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RESUMO 

 

 

A figura feminina é um dos participantes essenciais nos textos do jornal O PORVIR 
(1926-1929). Esta tese apresenta um estudo das representações textual-discursivas 

dessa figura. O trabalho parte do princípio de que as representações textual-
discursivas são atividades de textualização operacionalizadas nos e pelos textos e 
interpretadas semanticamente. O quadro geral que orienta a pesquisa é o da Análise 

Textual dos Discursos, uma abordagem teórica e descritiva do campo da Linguística 
Textual proposta por Adam (2011), focalizando o conceito de representação 

discursiva. O presente estudo traz a noção de representação textual-discursiva a 
partir da interlocução entre os trabalhos de Adam (1999, 2008, 2011) e os de Grize 
(1996, 1997). O estudo parte da hipótese geral de que todo texto (re)constrói 

representações textual-discursivas, pelo menos em três instâncias, quais sejam: do 
enunciador, do coenunciador e dos temas tratados, e que não se trata de relações 

diretas e simples. Além disso, é o interpretante quem reconstrói essas 
representações textual-discursivas, a partir dos enunciados, por conseguinte, das 
esquematizações, textualizados por intermédio de estratégias linguísticas diferentes, 

em função de um projeto de dizer do enunciador na cons trução de sentidos do texto, 
incluindo as modificações progressivas de um referente que não apenas retomam 

mas também instauram (re)categorizações desse objeto de discurso na continuidade 
textual. O objetivo é examinar as representações textual-discursivas da figura 
feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929). A metodologia consiste em 

uma pesquisa documental, de métodos mistos, com uma estratégia de investigação 
concomitante (CRESWELL, 2010). Os dados são uma coletânea de 10 textos 
selecionados nesse periódico. Para a análise dessas representações textual-

discursivas, este estudo utiliza operações de textualização específicas: 
referenciação, modificação da referenciação, predicação, modificação da predicação 

e conexão. Os resultados apontam diferentes representações textual-discursivas da 
figura feminina, entre elas, como mãe, no ambiente da vida familiar. Essa 
representação textual-discursiva mais abrangente evidencia duas perspectivas 

distintas na continuidade textual, quais sejam: a mãe romântica, idealizada, mais 
próxima dos papéis prototípicos da figura da mãe já instaurados socialmente; e a 

agente social, responsável pela formação da família e pela preparação dos sujeitos 
para constituir a sociedade. A figura feminina, como mulher em uma perspectiva 
ampla, aparece em sua forma romântica, idealizada e também inserida no âmbito 

religioso. A representação textual-discursiva da figura feminina, de outro modo, tem 
por base o seu contexto geográfico e a perspectiva negativa dessa figura, a partir da 

qual recebe qualificação com atributos depreciativos. Ademais, há, ainda, 
representações textual-discursivas da figura feminina relacionadas à faixa etária, ao 
comportamento feminino e aos processos de tornar-se eleitora, conquistando o 

direito ao voto. Esses processos conjecturam representações textual-discursivas da 
figura feminina quanto à sua emancipação e cidadania, vivendo a transição para a 

vida pública. Trata-se de representações textual-discursivas (re)construídas 
consoante cadeias referenciais complexas, instauradas segundo estratégias 
linguísticas diferentes. Os processos de (re)construção dessas representações 

textual-discursivas surgem na continuidade textual e dizem respeito aos recursos de 
construção de sentidos do texto. Além disso, as estratégias linguísticas de 

introdução e de retomada do referente afetam a complexidade das representações 



textual-discursivas operacionalizadas. As recategorizações (re)constroem 

representações textual-discursivas da figura feminina mais complexas, as quais 
caracterizam/qualificam de forma peculiar o objeto de discurso. Esse comportamento 

linguístico não ocorre com frequência com os casos de designação imediata ou 
tardia desse objeto nos dados analisados, uma vez que, (re)constroem 
representações textual-discursivas da figura feminina que a perspectivam de forma 

mais generalizada. As retomadas do objeto de discurso no texto têm origem em 
vários tipos de processos de referenciação, quais sejam: anáforas resumidoras, 

anáforas associativas, anáforas pronominais e anáforas especificadoras. As 
anáforas pronominais têm grande recorrência, corroborando a manutenção de 
representações textual-discursivas da figura feminina no processamento da unidade 

texto. Concernente às predicações, a figura feminina preenche papéis semânticos 
de agente, paciente e experienciador. As conexões operam representações textual-

discursivas dessa figura a partir do estabelecimento de diferentes relações 
semânticas entre as unidades textuais.  

 
 
 

Palavras-chave: Figura feminina. Jornal O PORVIR (1926-1929). Análise textual. 
Representação textual-discursiva. Cadeia referencial. Papéis semânticos.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ABSTRACT 

 
 

The female figure is one of the most essential participants in the texts of the 
newspaper O PORVIR (1926-1929). This thesis presents a study of the textual-
discoursive representations of that figure, considering that they are textualization 

activities operationalized in the texts and by the texts, whilst being semantically 
interpreted. The Textual Discourse Analysis is the general framework that serves as 

guideline for this research, a theoretical and descriptive approach to text linguistics 
proposed by Adam (2011) that focuses on the concept of discoursive 
representations. The current study concerns the notion of textual-discoursive 

representation according to the dialogue between the works of Adam (1999, 2008, 
2011) and Grize (1996, 1997). This study is grounded on the general hypothesis that 

every text (re)constructs textual-discoursive representations in at least three levels, 
consisting of the enunciator, the co-enunciator and of concerned topics, as well as on 
the fact that these do not establish simple and straightforward relationships. 

Moreover, it is the interpreter who reconstructs these textual-discoursive 
representations, according to utterances and, subsequently, its schematizations, 

where they are textualized having different linguistic strategies as mediator and while 
being subject to the project of utterance of the enunciator in the construction of the 
meanings of the text, which includes progressive modifications regarding a referent 

that does not only refer to (re)categorizations of a given discourse object, but that 
also implement  them in the textual continuity. This research aims to examine the 

textual-discoursive representations of the female figure in the texts of the newspaper 
O PORVIR (1926-1929). The methodology consists of documental techniques of 
mixed methods, following a concurrent research strategy (CRESWELL, 2010). The 

data are a collection of 10 selected texts from the above-mentioned newspaper. In 
order to pursue an analysis of these textual-discoursive representations, the current 

study utilizes specific textualization operations: referral, modification of the referral, 
predication, modification of the predication, and connection. The results indicate that 
there are several textual-discoursive representations of the female figure, among 

which that of the mother in a domestic context. That wider textual-discoursive 
representation brings to evidence two distinct perspectives in textual continuity, i. e., 

the romantic mother, idealized and closer to the prototypical roles of the motherly 
figure established in the society; and the social agent, responsible for the welfare of 
the family and for preparing the individuals for social life. The female figure, the 

woman in a broader perspective, appears in her romantic form, idealized and also 
integrated to a religious landscape. She is represented, otherwise, by being based on 

her geographical context and on a negative perspective, according to which she is 
qualified with depreciative attributes. Besides, there are, still, textual-discoursive 
representations of the female figure related to her age group, to the female behavior 

and to the women’s suffrage processes, where they come to win the right to vote. 
Such processes conceive textual-discoursive representations regarding the female 

figure in relation to her emancipation and civil rights, witnessing the transition 
towards public life. It concerns textual-discoursive representations (re)constructed in 
consonance to complex referential chains, implemented according to diverse 

linguistic strategies. The (re)construction processes of these textual-discoursive 
representations arise from the textual continuity and refer to resources of 

construction of meaning within the text. Moreover, the linguistic strategies for the 
introduction and resumption of the referent in the texts affect the complexity in the 



operationalized textual-discoursive representations. The re-categorizations 

re(construct) the textual-discoursive representations of the more complex feminine  
figures, characterizing/qualifying the object of the discourse in a peculiar manner. 

Such a linguistic behavior does not occur frequently in the cases of immediate or late 
designation of that object in the analyzed data, since they re(construct) textual-
discoursive representations of the female figure in a broader perspective. The 

resumption of the object of discourse in the text has its source in several types of 
referral processes, i. e., resumptive, associative, pronominal and specialized 

anaphora.  Pronominal anaphora occurs in high frequency, confirming the 
maintenance of textual-discoursive representations of the female figure in the 
processing of the text-unit. Regarding the predications, the female figure takes on the 

semantic roles of the agent, the subject and the experiencer. The connections 
operate textual-discoursive representations of that figure according to the 

establishment of different semantic relationships among textual units.  
 
 

Keywords: Female figure. Newspaper O PORVIR (1926-1929). Textual analysis. 
Textual-discoursive representation. Referral chain. Semantic roles. 

 
 

 

 
  



RÉSUMÉ 

 
 

 
La figure féminine est l'un des principaux participants dans les textes du journal "O 
PORVIR" (1926-1929). Cette thèse présente une étude des représentations 

textuelles-discursives de cette figure. Le travail suppose que les représentations 
textuelles discursives sont des activités de textualisation opérationnalisées dans et 

par les textes et interprétées sémantiquement. Le cadre général qui guide la 
recherche est celui de l'analyse textuelle des discours, une approche théorique et 
descriptive dans le domaine de la linguistique textuelle proposée par Adam (2011), 

en mettant l'accent sur le concept de la représentation discoursive. Cette étude 
apporte la notion de représentation textuelle-discursive à partir de l’interlocution entre 

l’œuvre d'Adam (2008, 2011) et celles de Grize (1996, 1997). L'étude est faite en 
considérant l'hypothèse générale qui dit que tout texte (re)construit les 
représentations textuelles-discursives, au moins dans trois cas, celui de 

l'énonciateur, celui du co-énonciateur et celui des sujets traités, et il ne s'agit pas de 
relations directes simples. En plus, ces représentations textuelles-discursives sont 

(re)construites dans le texte, par l'interprète, à partir des énoncés, par conséquant, 
des schématisations, textualisés au moyen de stratégies linguistiques différentes en 
fonction d'un projet de dire de l'énonciateur, dans la construction du sens du texte, 

en tenant compte des modifications progressives d’un référent qui, en plus de 
reprendre, elles ajoutent des (re)catégorisations de cet objet de discours dans la 

continuité textuelle. L'objectif est celui d'examiner les représentations textuelles-
discursives de la figure féminine dans des textes de ce journal "O PORVIR ” (1926-
1929). La méthodologie s'agit d'une recherche documentaire, des méthodes mixtes, 

avec une stratégie d'investigation concomitante (Creswell, 2010). Les données sont 
une collection de 10 textes sélectionnés dans le journal "O PORVIR" (1926-1929). 

Pour l'analyse de ces représentations textuelles-discursives, cette étude utilise les 
opérations de textualisation spécifiques: référencement, modification du 
référencement, prédication et modification de la prédication et connexion. Les 

résultats montrent différentes représentations discursives-textuelles de la figure 
féminine, y compris, en tant que mère dans l'environnement de la vie familiale. Cette 

représentation textuelle-discursive plus large souligne deux points de vue différents 
sur la continuité textuelle, comme la mère romantique, idéalisée, plus proche des 
rôles prototypiques de la figure de mère déjà établies socialement; et l'agente sociale 

responsable de la formation de la famille et de la préparation du sujet pour constituer 
la société. La figure féminine, en tant que femme dans une perspective plus large, 

apparaît dans un cadre romantique, idéalisé et aussi inséré dans la sphère 
religieuse. La représentation textuelle-discoursive de la figure féminine, d’une autre 
façon, est construite en fonction de son contexte géographique dans une perspective 

négative, d'où elle reçoit la qualification des attributs péjoratifs. De plus, il y a encore 
des représentations textuelles-discursives de la figure féminine liées à l'âge, au 

comportement des femmes et aux processus de devenir électrice, en conquérant le 
droit de vote. Ces processus conjecturent les représentations textuelles-discursives 
de la figure féminine quant à son émancipation et à la citoyenneté, en vivant la 

transition à la vie publique. Il s’agit de représentations textuelles-discoursives 
(re)construites selon des chînes référencielles complexes, instituées d’après de 

différentes stratégies linguistiques. Les processus de (re)construction de ces 
représentations textuelles-discoursive paraissent dans la continuité textuelle et 



regardent les ressources de construction du sens du texte. En outre, les stratégies 

linguistiques d'introduction et de reprise du référent dans les textes affectent la 
complexité des représentations textuelles-discursives opérationnalisées. Les re-

catégorisations (re)construisent des représentations textuelles-discursives de la 
figure féminine plus complexes qui caractérisent/qualifient d'une façon particulière 
l'objet du discours. Ce comportement linguistique ne se produit pas souvent dans les 

cas de désignation immédiate ou tardive de cet objet dans les donnés analysés, 
parce qu’ils reconstruisent des représentations textuelles-discoursives de la figure 

féminine qui la regardent de façon plus généralisée. Les reprises de l’objet de 
discours dans le texte ont l’origine en de plusieurs types de processus de 
renférencement, les sont ceux-ci: des anaphores qui résument, des anaphores 

associatives, des anaphores pronominales et des anaphores spécifiées. Les 
anaphores pronominales ont une grande récurrence, en soutenant le maintien des 

représentations textuelles-discursives de la figure féminine dans le traitement de 
l'unité du texte. En ce qui concerne les prédications, la figure féminine remplit les 
rôles sémantiques de l'agent, de patient et d’expérimentateur. Les connexions font 

fonctionner les représentations textuelles-discursives de cette figure par récurrence 
des relations sémantiques de l'adversité entre les unités textuelles.  

 
Mots-clés: Figure féminine. Journal « O PORVIR » (1926-1929). Analyse textuelle. 
Représentation textuelle-discursive. Chaîne de référence. Rôles sémantiques. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 A construção textual da referência: ligações semânticas 1...................  55 

Quadro 2 Isotopia do discurso e colocações: ligações semânticas 2.................... 56 

Quadro 3 Trabalhos publicados utilizando as representações discursivas 

(ADAM, 2011)........................................................................................  

