutivo e constituinte dos modos de dizer, de agir, de 

relacionar-se com o outro.  

 

 

5.2.1 A crença na dignidade humana ou a réplica presumida 

 

 

O sujeito-enunciador – que, nesse cronotopo PSV-2008, está sendo avaliado – 

parte da finalidade principal que é reclamar de uma determinada atitude, no caso questionar a 
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postura de Walmor Belz. Além disso, é preciso observar que na questão da prova há uma 

orientação argumentativa (“Nos últimos tempos, a imprensa tem divulgado sucessivos casos 

de corrupção, o que vem deixando a sociedade brasileira cada vez mais indignada e 

preocupada”), e o sujeito-enunciador, de acordo com a análise, toma como referência tal 

orientação, para a qual se volta: um sujeito indignado e preocupado com a corrupção no Brasil 

e que acredita, apesar dos casos midiatizados, na honestidade da sociedade brasileira. 

Embora o sujeito-enunciador possa realmente se opor ao posicionamento mais 

radical, conforme se vê nas palavras de Walmor, não podemos deixar de atribuir igual peso ao 

tom que emana da própria comissão. De fato, a proposta segue uma tendência 

contextualizadora, que problematiza e, com base nisso, propicia um projeto discursivo, 

provoca a atitude responsivo-axiológica. Entretanto, nesse horizonte cronotópico, o sujeito-

enunciador será sempre um candidato, um concorrente, um vestibulando que precisa mostrar 

determinadas competências, pelas quais este será avaliado.  

Um dado a ser observado é o volume bastante expressivo das cartas cujo 

interlocutor seria justamente aquele que se mais se aproximaria do posicionamento – ainda 

que sutil – diluído no comando da prova. O que dizemos não é totalmente independente do 

lugar onde dizemos, conforme Geraldi (2010, p. 290): “cada tempo definido é também 

distinto pelas possibilidades de interações que oferece”. O enunciado não pode ser 

compreendido desvinculado da situação que o engendrou, que lhe deu vida, que o 

concretizou. Pelo contrário, o que normalmente se entende como “extraverbal” é parte 

constitutiva sem a qual impossível se torna a construção de sentidos. 

Observemos em que medida o sujeito-autor de E1 incorpora os discursos 

presumidos ou como essa dimensão extraverbal se revela no enunciado. 

 

 

E1 

 

 

 

acredito que não vamos generalizar suas características pois enquanto houver 

pessoas insatisfeitas com a atuação de nossos representantes, haverá ainda para o 

“todo” a possibilidade de mudança para melhor. 
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No E1, o argumento de recusa à generalização torna evidente a crença nas 

pessoas, ainda que não seja em número considerável. Para o sujeito-enunciador de E1, a 

insatisfação – conforme o tom que ele atribui às pessoas – denuncia um desejo de mudança 

que não pode, sob nenhum pretexto, ser deixada de lado. Se existe algum descontentamento, 

isso parece ser suficiente para comprovar a dignidade humana ainda creditada a alguns 

sujeitos. Obviamente, nesse cronotopo, a adesão a esse pensamento pode ser, de acordo com o 

que descrevemos dessa situação avaliativa, tão-somente uma réplica presumida.  

A réplica presumida seria, em nosso entendimento, a inserção em um jogo 

discursivo no qual conflitos de opinião se cruzam. O sujeito-enunciador faz uma imagem do 

seu outro imediato – a banca avaliadora – que pode ou não influenciar no seu projeto de dizer. 

Esse sujeito acaba por antever determinadas visões de mundo e, em função dessas possíveis 

opiniões, enuncia seu posicionamento. Como dissemos anteriormente, isso se deve, em 

grande parte, ao fato de o enunciado se impregnar da atmosfera valorizante que perpassa a 

interação verbal. Nesse caso especificamente, o cronotopo do PSV-2008 da UFRN conduz, 

ainda que não tenha o caráter determinante – como em todas as situações enunciativas, afinal 

os sujeitos tem uma certa “liberdade” para transgredir determinados padrões 

institucionalizados –, a escrita da carta argumentativa.  

 

 

E2 

 

 

 

Criticá-la como “intrinsecamente corrupta e amoral” é não reconhecer o esforço 

de muitos brasileiros para melhorar a realidade social e política do Brasil. 

[...] 

Veja os próprios brasileiros, aqueles que lutam por uma vida digna, são honestos e 

comprometidos em seus trabalhos e envolvidos em lutas por mudanças sócio-

políticas. [...] O senhor tem a si mesmo, o seu conhecimento e, quem sabe, 

determinação para mudar aquilo que nos pertence, a dignidade do brasileiro. 

 

 

 

O sujeito de E2 corrobora o posicionamento do autor do enunciado anterior 

quando valora o dizer de Walmor, com quem – pelo menos em uma simulação – dialoga. 

Segundo o autor de E2, o que o interlocutor faz, ao também generalizar a atitude de uma 
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sociedade que, pela sua constituição, é heterogênea, é criticá-la. É interessante notar, 

inclusive, o distanciamento que ele mantém com o discurso de outrem. Na nossa extraposição, 

responsabilizamos essa atitude ao fato de o sujeito-autor querer se colocar, de fato, contrário o 

que disse Walmor.  

Também esse posicionamento resvala na questão que apontamos, qual seja: o 

cronotopo no qual a interação acontece. O enunciado, na perspectiva assumida neste trabalho, 

encontra-se integrado à situação, ao horizonte social e aos seus interlocutores possíveis. Trata-

se de um “debate” entre várias consciências sociais e imiscíveis, “o enunciado, o texto 

organiza-se e acontece em complexas coordenadas espaço-temporais, em que se situam ou a 

que remetem essas consciências” (MARCHEZAN, 2010, 269). Desse tenso diálogo, algumas 

posições se sobrepõem às outras. Nesse sentido, a réplica presumida – em conformidade com 

o caminho aqui trilhado – relaciona-se a essas coordenadas espaciais e temporais que 

integram e constituem internamente o enunciado. O sujeito-autor, portanto, elabora suas 

respostas em relação a esse cronotopo e a dos outros participantes ativos que compõem esse 

tempo-espaço. 

 

 

E3 

 

 

 

Entendo e até admito – em partes – o seu comentário, mas Walmor, acredito que 

não seja do merecimento a toda sociedade brasileira, ser incluída em seu desabafo, 

pois, embora a porcentagem seja reduzida, há sim pessoas honestas e dignas de 

respeito, nesse país tão denegrido pela corrupção. 

 

 

 

Conforme podemos ler em E3, o verbo admitir associado ao termo inclusivo até 

marca textualmente um ponto de discordância. Entretanto, logo na sequência, o enunciador 

desvela sua real posição valorativa frente a posicionamentos como o de Walmor. A ideia de 

desabafo, ou seja, de saturação, de esgotamento, de impaciência faz com que se atenue e se 

leve em consideração o comentário publicado em uma revista de grande circulação nacional.  
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Contudo, ainda colocando um ponto de convergência entre as perspectivas por 

meio das quais o enunciador e o seu interlocutor veem, sobrepõe-se a visão do sujeito-

enunciador de E3, porque, afinal, há sim pessoas honestas e dignas de respeito, nesse país tão 

denegrido pela corrupção. Note-se que, na passagem anterior, o sujeito não apenas afirma a 

existência de cidadãos que mantêm seu caráter, mas reforça com a inserção da palavra sim, 

dando um tom de ênfase ao enunciado. Além disso, o sujeito-enunciador faz questão de 

acentuar o quanto o país vivencia diariamente o problema da corrupção, entonando quase 

como uma exceção o comportamento de tais pessoas, haja vista o uso da qualificação 

denegrido. 

 

 

E4 

 

 

 

Sinceramente é decepcionante saber que sua indignação tenha chegado ao estado 

de descrença, sem se quer enxergar a mudança, são muitas as limitações e há 

muito a ser superado, mas como já mostrou ao longo da história, nossa sociedade 

saberá usar seus direitos 

 

 

 

Para proferir sua réplica, o sujeito entoa o seu dizer, expressando o 

desapontamento – é decepcionante – ao ler a carta publicada em um veículo midiático que 

tem, certamente, muitos leitores pelo país inteiro. Esse sentimento pode ser percebido porque 

a “entoação estabelece um elo firme entre o discurso verbal e o contexto extraverbal – a 

entoação genuína, viva, transporta o discurso verbal para além das fronteiras do verbal, por 

assim dizer” (VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d, p. 7). 

Ao modalizar o projeto discursivo, em E4, visualizamos uma crença, uma 

valoração, um posicionamento ainda mais marcado. O vocábulo sinceramente serve bem a 

essa colocação, porque manifesta um julgamento de valor sobre o próprio comentário. 

Questiona, inclusive, a indignação – como o sujeito mesmo diz – em razão de levar não só 

Walmor (afinal, ele foi um porta-voz de um enunciado que circula), mas também parte da 
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população a um, apropriando-nos das palavras do autor de E4, estado de descrença, sem se 

quer enxergar a mudança. 

 

 

E5 

 

 

 

O senhor deveria saber que não se pode tomar uma sociedade pelo ato de alguns, 

pois a sociedade é heterogênea. 

 

 

 

 O autor de E5, mais objetivo, torna evidente a constituição do ser humano e, por 

conseguinte, da sociedade como um todo. Afirma – pela negação – que a heterogeneidade é 

um traço característico e, por esse motivo, não se pode enquadrar todas as pessoas sob um 

mesmo rótulo (não se pode tomar uma sociedade pelo ato de alguns). O enunciado, pela sua 

natureza dialogicamente constitutiva e pela imanência responsiva, penetra em uma rede tensa 

de discursos de outrem.  

Por esse motivo, o enunciado vem iluminado por julgamentos, apreciações de 

outros. Nas interações complexas, o enunciado, quando retomado ou mesmo reproduzido, 

recebe um novo tom, porque 

 

 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado 
momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios 

dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um 

dado objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do 

diálogo social (BAKHTIN, 1990, p. 86). 

 

 

Evidentemente, emerge do enunciado acima uma voz social de confiança nas 

atitudes humanas que sejam regidas pelo parâmetro da honestidade. A tensão dialógica, no 

entanto, não se apaga. Em E5, surgem vozes sociais que corroboram essa crença no humano, 

no brasileiro, especificamente. A locução verbal deveria saber direcionada para Walmor 
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Erwin Belz também oferece mais ênfase ao posicionamento que o sujeito-enunciador assume, 

afinal, a sociedade é heterogênea. 

 

 

E6 

 

 

 

São concepções assim que fazem com que pessoas escrevam e se manifestem 

como você o fez, de forma pessimista e sem qualquer esperança de vivenciar uma 

sociedade mais ética, respeitosa e digna com os seres humanos. 

 

 

 

O signo “pessimismo” referido pelo sujeito-enunciador de E6 evidencia o quanto 

se deve acreditar ainda na população brasileira. Existe uma valoração positiva sobre as 

atitudes desse povo. De acordo com as escolhas lexicais observadas, existe uma áurea de 

ética, de respeito e de dignidade que não pode, de modo algum, ser ignorada. 

Em E6, nota-se que o posicionamento de Walmor é condenado, pois, sendo este 

também integrante da sociedade brasileira, não se esperaria dele tanto pessimismo e 

descrença. Ainda que seja – mesmo em parte – um ponto de vista compartilhado pelo sujeito-

autor, não se pode abstrair o cronotopo no qual se escreve, o cronotopo que integra, que 

constitui e que valora esse enunciado.  

Certamente, deve ser objetivo desse autor construir uma imagem positiva de si. 

Não por acaso, observamos a formação de um certo universo valorativo que desfaz a 

conotação negativa que, porventura, possa estar relacionada às ações de brasileiros. Sugere-se, 

pois, a libertação de um possível estado de letargia: sem qualquer esperança de vivenciar uma 

sociedade mais ética, respeitosa e digna com os seres humanos. 

Com um tom mais cordial, o autor de E7 nos permite fazer as considerações que 

seguem a partir da leitura do enunciado abaixo. É importante, inclusive, observar o cuidado 

que ele tem em não generalizar quando da defesa da população brasileira no que se refere à 

honestidade, dignidade, ética. 
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E7 

 

 

 

Há contudo, uma parte da população – não sua maioria – que exige mudanças. É a 

parcela do país que protesta, que indigna-se e procura acima de tudo soluções para 

este problema. 

 

 

 

Nesse enunciado, existe uma introdução de uma informação opositiva que se 

constata pelo uso do conector contudo. A parte da população a que se faz referência exige 

mudanças e, por isso, não se pode dizer das pessoas que a integram que, simplesmente, se 

acomodam e desacreditam na possibilidade de diminuir os atos de corrupção. 

Na verdade, tal parcela protesta e não se conforma com a situação vigente ao se 

indignar, procurando – por ter esse objetivo em vista – solucionar o problema que aparece em 

várias instâncias públicas por todo o país. As escolhas que o enunciador faz representam uma 

atitude mais ativa da população até porque “Todas as nossas relações com nossas condições 

de existência – com nosso ambiente natural e contextos sociais – só ocorrem semioticamente 

mediadas” (FARACO, 2009, p. 49). Dito de outra maneira, essa relação semiotizada deixa 

entrever determinadas valorações que atravessam o signo, principalmente quando o situamos 

em um determinado contexto histórico-cultural. Não há como desvincular aquilo que dizemos 

do lugar onde dizemos, tampouco estão dissociados dos interlocutores potenciais, estes, como 

se sabe, surgem desde o momento de elaboração do enunciado. Certamente, nossas palavras 

trazem sabores e aromas axiológicos, cronotopicamente falando. 

A responsividade se revela nas pequenas ações diárias, rotineiras. Isso porque 

qualquer gesto, qualquer ação, uma defesa, um consentimento qualquer constitui um ato 

responsivo e, por isso, um ato valorativo. Parte da população, consoante o autor de E7, exige 

mudanças, protesta, indigna-se e procura soluções.  Por isso, o sujeito-enunciador entra em 

desacordo com o seu interlocutor.  

Passemos, agora, para a verificação do modo como o sujeito-enunciador de E8 

manteve sua relação interlocutiva. 
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E8 

 

 

 

Se o senhor faz essa generalização, acaba dizendo que tanto eu, a minha e sua 

família e até mesmo o senhor somos corruptos e creio que isso não seja verdade. 

 

 

 

Em E8, o sujeito-enunciador opta pela persuasão, identificando no dizer de 

Walmor um contrassenso, que acaba por se reverter contra o interlocutor a generalização feita. 

Ora, se Walmor fez uma afirmação categórica sobre a postura da sociedade brasileira sem 

exceção, acaba por cometer um equívoco porque inclui a todos – inclusive ele e seus parentes 

– no mesmo rótulo de corruptos.  

O sujeito-enunciado faz um certo apelo ao bom senso do interlocutor, 

primeiramente se utilizando da expressão inclusiva até mesmo o senhor. Na sequência, o autor 

de E8 esclarece seu juízo de valor, de acordo com creio que isso não seja verdade. Válido 

lembrar que a seleção do verbo “crer” demarca o campo pessoal, subjetivo, o centro 

axiológico em que se comenta a posição sustentada por Walmor. 

 

 

E9 

 

 

 

Senhor Erwin, toda a sociedade brasileira não se vende por dinheiro sujo e 

“barato”, temos aqui nesse país pessoas que respeitam o direito de um cidadão 

 

 

 

O movimento que se faz também, em E9, é o de uma posição contrária à 

generalização. Recorre, portanto, ao fato de serem as pessoas – pela sua trajetória cultural 

única e irrepetível – totalmente diferentes, singulares e, por conseguinte, não totalmente 
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determinadas, acabadas e definidas de uma vez por todas. As pessoas que compõem a 

sociedade brasileira não devem ser colocadas sob a mesma redoma daqueles que corrompem e 

que se deixam corromper.  

De acordo com a réplica de E9, o dinheiro sujo e “barato” – resultado de uma 

negociação, de um acordo fácil, ilícito, recebido sem dificuldades ou sem a exigência de 

qualquer trabalho (no sentido dicionarizado do termo) para se obter tal recompensa – não 

“compra” todas as pessoas: toda a sociedade brasileira não se vende por dinheiro sujo e 

“barato”. Qualifica positivamente os brasileiros e essa entoação valorativa o abrange, 

oferecendo-nos uma visão cronotópica de sujeito: temos aqui nesse país pessoas que 

respeitam o direito de um cidadão. 