 

61 

Quadro 4 Detalhamento da tese de Ramos (2011)...............................................  81 

Quadro 5 Detalhamento da dissertação de Oliveira (2013)...................................  82 

Quadro 6 Detalhamento da tese de Queiroz (2013).............................................. 83 

Quadro 7 Detalhamento da dissertação de Lopes (2014).....................................  84 

Quadro 8 Detalhamento da tese de Andrade (2014).............................................  86 

Quadro 9 Detalhamento da tese de Oliveira (2014)..............................................  87 

Quadro 10 Detalhamento da tese de Aquino (2015)...............................................  88 

Quadro 11 Detalhamento da tese de Silva (2015)................................................... 90 

Quadro 12 Detalhamento da tese de Nóbrega (2016).............................................  92 

Quadro 13 Detalhamento da tese de Santos (2016)...............................................  93 

Quadro 14 Síntese das categorias de análise.........................................................  114 

Quadro 15 Postulados da comunicação discursiva (GRIZE, 1996).........................  126 

Quadro 16 Três famílias de representações: reprA (A), reprA (B) e reprA (T)........ 132 

Quadro 17 Estratégias de referenciação utilizadas na constituição da memória 

discursiva...............................................................................................  

 

144 

Quadro 18 Síntese das operações de textualização............................................... 152 

Quadro 19 Textos analisados nesta tese.................................................................  161 

Quadro 20 Texto 1: MÃE.........................................................................................  176 

Quadro 21 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto MÃE – jornal O PORVIR (1926-1929).......................................... 

 

182 

Quadro 22 Texto 2: VERDADES.............................................................................  187 

Quadro 23 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto VERDADES – jornal O PORVIR (1926-1929)............................... 

 

190 

Quadro 24 Texto 3: CARTAS DA SERRA............................................................... 193 

Quadro 25 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto CARTAS DA SERRA – jornal O PORVIR (1926-1929)................ 

 

196 

Quadro 26 Texto 4: A Mulher....................................................................... ........... 199 



Quadro 27 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto A Mulher – jornal O PORVIR (1926-1929)................................... 

 

204 

Quadro 28 Texto 5: Às mães de família – À minha irmã A. P................................. 209 

Quadro 29 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto Às mães de família - À minha irmã A. P – jornal O PORVIR 

(1926-1929)............................................................................................  

 

 

213 

Quadro 30 Texto 6: A MULHER E O VOTO............................................................  219 

Quadro 31 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto A MULHER E O VOTO – jornal O PORVIR (1926-1929)............. 

 

222 

Quadro 32 Texto 7: CARTAS DA SERRA VII.........................................................  227 

Quadro 33 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto CARTAS DA SERRA VII – jornal O PORVIR (1926-1929)........... 

 

230 

Quadro 34 Texto 8: Retalhos... ............................................................................... 236 

Quadro 35 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto Retalhos... – jornal O PORVIR (1926-1929.................................. 

 

238 

Quadro 36 Texto 9: OS BONS COSTUMES........................................................... 241 

Quadro 37 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto OS BONS COSTUMES – jornal O PORVIR (1926-1929)............ 

 

243 

Quadro 38 Texto 10: RABISCOS.............................................................................  246 

Quadro 39 Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no 

texto RABISCOS – jornal O PORVIR (1926-1929)................................ 

 

248 

Quadro 40 Conjuntos de textos que expressam grupos semelhantes de 

representações textual-discursivas da figura feminina no jornal O 

PORVIR (1926-1929)............................................................................. 

 

 

253 

Quadro 41 Representações textual-discursivas da figura feminina em textos do 

jornal O PORVIR (1926-1929)............................................................... 

 

259 

Quadro 42 Predicações na construção das representações textual-discursivas da 

figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929)............ 

 

261 

Quadro 43 Associação de atributos ao objeto de discurso por meio do verbo ser..  267 

Quadro 44 Papéis semânticos preenchidos pela figura feminina em textos do 

jornal O PORVIR (1926-1929)............................................................... 

 

268 

Quadro 45 Relações de conexão estabelecidas pelos conectores na construção 

de representações textual-discursivas da figura feminina em textos do 

 

 



jornal O PORVIR (1926-1929).......................................................... 273 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Esquema 3: determinações textuais “ascendentes” e as regulações 

“descendentes”...........................................................................................  

 

40 

Figura 2 Esquema 4: níveis ou planos da análise de discurso e níveis ou planos 

da análise textual que podem se distinguir linguisticamente...................... 

 

45 

Figura 3 Esquema 5: operações de segmentação e operações de ligação das 

unidades textuais de base.......................................................................... 

 

48 

Figura 4 Esquema 10: processos de construção e reconstrução operados no 

discurso (contexto da proposição-enunciado)............................................ 

 

51 

Figura 5 Esquema 13: operações de ligação que asseguram a continuidade 

textual..........................................................................................................  

 

53 

Figura 6 Esquema da comunicação proposto por Grize (1996)................................ 129 

Figura 7 Esquema da comunicação-interação.......................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1  Categorias de análise...............................................................................  112 

Gráfico 2  Disposição, por seção, dos textos cujo tema é a figura feminina nas 39 

edições do jornal O PORVIR (1926-1929)................................................ 

 

171 

Gráfico 3 Percentual de textos por grupo de representações textual-discursivas 

da figura feminina que focalizam.............................................................. 

 

254 

Gráfico 4 Diferentes perspectivas da figura feminina em textos do jornal O 

PORVIR (1926-1929)................................................................................ 

 

260 

Gráfico 5 Processos por grupo de representações textual-discursivas da figura 

feminina que focalizam............................................................................. 

 

266 

Gráfico 6 Percentuais de associação de atributos à figura feminina por meio do 

verbo ser................................................................................................... 

 

268 

Gráfico 7 Papéis semânticos preenchidos pela figura feminina nos textos 

analisados.................................................................................................  

 

272 

Gráfico 8 Recorrência dos operadores de conexão na construção de 

representações textual-discursivas da figura feminina............................. 

 

274 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................ 20 

 

2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS................................................................ 36 

2.1 Perspectivas teóricas da Análise Textual dos Discursos................................. 37 

2.2 Produção co(n)textual dos sentidos: contexto, cotexto e texto....................... 41 

2.3 Níveis ou planos da análise de discurso e da análise textual.......................... 44 

2.4 Proposição-enunciado......................................................................... ................. 49 

2.5 Operações de ligação das unidades textuais de base...................................... 53 

2.5.1 Ligações do significado........................................................................................... 54 

2.6 Síntese e reflexão da seção ................................................................................ 57 

   

3 REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA......................................................................... 60 

3.1 Panorama de estudos sobre a representação discursiva................................. 60 

3.1.1 Artigos e capítulos de livros.................................................................................... 63 

3.1.2 Teses e dissertações.............................................................................. ................ 80 

3.1.3 A noção de representação discursiva em estudos publicados............... ................ 95 

3.1.4 Categorias de análise.............................................................................................. 111 

3.2 Síntese e reflexão da seção ................................................................................ 115 

   

4 REPRESENTAÇÃO TEXTUAL-DISCURSIVA....................................................... 117 

4.1 A representação discursiva conforme Adam (2011)......................... ................. 118 

4.2 A lógica natural segundo Grize (1996,1997)....................................................... 122 

4.3 A comunicação discursiva na perspectiva de Grize (1996).............................. 125 

4.4 Representações e esquematizações a partir de Grize (1996, 1997).. ............... 130 

4.5 A esquematização segundo Adam (1999) .........................................................  135 

4.6  A esquematização discursiva segundo Adam (2008)......................................  141 

4.7 Operações de textualização.................................................................................  142 

4.7.1 Operação de textualização: referenciação..............................................................  143 

4.7.2 Operação de textualização: predicação.................................................................. 148 

4.7.3 Operação de textualização: modificação................................................................ 149 

4.7.4 Operação de textualização: conexão...................................................................... 150 



4.7.5 Síntese das operações de textualização.................................................................  151 

4.8 Síntese e reflexão da seção ................................................................................ 153 

 

5 METODOLOGIA..................................................................................................... 156 

5.1 Abordagem da pesquisa.......................................................................................  156 

5.2 Coleta, organização e seleção dos dados analisados....................................... 159 

5.3 O jornal O PORVIR (1926-1929)............................................................................ 164 

5.3.1 Textos do jornal PORVIR (1926-1929) cujo tema tratado é a figura feminina........ 168 

5.4 Procedimentos de análise....................................................................................  172 

5.5 Síntese e reflexão da seção................................................................................. 173 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS.......................................................................................... 175 

6.1 Representações textual-discursivas: figura feminina/O PORVIR (1926-1929) 175 

6.1.1 Texto 1 – MÃE.........................................................................................................  176 

6.1.2 Texto 2 – VERDADES.............................................................................................  186 

6.1.3 Texto 3 – CARTAS DA SERRA..............................................................................  193 

6.1.4 Texto 4 – A Mulher..................................................................................................  199 

6.1.5 Texto 5 – Às mães de família – À minha irmã A. P................................................ 209 

6.1.6 Texto 6 – A MULHER E O VOTO...........................................................................  219 

6.1.7 Texto 7 – CARTAS DA SERRA VII......................................................................... 226 

6.1.8 Texto 8 – Retalhos... ..............................................................................................  236 

6.1.9 Texto 9 – OS BONS COSTUMES...........................................................................  241 

6.1.10 Texto 10 – RABISCOS............................................................................................  246 

6.2 Síntese e interpretação das análises.................................................................. 252 

6.3 Síntese e reflexão da seção................................................................................. 275 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................  278 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................................  284 

 ANEXOS.................................................................................................................  293 

 

 

 

 



20 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em termos de teoria linguística, diremos que o texto é, ao mesmo tempo, 
uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um sistema de determinações 

e um espaço de reflexividade metalinguística. Pelo simples fato da 
existência da consciência epilinguística dos sujeitos falantes, cada locutor  
sabe que a língua não pode dizer tudo e que a comunicação é falha. Mas 

ele sabe, também, que isso não impede a referência ao mundo, às palavras, 
à própria situação de enunciação e aos coenunciadores (ADAM, 2011, p. 
115). 

 

 O conceito de representação desempenha nas ciências humanas e sociais 

um papel fundamental, revelando-se sobremaneira importante para várias áreas de 

pesquisa em função da sua flexibilidade. Nesse contexto, a título de exemplificação 

da amplidão do seu campo de aplicação, podemos citar a psicologia cognitiva, pelo 

trabalho com as representações cognitivas. Temos também a psicologia social e a 

educação, as quais ancoram seus estudos nas representações sociais. Além disso, 

temos ainda áreas como a Linguística: a Linguística Teórica e Descritiva, a 

Linguística Aplicada, a Análise Crítica do Discurso, a Análise do Discurso, a 

Pragmática, que tratam de representações sociais, identitárias, discursivas, entre 

outras. Dessarte, para Grize (1996, 1997), há, entre outras representações, as 

representações discursivas, com as quais vêm desenvolvendo estudos. No âmbito 

do postulado das representações, conforme esse autor, o termo representação é 

bem incômodo. É praticamente impossível passar por ele sem levar em conta o 

número de suas significações, o que o torna difícil de ser definido.  

Adam (2011), na sua proposta de análise textual dos discursos, concebe as 

representações discursivas como um dos principais níveis de análise de texto, 

focalizando a dimensão semântica. Nesse âmbito, remete seus postulados aos 

estudos da lógica natural (GRIZE, 1996, 1997), para quem a noção de 

esquematização, portanto de representação discursiva, é central. Estudos 

ancorados nessa abordagem vêm crescendo nas pesquisas científicas, visando à 

análise das representações discursivas instauradas nos e pelos textos.  

Esses trabalhos parecem relevantes para os estudos linguísticos do texto, 

bem como se mostram fundamentais para o aprofundamento de conhecimentos 

concernente à língua, principalmente no que diz respeito à semântica. No Brasil, há 

uma porção significativa de trabalhos estruturados teórica e metodologicamente 

nessa abordagem. A esse respeito, para aprofundar a investigação teórico-
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metodológica desta tese, retomamos1 e citamos a seguir trabalhos recentes sobre a 

dimensão semântica do texto, perspectivados segundo a Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011), nos quais evidenciamos aspectos do tratamento destinado 

às representações discursivas. A retomada se torna relevante por se tratar de 

trabalhos ainda pouco difundidos.  

O artigo intitulado “‘Voltarei. O povo me absolverá...’: a construção de um 

discurso político de renúncia” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010) é um 

trabalho no qual os autores analisaram o discurso do deputado federal Severino 

Cavalcante, que renunciava ao seu mandato e, paralelamente, ao seu cargo de 

Presidente da Câmara dos Deputados, em função da acusação de corrupção que 

envolvia pagamento de propina mensal ao deputado pelo empresário Sebastião 

Buani, com vista à autorização para o funcionamento de um restaurante no Anexo 4 

da Câmara.  

Esse estudo visa apresentar uma análise da construção de sentidos do texto 

desse discurso. As análises apresentadas encontram-se organizadas em três níveis 

ou planos textuais principais, a saber: a responsabilidade enunciativa, a estruturação 

sequencial-composicional do exórdio e da narrativa inicial do discurso e a 

representação discursiva.   

No artigo “Representações discursivas em cartas pessoais: o Nordeste na 

correspondência de Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1924-1944)” (NÓBREGA 

; ANDRADE, 2011), as autoras propõem uma análise da construção de sentidos do 

discurso de brasilidade que afirmam encontrar-se tecido nas cartas de Mário de 

Andrade e Câmara Cascudo. Foram analisados trechos de 4 cartas de um conjunto 

composto de 159 mensagens. Conforme as autoras, a construção da representação 

discursiva de brasilidade se encontra diluída em diversas cartas desse conjunto, 

motivo pelo qual, consideraram não haver problemas no recorte proposto.  

Nesse sentido, assumem o posicionamento de que as 4 cartas analisadas 

serão tomadas como um único texto. Também identificam as cartas com a mesma 

numeração que foi utilizada no livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 

1924 – 1944.Trata-se de uma abordagem que proporcionou aprofundarmos quanto 

aos níveis da instância textual ainda pouco explorado em termos de análises 

                                                                 
1
 Na presente seção, os trabalhos estão citados de forma breve, pois serão retomados na seção 3, 

neste estudo, com detalhamento mais aprofundado, razão pela qual seria redundante uma exposição 

mais minuciosa dos trabalhos nesta parte introdutória. 
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empíricas: o nível semântico, apoiado nas representações discursivas e em noções 

que remetem ao conteúdo referencial do texto. 

Outro artigo, no panorama de trabalhos que abordam as representações 

discursivas citado nesta tese, é “A Carta-Testamento de Getúlio Vargas (1882-

1954): genericidade e organização textual no discurso político” (RODRIGUES et al., 

2012). Quanto à noção de representação discursiva abordada, o trabalho considera 

ser ainda pouco desenvolvida. Para a análise da Carta-Testamento de Getúlio 

Vargas, foram utilizadas três categorias semânticas principais, remetendo aos 

participantes, aos processos e a sua localização. Além disso, esse artigo aborda 

também outros pontos importantes no âmbito da análise textual e do plano de texto. 

“A conceptualização do Sertão nas cartas de Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade (1924-1944): um estudo de semântica cognitiva” (PASSEGGI, 2012a) é um 

estudo linguístico que também aborda a noção de representação discursiva, 

fundamentado em uma ancoragem teórica da semântica cognitiva, o qual confirmará 

a percepção que Câmara Cascudo expressa do Sertão nas cartas trocadas com o 

amigo Mário de Andrade. Trata-se de um trabalho que analisa os procedimentos de 

construção do sentido que possibilitam essas interpretações. Os dados analisados 

se compõem de 19 ocorrências do termo “Sertão”, mais uma anáfora, “o meu”, nas 

94 cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1924-1944). 

“As Representações discursivas na pesquisa autobiográfica: uma 

metodologia de análise semântica” (PASSEGGI, 2012b) é um trabalho cuja proposta 

pauta-se em apresentar uma metodologia para a análise dos dados empíricos da 

pesquisa autobiográfica que se apresentem sob a forma de textos linguísticos. Trata-

se de uma metodologia baseada na noção de representação discursiva, situada no 

nível linguístico/semântico dos textos. Apresenta categorias de análise inerentes às 

instituições dos falantes sobre o significado linguístico que podem ser explicitadas 

com linguagem técnica. 

O estudo intitulado “Representações discursivas e discurso político: análise 

de um pronunciamento de campanha da 1ª presidenta do Brasil” (OLIVEIRA; 

PASSEGGI, 2013) também está ancorado na noção de representação discursiva 

conforme apregoa a Análise Textual dos Discursos. Esse trabalho apresentou uma 

análise textual da representação discursiva da presidenta Dilma Rousseff, no seu 

discurso de posse de 1°/01/2011. A representação discursiva da presidenta foi 

analisada a partir de uma abordagem preliminar sobre o plano de texto e os 
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enunciadores e, posteriormente, com foco nas operações semânticas de 

referenciação e predicação.  

O artigo cujo título é “Análise textual de discursos sobre Lampião e seu 

bando de cangaceiros: continuidade textual e construção de representações 

discursivas” (SILVA, 2013) analisa o funcionamento de ligações semânticas (de 

significado) em uma notícia publicada na década de vinte do século passado (1927), 

no jornal O Mossoroense, sobre a invasão do bando de cangaceiros de Lampião à 

cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Busca observar como 

determinadas operações de ligação semântica de unidades textuais de base 

asseguram a continuidade textual na notícia analisada e instauram a construção de 

representações discursivas sobre Lampião e seu bando de cangaceiros naquele 

texto. 

“Planos de texto e representações discursivas: a seção de abertura em 

processo-crime” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2014) é o trabalho que, 

também adotando a noção de representação discursiva como ancoragem teórica,  

examina aspectos composicionais e semânticos da seção de abertura de processos-

crime brasileiros dos séculos XIX, XX e XXI. A exposição proposta no artigo se 

organiza em quatro momentos principais, a saber: caracterização linguística do 

discurso jurídico, descrição do plano de texto das seções de abertura dos 

processos-crime, abordagem das representações discursivas presentes nessa 

seção de abertura analisada, bem como síntese e articulação dos resultados da 

análise.  

“As representações discursivas de vítima na construção dos sentidos em 

textos de inquéritos policiais” (SANTOS; SILVA NETO, 2014) é o artigo no qual os 

autores apresentam a análise das representações discursivas de vítima em textos 

de inquéritos policiais. Esse estudo está ancorado na Linguística de Texto, 

focalizando a Análise Textual dos Discursos. As análises realizadas estão 

embasadas, como os demais trabalhos já citados, na noção de representação 

discursiva. Ao fazerem uso dessa noção, Santos e Silva Neto (2014, p. 77) indicam 

ser esta a responsável pela união, pela descrição e pela caracterização de 

elementos imprescindíveis ao processamento textual.  

O artigo intitulado “O discurso dos ‘intérpretes do Brasil intérpretes do 

Nordeste’: o Nordeste na correspondência de Luís da Câmara Cascudo – Mário de 

Andrade (1924-1944)” (NÓBREGA; PASSEGGI, 2015) objetiva apresentar a 
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construção textual da representação do Nordeste na correspondência trocada entre 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade. Durante 20 anos, esses autores trocaram 159 

mensagens (carta, bilhete, telegrama), que foram publicadas em 2010, no livro 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944. A análise, no referido 

artigo, consiste em examinar algumas mensagens nas quais esse vocábulo e outros 

a ele conectados estão textualizados. Nesse contexto, os autores ancoram as 

análises em quatro categorias: referenciação, predicação, localização espacial e 

temporal. Com a utilização dessas categorias, os autores materializaram o 

detalhamento da construção textual dessa representação.  

“‘Tentaram colocar medo no povo’: vozes, emoções e representações num 

texto jornalístico” (RODRIGUES; PASSEGGI, 2016) é um artigo científico cuja 

reflexão se desenvolve a partir da análise de um artigo publicado no jornal Folha de 

S. Paulo, em 20 de março de 2014, que tem como título “Tentaram colocar ‘medo no 

povo’, diz Eduardo Campos”. O objetivo do estudo é responder à seguinte questão: 

como o trabalho com a enunciação, centrado nas vozes, na argumentação baseada 

na emoção e nas representações pode contribuir para o tema Ensino de Língua 

Portuguesa e Lusofonia: questões culturais e identitárias? Rodrigues e Passeggi 

(2016) sinalizam a convicção de que estão no centro da lusofonia e do ensino da 

Língua Portuguesa (RODRIGUES; PASSEGGI, 2016). 

No artigo “‘Saio da vida para entrar na história’ – pontos de vista, 

responsabilidade enunciativa coletiva e polêmica pública na Carta-Testamento de 

Getúlio Vargas” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2016), são discutidos 

possíveis efeitos de sentido decorrentes da “textura enunciativa” (MOIRAND, 2000), 

tendo por objeto a Carta-Testamento do então presidente Getúlio Vargas. No que diz 

respeito à responsabilidade enunciativa coletiva, os autores focalizam a noção de 

ponto de vista (PDV). Nesse artigo, é relevante mencionar que a noção de ponto de 

vista (PdV) é considerada por Adam e Lugrin (2006) nos termos da representação 

discursiva. 

Já o artigo “Uma abordagem do discurso jurídico do ponto de vista da 

linguística do texto e do discurso” (PASSEGGI, 2016), que também parte dos 

princípios da noção de representação discursiva segundo a Análise Textual dos 

Discursos, objetiva apresentar uma abordagem do discurso jurídico com base na 

proposta de uma “Linguística do Texto e do Discurso” – conforme expressão de 

Adam (2015), interpretada por Passeggi (2016) como um aprofundamento teórico da 
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Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011). No referido trabalho, Passeggi (2016) 

focaliza módulos e ligações textuais. 

No quadro de trabalhos que estamos apresentando, a tese Representações 

discursivas de Ficar e Namorar em textos de vestibulandos e pré-vestibulandos 

(RAMOS, 2011) está fundamentada na noção de representação discursiva e  

investiga como os sujeitos constroem as representações discursivas das expressões 

linguísticas Ficar e Namorar na produção textual, considerando as implicações para 

o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa. Situa a representação discursiva 

no contexto da Linguística Textual, de modo particular no da Análise Textual dos 

Discursos, como uma prática discursiva, partindo do pressuposto de que ela se 

constrói por meio da interação entre três elementos, a saber: o discurso, os sujeitos 

e o co(n)texto.  

A dissertação intitulada A representação discursiva da figura feminina no 

jornal O PORVIR (Currais Novos/Rio Grande do Norte – 1926-1929) (OLIVEIRA, 

2013) é também um trabalho ancorado na noção de representação discursiva , o qual 

objetiva analisar como se constrói a representação discursiva da figura feminina no 

jornal O PORVIR (1926-1929). A atividade analítica desenvolvida no trabalho citado 

aborda a dimensão semântica do texto e focaliza a representação discursiva, 

perspectivada como uma categoria do modelo de análise textual dos discursos 

elaborado por Adam (2011), vinculada à semântica.  

Representações discursivas no discurso político. “Não me fiz sigla e legenda 

por acaso”: o discurso de renúncia do senador Antonio Carlos Magalhães 

(30/05/2001) (QUEIROZ, 2013) é uma tese que investiga como as representações 

discursivas do locutor e dos alocutários são construídas no discurso de renúncia, por 

Antonio Carlos Magalhães (ACM). Compreende que a representação discursiva 

expressa, linguisticamente, as estruturas conceituais de um texto ou de vários 

textos. Articula essa noção aos estudos da lógica natural, conforme Grize (1990, 

1996, 1997). 

A dissertação A representação discursiva da vítima e do réu no gênero 

sentença judicial (LOPES, 2014) é um estudo que analisou como se constroem as 

representações discursivas da vítima e do réu no gênero sentença judicial, a partir 

de pontos de vista de enunciadores distintos. Com a noção de representação 

discursiva entende que a partir da escrita ou leitura de um enunciado, se (re)constrói 

uma representação discursiva que se confirma ou não, dependendo dos 
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conhecimentos armazenados e ativados durante o processo de produção, lei tura e 

interpretação de um texto.  

A tese Representações discursivas de Câmara Cascudo por Mário de 

Andrade (ANDRADE, 2014) objetivou, de forma genérica, analisar a construção de 

representações discursivas de Câmara Cascudo por Mário de Andrade por meio de  

categorias semânticas cujo foco eram os participantes e os processos envolvidos na 

construção das representações discursivas analisadas. Em síntese, perspectiva a 

representação discursiva como a imagem do locutor, do auditório, ou do tema 

tratado, proposta pelo discurso. Desse modo, considera que sempre que se enuncia 

ou se lê uma proposição, constrói-se uma representação discursiva. 

Análise textual das representações discursivas no discurso político brasileiro: 

o discurso da primeira posse da presidenta Dilma Rousseff (1º/01/2011) (OLIVEIRA, 

2014) é uma tese cujo tratamento dado às representações discursivas consiste em 

atividades que descreve e interpreta as operações semânticas de referenciação e 

predicação dessa representação discursiva, com base numa metodologia de análise 

textual. Postula a construção da representação discursiva como uma atividade que 

se desenvolve por meio dos sujeitos em situação de interlocução. Esses sujeitos 

partilham, de maneira mais ou menos intensa, alguns conhecimentos de mundo. 

Define como elementos essenciais de uma comunicação o locutor, o interlocutor e o 

tema, sem os quais acredita ser impossível referenciar ou representar 

discursivamente uma situação.  

A tese Representações discursivas de Lula nas capas das revistas Época e 

Veja (AQUINO, 2015) analisa as representações discursivas do tema Lula nas capas 

das revistas Época e Veja, considerando os elementos verbovisuais que constituem 

o referido gênero de discurso. A representação discursiva é colocada como uma das 

principais noções do nível semântico do texto, ao lado de anáforas, isotopias, 

colocações, entre outras perspectivas, responsáveis pela construção de sentidos do 

texto.  

Representações discursivas sobre Lampião e seu bando em notícias de 

jornais mossoroenses (1927): “o mais audaz e miserável de todos os bandidos” e o 

seu “grupo de asseclas” (SILVA, 2015) é um estudo que investiga a construção de 

representações discursivas de Lampião e seu bando de cangaceiros em notícias 

publicadas em jornais mossoroenses, divulgados na década de vinte do século 

passado, por ocasião da invasão do bando à cidade de Mossoró, no estado do Rio 
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Grande do Norte. Perspectiva que todo texto constrói, com maior ou menor riqueza 

de detalhes, representações discursivas de seu enunciador, de seu ouvinte ou leitor 

e dos temas ou assuntos tratados. Em suma, defende que uma representação 

discursiva apresenta-se, mesmo que seja de forma suscita, como um tema ou um 

objeto de discurso e o desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. Assim 

sendo, a forma linguística se estrutura a partir de um enunciado mínimo 

proposicional, ou ainda de um nome e de um adjetivo. 

Nesse contexto de pesquisas cujo aporte teórico fundamenta-se na noção 

de representação discursiva, segundo o que designa a Análise Textual dos 

Discursos, outro trabalho é Representação discursiva de Nordeste nas cartas 

trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade (NÓBREGA, 2016), o qual 

investiga como se constrói a representação discursiva de Nordeste nas missivas de 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade, com base na Análise Textual dos Discursos. 

Considera que no contexto da Análise Textual dos Discursos uma representação 

discursiva é construída no e pelo discurso a partir de uma atividade de 

esquematização que engloba tanto o processo, quanto o produto da enunciação. 

Afirma ainda, que o plano textual é uma materialidade que viabiliza ao produtor e ao 

interpretante, construir e interpretar uma representação discursiva, sendo essa 

representação de si (enunciador), do outro (ouvinte ou leitor), dos temas ou dos 

assuntos tratados.  