Com certeza, o cronotopo no qual ele escreve condiciona – mas vale a ressalva de 

que não determina – a fazer uma certa seleção lexical, possibilitando, assim, a construção 

cronotópica de um sujeito que se distancia de práticas ilícitas e que, não obstante, ainda 

defende outros brasileiros que não podem ser vinculados, categoricamente,  a ações com as 

quais não mantêm ligação qualquer que seja. Em outras palavras, não se pode admitir uma 

generalização e uma descrença que imobilize ou desenvolva um caráter contraproducente na 

sociedade civil.  

 

 

E10 

 

 

 

Em momento algum, venho falar sobre disputa de classes, dizer que “pobre é 

honesto e rico é ladrão”. Reporto-me ao povo brasileiro, trabalhador, digno, 

dotado de valores éticos que, assim como o senhor, está preocupado e indignado 

com os rumos do país e os fatos exibidos todos os dias nos jornais e na televisão. 

 

 

 

A censura é uma das posições responsivas que observamos nos enunciados e que 

também se constata no enunciado acima. A visão cronotópica do sujeito-enunciador se 

constrói a partir dos valores que ele faz ressoar nesse espaço-tempo. Existe uma dignidade do 

humano, em especial do brasileiro, que é capaz de mostrar que os problemas sociais vividos 
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podem, ao menos, ser minimizados. Afinal, o povo está preocupado e indignado com os 

rumos do país e os fatos exibidos todos os dias nos jornais e na televisão. 

Essas declarações feitas pelo sujeito-enunciador decorrem do fato de ser o 

discurso verbal – articulado em um cronotopo também constitutivo, um evento 

eminentemente social – estar saturado de réplicas presumidas. Isso implica dizer que o 

discurso “não está autoencerrado no sentido de alguma quantidade lingüística abstrata, nem 

pode ser derivado psicologicamente da consciência subjetiva do falante tomada em 

isolamento” (VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d, p. 9). Certamente, a situação de concurso tem 

real importância para a escrita, porque o contexto também é, em certa medida, coercitivo.  

As vozes sociais que ressoam de todas as cartas argumentativas analisadas entram 

em harmonia em relação ao universo valorativo que foi criado pelos signos a que se referiram 

os autores. Em todos os casos, os sujeitos-enunciadores pareceram remeter a um discurso do 

qual emanava a noção de ética, a crença em seres humanos que não podem ser, 

determinantemente, definidos como desonestos – ainda mais quando se responsabiliza toda 

uma sociedade por atitudes ímprobas. Nesse sentido, os sujeitos exigem de Walmor um 

respeito para com aqueles que também acabam sendo vítimas do sistema que beneficia tão-

somente políticos corruptos. 

São vozes confluentes que emergem desse grande debate, no qual se engajaram 

muitos sujeitos, cada um – obviamente – com seus centros de valores, que são, em nome do 

processo histórico, distintos. No entanto, essa convergência observada nos escritos 

anteriormente referidos apontam para aspectos que não se encontram especificamente no 

material verbal enquanto material morto, destituído de sentido na vida corrente, desabastado 

de significado por sujeitos falantes. A visão de mundo que se apresenta de modo harmônico 

indica, segundo o caminho que trilhamos, que o cronotopo no qual os sujeitos falaram, 

posicionaram-se, criticaram o interlocutor, analisaram palavras ditas, emolduraram vozes, 

entoaram dizeres, é, de fato, constituinte e constitutivo de todas as mediações sociais que não 

existem, claro, independente das coordenadas valorativas, temporais, espaciais. 

Essas considerações resultam de um entendimento das práticas de linguagem, qual 

seja: elas sempre ocorrem a partir de um objeto cultural, o gênero discursivo. Este oferece 

parâmetros para a interação verbal concreta e única. Tais relações valorativas são 

identificadas em razão do caráter vivo da palavra, cujo convívio dialógico lhe parece ser 

imprescindível. Deve-se, portanto, fazer dela uma ponte que propicie o encontro do eu como 

outro. Compreendemos e admitimos o caráter responsivo do signo, que pressupõe, até a 

última dimensão, uma réplica (BAKHTIN, 2003).  
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Convém ressaltar, para concluir esta seção, que todas essas avaliações que 

identificamos estão interrelacionadas com a situação em que se produziu o enunciado. Os 

julgamentos acabam por impregnar o todo acabado porque se trata de um discurso que recebe 

pulsões vitais, tons volitivos, emoções, intenções. O não verbal entra em articulação com o 

verbal, completam-se, integram-se, são um evento na vida. Dessa forma, percebemos que 

fatores verbais estão em conformidade com o extraverbal, formando uma unidade 

indissociável, concreta, expressiva. 

Vale, portanto, retomar que  

 

 

a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa de um 

enunciado – ela não age sobre o enunciado de fora, como se fosse uma força 
mecânica. Melhor dizendo, a situação se integra ao enunciado como uma 

parte constitutiva essencial da estrutura de sua significação 

(VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d, p. 6). 

 

 

Pelo que foi discutido, asseveramos, pois, que o cronotopo não pode ser visto 

como uma referência meramente relativa a um espaço e um tempo como fatores externos, sem 

qualquer influência. Na verdade, os dizeres proferidos em um cronotopo concretizam visões 

de mundo, concepções de homem, afinal trata-se de um espaço-tempo responsável pela 

constituição de sujeitos e de relações sociais. Nesse sentido, chamamos atenção para a 

natureza da linguagem como forma de interação, lugar de habitação de vozes sociais, de 

valores, de relações intersubjetivas.  

Os recursos linguístico-discursivos que foram utilizados representam, até pela 

variação que encontramos nessa análise, a singularidade dos sujeitos-enunciadores. Contudo, 

a visão de humanidade que recuperamos do cronotopo do PSV-2008 é bastante peculiar, 

repete e podemos dizer, parafraseando Amorim (2004), que se faz, se estabelece, se forma, a 

partir daí, um sistema, mas não qualquer sistema; sistema apreciativo, sistema de valores que 

resvala na imagem ideologicamente saturada. Mostram ser um sujeito que acredita na 

mudança de postura da sociedade, incluindo-se nessa sociedade engajada; e, na relação com o 

outro, constrói a imagem do interlocutor como uma pessoa descrente e apática diante dos 

acontecimentos. 
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A palavra quer ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder 

à resposta, e assim ad infinitum. 

(BAKHTIN) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao proferir as “palavras finais”, antecipamos que muitas palavras futuras surgirão 

depois deste escrito. Portanto, as considerações a que chegamos decorrem do processo de 

diálogo praticamente interminável com o corpus da pesquisa, das extraposições de outros 

interlocutores que contribuíram, sem dúvidas, para o acabamento ético-cognitivo e estético 

deste trabalho acadêmico. Ou seja, significa pontuar que os resultados indicados derivam, 

também, de um horizonte social e que, por isso mesmo, não anulam outras possibilidades de 

leitura. Apresentamos apenas uma chave de sentido, afinal estamos imbricados em um 

paradigma, em uma área de conhecimento, em um aporte teórico-metodológico. O que 

produzimos tem, certamente, um pouco (para não dizer muito) do lado da fronteira em que 

nos situamos (MOITA LOPES, 2004, 2006, 2009). 

Para atingir o objetivo central deste estudo, ou seja, com a finalidade de saber de 

que modo a relação entre enunciador e destinatário – simplesmente, processo de interlocução 

– ocorria em uma situação artificial, denominada cronotopo PSV, tivemos de discutir o 

resultado de outros trabalhos acadêmicos. Incursionamos por estudos que partiram, 

independente de seus interesses, da carta tanto como objeto de ensino quanto objeto de 

avaliação. Nesse sentido, identificamos que, em nenhum dos casos, a análise contemplou, de 

modo mais enfático, o eixo espaço-temporal tampouco as coordenadas dialógico-valorativas. 

Tal constatação propiciou, ainda mais, a delimitação do objeto de pesquisa. 