Representações discursivas de vítima e agressor em textos de inquéritos 

policiais (SANTOS, 2016) é outro estudo com base na noção de representação 

discursiva que adotou como perspectiva teórica os postulados de Adam (2011) para 

discutir essa ancoragem teórica. É uma tese que investiga a composição das 

representações discursivas de vítima e de agressor em textos de inquéritos policiais. 

No estudo, a representação discursiva é o fenômeno responsável pela união, 

descrição e caracterização de elementos imprescindíveis na construção textual. 

Nesse panorama, considera elementos essenciais no contexto concreto de uso da 

linguagem, quais sejam: o locutor/enunciador, o interlocutor/ouvinte-leitor e os temas 

tratados. 

De modo geral, os trabalhos citados se coadunam com esta tese por se 

constituírem em estudos que investigam o fenômeno linguístico das representações 

discursivas segundo os postulados da Análise Textual dos Discursos. Entretanto, 

não observamos a recorrência de pesquisas que tomam para análise o texto 
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completo, estabelecendo relações entre os enunciados/esquematizações que 

instauram as representações textual-discursivas na unidade texto. Além disso, não 

identificamos teses que abordam esse fenômeno linguístico na continuidade textual, 

como uma operação de textualização que é interpretada semanticamente, inerente 

ao processamento do texto, e, por conseguinte, (re)construída à medida que cada 

texto se desenvolve. 

A nossa percepção inicial é a de que as representações discursivas estão 

vinculadas à dimensão semântica do texto e são de natureza linguística, 

manifestadas na interlocução entre texto e discurso. Nosso ponto de partida são as 

perspectivas de análise de texto conjecturadas pela Análise Textual dos Discursos – 

ATD (ADAM, 2011), entretanto, com vista a ampliar a contextualização teórica desta 

pesquisa, complementamos o tratamento dado às representações discursivas nessa 

abordagem com os estudos da lógica natural, segundo Grize (1996, 1997).  

Nossa pesquisa pauta-se, especificamente, na noção de representação 

discursiva, rearticulada e redefinida para este estudo como representação textual-

discursiva, considerando que sua análise incide no texto e no discurso, 

complementando-se, e considera que as atividades discursivas dos interlocutores 

são orientadas por um conjunto complexo de representações: dos enunciadores, dos 

coenunciadores, dos temas atados e da situação de discurso. Assim, intuímos, em 

conformidade com Adam (1999, 2008, 2011), Grize (1996, 1997) e RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO (2010), que todo texto constrói, com níveis diferentes de 

complexidade, representações  textual-discursivas do seu enunciador, dos temas 

tratados e da própria situação de discurso, em relações de processamento textual 

que não são lineares e simples no encadeamento do texto. 

O exposto encontra amparo no postulado dos pré-construídos culturais, 

segundo Grize (1996)2. No âmbito desse postulado, o citado autor considera que no 

momento da mais banal da tomada da palavra – e é por meio disso mesmo que se 

serve a língua –, o locutor mobiliza todo um conjunto de conhecimentos. Se esses 

conhecimentos estão dispostos no discurso do locutor, se não há combinação entre 

                                                                 
2
 “Au moment de la plus banale prise de parole, et par cela même qu’il se sert de la langue, le locuteur 

mobilise tout un ensemble de connaissances. Ces connaissances, s’il les aménage par son discours, 

s’il les combine entre elles, s’il les transforme parfois profondément, n’en sont pas moins présentes 
comme préconstruites. Il n’est pas douteux que, dans ses représentations, elles se colorent de toutes 
sortes de vécus. Elles n’en sont pas moins de nature essentiellement culturelle, c’est -à-dire sociale, et  

il est étonnant de voir à quel  rythme elles se modifient” (GRIZE, 1996, p. 65). 
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eles e se o locutor, às vezes, transforma-os profundamente, isso não os faz menos 

presentes como pré-construídos. Não há dúvida de que essas representações se 

colorem de toda sorte de experiências. Elas possuem nada menos que uma 

natureza essencialmente cultural, ou seja, social, e é surpreendente perceber o ritmo 

no qual elas se modificam (GRIZE, 1996). 

O interesse pelo estudo com essas características foi motivado a partir da 

nossa pesquisa de mestrado (OLIVEIRA, 2013), ancorada na análise de 

representações discursivas segundo as perspectivas da Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011). O estudo evidenciou que as representações discursivas 

são instauradas nos textos, por intermédio de operações responsáveis pela 

(re)construção de certas imagens que o texto projeta. 

A partir do exposto, considerando se tratar do processo de (re)construção de 

certas imagens que o texto postula, inferimos referir-se, de modo geral, a uma 

operação de textualização, interpretada semanticamente. Nesse processo, as 

operações mais detalhadas na Análise Textual dos Discursos são as referentes ao 

período/sequência descritivos (ADAM, 2011), aplicando-se a qualquer tipo de 

sequência.  

Na presente tese, apoiados na aproximação entre texto e discurso, partimos 

da hipótese geral de que todo texto (re)constrói representações textual-discursivas, 

pelo menos em três instâncias, quais sejam: do enunciador, do coenunciador e dos 

temas tratados, e que não se trata de relações diretas e simples. Além disso, essas 

representações textual-discursivas são (re)construídas no texto, pelo interpretante, a 

partir dos enunciados, por conseguinte, das esquematizações, textualizados por 

intermédio de estratégias linguísticas diferentes, em função de um projeto de dizer 

do enunciador na construção de sentidos do texto, incluindo as modificações 

progressivas de um referente que não apenas retomam mas também instauram 

(re)categorizações desse objeto de discurso na continuidade textual. 

Do exposto e da observância dos dados, emergiram as seguintes questões de 

pesquisa: a) quais representações textual-discursivas da figura feminina são 

(re)construídas em textos do jornal O PORVIR (1926-1929)? b) como as estratégias 

linguísticas de (re)construção das representações textual-discursivas da figura 

feminina são utilizadas pelos produtores de textos do jornal O PORVIR (1926-1929); 

c) como estão organizadas, na continuidade textual, as representações textual-

discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929)?  
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A partir das questões de pesquisa, definimos um objetivo geral e quatro  

objetivos específicos, apresentados a seguir: a) Objetivo geral – Examinar as 

representações textual-discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR 

(1926-1929); b) Os objetivos específicos – (1) Identificar as representações textual-

discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929); (2) 

Descrever as estratégias linguísticas que (re)constroem as representações textual-

discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929); (3) 

Verificar como as representações textual-discursivas da figura feminina aparecem na 

continuidade textual em textos do jornal O PORVIR (1926-1929). 

A opção pelo estudo com o modelo de análise de texto proposto por Adam 

(2011) comunica-se com o nosso interesse profissional na área de atuação da 

Língua Portuguesa, de aprofundar estudos sobre a análise de textos. Além disso, 

outras questões de cunho social e histórico também se apresentam como relevantes 

para o universo de estudos das representações textual-discursivas.  

Nesse sentido, podemos citar a necessidade cada vez mais emergente de 

se pôr em pauta temáticas referentes à mulher, considerando seus espaços na 

família, no trabalho e na sociedade de forma geral, a fim de contribuir com as 

constantes lutas por menos desigualdade, bem como pela segregação de discursos 

que tipificam essa figura, o que agrega ao nosso trabalho um valor, além de 

linguístico, social. Podemos mencionar também que a década de 1920 se configura 

como um importante recorte temporal para o crescimento dos direitos das mulheres. 

Ademais, o Rio Grande do Norte constitui-se em um cenário importante nesse 

contexto de avanços femininos, sendo o pioneiro no direito ao voto dessa camada 

da sociedade. 

Da mesma forma, consideramos pertinentes para estudo as temáticas 

tratadas nos textos em que figura feminina é um dos participantes principais. Esses 

textos constituem-se em material importante para a preservação de parte da história 

social do estado do Rio Grande do Norte, inclusive no que diz respeito à figura 

feminina e aos avanços dessa parte da sociedade na política e no trabalho 

remunerado no início do século XX. 

Além de tratar de temáticas significativamente relevantes para a memória 

histórica do nosso estado, é mister considerar nesse contexto que os dados de 

pesquisa emergiram de um jornal impresso criado e difundido no século XX. Esse foi 

um século que se caracterizou, também, pelo avanço no jornalismo. Para Traquina 
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(2005), o crescimento do jornalismo começou no século XIX, mas teve sua 

expansão no século XX. A partir do exposto, observamos, dentro desse panorama, 

que o jornal O PORVIR (1926-1929) foi criado no contexto de expansão do 

jornalismo. Esses dados se constituem, não obstante, em textos relevantes para os 

estudos linguísticos do texto (conforme já observado), e para a história do estado do 

Rio Grande do Norte. 

Isso posto, importa ressaltar que esta tese está sobre as bases da 

Linguística Textual, fazendo uso de seus componentes, a análise de textos. Nessa 

perspectiva, focaliza a Análise Textual dos Discursos, no que diz respeito à análise 

de textos concretos. Ainda do ponto de vista teórico, segundo Adam (2011), estamos 

perspectivando como uma teoria da produção co(n)textual de sentidos, cujas 

análises se materializam em textos concretos. Uma corrente teórica ancorada na 

Linguística Textual com o desafio de aproximar texto e discurso.  

Na linha dos trabalhos de Coseriu, Adam (2011) entende a linguística do 

texto como “[...] uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se 

na análise de textos concretos” (ADAM, 2011, p. 23). O citado autor afirma que é 

esse procedimento de análise de textos concretos que desenvolve e designa Análise 

Textual dos Discursos – ATD (ADAM, 2011).  

No que concerne à noção de representação discursiva na Análise Textual 

dos Discursos, esta é entendida como uma dimensão semântica do texto (ADAM, 

2011). Quanto ao texto, em se tratando de teoria linguística da enunciação, para 

Adam (2011, p. 115), “[...] é, ao mesmo tempo, uma proposição de mundo (Rd) e de 

sentido, um sistema de determinações e um espaço de reflexividade 

metalinguística”. 

Ademais, Adam (2011) postula que a atividade discursiva constrói, no plano 

semântico, representações. Observa, ainda, o citado autor, que a proposição-

enunciada possui um valor descritivo. Assim, “[...] toda proposição enunciada possui 

um valor descritivo. A atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, 

uma representação, um objeto de discurso comunicável”  (ADAM, 2011, p. 113). 

Segundo o que teoriza Adam (2011), em termos de construção de uma 

representação discursiva, é pertinente para esta tese considerar que as atividades 

de construção de representações discursivas são atividades operacionalizadas pelo 

interpretante no texto. Confirma o autor que é o interpretante que constrói a 

representação discursiva, “[...] a partir dos enunciados (esquematizações), em 
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função de suas próprias finalidades (objetivos, intenções) e de suas representações 

psicossociais da situação, do enunciador e do mundo do texto, assim como de seus 

pressupostos culturais” (GRIZE, 2004 apud ADAM, 2011, p. 114).   

A partir desse posicionamento, Adam (2011) assume o estabelecimento das 

relações existentes entre a noção de representação discursiva e a perspectiva da 

lógica natural. Inferimos que o posicionamento de Adam (2011) sobre as 

representações discursivas, ancorado em Grize (1996, 1997), de forma geral, refere-

se à lógica natural e como a noção de representação é perspectivada nessa 

conjuntura teórica. 

Adam (2011), ao tratar da descrição no nível composicional do texto, propõe 

quatro macro-operações, quais sejam: de tematização, de aspectualização, de 

relação e de expansão por subtematização. Nesta tese, essas operações são 

complementadas, também, por operações advindas da lógica natural.  

Em relação à metodologia deste estudo, configura-se como uma pesquisa 

documental, de métodos mistos, com uma estratégia de investigação concomitante, 

visando reunir dados quantitativos e qualitativos e integrá-los, para uma análise mais 

robusta dos dados (CRESWELL, 2010). Os dados analisados foram compostos a 

partir de uma coletânea de 10 textos, seguindo procedimentos de análise 

correspondentes com a ancoragem teórica adotada pelo estudo.  

Nesta tese, estamos tomando para análise das representações textual-

discursivas da figura feminina os textos completos, considerando que os processos 

de retomadas e repetições no texto visam manter um contínuo e que instauram 

representações textual-discursivas de um referente cuja função não é somente 

retomar mas também acrescentar conteúdo informacional novo. Desse modo, trata-

se de um processo de enriquecimento das imagens que o texto projeta, cuja 

progressão textual é particularmente relevante para a (re)construção de 

representações textual-discursivas, bem como para a construção de sentidos do 

texto. 

Nosso posicionamento se justifica em Adam (2011), para quem as 

representações discursivas se constroem em diferentes partes do texto, também em 

Grize (1996, 1997), o qual considera que as representações discursivas não dizem 

respeito a um processo linear no texto. Tudo isso nos motivou a considerar em 

nossas análises o processo de (re)construção das representações textual-

discursivas na continuidade textual. 
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Para a análise das representações textual-discursivas na presente pesquisa, 

focalizamos os processos linguísticos que instauram a (re)construção dessas 

imagens que o texto evidencia. Nesse sentido, consideramos algumas operações de 

textualização mais específicas, a partir dos postulados teóricos de Adam (2011) e 

Grize (1996, 1997), conforme descrevemos a seguir. 

Com a referenciação, analisamos a designação do referente, entendido como 

objeto de discurso, destacando os processos de pré-tematização, pós-tematização e 

retematização, observando as formas de denominação no ob jeto de discurso no 

texto. Além disso, examinamos as retomadas do objeto de discurso no texto, por 

meio de vários tipos de referenciação. Esse processo é complementado pela 

construção das cadeias referenciais que perspectivam a figura feminina nos textos 

analisados e instauram representações textual-discursivas dessa figura, por 

intermédio das modificações progressivas do referente, que ora se limitam à função 

textual de retomar, ora, além de retomar, acrescentam novas informações, 

desencadeando novas representações textual-discursivas.  

Utilizamos a operação de textualização predicação remetendo à seleção de 

predicados, evidenciando os processos de ação, estado e mudança de estado 

relacionados ao referente. Além disso, analisamos os papéis semânticos 

preenchidos por esse referente.  