As conclusões provindas de nossa extraposição passam a integrar, por 

conseguinte, os fios dialógicos da cadeia dicursivo-acadêmica, podendo contribuir com 

estudos que levem em conta o eixo valorativo possibilitado pelo tempo-espaço em que ocorre 

a interação. Nesse sentido, a partir da orientação teórico-metodológica explanada, realizamos 

uma leitura analítica e pudemos, assim, evidenciar os procedimentos interlocutivos que os 

sujeitos-enunciadores utilizaram para incorporar certos discursos alheios ou para se afastar 

dos dizeres de outrem.  

Quanto ao modo como o vestibulando assimila o dizer alheio, identificamos, 

principalmente, dois debates dialógicos, um travado com a prova de redação, outro com um 

dos interlocutores apontados na proposta, no caso, Walmor Erwin Belz.  

Assim, sobre a relação dialógica travada com a prova, os candidatos ou sujeitos-

enunciadores fizeram um certo “apelo à orientação argumentativa” da prova. A assimilação 

deu-se em razão da concordância dialógica. Parte do enunciado foi reacentuado, porque o 
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“tom emotivo-volitivo envolve o conteúdo inteiro do sentido do pensamento na ação e o 

relaciona com o existir-evento singular” (BAKHTIN, 2010, p. 87). A atitude responsiva ativa 

do sujeito revela um acordo, uma aceitação, uma confirmação do comentário que se pode 

notar no comando da prova. 

No que se refere à relação mantida com Walmor, percebemos que, ao recorrer às 

formas de enquadramento interpretativo do discurso de outrem, os sujeitos delimitaram um 

certo distanciamento valorativo a partir dos verbos introdutores de opinião. De tal maneira, foi 

possível desvelar o enquadre negativo ou positivo do discurso de outrem, especificamente, 

nessa análise, o discurso de Walmor Belz. O espaço-tempo foi, certamente, fundamental para 

uma positiva ou negativa avaliação do posicionamento de Walmor. Nessa trajetória, 

observamos uma explícita marca de distanciamento da opinião defendida por Walmor. O 

contexto valorativo, seguindo o pensamento bakhtiniano, ao envolver o projeto discursivo de 

referido interlocutor, demonstrou o comentário e o posicionamento de cada sujeito. 

A respeito do posicionamento axiológico entrevisto a partir dos enquadramentos 

dialógicos, podemos constatar, até por considerar as especificidades do enunciado, que todos 

os sujeitos-enunciadores expressaram uma visão de mundo relativamente confluentes. Na 

maior parte dos casos, a posição construída foi de negação a uma certa generalização, a uma 

rotulação, a uma uniformização de atitudes dos brasileiros. O posicionamento valorativo dos 

enquadramentos decorrente foi uníssono, qual seja, o de negar uma postura de descrédito em 

atos dignos, honestos. O lugar social marcado, como se vê em todos os enunciados, é o de um 

olhar generoso em relação à sociedade brasileira. Pelo percurso analítico, regularidades, sejam 

em termos de estrutura composicional, recursos estilísticos e conteúdo temático, foram 

constatadas as quais são resultantes de determinados padrões sociais. Essa regularidade deve-

se aos traços constantes em certas situações sociais, cuja constituição histórica se dá no fluxo 

do tempo. Representa também a estabilidade e os condicionamentos sociais ou simplesmente 

corresponde à tipificação social dos enunciados. 

Esse posicionamento pode ser assim delineado em função das formas de 

enquadramento do dizer alheio, seja assimilando positivamente a orientação argumentativa da 

prova, conforme vimos na seção 5.1.1, seja se distanciando do discurso de Walmor e 

envolvendo de carga semântica negativa o projeto discursivo incorporado ao texto com o 

objetivo de demarcar a fala de um e de outro, de acordo com o exposto na seção 5.1.2, seja 

ainda, de acordo com o explanado na seção 5.1.3, assimilando outros dizeres contidos no 

caderno de provas. Nessas retomadas, observamos formas ativas de relações dialógicas: com 

o uso das aspas, com formas negativas que pressupõem o dizer precedente e, ainda, com a 
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seleção dos verbos introdutores de opinião – neste, a relação de objeção, de discordância, de 

contestação, indignação, reprovação fica ainda mais nítida. Os procedimentos lingüístico-

discursivos utilizados para enquadrar lançam uma perspectiva dialógica, uma espécie de luz 

que incide sobre a palavra alheia e, em assim sendo, enxergamos tal palavra a partir de uma 

sombra ou sob uma luminosidade excessiva, com uma certa opacidade... De fato, enxergamos 

uma refração, um direcionamento avaliativo que nos permite definir um posicionamento 

axiológico dos sujeitos-enunciadores que mobilizaram seu dizer socialmente posicionado em 

um tempo-espaço o qual também aparece permeado de valores, cronotopo do qual emergem 

tensões, ponderações, tons volitivos, modos de compreender o homem e o mundo social. 

Um tom de crítica que, geralmente, recai sobre os políticos foi incorporado ao 

dizer dos candidatos, evidenciado nas análises pela recorrência ou estabilidade nos 

enunciados. Ainda que, em alguns casos, se tenha defendido a existência de políticos 

honestos, dignos da confiança dos eleitores, dos cidadãos em geral, a maioria ecoou, entoou, 

reforçou uma voz social de descrédito e de desonra sobre esses representantes da sociedade. 

Acerca desses que ocupam cargos eletivos, os sujeitos-enunciadores apresentam ainda uma 

desconfiança, gerada, sobretudo, pelos inúmeros casos tornados públicos com o auxílio da 

mídia – que divulga amplamente e, dependendo do veículo e da tendência política, sentencia 

aqueles envolvidos nos casos ilícitos. 

No que refere à visão cronotópica do sujeito-enunciador, vimos a construção do 

fio discursivo da dignidade humana que se sobressaiu nas análises. Em todos os casos, os 

sujeitos “apelaram” para uma esperança no futuro do país sempre com base na postura ética 

dos cidadãos. Por esse motivo, os sujeitos-enunciadores carregaram seus enunciados de um 

tom de indignação. Pela incursão, os sujeitos-enunciadores valoraram positivamente a 

perspectiva sobre a população em geral e criticaram ou ignoraram o que expressou Walmor 

Erwin Belz (leitor da revista Veja). Eles recorreram à formação de um cenário de esperança, 

credulidade, respeito, ética, motivação, natureza digna do ser humano (em alguns casos, 

percebemos uma certa essencialização dessa dignidade). Os sujeitos podem ter sido impelidos 

a se posicionarem dessa maneira porque o cronotopo em que eles estão condicionam em certa 

medida o que e o como dizer. Afirmamos que algumas escolhas vocabulares – a própria ideia 

de escolha diz muito sobre isso – são articuladas com o objetivo claro de atender à proposta 

ou com o objetivo de deixar explícita a visão de mundo que ele defende. Isso ocorre porque 

mantemos todas as nossas relações sociais mediadas pela linguagem, ou seja, trata-se de um 

“o processo de transmutação do mundo em matéria significante [que] se dá sempre 

atravessado pela refração dos quadros axiológicos” (FARACO, 2009, p. 50). O que foi 
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analisado, discutido, visto, compreendido passa, necessariamente, pela “confrontação das 

mais diferentes refrações sociais expressas em enunciados” que são postas, depois, em relação 

(FARACO, 2009, p. 62). 

Essa leitura nos conduz à seguinte constatação: nenhuma relação interacional, 

nenhum sentido, nenhum acontecimento se realiza independente das relações espaciais e 

temporais, pois com elas e por elas também a cultura se revela. Isso se deve aos gêneros que 

“acumulam formas de visão e compreensão de determinados aspectos do mundo” 

(MACHADO, 2010, p. 9). 

Os tons volitivos são observáveis porque a dimensão em que situamos o 

enunciado – que é articulado por um sujeito que tem um propósito em vista e está localizado 

em determinada sociedade, historicamente constituída – não se restringe, em tempo algum, ao 

contexto linguístico. A esse respeito, a problematização exposta por Sobral (2009b, p. 8) nos 

parece interessante por colocar em evidência um entrave que, normalmente, dificulta algumas 

pesquisas inseridas em certas vertentes da Linguística Aplicada: 

 

 

Haverá nas várias tentativas de “textualizar” o discurso, e em termos que o 

reduzem por vezes a estruturas textuais fixas, o temor de que o “lingüístico” 

escape à lingüística quando o analista se ocupa do real locus da produção do 
sentido, que é a interação social e histórica, com suas fronteiras imprecisas, 

suas cristalizações temporárias, seus deslizamentos? Não terá chegado a hora 

de aceitar de fato que a ordem do lingüístico de modo algum é estritamente 
lingüística? 

 

 

Para tecer as palavras últimas deste trabalho, trouxemos a voz desse estudioso da 

linguagem que também acredita que os valores apenas são identificados tomando o 

enunciado, conforme a orientação bakhtiniana, no campo da vida, no horizonte histórico-

social. Em assim sendo, esses valores iluminam outros dizeres que se fazem ressoar no 

projeto discursivo do sujeito-enunciador. Isso porque, por sua natureza, está intimamente 

ligado aos enunciados ditos e aos futuros, mantendo, em razão de seu caráter imanente, o elo 

dialógico e responsivo. 

Mas a valoração torna-se perceptível ou compreendida “quando estamos em 

contato com os julgamentos de valor presumidos por um dado grupo social, qualquer que seja 

a extensão deste grupo. A entoação sempre está na fronteira do verbal com o não-verbal, do 

dito com o não-dito” (VOLOSHINOV/BAKHTIN, s/d, p. 7). 
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O sujeito-enunciador escreve tentando equilibrar sua vontade discursiva dentro 

das possibilidades e dos condicionamentos em que ele se situa. Isso se deve ao fato de ser o 

enunciado uma unidade orgânica e concreta que revela os sistemas apreciativos que a 

atravessam. Tais apreciações estão interligadas, sempre, a um horizonte social e este está 

marcado por injunções diversas, principalmente das pulsões da esfera de atividade humana na 

qual se encontra. Em outras palavras, ressoam desse enunciado as marcações culturais que o 

compuseram em um determinado tempo e espaço, categorias que adquirem consistência de 

ordem axiológica (BAKHTIN, 2010). 

A análise nos permite ainda afirmar que os sujeitos vão se constituindo nessa 

escrita que, pela situação na qual se ancora, condiciona, consideravelmente, o modo como se 

posicionam. Revela, por outro lado, essa constituição subjetiva decorrente dos muitos 

discursos nos quais os sujeitos se veem envolvidos, tornando, conforme nos adverte Geraldi 

(2010), o interindividual em intraindividual. Em tal processo, dialógica e responsivamente, as 

expressões desses sujeitos entram em conflito com os dizeres sociais.  

De acordo com a discussão construída neste trabalho, tais especificidades 

emergem pelas características do enunciado o qual está associado a um lugar, a um tempo, a 

sujeitos historicamente constituídos. O enunciado – imerso em relações sociais, afetivas, 

valorativas – participa do diálogo de uma esfera discursiva. Notamos relações dialógicas 

nessas cartas argumentativas. Aliás, o gênero discursivo entra nessa relação porque por eles 

vemos o mundo, as relações sociais possíveis, posição de sujeitos e interação com o 

interlocutor previsto. Retomamos, mais uma vez, Amorim (2004) porque, de acordo com o 

caminho que a estudiosa trilha, o gênero possibilita determinadas interações e não outras; 

existe mesmo um certo “constrangimento” capaz de indicar que tipo de relações de se 

estabelecem entre os parceiros da interação verbal. 

Momento de encerrar este texto, voltamos a Manoel de Barros. A epígrafe que 

abre este trabalho não permanece isolada do grande diálogo construído. O verso de uma de 

suas poesias revela um modo de compreender a linguagem, coaduna-se, portanto, com a 

discussão que empreendemos. Por essa convergência, não podemos dizer que a esse verso 

cabe o papel de apenas iniciar uma dissertação. Na verdade, acaba perpassando toda a análise, 

porque também, apesar de não ter sido esse o objetivo, replica os dizeres teóricos que 

abalizam a análise.  

Para fazer ressoar um pouco diferente: palavras que usamos, certamente, nos 

incluem nelas, acabamos nos banhando dos valores e doamos a esses signos muito uma certa 

perspectiva valorativo-dialógica. Nossas valorações imprimem determinada carga ético-
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valorativa nas palavras que, por ser terreno interindividual, trazem bastante das apreciações de 

outros lábios, conforme insiste muitas vezes Bakhtin (1990). Nesse encontro dialógico, 

entram em negociações os valores e acabamos por nos incluir nessas palavras que, pela sua 

natureza, já não são nossas nem de ninguém. Realmente, foi possível perceber o quanto o 

enunciado sempre nos é dado em um contexto culturalmente situado. Fora dessa localização 

no espaço e no tempo, o que nos resta são vocábulos entrevistos pelo viés gramaticalizante e 

classificatório que tudo engessa, dessorando as palavras do seu convívio dialógico, valorativo, 

replicante, das situações da vida, onde se concebe um enunciado por sua beleza, falsidade, 

malícia ou até mesmo por sua verdade. 

Portanto, apenas temos respostas a esses enunciados integrais exprimidos por 

sujeitos reais, falantes que são provocados por uma prática social (conforme analisado, uma 

prática simulada), por uma finalidade comunicativa e que são norteados por uma esfera 

discursiva. Esta, ainda que regule, não prevê totalmente todas as possibilidades de 

enunciação, porque o humano é imprevisível, inacabado, inconcluso, vivo, em outras 

palavras. Esse sujeito não pode ser completamente fixo e previsível. O que obtemos de um 

determinado cronotopo é uma visão típica que pode se confirmar ou ser desfeita justamente 

pelo uso da linguagem, que contém um gérmen cronotópico propiciador de “imagens”, de 

maneiras de ser, de viver, de atuar, de circular, de existir, de transitar por lugares em 

determinados tempos. 

A construção da visão cronotópica do sujeito-enunciador é possível porque o 

sujeito, segundo os pressupostos que orientam esta pesquisa, é uma categoria situada, sempre 

relacional, histórica mesmo. Ou seja, significa admitir que, marcado culturalmente e, mais 

especificamente, circunscrito em um contexto determinado, o sujeito-enunciador, ao 

mobilizar palavras, refrata o que diz, dota de valor o que enuncia. Nessa refração, construímos 

uma imagem que pode não ser coincidente com as imagens construídas ao longo da história, 

mas aquela que emergiu do cronotopo em foco. 

O cronotopo delineia o universo, traz a dimensão estética e ética, permite a 

visualização de uma humanidade. O homem se coloca na narrativa de uma determinada 

maneira, ele se permite ser narrado, pelas escolhas lexicais que faz, pelo modo como se insere 

textualmente e pela forma como se relaciona com o interlocutor. O horizonte dos 

vestibulandos que gera uma comunidade de julgamentos de valor pode ser relacionada ao 

interesse comum: ser aprovado no processo seletivo. 

A imagem construída, na verdade, consiste em uma certa previsibilidade. Esta 

pode ou não se confirmar, uma vez que estamos lidando com um ser sobre o qual não temos 
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nenhuma garantia, nenhum controle. Conforme enfatiza Bakhtin (2003), é característica 

principal do humano sua imprevisibilidade, além disso, devemos ter em vista que  

 

 

É-nos dado um texto que ocupa um lugar definido no espaço, ou seja, 

localizado; mas a sua criação, as informações que se tem dele fluem no 

tempo. O texto como tal não é inerte. Se partimos de qualquer texto, 
passando às vezes por uma longa série de elos intermediários, no final das 

contas sempre chegaremos à voz humana, por assim dizer, a apoiamos no 

homem (BAKHTIN, 1990, p. 357). 

 

 

Tudo isso se deve ao fato de ser a vida, como diria Bakhtin (2003), “dialógica por 

natureza”. Para viver, ser, interagir, precisamos recorrer ao diálogo, aos vários e ininterruptos 

diálogos. De alguns debates – que perduram mais do que o nosso próprio tempo do existir 

humano –, participamos pelas posições sociais que ocupamos, seja pela negação, pela 

confirmação, pela ação... Interrogamos, ouvimos, respondemos, parafraseando Bakhtin 

(2003). Quando falamos, agimos pela linguagem, participamos integral e ativamente: com os 

olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos.  