As duas operações descritas anteriormente foram analisadas conjuntamente 

com a operação de textualização modificação. A modificação é uma operação de 

textualização que modifica tanto o referente quanto os predicados, logo, diz respeito 

à referenciação e à predicação.  

Utilizamos, ainda, para a análise das representações textual-discursivas da 

figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929), a operação de 

textualização conexão, focalizando as ligações das unidades textuais diretamente 

relacionadas com a construção de representações textual-discursivas da figura 

feminina e as relações de conexão estabelecidas na construção dessas 

representações. 

No que diz respeito à estrutura da tese, o presente estudo encontra-se 

organizado em sete seções, acrescidas das referências que operacionalizam o 

suporte teórico e metodológico desta pesquisa.  

Na seção 1, que corresponde à introdução deste trabalho, começamos 

retomando o conceito de representação, de forma geral, para introduzir a 
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perspectiva da representação discursiva (GRIZE, 1996, 1997; ADAM, 2011). A partir 

do exposto, direcionamos a noção de representação adotada. Além disso, 

retomamos brevemente trabalhos já realizados, cujos postulados teóricos e 

metodológicos estão embasados na noção de representação discursiva segundo a 

Análise Textual dos Discursos e ressaltamos o nosso interesse pela pesquisa 

desenvolvida. Apresentamos, também, a hipótese geral do estudo, as questões de 

pesquisa, os objetivos geral e específicos e os motivos que justificam nossa 

pretensão pelo modelo de análise de texto proposto por Adam (2011). Ademais, 

situamos o quadro teórico e expusemos a metodologia utilizada na presente 

pesquisa. Na sequência, apresentamos os dados analisados e discorremos sobre as 

operações de textualização com as quais operacionalizamos as análises dos dados. 

Por fim, detalhamos a forma como a pesquisa encontra-se organizada. 

Na seção 2, apresentamos dentro do quadro teórico adotado na presente 

tese, a Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011). Começamos a discussão pela 

exposição dessa abordagem teórica como uma teoria da produção co(n)textual de 

sentidos. Nesse processo, focalizamos as perspectivas teóricas desse modelo de 

análise de textos, segundo Adam (2011), para a análise do nível semântico do texto, 

evidenciando as noções de contexto, cotexto e texto e os níveis ou planos de análise 

do discurso e de análise textual, propostos pelo modelo de análise de textos 

perspectivado por Adam (2011). Ademais, enfocamos o conceito de proposição-

enunciado e as operações de ligação das unidades textuais de base. Apresentamos, 

também, uma síntese da discussão a respeito dos postulados da Análise Textual 

dos Discursos e uma reflexão da relevância da discussão para esta tese.  

Na seção 3, ainda discutindo o quadro teórico geral da presente tese, 

perspectivamos a noção de representação discursiva. No âmbito da discussão do 

conceito de representação discursiva, segundo os postulados da Análise Textual dos 

Discursos, retomamos artigos e capítulos de livros, bem como teses e dissertações 

já publicados, cujos aportes teóricos e metodológicos adotados pautaram-se na 

noção de representação discursiva. Desse modo, evidenciamos como esses 

trabalhos desdobram essa noção e quais categorias de análise vêm configurando a 

perspectiva metodológica utilizada. Fecha a referida seção, a síntese dos principais 

pontos discutidos e a reflexão da relevância da seção para o estudo ora 

apresentado.  
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Logo após, na seção 4, discorremos sobre a noção de representação textual-

discursiva assumida por esta tese. Damos início retomando a noção de 

representação discursiva, em conformidade com os postulados de Adam (2011), e 

discutindo a lógica natural, a comunicação discursiva e os conceitos de 

representação e esquematização, de acordo com Grize (1996, 1997). Além disso, 

abordamos a esquematização na visão de Adam (1999), discutimos a noção de 

esquematização discursiva em conformidade com Adam (2008) e ainda 

apresentamos as operações de textualização tal como estamos as considerando 

neste estudo, a saber: referenciação, predicação, modificação da referenciação, 

modificação da predicação e a conexão. Por fim, apresentamos uma síntese dos 

principais pontos discutidos concernente ao aporte teórico adotado no estudo e uma 

reflexão da relevância da discussão para esta tese. 

Na seção 5, concentramos a discussão na metodologia da pesquisa. 

Apresentamos a abordagem geral e como procedemos para coleta, seleção e 

classificação dos dados analisados. Contextualizamos os dados da pesquisa, 

discorrendo sobre o jornal O PORVIR (1926-1929), que consideramos como um 

suporte textual do qual extraímos o conjunto de textos analisados. Também 

abordamos a forma de organização e a recorrência dos textos cujo tema é a figura 

feminina ao longo das publicações das edições do citado periódico. Ademais, 

discorremos sobre os procedimentos de análise uti lizados e, para fechar a seção, 

sintetizamos os principais pontos discutidos e refletimos sobre a relevância das 

discussões expostas para esta tese. 

Na seção 6, apresentamos as análises dos dados deste estudo, focalizando 

as representações textual-discursivas da figura feminina instauradas, seguindo os 

procedimentos de análise já definidos e em consonância com as perspectivas 

teóricas e metodológicas desta pesquisa. Além disso, sintetizamos e interpretamos 

os principais pontos da análise. Apresentamos, ainda, a sinopse dos principais 

pontos da seção e a relevância do que foi apresentado para o estudo em questão.  

Na seção 7, que corresponde às considerações finais, começamos por 

retomar de forma sucinta a ancoragem teórica que ofereceu o suporte para esta tese 

e por apresentar as constatações iniciais após as análises realizadas. Nesse 

contexto, trouxemos a hipótese inicial e o objetivo geral do estudo. Apresentamos, 

ainda, os resultados encontrados com a realização das análises e ressaltamos as 

contribuições da pesquisa.  
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2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua descrição 
poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse 
objeto e de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral 

que temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos  
das diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma indispensável 
coerência (ADAM, 2011, p. 25).  

 

A presente seção evidencia considerações sobre o arcabouço teórico que 

norteia esta pesquisa, que se encontra situada no quadro geral da Análise Textual 

dos Discursos (ADAM, 2011). Essa corrente teórica é entendida como uma 

abordagem teórica e descritiva do campo da Linguística Textual, elaborada pelo 

linguista Jean-Michel Adam (2011). Dessa abordagem, extraímos pontos que 

fundamentam a ancoragem teórica e metodológica desta tese. É nosso objetivo 

evidenciar, dentro dessa perspectiva teórica, o que corrobora para o entendimento 

da análise da dimensão semântica do texto, adotada neste trabalho.  

Nesta seção, delineamos um panorama geral da Análise Textual dos 

Discursos e suas configurações teóricas, no plano da análise de texto. Nessa 

perspectiva, discutimos as noções de contexto, cotexto e texto, basilares para a 

proposta de análise textual apresentada, uma vez que todo enunciado, segundo 

Adam (2011), tem sempre necessidade de um co(n)texto. Além disso, discutimos os 

níveis ou planos da análise de discurso e da análise textual, propostos pela Análise 

Textual dos Discursos, os quais delineiam os níveis ou planos que podem se 

distinguir linguisticamente.  

Em seguida, discorremos sobre a unidade textual mínima, a proposição-

enunciado, entendendo-a como unidade mínima de análise, a qual possui um valor 

descritivo. Tomamos também para discussão as operações de ligação das unidades 

textuais de base, ou seja, operações que asseguram o agrupamento das 

proposições-enunciados no texto. 

Para fechar a seção 2, apresentamos uma síntese dos principais pontos 

expostos sobre a Análise Textual dos Discursos e a relevância da discussão para 

esta tese.  
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2.1 Perspectivas teóricas da Análise Textual dos Discursos 

 

 A Análise Textual dos Discursos é uma abordagem teórica e descritiva para a 

análise de textos, ancorada, entre outras perspectivas teóricas e áreas de estudo, na 

Linguística Textual3. Essa abordagem inscreve-se na perspectiva da produção 

co(n)textual de sentido, fundamentada na análise de textos concretos. 

 A proposta da Análise Textual dos Discursos, além de constituir-se de 

elementos para a análise de textos, objetiva situar o texto e o discurso em novas 

categorias. Postula uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos 

objetos da Linguística Textual e da Análise de Discurso, pensando o texto e o 

discurso de forma articulada, aproximando-se, conforme Adam (2011, p. 43), de uma 

“[...] análise de discurso tal como é delineada por Dominique Maingueneau (1991, 

1995)”.  

Nesse âmbito, Adam (2011) não aprofunda especificamente os conceitos que 

propõe Maingueneau (1991, 1995) sobre a Análise de Discurso. Apesar disso, Adam 

(2011) sinaliza que as referências que utiliza direcionaram para o que o aproxima da 

perspectiva de Análise de Discurso daquele autor. Adam (2011) considera que o 

conjunto de suas perspectivas teóricas para análise de textos, ao mesmo tempo que 

pretende trazer respostas à demanda de proposições concretas sobre a análise de 

textos, apresenta uma reflexão epistemológica e uma teoria de conjunto.  

 A análise textual, tal como é perspectivada por Adam (2011) e detalhada em 

sua obra A Linguística Textual: introdução à Análise Textual dos Discursos, traz 

como característica principal a elaboração de um quadro teórico, bem como sua 

constante exemplificação em análises empíricas. Essa obra, além de introduzir os 

pontos teóricos para uma análise textual, inclui um conjunto significativo de textos 

analisados. Seu objetivo principal é apresentar uma análise textual dos discursos, na 

qual focaliza, entre outros aspectos, o estudo das sequências textuais e das 

estruturas composicionais. Nesse sentido, considera que o ponto central entre o 

discursivo e o textual encontra-se situado na noção de gênero.  

 É possível observar, em Adam (2011), um movimento alternativo entre as 

expressões “análise dos discursos”, “análise do discurso” e “análise de discurso”, as 

quais flutuam em diferentes partes do texto. Do exposto, entendemos que todas 

                                                                 
3
 A Linguística Textual é uma área de estudo que tem por singularidade trabalhar com a unidade 

texto.  
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essas denominações estão relacionadas à proposta do referido autor de articular 

uma Linguística Textual separada da gramática de texto e uma análise de discurso 

independente da Análise de Discurso Francesa (ADF) (ADAM, 2011).  

 No que se refere à Linguística Textual, Adam (2011, p. 23) discute-a a partir 

de Coseriu (1994). Trata-se de uma perspectiva teórica pautada, segundo Adam 

(2011) na “[...] produção co(n)textual de sentido que deve fundar-se na análise de 

textos concretos”. A produção co(n)textual de sentidos e a constante análise em 

textos concretos são os procedimentos que formam as bases da Análise Textual dos 

Discursos, conforme perspectiva Adam (2011). Nessa direção, Adam (2011) 

sustenta a concepção teórica de seu modelo de análise textual e os procedimentos 

dessa atividade analítica, na Linguística Textual.  

 A esse respeito, Adam (2015, p. 20, tradução nossa)4 discorre sobre o que 

considera ser trabalho da Linguística textual.  

 

O trabalho da Linguística Textual, que eu considero como um dos 
desenvolvimentos da “translinguística dos textos” programada por 
Benveniste é o de definir as grandes categorias de marcas que permitem 

estabelecer conexões abrindo ou fechando segmentos textuais de maior ou 
menor amplitude.  

 

 Apesar de a Análise do Discurso e a Linguística Textual não terem a mesma 

origem epistemológica nem a mesma história, a proposta de análise de textos de 

Adam (2011), a partir de um posicionamento teórico e metodológico, busca pensar o 

texto e o discurso em novas categorias. Nesse contexto, situa a Linguística Textual 

no quadro mais amplo da Análise do Discurso.  

Adam (2011) justifica seu posicionamento mensurando o texto como um 

objeto complexo e que, por essa complexidade, sua descrição caberia recurso a 

categorias diversas. No entanto, a necessidade de Adam (2011), frente à 

concretização da proposta de análise textual, é de uma teoria do texto e de suas 

relações com o domínio mais vasto do discurso. 

Em relação à textualidade ou ao conjunto de características que faz com que 

um texto seja considerado não apenas como um agrupamento de palavras ou 

frases, mas um todo significativo, Adam (2011, p. 25) define como um “[...] conjunto 

                                                                 
4
 “La tâche de la linguistique textuelle, que je considère comme un des développements de la 

‘translinguistiques des textes’  programmée par Benveniste, est de définir les grandes catégories de 
marques qui permettent d’établir des connexions en ouvrant ou en fermant des segments textuels de 

plus ou moins grande ampleur” (ADAM, 2015, p. 20).  
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de operações que levam um sujeito a considerar, na produção e/ou na 

leitura audição, que uma sucessão de enunciados forma um todo significante”. 

Nesse âmbito, a Linguística Textual é a responsável por fornecer, conforme Adam 

(2011, p. 25), “[...] instrumentos de leitura das produções discursivas humanas”.  

Ainda concernente aos textos e a sua constituição, importa ressaltar o 

posicionamento de Adam (2015, p. 22, tradução nossa)5, o qual disserta sobre o 

processo global de sua construção. Para o autor, esse processo,  

 

[...] repousa em uma reavaliação por sequências de tratamento da 

autonomia relativa de cada unidade frástica ou subfrástica. Por ordem 
crescente e de complexidade, essas “sequências de tratamento” têm 
amplidão da frase, do período, do parágrafo, das sequências e das partes 

de um plano de texto. A teorização geral desses níveis intermediários de 
estruturação textual e de suas fronteiras é a principal tarefa, a meu ver, da 
Linguística Textual e, põe-se a questão do tratamento desses 

componentes.  