Ainda que não desejemos, que não nos percebamos, estamos imersos nessas 

relações dialógicas, formando o que pode ser chamado de simpósio universal, pois toda 

compreensão de qualquer enunciado integral, vivo, situado, concreto se materializa 

dialogicamente pela sua índole responsiva. Como diz Bakhtin (2003), o enunciado, mesmo 

tendo certas regularidades em determinados campo discursivos, é irrepetível, decorrente de 

ser acontecimento da/na vida, de ser evento único, singular. Tal unidade não pode ser 

reduzida a uma análise puramente formal, descolada do contexto imediato e do contexto mais 

amplo, porque as relações que se estabelecem são de outra ordem – do inacabamento, da 

construção de sentidos, bem como da ordem da compreensão ativamente responsiva e do 

posicionamento axiológico. 

Em alguma medida, a pesquisa une-se a um corpo de estudos, principalmente aos 

situados na área da Linguística Aplicada, que buscam um posicionamento responsivo à vida 

social partir de uma leveza de pensamento (ROJO, 2008). Também acaba por emparelhar-se 

com uma produção de conhecimento que, inserida em um contexto social e histórico, 

preocupa-se com as discussões contemporâneas sobre práticas discursivas produzidas por 

sujeitos do mundo da vida. 
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Assim, os resultados permitem vislumbrar como sujeitos múltiplos e heterogêneos 

tomam posição nas práticas discursivas face às coordenadas temporais e espaciais, revelando 

os comentários sobre o dizer de outrem, além de apontar para uma certa circulação de 

discursos, os quais foram – conforme a análise – incorporados e reacentuados. 

Sugere-se aos estudos daqui decorridos aprofundar essa questão, por meio do 

enfoque, por exemplo, na constituição do gênero discursivo com base na instabilidade ou na 

estabilidade dos elementos arquitetônicos mobilizados em situação similar, identificando os 

graus de interferência do tempo-espaço. Seria, ainda, de interesse para trabalhos futuros 

problematizar as práticas de linguagem a partir das coordenadas cronotópico-valorativas, em 

especial, em circunstâncias reais de solução de problemas situados no espaço da 

aprendizagem da leitura e da produção de textos.  

De uma maneira ou de outra, esperamos, portanto, que os estudos posteriores 

possam nos oferecer posicionamentos responsivos em relação aos apontamentos delineados 

nesta pesquisa, ajudando a manter o fluxo dialógico da linguagem.  
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ENUNCIADO 1 – E1 

 

Natal, 26 de novembro de 2007 

Senhor Walmor Erwin Belz, 

 Em se tratando da política brasileira, concordo com sua descrição objetiva sobre suas 

mais frequentes características apresentadas. Mas quanto à falta de solução para tal problema, 

sustento um diferente ponto de vista. 

 De fato a política brasileira vem se mostrando cada vez mais corrompida e amoral, 

entretanto aceitar essas características não trás ao país benefício algum. Ao chegar a 

conclusão que “a sociedade brasileira em seu todo não tem mais solução”, o senhor não só 

comete o erro de, indiretamente, permitir e incentivar essa condição, como também acaba 

insultando uma grande parcela da sociedade que decepcionada assiste, em seu cotidiano 

honesto, o noticiário todos os dias na esperança da ascensão de soluções para esse grave 

problema que toma conta de nossos representantes. 

 Embora um grande número de brasileiros sejam influênciados pelos vergonhosos 

comportamentos exibidos diáriamente pela mídia nos jornais e programas de televisão e rádio, 

ainda há uma maioria que se decepciona, e uma minoria – dentre ela – que tenta combater tais 

comportamentos. Mas da grande parte de insatisfeitos não se vê muito mais que algumas caras 

feias e montes de reclamações. O que falta para essas pessoas é a conscientização política de 

que elas têm o poder para mudar o que as insatisfaz. Isso não significa que elas não querem 

mudar, mas que elas não sabem como faze-lo. E essa característica não as fazem pessoas parte 

de uma sociedade sem solução, e sim parte de uma sociedade desinformada que desconhece 

sua capacidade. 

 Afirmando sobre a sociedade brasileira em seu todo, o senhor acaba se tornando parte 

dela. Tendo isso em vista, acredito que não vamos generalizar suas características pois 

enquanto houver pessoas insatisfeitas com a atuação de nossos representantes, haverá ainda 

para o “todo” a possibilidade de mudança para melhor. 

 

Atenciosamente, 

Juraci Poti. 
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ENUNCIADO 2 – E2 

 

Natal, 26 de novembro de 2007 

 

 Senhor Walmor Erwin Belz, 

 Sou, assim como o senhor, um leitor da Revista Veja e sempre procuro a seção de 

cartas para ler opiniões e críticas sobre as reportagens contidas em tal veículo. Ao ler a carta 

enviada pelo senhor, publicada em 22/08/2007, muito me preocupou o seu ponto de vista 

sobre a sociedade brasileira, o qual era extremamente negativo. Tendo em vista a sua 

descrença no futuro brasileiro, escrevo-lhe a fim de tecer alguns comentários como uma 

possível forma de mostrar-lhe o quão equivocada é sua concepção acerca do nosso país. 

 A política brasileira está, sim, “frágil como papel”, mas tal situação não implica dizer 

que “a sociedade brasileira em seu todo não tem mais solução”. Criticá-la como 

“intrinsecamente corrupta e amoral” é não reconhecer o esforço de muitos brasileiros para 

melhorar a realidade social e política do Brasil. Um bom exemplo disto é o político senhor 

Cristovam Buarque, envolvido, dentre outras coisas, em causas sociais como a melhoria da 

educação. 

 Os atuais problemas da sociedade brasileira são frutos de todo um processo histórico 

de concentração de riquezas e poder nas mãos de uma minoria privilegiada, isso desde a 

colonização portuguesa. São problemas persistentes em vários governos e que hoje ainda 

estão presentes na política, como é o caso da corrupção. Mas isso é razão para eu e o senhor 

ficarmos descrentes no nosso futuro e apáticos à nossa própria realidade? O Brasil atual já 

passou por diversos estágios, bons ou ruins, seja a Era Vargas ou a Ditadura Militar, e várias 

mudanças positivas ocorreram em vários aspectos nacionais. Será mesmo que, para todos os 

outros problemas, não há mais solução? 

 Veja as riquezas naturais do seu país, as belas paisagens e os recursos naturais os 

quais, se bem aproveitados e com políticas econômicas e sociais eficazes, podem gerar renda 

para muitos brasileiros. Veja os próprios brasileiros, aqueles que lutam por uma vida digna, 

são honestos e comprometidos em seus trabalhos e envolvidos em lutas por mudanças sócio-

políticas. Não temos uma infraestrutura adequada e eficaz, não temos uma educação pública 

de qualidade para todos, não temos um ótimo sistema de saúde mas temos a força herdada do 

negro, do mestiço ou do sertanejo para construirmos o nosso futuro. O senhor tem a si 

mesmo, o seu conhecimento e, quem sabe, determinação para mudar aquilo que nos pertence, 

a dignidade do brasileiro. 

 “A culpa é do brasileiro”? Não, a culpa é de todos nós quando ficamos indiferentes à 

política ou à sociedade. O Brasil está assim porque, de certa forma, consentimos com as 

políticas públicas tomadas ano após ano. Só haverá mudança quando o senhor e tantos outros 

começarem a pensar de forma diferente acerca dos problemas nacionais. 

 Fico grato pela atenção concedida e espero um entendimento de sua parte da minha 

posição. 

                                                                                            Atenciosamente, 

                                                                                                      Juraci Poti.    
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ENUNCIADO 3 – E3 

 

Caro Walmor Erwin Belz 

 Sou leitor da revista Veja, e tive acesso ao seu depoimento, em matéria, chamo-me 

Juraci, e assim como você, tenho fortes opiniões em relação ao Brasil. Embora respeite a sua 

opinião, confesso que me surpreendi com a sua forma de analisar a sociedade brasileira. Creio 

que você, Walmor, dê maior destaque a parte “obscura” – corrupta – das ações que afetam o 

país. 

 A corrupção está sempre como destaque de matérias jornalísticas, fala-se de mensalão, 

caixa dois, suborno, isso é uma realidade pungente, mas caro colega, nós como componentes 

dessa sociedade, mal-estruturada, devemos fazer nossa parte, cada um com o seu papel de 

cidadão, e não pré-julgar toda a sociedade como “corrupta e amoral”. 