  

 Apoiando-se nos postulados para uma análise textual dos discursos, Adam 

(2011, p. 43) organiza o Esquema 3, exposto na Figura 1, a seguir, que trata dos 

fenômenos linguísticos, objeto da Linguística Textual e da análise dos discursos, e 

suas articulações no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 “Le processus global de construction du texte repose sur une réévaluation par séquences de 

traitement de l’autonomie relative de chaque unité phrastique ou sub-phrastique. Par ordre croissant  
de grandeur et de complexité, ces ‘séquences de traitement’ ont l’ampleur de la phrase, de la période,  

du paragraphe, des séquences et des parties d’un plan de texte. La théorisation générale de ces 
niveaux intermédiaires de structuration textuelle et de leurs frontières est la tâche principale, selon 
moi, de la linguistique textuelle et la question du traitement de ces composantes reste posée” (ADAM, 

2015, p. 22).  
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Figura 1 – Esquema 3: determinações textuais “ascendentes” e as regulações “descendentes”  

 

 
Fonte: Adam (2011, p. 43) 

 

 Na Figura 1, Adam (2011) apresenta os objetos da Linguística Textual e da 

análise dos discursos. Nessa apresentação, evidencia as determinações textuais 

ascendentes, objeto da Linguística Textual, e as regulações descendentes, objeto da 

análise dos discursos. As determinações textuais ascendentes, que dizem respeito à 

constituição textual, as quais se situam da direita para esquerda no Esquema 3  

(palavras, proposições, períodos e/ou sequências e plano de texto), são 

responsáveis por reger os encadeamentos de proposições que constituem o texto 

(ADAM, 2011). 

Já as regulações descendentes, cujo foco pauta-se na necessidade de 

expressão e nas situações de interação, postas da esquerda para a direita, no 

mesmo esquema (interdiscurso, formação sociodiscursiva, gêneros e língua(s) em 

uma interação, peritexto), constituem as situações de interação nos lugares sociais, 

nas línguas e nos gêneros dados que as situações de interação impõem aos 

enunciados (ADAM, 2011). Frente à necessidade de expressão e de interação, os 

enunciados podem assumir infinitas formas e, nesse campo, os gêneros e as línguas 

estão presentes como forma de estabelecer as regularidades.   

Tanto os encadeamentos de proposições que constituem o texto quanto as 

situações de interação desencadeadas frente à necessidade de expressão são 

objetos de uma proposta de produção co(n)textual de sentidos, a qual se materializa 
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na análise de textos concretos. Nessa proposta de análise de textos, Adam (2011) 

discute as relações entre contexto, cotexto e texto.  

As noções supracitadas assumem um papel importante nas questões postas 

por esse autor na proposta de análise de texto e de discurso que apresenta. Tais 

conceitos estão ancorados na perspectiva da produção co(n)textual de sentidos do 

texto, um dos pilares da Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), conforme 

será discutido a seguir. 

 

2.2 Produção co(n)textual dos sentidos: contexto, cotexto e texto  

 

 Adam (2011, p. 13), ao definir a Análise Textual dos Discursos, aproximando-

a das atividades da Linguística Textual, que se ancora na “[...] produção co(n)textual 

de sentidos [...]”, propõe repensar as relações entre três conceitos importantes para 

a atividade analítica que desenvolve, a saber: contexto, cotexto e texto.  

No que se refere à noção de contexto, Adam (2011, p. 52) desconsidera a 

fórmula “[...] texto = discurso – Contexto/condições de produção”, a qual é oriunda 

da análise do discurso francesa dos anos 1960-1980. Ainda segundo Adam (2011), 

há certa confusão em torno da noção de contexto. Nesse sentido, afirma que: 

“Misturam-se, então, os dados do ambiente linguístico imediato (cotextuais) e os 

dados da situação extralinguística” (ADAM, 2011, p. 52). 

Tomando como fundamento o posicionamento de Kleiber (1994, p. 14), para 

quem se confunde com muita frequência, os “[...] elementos que completam ou que 

asseguram a interpretação global de um enunciado [...]” e “[...] os locais de onde 

esses elementos provêm [...]”, Adam (2011, p. 52-53) afirma não termos acesso ao 

contexto como dado linguístico objetivo, mas a sua reconstrução pelos sujeitos 

falantes e/ou por analistas, conforme observamos a seguir. 

 

Misturam-se, então, os dados do ambiente linguístico imediato (cotextuais) 
e os dados da situação extralinguística. Não se pode esquecer que não 
temos acesso ao contexto como dado extralinguístico objetivo, mas 

somente a (re)construção pelos sujeitos falantes e/ou por analistas 
(sociólogos, historiadores, testemunhas, filólogos ou hermeneutas). As 
informações do contexto são tratadas com base nos conhecimentos 

enciclopédicos dos sujeitos, nos seus pré-construídos culturais e nos 
lugares comuns argumentativos. De um ponto de vista linguístico, é 
preciso dizer que o contexto entra na construção do sentido dos 

enunciados. Com efeito, todo enunciado, por mais breve ou complexo que 
ele seja, tem sempre necessidade de um co(n)texto.  
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 Adam (2011) justifica o uso da palavra co(n)texto apoiando-se nas 

possibilidades de interpretação dos enunciados. Para ele, o uso da palavra 

co(n)texto se fundamenta na perspectiva de que a interpretação de enunciados 

isolados se apoia na construção e na reconstrução de enunciados que podem se 

constituir tanto à esquerda quanto à direita destes. Assim, segundo esse autor, 

 

[...] a interpretação de enunciados isolados apoia-se tanto na (re)construção 
de enunciados à esquerda e/ou à direita (cotexto) como na operação de 

contextualização, que consiste em imaginar uma situação de enunciação 
que torne possível o enunciado considerado (ADAM, 2011, p. 53).  

 

Já no que concerne ao cotexto, é colocado por esse autor como sendo o 

dado mais imediatamente acessível no texto. Quanto à construção e à reconstrução 

de um co(n)texto pertinente; segundo Adam (2011), o ponto de partida dessa 

atividade de (re)construção são os co(n)textos mais diretamente acessíveis, quais 

sejam: o cotexto verbal e o contexto situacional da interação. Ademais, para Adam 

(2011, p. 53), essa atividade,  

 

[...] parte, economicamente, do mais diretamente acessível: o cotexto verbal 
e/ou contexto situacional da interação. Se em uma interação oral pode 

haver concorrência entre o cotexto e o contexto da enunciação,  na escrita, o 
cotexto é o dado mais imediatamente acessível. Se o cotexto está 
disponível e se ele se mostra suficiente, o interpretante não vai procurar em 

outro lugar.  

 

Adam (2011, p. 54) evidencia que a contextualização acontece “[...] a partir da 

memória do texto que se acaba de ler e, na sua falta, da memória dos textos lidos”. 

Ainda conforme Adam (2011, p. 56), concernente à definição de contexto, postula o 

entendimento de que se trata de uma realidade “[...] ao mesmo tempo histórica e 

cognitiva, o contexto está ligado à memória intertextual. Não é um dado situacional 

exterior aos sujeitos”. Em conformidade com o contexto exposto, importa destacar 

os saberes que, para Adam (2011), são mobilizados na interpretação de uma 

esquematização discursiva6. Para esse autor,  

 

A interpretação de toda esquematização discursiva mobiliza saberes 
parciais, úteis momentaneamente. Pode requerer saberes enciclopédicos 

armazenados na memória de longo prazo, mas ela opera prioritariamente 

                                                                 
6
 Aprofundar o conceito de esquematização em Grize (1996, 1997). Esse conceito também foi 

longamente desenvolvido por Adam (1999).  
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com saberes (enunciados e textos) disponíveis na memória de trabalho de 

curto prazo (ADAM, 2011, p. 57).  

 

  A esse respeito, Adam (2011) postula que a memória discursiva7 é 

responsável tanto por permitir quanto por visar uma interação verbal. Desse modo, 

conforme esse autor,  

 

[...] a memória discursiva é, ao mesmo tempo, o que permite e o que visa 
uma interação verbal. A memória discursiva é alimentada,  

permanentemente, por enunciados sobre eventos da situação 
extralinguística, eles próprios construindo eventos, mais do que pelos  
eventos da situação extralinguística (ADAM, 2011, p. 57). 

 

Para Adam (2011, p. 58), a “[...] operação de construção interpretativa do 

sentido de um enunciado [...]” constitui-se em um movimento que se caracteriza por 

ir de um texto a outro, de textos a textos, formando o conjunto que define como 

corpus. Trata-se de um movimento sem pretensão de reconstruir o verdadeiro 

sentido da frase, tomando por base a filologia, nem de recolocá-la na situação, mas, 

o que pretende Adam (2011, p. 58) é “[...] propor elementos de conte xtualização e, 

portanto, de construção de seu sentido em discurso”.  

Basilar para podermos compreender os limites estabelecidos por Adam 

(2011) entre esses dois conceitos, o cotexto e o contexto, é nos aproximarmos do 

que esse autor designa como texto. Considerando tratar-se de uma proposta 

empenhada na aproximação entre texto e discurso, Adam (2011, p. 25) pensa-os em 

novas categorias, conforme exposto na citação a seguir.  

 

O texto é um objeto empírico tão complexo que sua descrição poderia 
justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse objeto e 

de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral que temos 
necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos das 
diferentes ciências da linguagem um novo quadro e uma indispensável 

coerência.  

 

Ainda no que diz respeito aos textos, Adam (2013, p. 17) concebe-os como: 

 

[...] o espaço natural e material de manifestação das línguas humanas e,  
como tal, das estruturas sintáticas dessas línguas. Mas os textos são ao 

mesmo tempo a manifestação empírica de interações sociodiscursivas 
inscritas nos gêneros de discurso, mais exatamente no sistema de gêneros 
do interdiscurso de uma determinada formação sociodiscursiva. 

                                                                 
7
 Conforme Adam (2011, p. 57), “[...] as proposições enunciadas em um enunciado – outra parte do 

texto ou outro texto – fazem parte da memória discursiva do sujeito”.  
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Ao articular em sua proposta de análise texto e discurso, Adam (2011) propõe 

níveis ou planos da análise de discurso e níveis ou planos da análise textual, 

estabelecendo os níveis ou os planos que podem ser distinguidos linguisticamente. 

Esses níveis serão discutidos a seguir. 

  

2.3 Níveis ou planos da análise de discurso e da análise textual  

 

Na articulação que Adam (2011) faz entre a Linguística Textual e a Análise 

de Discurso, esse autor afirma que a Linguística Textual tem um papel específico na 

Análise de Discurso. Conforme observamos, 

 

[...] a linguística textual tem como papel, na análise de discurso, teorizar e 
descrever os  encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui um texto.  [...] concerne tanto 
à descrição e à definição das diferentes unidades como às operações em 
todos os níveis de complexidade, que são realizadas sobre os enunciados  

(ADAM, 2011, p. 63). 

 

No campo da análise de textos empíricos, a proposta de Adam (2011) 

apresenta 8 níveis que compreendem níveis ou planos da análise de discurso e da 

análise textual. Esses níveis estão postos no Esquema 4 da sua obra, conforme 

exposto na Figura 2 a seguir. 
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Figura 2 – Esquema 4: níveis ou planos da análise de discurso e níveis ou planos da análise textual 

que podem se distinguir linguisticamente 
 

 
 

Fonte: Adam (2011, p. 61) 

 

Na Figura 2, o Esquema 4 de Adam (2011) apresenta os níveis ou planos da 

análise de discurso e os níveis ou planos da análise textual, os quais se encontram 

definidos a seguir: 

Nível 1 – Trata-se do nível que compreende as ações visadas. Com a ação 

de linguagem, o locutor deseja alcançar objetivos pretendidos. Esse nível refere-se à 

ação de linguagem que diz respeito aos objetivos visados pelo locutor em uma dada 

situação de interação social. Explicita a eficácia da ação sociodiscursiva realizada, 

bem como informa se os objetivos foram alcançados e se a ação de linguagem foi 

bem-sucedida.  

Nível 2 – É o nível que abrange a interação social. A formação 

sociodiscursiva diz respeito ao que pode e ao que deve ser dito em um determinado 

contexto social. Esse nível reflete a formação sociodiscursiva, ou seja, o que é dito 
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em um contexto específico por esse locutor, que sentidos se originaram, no texto, da 

proposta de dizer do locutor.  

Nível 3 – É o nível que diz respeito à formação sociodiscursiva. Os discursos 

são perpassados por outros discursos. Esse nível corresponde aos socioletos, 

falares de certa comunidade, bem como aos interdiscursos, inscrevendo-se em 

práticas discursivas institucionalizadas, em modelos definidos mais pela função do 

que pela forma, denominados gêneros. 

Nível 4 – É o nível que perspectiva a textura. Reflete a estrutura do texto e 

sua composição linguística. Esse nível corresponde à textura, a como o texto se 

estrutura, em proposições enunciadas e períodos. 

Nível 5 – É o nível que se refere à composicionalidade do texto. Esse nível 

compreende a estrutura sequencial-composicional, no que se refere às sequências e 

aos planos de textos, os quais constituem e estruturam a unidade texto. 

Nível 6 – É o nível que expressa um conteúdo semântico. Reflete a 

construção de sentidos do texto. Além de uma estrutura linguística, o texto 

apresenta também uma estrutura de sentido. Esse nível postula uma dimensão 

semântica pautada na representação discursiva e nas noções conexas. 

Nível 7 – É o nível que focaliza um ponto de vista. Um texto é perpassado 

por vozes. É, também, uma fonte de dizer segundo o propósito enunciativo do 

locutor. Esse nível evidencia uma dimensão enunciativa com base nos conceitos de 

responsabilidade enunciativa e coesão polifônica. 

Nível 8 – Trata-se do nível que compreende o valor 

ilocucioário/argumentativo da proposição enunciada. No projeto de dizer do locutor, 

certas escolhas são feitas em função de um querer dizer e de uma construção de 

sentido. Nesse nível, consta uma noção argumentativa orientada a partir dos atos de 

discurso. 

 Para Adam (2011, p. 63), a ação de linguagem está inscrita em um espaço 

social, nesse caso, toda ação de linguagem “[...] inscreve-se, como se vê, em um 

dado setor do espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e 

a gêneros de discurso”.  