 E o amanhã do povo brasileiro? Embora seja muito previsível, precisamos alimentar 

esperança, num futuro melhor, para que as nossas crianças, não sejam amanhã homens sem 

ação e opinião, conformados com essa triste realidade. Não podemos Walmor, simplismente 

cruzar os braços e desistir, há muito ainda a ser feito, muitos problemas a serem solucionados, 

isso é fato, mas cabe a nós cidadãos brasileiros, retirar do poder os “políticos profissionais”.  

 Entendo e até admito – em partes – o seu comentário, mas Walmor, acredito que não 

seja do merecimento a toda sociedade brasileira, ser incluída em seu desabafo, pois, embora a 

porcentagem seja reduzida, há sim pessoas honestas e dignas de respeito, nesse país tão 

denegrido pela corrupção. 

 Não quero ser hipócrita, mas como o Brasil seria melhor se ao invés de políticos por 

profissão, tivessemos, políticos por vocação, isso seria muito viável para uma outra realidade. 

Espero, caro colega, que entenda a minha posição, mesmo que contrária a sua, ainda acredito 

no nosso país, e acredito também que você deveria fazer o mesmo, talvez assim, tenhamos 

melhores resultados daqui pra diante. 

Atenciosamente Juraci Poti 

 

Natal, 26 de novembro de 2007.                                                                                                        
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ENUNCIADO 4 – E4  

 

Natal, 26 de novembro de 2007. 

 

Sr. Walmor Erwin Belz 

É realmente sabido que a sociedade passa por problemas, só que ainda sim, dizer que “em seu 

todo não há solução” é constituir uma falácia e desconsiderar muitos outros aspectos nesta 

questão. 

 Ainda que haja eventualmente um certo estado de apatia em alguns diante da crise 

(sendo provado através de sua opinião), grande parte da população tem consciência da 

realidade, e em vez de condenar nosso país, está disposta a transforma-lo. 

 Não se pode chamar de “corrupta e amoral” uma sociedade que, em período ditatorial 

soube fazer revolução, reivindicou os direitos à eleições abertas, destituiu presidente do cargo. 

Relatos históricos como esses só provam o contrário. 

 Nosso país possui um potêncial invejável: grande biodiversidade, enorme potêncial 

energético, diversificação morfoclimática, pluralidade cultural; somos a transparência da 

caracterização mundial, e devemos fazer valer este privilégio. 

 Sinceramente é decepcionante saber que sua indignação tenha chegado ao estado de 

descrença, sem se quer enxergar a mudança, são muitas as limitações e há muito a ser 

superado, mas como já mostrou ao longo da história, nossa sociedade saberá usar seus 

direitos, nomes como: Zumbi, Chico Buarque, Frei Betto, Zuzu Angel, Lampião; espero que 

fiquem marcados em sua memória, pois foram pessoas que souberam fazer a diferença na 

sociedade diante das atribulações, e não apenas rotular população brasileira como “amoral”.  

 Afirmo como convicção que nossa sociedade é moral, e ainda que tenha problemas, 

preserva os valores e mantém a fé. 

 

 Meus sinceros votos à reavaliação de sua opinião. 

 Atenciosamente, 

 

 Juraci Poti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 
ENUNCIADO 5 – E5 

 

Natal, 26 de Novembro de 2007 

 

 Sr. Walmor Erwin Belz 

 

 Ao ler sua carta publicada na revista Veja, e tomar conhecimento de sua conclusão: “A 

sociedade brasileira não tem mais solução. É intrisicamente corrupta e amoral”; venho através 

desta carta demonstrar o equívoco que o senhor cometeu em suas afirmações. 

 O senhor deveria saber que não se pode tomar uma sociedade pelo ato de alguns, pois 

a sociedade é heterogênea. E para a nossa sociedade há sim uma solução: o investimento na 

educação de qualidade. Pois só a educação de qualidade gera indivíduos capazes de avaliar, 

refletir e so então questionar a estrutura social vigente. 

 Reconheço que a maioria dos políticos são sim corruptos e amorais, mas que esta 

corrupção que é corriqueiramente divulgada pela mídia, e que deixa a sociedade cada vez 

mais preucupada e indignada, é permitida pela própria sociedade que não questiona, que têm 

memória curta, – as pessoas costumam nem lembrar em quem votam para depois exigirem 

seus direitos e escândalos são “esquecidos e perdoados” facilmente –, prova disso é a 

reeleição de Fernando Collor e de tantos outros envolvidos em corrupção. 

 Os políticos desejam manter a população alienada, ingnorante, faminta. Essa alienação 

não é exclusiva de nossa sociedade, desde a Antigüidade ela já ocorria como por exemplo em 

Roma com a política do “pão e circo” onde os imperadores ofereciam alimento e distração 

para os plebeus, gerando assim a satisfação popular e garantindo sua permanência no poder. 

Hoje também nos impoem alienação, através dos meios de comunicação de massa, das 

novelas, de músicas cuja letra não nos levam a nenhuma reflexão social, da implantação 

consumista do “American Way of life”. Outro exemplo do desejo dos políticos de manter 

ingnorante e faminta a camada mais baixa de nossa atual pirâmide social é o coronelismo e o 

apadrinhamento que de certa forma ainda apresentam traços no nordeste, não é incomum ver 

políticos ganhando votos com cestas básicas ou com o gerenciamento de carros-pipa para a 

população. 

 Se tão somente houvesse uma conscientização político-social da população eu creio 

que com os recursos naturais que nos possuimos (diversidade climática e de solo devido a 

grande extensão de nosso país, e variadas fontes de energia) poderiamos sim transformar 

nossa sociedade. 

 

Atenciosamente Juraci Poti 
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ENUNCIADO 6 – E6 

 

 Natal, 26 de Novembro de 2007 

 

 Senhor Walmor Erwin Belz; 

 

 Há muitos em nosso país que possuem uma opinião semelhante a sua, ao afirmar que a 

nossa sociedade “é intrisecamente corrupta e amoral”, por isso não tem solução alguma. Me 

surpreendi como você na exposição dela foi pessimista e utilizou a generalização e um 

vocabulário com extremo valor significativo. 

 Quando utiliza “intrisecamente” transmite as pessoas a idéia de que já nascemos 

corruptos e estamos destinados a exercer-la usurpando e violando os direitos alheios em 

detrimento ao beneficiamento dos nossos. 

 É importante ressaltar Walmor, que muitas vezes á a sociedade corrupta que nos 

contamina e condiciona a pequenos atos de transgressões das leis, na medida em que não 

temos os nossos direitos por lei assistido, achamos que podemos manipular o “sistema” para 

garanti-los sem se importar com as pessoas que sofreram com as conseqüências. 

 Dos muitos que pensam como você, poucos são os que têm a coragem ou a capacidade 

de expressar toda a sua indignação, revolta e moralidade de questionar e exigir um 

comportamento mais ético e respeitoso com o ser humano. 

 Quanto aos grandes atos, podemos corrigir, uma vez que nos que elegemos os 

políticos, e a função deles é a busca do bem estar social de toda a população do nosso país. 

 Sobre essa situação, não sei se concorda comigo, acredito que seja importante quebrar 

duas idéias coexistentes em nossa sociedade, uma é de que “todos os políticos são farinha do 

mesmo saco”; e a segunda “se eu tivesse no lugar dele eu robaria do mesmo jeito”. 

  São concepções assim que fazem com que pessoas escrevam e se manifestem como 

você o fez, de forma pessimista e sem qualquer esperança de vivenciar uma sociedade mais 

ética, respeitosa e digna com os seres humanos. 

 Espero que o senhor leve me consideração, mesmo que seja para uma pequena reflexa 

a minha opinião, assim como eu fiz com a sua. 

 

 

 

                                                                                            Atenciosamente, 

 

                                                                                                  Juraci Poti. 
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ENUNCIADO 7 – E7 

 

Natal, 26 de novembro de 2007 

 

Prezado Sr. Walmor Erwin Belz, 

 Tendo lido esta semana sua carta, que foi publicada na revista Veja, ocorreu-me a 

idéia de escrever-lhe, não com o intuito de confrontar-lhe, mas apenas de apresentar meu 

ponto de vista sobre o assunto, pois julgo a discussão do mesmo bastante relevante. 