Entre os oito níveis da análise de discurso e da análise textual propostos por 

Adam (2011), no nível quatro, concentra-se a definição de uma unidade de 

composição textual mínima. Para ele, todo texto pode ser compreendido como 
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sendo uma unidade de tensão situado entre dois princípios, a saber: um princípio de 

coesão no qual o texto é uma sucessão de enunciados elementares ligados; e um 

princípio de progressão a partir do qual o texto já se configura como uma sucessão 

progressiva de enunciados elementares. Essa unidade de composição textual 

mínima, à qual se refere Adam (2011), entendemos como as unidades textuais 

mínimas, dotadas de sentido, denominadas proposições-enunciados.  

 Assim, o referido autor explicita quanto às unidades textuais, que essas “[...] 

são submetidas a dois tipos de operação de textualização. Por um lado, elas são 

separadas por segmentação (tipográfica na escrita; pausa, entonação e/ou 

movimento dos olhos e da cabeça, na oralidade)” (ADAM, 2011, p. 63). Por outro 

lado, no que diz respeito às operações de ligação, “ [...] consistem na construção de 

unidades semânticas e de processos de continuidade pelos quais se reconhece um 

segmento textual” (ADAM, 2011, p. 64). 

 Para Adam (2011), as segmentações estão atreladas à produção de efeitos 

de sentido na unidade texto. “A segmentação gráfica das unidades escritas e a 

segmentação entonativa das unidades orais estão ligadas à busca da produção de 

efeitos de sentido que manifestam as possibilidades variáveis do sistema linguístico”  

(ADAM, 2011, p. 84).  

Ainda discutindo sobre a segmentação gráfica, considera que esta viabiliza 

instruções para produção de sentido. “Dos níveis mais inferiores aos limites do 

peritexto, as operações de segmentação gráfica fornecem instruções para a 

construção do sentido pela segmentação e reagrupamento (ligação) de unidades 

complexas variáveis” (ADAM, 2011, p. 84-85, grifo do autor).  

A Figura 3, a seguir, representa o Esquema 5 posto em Adam (2011). Nesse 

esquema, o autor detalha o conjunto das operações de textualização focalizadas na 

Análise Textual dos Discursos. 
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Figura 3 – Esquema 5: operações de segmentação e operações de ligação das unidades textuais de 

base 

 

 

 

Fonte: Adam (2011, p. 64) 

 

 Na Figura 3, identificamos as operações de textualização que são discutidas 

por Adam (2011). Nesse esquema, observamos elencadas as operações de 

segmentação (descontinuidade) e as operações de ligação (continuidade). 

 Uma primeira segmentação [3], proposições enunciadas, recorta as unidades 

de primeira ordem, ao mesmo tempo que uma primeira operação de ligação [4], 

frases e/ou versos, reúne-as em outras unidades, de ordem superior de 

complexidade. Essas unidades, períodos e/ou sequências, são objeto de uma nova 

segmentação [6], parágrafos ou estrofes, que determina seus limites inicial e final. 

 A ligação [7], parágrafos e estrofes, dessas unidades de segunda ordem 

resulta em parágrafos de prosa ou em estrofes constitutivas de um plano de texto  

[8], bem como em uma unidade textual determinada já por outra operação de 

segmentação [9] peritextual, fixando limites ou fronteiras materiais de um texto 

(ADAM, 2011).  

 Nas operações de segmentação e ligação textual propostas por Adam (2011),  

entre os elementos que utiliza para realizar, no texto, essas operações, há o que ele 

define como unidade textual de base, ou seja, a proposição enunciada. Esse autor 
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compreende o que chama de proposição enunciada, doravante proposição-

enunciado8, como produto de uma enunciação, conforme se discute a seguir. 

  

2.4 Proposição-enunciado 

 

 É um fato conhecido que a análise transfrástica foi o foco das pesquisas em 

Linguística Textual. De acordo com Adam (2011, p. 104), “[...] a noção de frase 

dificilmente pode ser mantida como uma unidade de análise textual. Ela é, 

certamente, uma unidade de segmentação (tipo)gráfica pertinente, mas sua 

estrutura sintática não apresenta uma estabilidade suficiente”.  

 Em seus estudos, Adam (2015) prossegue afirmando que para que se 

constituísse uma linguística que fosse do texto e do discurso, “[...] foi necessário 

romper com a redução do discurso à frase sobre o modo da homologia de estrutura 

e sobre um modo aditivo de composição frásica” (ADAM, 2015, p. 23, tradução 

nossa)9. 

 Para designar uma unidade gráfica cujos limites correspondam a uma 

unidade mínima de análise textual, Adam (2011) afirma ter em sua proposta de 

análise textual dos discursos a necessidade de uma unidade textual mínima. Ou 

seja, 

 

[...] necessidade, metalinguisticamente, de uma unidade textual mínima que 

marque a natureza do produto de uma enunciação (enunciado) e de 
acrescentar a isso a designação de uma microunidade sintático-semântica 
(a que o conceito de proposição atende, finalmente,  bastante bem) (ADAM, 

2011, p. 106, grifo do autor).  

 

 Frente à opção de discutir a proposição-enunciado, Adam (2011) não 

direciona seu posicionamento para a definição de uma unidade tão virtual como a 

designada pelos lógicos ou pelos gramáticos, tampouco propõe limites fixos, 

preestabelecidos, mas aproxima, de “[...] uma unidade textual de base, efetivamente 

realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto, como um enunciado 

mínimo” (ADAM, 2011, p. 106, grifo do autor). 

                                                                 
8
 Uma vez que a referida expressão apresenta certa flutuação terminológica na proposta da Análise 

Textual dos Discursos, optamos por utilizar proposição-enunciado por questão de padronização, uma 
expressão também utilizada por Adam (2011).  
9“Pour que se constitue une linguistique du texte et du discours, il a fallu rompre avec la réduction du 
discour à la phrase sur le mode de l’homologie de structure et sur un mode add itif de composition 

phrastique” (ADAM, 2015, p. 23).  
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 Essa unidade mínima designada como proposição-enunciado “[...] é o produto 

de uma enunciação: ela é enunciada por um enunciador inseparável de um 

coenunciador” (ADAM, 2011, p. 108). Essa proposição é designada também como 

unidade de base “[...] para reforçar o fato de que se trata de uma microunidade 

sintática e de uma microunidade de sentido [...]” (ADAM, 2011, p. 108).  

Compreendemos tratar-se de uma porção de texto constituída de uma sintaxe 

articulada, base para a construção de sentidos; uma mínima unidade textual, 

estruturada sintaticamente e interpretável pelo receptor; uma unidade textual, com 

sentido, instaurada a partir de um ato de enunciação. No âmbito da discussão da 

definição dessa unidade mínima denominada de proposição-enunciado, Adam 

(2011) afirma ainda que não existe enunciado isolado, conforme cita a seguir.  

 

Toda proposição-enunciado compreende três dimensões complementares,  
às quais se acrescenta o fato de que não existe enunciado isolado: mesmo 
aparecendo isolado, um enunciado elementar liga-se a um ou a vários  

outros e/ou convoca um ou vários outros em reposta ou como simples 
continuação (ADAM, 2011, p. 109). 

 

Quanto às três dimensões complementares que toda proposição-enunciado 

compreende, elas são, segundo Adam (2011, p. 109, grifo do autor),  

 

[...] uma dimensão enunciativa  [B] que se encarrega da representação 
construída verbalmente de um conteúdo referencial [A] e dá-lhe uma certa 
potencialidade argumentativa [ORarg] que lhe confere uma força ou valor 

ilocucionário [F] mais ou menos identificável.  

 

Ao analisar a proposição-enunciado, Passeggi et al. (2010, p. 271) afirmam 

que se trata “[...] ao mesmo tempo, de uma microunidade sintática e de uma 

microunidade de sentido em co(n)texto. Tipicamente, é expressa pela articulação SN 

+ SV, ou tema + rema, ou seja, é uma unidade de predicação”. São, ao mesmo 

tempo, dotadas de sintaxe e sentido, e estruturadas linguisticamente. Ainda segundo 

Passeggi et al. (2010, p. 271), a noção de proposição, “[...] estende -se a enunciados 

compostos apenas por núcleos verbais ou nominais, eventualmente unimembres”. 

 Com base no exposto, toda proposição-enunciado é complementada por uma 

dimensão enunciativa, uma potencialidade argumentativa e um valor ilocucionário. 

Essas microunidades sintáticas e de sentido, proposições-enunciados, ligam-se 

entre si, conforme Adam (2011), por meio de processos diferentes, a saber: 



51 
 

correferências e anáforas, isotopias, colocações, elipses e implícitos, conectores e 

organizadores textuais, conectores argumentativos e cadeias de atos de discurso.  

 Já os atos de referência, Adam (2011, p. 110) define “[...] como uma 

construção operada no e pelo discurso de um locutor e como uma (re)construção 

por um interpretante [...]”. Ou seja, como uma representação discursiva; uma 

esquematização, nos termos de Grize (1996, 1997). Concernente à noção de 

representação discursiva, esta se encontra resumida no Esquema 10 (ADAM, 2011). 

A Figura 4, a seguir, apresenta esse Esquema 10 de Adam (2011, p. 111), o 

qual sintetiza o processo de construção e de reconstrução de sentidos do texto, 

operado no discurso, que envolve o locutor e o interpretante, entendido, também, 

como processo de construção e de reconstrução de representações discursivas. 

 

Figura 4 – Esquema 10: processos de construção e reconstrução operados no discurso (contexto da 

proposição-enunciado) 

 

 

Fonte: Adam (2011, p. 111) 

 

Com base na Figura 4, compreendemos que as três dimensões que Adam 

(2011) apresenta se articulam na tessitura textual, mantendo certa conexão entre os 

enunciados. Essas dimensões são: referência como representação discursiva [Rd] 
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construída pelo conteúdo proposicional; responsabilidade enunciativa da proposição, 

ponto de vista [PDV]; e valor ilocucionário, resultante das potencialidades 

argumentativas dos enunciados. 

Essas dimensões correspondem a três níveis de análise textual propostos por 

Adam (2011), a saber: um nível semântico, focalizando a noção de representação 

discursiva, um nível enunciativo, pautado na noção de responsabilidade enunciativa 

e coesão polifônica; e os atos de discurso (ilocucionários) e a orientação 

argumentativa.  

 Concernente à representação discursiva, Adam (2011, p. 113) afirma que, 

 

[...] toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista 

[PdV] (relação [A] - [B]) e que o valor ilocucionário derivado da orientação 
argumentativa é inseparável do vínculo entre o sentido de um enunciado e 
uma atividade enunciativa significante (relação [C1] - [B]). Enfim, o valor 

descritivo de um enunciado [A] só assume sentido na relação com o valor 
argumentativo desse enunciado [C1]. O sentido de um enunciado (o dito) é 
inseparável de um dizer, isto é, de uma atividade enunciativa sig nificante 

que o texto convida a (re)construir.  

 

 Observamos a relação existente entre os níveis de análise de texto que Adam 

(2011) apresenta. Nessa direção, percebemos a representação discursiva concebida 

como a expressão de um ponto de vista. Já os valores descritivo e argumentativo 

dos enunciados coadunam-se com a construção do sentido, em uma relação de 

dependência. Nesse caso, o valor descritivo assume sentido apenas em relação ao 

valor argumentativo de um dado enunciado, sendo o sentido do texto construído e 

reconstruído em uma significante atividade enunciativa.  

No centro do esquema da Figura 4, localiza-se a proposição-enunciado, a 

qual estabelece relações com os contextos anterior e posterior. É uma unidade que 

concentra uma representação discursiva, uma responsabilidade enunciativa e um 

valor ilocucionário. As relações da proposição-enunciado no texto acontecem por 

meio de ligações específicas. Elas se ligam, na unidade textual, por operações que 

Adam (2011) designa como operações de ligação das unidades textuais de base, 

proporcionando a coesão do texto, conforme será discutido a seguir. 
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2.5 Operações de ligação das unidades textuais de base 

 

Na Análise Textual dos Discursos, Adam (2011) conjectura que, para o 

agrupamento da proposição-enunciado na unidade texto, alguns tipos de operações, 

combináveis entre si e com um escopo bastante variado, são responsáveis pela 

união de constituintes das proposições próximas, bem como agem a longa distância, 

assegurando a coesão textual. Essas operações são as que esse autor denomina, 

em sua proposta, como operações de ligação.  

A Figura 5, a seguir, apresenta o Esquema 13, posto em Adam (2011, p. 

131), no qual estão articuladas as operações de ligação que garantem a 

continuidade textual. 

 

Figura 5 – Esquema 13: operações de ligação que asseguram a continuidade textual  

 

 

Fonte: Adam (2011, p. 131) 

 
O esquema da Figura 5 compreende cinco grandes tipos de operações de 

ligação, os quais asseguram o agrupamento das proposições-enunciados e, 

consequentemente, a continuidade textual. No referido esquema, da esquerda para 

a direita, identificamos as ligações do significado, as ligações do significante, as 

implicitações, as conexões e as sequências de atos de discurso.  

Observamos, ainda, que as operações responsáveis pelas ligações de 

significado são anáforas e correferências, isotopias e colocações. As elipses e os 

implícitos são as operações que correspondem às implicitações. Dentro dessas 
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operações, os implícitos, correspondem aos pressupostos e subentendidos. As 

conexões, por sua vez, constituem-se por conectores, organizadores e marcadores.  

 De acordo com Adam (2011, p. 132), essas operações são consideradas 

como fatores de textualidade, conforme observamos a seguir. 

 

Cada uma dessas cinco operações é um fator de textualidade, mas, 

isoladamente, nenhuma é suficiente para fazer de um texto uma unidade 
coerente. Elas cooperam e podem até superar as falhas desta ou daquela 
em particular. Intervêm em graus diversos, conforme os textos, e um certo 

modo de ligação é privilegiado num dado texto ou apenas em uma parte 
do texto. 