 Compartilhamos a mesma indignação e revolta quanto a questão da impunidade no 

Brasil. É sempre frustrante assistir aos noticiários e perceber que há quinhentos anos o bem 

estar de poucos prevalesce em detrimento do de toda a nação. A corrupção e a impunidade são 

vistas principalmente em instituições que deveriam ter um sério compromisso com nossa 

sociedade, e é fato que não suportamos mais escândalos relacionados ao poder público, uma 

polícia que não cumpre seu papel e que é facilmente corrompida, entre outras situações 

vergonhosas que já vimos repetidas vezes. 

 Há contudo, uma parte da população – não sua maioria – que exige mudanças. É a 

parcela do país que protesta, que indigna-se e procura acima de tudo soluções para este 

problema. O senhor é uma dessas pessoas, a partir do momento em que tem uma posição 

contrária a isto e divulga sua opinião em um veículo de comunicação com tanta importância, e 

assim fazem tantos outros que estão nas universidades, que organizam fóruns e mesmo os que 

estão nos gabinetes, todos esses estão procurando desenvolver novas políticas públicas para 

sanar alguns de nossos “males”. E pensando nestas pessoas, o senhor acredita mesmo que 

toda a sociedade brasileira é corrupta e amoral? 

 Talvez seja o caso do senhor pensar mais uma vez em tudo isso e acreditar que, 

embora devagar, os resultados virão se procurármos mudanças. 

 

                                                                                 Atenciosamente, 

                                                                                           Juraci Poti.  
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ENUNCIADO 8 – E8 

 

Natal, 26 de novembro de 2007. 

 

 Ilustríssimo Walmor Erwin Belz: 

 

 

 Após ter lido o seu ponto de vista sobre a corrupção brasileira, publicada na seção 

“Cartas” da revista Veja no segundo semestre do referido ano, venho apresentar minha total 

oposição ao que o senhor retratou. 

 Não podemos dizer que toda a sociedade é corrupta, pois sabemos que há tanto 

simples cidadãos honestos como desonestos, o problema é que as más atitudes tomam maiores 

proporções, logo temos mais contato com elas. Se o senhor faz essa generalização, acaba 

dizendo que tanto eu, a minha e sua família e até mesmo o senhor somos corruptos e creio que 

isso não seja verdade. 

 Como o senhor citou, a impunidade é muito presente em nosso cotidiano, só que como 

exemplo de que ela não é uma regra geral, é que há pessoas ricas presas, só que o nosso 

Código Civil é muito falho, deixando saídas para os advogados buscarem cada vez mais e 

mais maneiras de libertar seus clientes e como um bom advogado custa caro só quem pode 

pagar são pessoas com forte poder econômico, ou seja, os nossos políticos. 

 Portanto, a solução que o senhor diz não encontrar para a população brasileira é 

bastante simples, basta apenas ocorrer um maior conscientização que não é cometendo desvio 

de dinheiro ou qualquer outro tipo de corrupção que haja para conseguir riquezas, como 

mostra o romance “O Ateneu” de Raul Pompéia, onde Aristarco (diretor do Colégio Ateneu) 

com sua ambição pelo livro econômico dessa instituição de ensino, termina por causar 

repúdio à maioria dos alunos e com o incêndio do Ateneu ele fica completamente anestesiado, 

pois era sua grande riqueza. 

 Outra mudança que precisa acontecer é em nossas leis, para os culpados serem 

punidos com maior vigor. Se essas duas maneiras anteriormente mencionadas andarem juntas, 

textos como o do senhor talvez não sejam mais lidos. 

 

Atenciosamente, 

Juraci Poti. 
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ENUNCIADO 9 – E9 

 

Caro Walmor Erwin, na sua seção de “Cartas” da revista Veja deste ano (de 

15/08/2007), está notória a sua opinião diante de nossa política nacional de tantas fraucatuas e 

desmandes de nossos governantes, você se mostra um tanto equivocado em algumas de suas 

palavras que foram feitas em um de seus trechos publicados na revista. Veja senhor Walmor 

que nossa política não está sendo correta com nossos pobres eleitores, todos nós somos 

vítimas de uma política que manda e desmanda sem importar-se conosco, nossos direitos de 

cidadões foram corrompidos no ato de votarmos em governantes de má fé. Mas, como foi dito 

em sua publicação pelas seguintes palavras: “... que a sociedade brasileira em seu todo não 

tem mais solução”. E ainda mais colocou que toda ela é amoral e corrupta. 

Senhor Erwin, toda a sociedade brasileira não se vende por dinheiro sujo e “barato”, 

temos aqui nesse país pessoas que respeitam o direito de um cidadão, todos os dias vemos TV 

ou mesmo pelos jornais e revistas trabalhadores sendo assassinados, pais sofrendo por um 

país que por poucos se torna difícil de viver. Senhor Erwin, os corruptos e amorais são os 

nossos políticos, são eles essa pequena parcela da sociedade responsável por toda nossa 

indignação. Por isso, pesso-lhe que não faça citações tomando por base que todos nós, digo 

toda a sociedade que é a grande maioria populacional ter por direito ser amoral e corrupta. 

Temos que unir forças para combater tanta falta de respeito e fazer com que tenhamos 

em um futuro bem próximo políticos que se importam com toda a sociedade, e fazer hoje o 

que não pode ser deixado para amanhã, trabalhar por uma política nacional limpa e indignar-

se e pôr para fora toda a sujeira feita por políticos não dignos de seus cargos e fazer deste que 

é um dos mais lindos lugares do mundo, um país de boa conduta e acabar com a política e a 

justiça incorreta dos que tem mais. 

 

                                                                Assinado: 

                                                                              Juraci Poti.                                  
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ENUNCIADO 10 – E10 

Natal, 26 de novembro de 2007 

 

Ao Sr. Walmor Erwin Belz 

 

 Vários motivos me levaram a esta carta. Ao ler suas considerações sobre a 

problemática da impunidade no Brasil percebi que o senhor se posiciona de uma forma 

bastante determinista a respeito da sociedade brasileira, rotulando-a como “intrinsecamente 

corrupta e amoral”. Não acha que fez uma avaliação microscópica e superficial da nossa 

sociedade? 

 É notório e inquestionável os escândalos de corrupção em nosso país e que a 

impunidade, sustentada pelas falhas na legislação brasileira, só estimula esses crimes. No 

entanto, classificar toda a sociedade nesses adjetivos é ter uma visão restrita do problema, 

baseado nos relatos da imprensa e em torno das elites políticas do país. 

 Em momento algum, venho falar sobre disputa de classes, dizer que “pobre é honesto 

e rico é ladrão”. Reporto-me ao povo brasileiro, trabalhador, digno, dotado de valores éticos 

que, assim como o senhor, está preocupado e indignado com os rumos do país e os fatos 

exibidos todos os dias nos jornais e na televisão. 

 Como disse anteriormente, diversos motivos me levaram à escrever-lhe a fim de 

questioná-lo sobre suas conclusões. Todos esses casos de corrupção e, consequente 

impunidade só estão vindo à tona graças a um povo, que na década de 80 lutou por liberdade 

de imprensa e democracia; um povo que “brigou” por eleições diretas a fim de colocar no 

poder quem representasse seus anseios, libertando-se das amarras de uma ditadura também 

corrupta. Entretanto, o resultado não correspondeu as ações; quem está no poder, não me 

refiro a um todo, não representa e nem atendem as aspirações dos que o elegeram e sim, como 

diria um amigo: “está no poder para se dar bem e tentar usufruir do dinheiro público”. Essa 

ambição desmedida é que corrompe e torna as pessoas amorais, o senhor compreende? O “ter 

em detrimento do ser”; do ser humano, aquele que vê na violência, no tráfico, na corrupção, 

os resultados de uma política governamental ineficiente, esta sim, praticada por uma 

significativa parcela de políticos mesquinhos e ambiciosos; mas por quê incluir toda uma 

sociedade nesses aspectos? 

 Analise minhas considerações e reflita, é justo atribuir à sociedade brasileira os 

adjetivos corrupta e amoral? dizer que não há mais solução? não podemos nos acomodar 

diante da situação, temos que agir como sempre; lutar para obter mudanças, espero que o 

senhor possa aderir à essa corrente e recuperar a esperança em nossa sociedade. 

 Atenciosamente, 

 

Juraci Poti 

 

 

 

 

 

 