 

 Atinente às operações de ligação textual, Adam (2011, p. 132) afirma que os 

saberes relacionados a essas operações, “[...] são sistemas de conhecimentos 

linguísticos ativados, quer na produção, quer na interpretação”. Produzindo ou 

interpretando, os sujeitos mobilizam as operações de ligação, na construção e na 

reconstrução de sentidos do texto.  

 Adotamos para descrever, dessas operações, as que Adam (2011) 

caracteriza como ligações semânticas 1 e ligações semânticas 2. Essas operações 

tratam, especificamente, da construção textual da referência, da isotopia do discurso 

e das colocações. Constituem-se como operações diretamente ligadas à construção 

das representações discursivas, conforme perspectivadas por Adam (2011).  

 Segundo Adam (2011, p. 132), a exposição linear dessas operações,  

 

[...] não deve dar a entender uma sucessão ordenada de operações 
separadas que intervêm, metodicamente, ao longo do processo de 

produção e de interpretação. Apesar de suas imbricações, essas operações 
de base podem ser descritas separadamente.  

 

Das operações de ligação descritas por Adam (2011), focalizamos as ligações 

do significado, as quais apresentamos a seguir. 

  

2.5.1 Ligações do significado 

 

Passeggi et al. (2010) afirmam que as unidades textuais de base são 

depreendidas e combinadas de acordo com dois tipos de operações de 

textualização, a saber: as operações de segmentação e as operações de ligação. 

“As operações de segmentação, na escrita, são tipográficas, mais fortes e 
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permanentes. Na oralidade, são mais variáveis, baseadas em pausas, entonações, 

elementos paralinguísticos, gestualidade etc.” (PASSEGGI et al., 2010, p. 268-269). 

Em relação às unidades textuais, no Esquema 13, representado na Figura 5, 

anteriormente, Adam (2011) coloca como uma das operações de ligação que 

corroboram a continuidade textual as ligações do significado. Essas ligações, Adam 

(2011) desdobra em anáforas e correferências, isotopias e colocações. São 

unidades linguísticas que constituem as ligações semânticas responsáveis pela 

continuidade textual.  

O Quadro 1, a seguir, foi construído a partir desse Esquema 13, proposto por 

Adam (2011). Nesse quadro, apresentamos as ligações do significado, uma das 

unidades de ligação das proposições que asseguram a continuidade textual. 

 

Quadro 1 – A construção textual da referência: ligações semânticas 1 
  

Correferências e Anáforas 

 

 
 
 

 
Correferências 

“A correferência é uma relação de identidade referencial entre dois ou mais  

signos semanticamente interpretáveis, independentemente um do outro [...]” 
(p. 132).  
 

“As relações semânticas de correferência são ditas anafóricas, na medida em 
que a interpretação de um significante depende de um outro, presente no 
contexto esquerdo (anáfora propriamente dita) ou no contexto direito 

(catáfora), sem excluir o caso do referente presente na situação (referente 
contextual ou dêitico situacional, dito exofórico)” (p. 133-134, grifo do autor).  
 

“A construção de uma relação e de uma interpretação anafóricas focaliza,  
precisamente, a ligação semântica entre as duas expressões nominais  
definidas (assim como as seguintes) e o primeiro elo indefinido da cadeia de 

correferências” (p. 134).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Anáforas 

Anáfora fiel “A anáfora é dita fiel, se o mesmo lexema é 
retomado [...]” (p. 134, grifo do autor). 

Anáfora infiel  A anáfora é dita “infiel, se não é, exatamente, o 
mesmo lexema” que retoma (p. 134, grifo do autor). 

Anáfora resumidora Uma anáfora resumidora incide “sobre um segmento 

longo que ela sintetiza” (p. 134).  

Anáfora associativa “[...] podem ser inferidas com base nos 
conhecimentos lexicais” (p. 135).  

Anáforas pronominais  “[...] é, por definição, fiel, pois geralmente, ela não 
indica nenhuma nova propriedade do objeto” (p. 137,  

grifo do autor).  

Anáforas definidas “[...] aparece, geralmente, nos encadeamentos que 
contêm introdução de um referente sob forma 
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indefinida e depois retomada lexical idêntica” (p. 138).  

Anáforas 

demonstrativas 

“O funcionamento da anáfora definida e o da anáfora 

demonstrativa estão longe de ser idênticos [...] Trata-
se, de fato, de duas possibilidades concorrentes 
produtoras de efeito de sentido específicos” (p. 141).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Adam (2011, p. 132-146, grifo do autor) 

 

Segundo Adam (2011), as anáforas e cadeias de correferências visam à 

continuidade do significado na unidade texto.  

 

Todas as formas de anáforas e de cadeias de correferência visam, 

certamente, manter um continuum homogêneo de significação, uma isotopia 
mínima do discurso por retomadas-repetições, mas asseguram, ao mesmo 
tempo, a progressão por novas especificações e mobilização das 

referências virtuais dos lexemas utilizados (ADAM, 2011, p. 145, grifo do 
autor) 

 

 Nessa perspectiva, o autor afirma que as ligações anafóricas são 

sobremaneira relevantes para a progressão textual. “As ligações anafóricas exercem 

um papel capital não apenas na coesão, mas na progressão, por intermédio de 

modificações progressivas de um referente que não se limita a retomar” (ADAM, 

2011, p. 145). 

O Quadro 2, a seguir, foi construído, do mesmo modo que o Quadro 1, 

também a partir do Esquema 13, proposto por Adam (2011). Nesse quadro, 

continuamos apresentando as ligações do significado, desta feita, as que Adam 

(2011) designa como ligações semânticas 2.  

 

Quadro 2 – Isotopia do discurso e colocações: ligações semânticas 2 
 

 
 
 

 
 
Isotopia do discurso (Cotopia, poli-isotopia, 

heterotopia) 

“[...] a constância de um percurso de sentido que 
um texto apresenta quando submetido a regras 
de coerência interpretativa” (ECO, 1985, p. 

131)
10

 (p. 147).  
 
A unidade isotópica mínima reside na ligação 

estabelecida entre dois lexemas num nível frasal 
ou transfrasal. [...] O conceito de isotopia 
permite distinguir não apenas fatos de cotopia, 

mas de heterotopia e poli-isotopia” (p. 147, 
grifo do autor).  

                                                                 
10

 Adam (2011) ancora sua definição de isotopia no que postula Umberto Eco (1985). Para saber 

mais: Adam (2011, p. 147).  
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Colocações (Textualidade e 
intertextualidade) 

“O conceito de colocação remete a dois tipos de 

relações entre signos: as colocações em língua 
(associações codificadas de lexemas, 
repertoriadas nos dicionários) e as colocações 

próprias de um texto (estabelecidas pelas 
repetições de sequências de lexemas 
associados num texto dado)” (p. 156).  

 
“A questão não é mais, então, a das isotopias, 
mas a dos agrupamentos lexicais que um texto 

propõe e que um programa de tratamento 
informático atento, não apenas à simples 
segmentação das ocorrências, mas à das 

coocorrências de lexemas, permite evidenciar”  
(p. 156).  
 

“As colocações lexicais são um lugar 
particularmente importante de construção da 
coesão semântica do texto como discurso. O 

vocabulário de um autor ou de um texto é feito  
dessas associações de lexemas que a sintaxe 
articula. Mas, antes de atingir essa 

estabilização, é num texto dado que as 
colocações se estabelecem e exercem um papel 
estruturante” (p. 156).  

 
Fonte:Elaboração própria a partir de Adam (2011, p. 147-161) 

 

Adam (2011) postula que a correferência é uma relação de identidade 

referencial que se estabelece entre dois ou mais signos, os quais são 

semanticamente interpretáveis, de forma independente. Sob esse viés, o autor 

mostra que essas relações semânticas de correferência se materializam no texto por 

meio de elementos linguísticos denominados fóricos, situando-se à direita (anáfora) 

e à esquerda (catáfora). Além disso, apesar de muito importantes, não são apenas 

as correferências que asseguram as ligações de significado em um texto, mas há 

também outros elementos que são responsáveis por garantir a ligação do 

significado, como as isotopias e as colocações.  

 

2.6 Síntese e reflexão da seção  

  

Nesta seção, discutimos as perspectivas teóricas da Análise Textual dos 

Discursos que oferecem subsídios para compreensão da análise da dimensão 

semântica do texto adotada neste estudo. Nesse âmbito, foram contemplados na 

discussão as perspectivas teóricas da proposta e os conceitos de cotexto, contexto e 
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texto, os quais se mostram importantes para a análise textual proposta por Adam 

(2011), uma vez que incidem na construção de sentidos do texto.  

Ademais, discutimos os níveis ou planos da análise de discurso e da análise 

textual propostos pela Análise Textual dos Discursos, nos quais se situa o nível 

semântico, com foco na noção de representação discursiva e noções conexas, como 

correferências e anáforas, isotopias e colocações. 

Tratamos, ainda nesta seção, sobre a unidade textual mínima, denominada 

proposição-enunciado, considerando que possui valor descritivo e constrói 

representações textual-discursivas. Além disso, discutimos as ligações dessas 

unidades textuais, ressaltando as ligações do significado.  

Adam (2011) propõe elementos para uma análise textual dos discursos, 

perspectivando uma produção co(n)textual de sentidos. Ademais, entende o texto 

como um objeto empírico complexo e pretende trazer respostas para demandas de 

proposições concretas de análise de textos.  

Nossa discussão, no âmbito dessa perspectiva teórica, foi direcionada mais 

especificamente para o que foi explorado teórica e metodologicamente ao longo 

desta pesquisa, com vista à estruturação da abordagem teórico-metodológica 

pautada na dimensão semântica do texto utilizada neste trabalho, buscando mais 

objetividade nas discussões teóricas que circundam este estudo. 

Nessa proposta de análise de texto, Adam (2011) fundamentou a produção 

co(n)textual dos sentidos nos conceitos de contexto, cotexto e texto. Escreveu 

co(n)texto justificando que a interpretação dos enunciados isolados apoia-se tanto 

na (re)construção de enunciados à esquerda e/ou à direita como na operação de 

contextualização, que consiste em imaginar uma situação de enunciação que torne 

possível o enunciado considerado (ADAM, 2011).  

Nessa direção, Adam (2011) traçou complexos níveis ou planos da análise de 

discurso e da análise textual. A importância desses níveis para a análise de textos 

reside nas variadas formas disponíveis de olhar o texto. A análise pode contemplar 

diferentes perspectivas textuais, entre elas, podemos focalizar as perspectivas 

sequencial-composicional, enunciativa, semântica e argumentativa. 

Além disso, Adam (2011) postula como unidade textual de base a proposição-

enunciado, perspectivando-a como o resultado de uma enunciação, uma unidade 

mínima sintática e semanticamente. A partir disso, Adam (2011) define as operações 

de ligação das unidades textuais de base, quais sejam: ligações do significado e 
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ligações do significante. As que dizem respeito ao significado foram aprofundadas 

neste estudo.  

 Entendemos a Análise Textual dos Discursos como uma proposta aberta, 

flexível, que permite analisar o texto sob vários ângulos. Possibilita, ainda, fazer uma 

análise mais significativa considerando que os níveis propostos por Adam (2011) 

podem ser analisados também de forma integrada, enriquecendo as formas de 

produção de sentidos do texto. 

 A importância desta seção para o estudo em questão fundamenta-se, de 

forma geral, na compreensão do quadro teórico que norteia este estudo. A Análise 

Textual dos Discursos é a base teórica para a compreensão do modelo de análise 

textual a que nos propomos a realizar. É, também, a partir dessa perspectiva teórica 

que emerge a noção de representação discursiva como uma dimensão semântica do 

texto e, concomitantemente, como um nível de análise textual. 

 Ao nos propormos a analisar textos a partir da sua dimensão semântica, 

conforme perspectivas da Análise Textual dos Discursos, faz-se essencial 

compreender a ancoragem teórica que norteia esse conceito, para poder discutir 

seus desdobramentos no universo das pesquisas científicas. Esse fazer se tornou 

possível neste estudo com a discussão dos pontos da proposta de Análise Textual 

dos Discursos que corroboram a análise da dimensão semântica do texto . Além 

disso, oportunizou compreender o lugar do nível semântico do texto na proposta de 

análise textual desenvolvida por Adam (2011) e suas correlações com outras 

perspectivas teóricas relacionadas.  
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3 REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 

 

A referência pode ser compreendida como a função que permite às  
unidades e aos enunciados da língua remeter ao mundo real ou ideal em 
um sistema de correspondência que, na perspectiva clássica, tende a ser 

concebido como estável e imediato. Ela decorre de uma relação de 
transparência e adequação das unidades da língua às ideias que permitem 
representar e que constituem, por si mesmas, representações do mundo 

(VOGÜÉ et al., 2011, p. 31).  
 

Para discutirmos o conceito de representação discursiva na presente tese, 

seguimos alguns princípios norteadores, quais sejam: a) retomar estudos já 

publicados sobre as representações discursivas, cujas bases teóricas partem do que 

está explícito na Análise Textual dos Discursos e que se vinculam à proposta teórica 

e analítica desta pesquisa, construindo um panorama de trabalhos que aborda o 

referido tema; b) discutir o conceito de representação discursiva perspectivado pelos 

estudos citados, enfatizando, principalmente, como cada trabalho norteia a 

representação discursiva no seu aporte teórico; c) identificar e discutir as categorias 

de análise utilizadas, no que tange ao processamento de análise.  

Nesta seção, nosso interesse leva a efeito trabalhos já publicados. Nesse 

sentido, elegemos artigos e capítulos de livros, teses e dissertações, todos de 

domínio público. Nosso interesse por esses estudos repousa, principalmente, no que 

se refere às representações discursivas, postuladas conforme a Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011).  

Fechando esta seção, apresentamos uma síntese dos principais pontos 

expostos sobre o conceito de representação discursiva e ressaltamos a relevância 

da discussão para esta tese.  

 

3.1 Panorama de estudos sobre representação discursiva 

  

O campo de estudo das representações apresenta uma vasta quantidade de 

trabalhos, os quais abordam diferentes tipos de representações, ancorados em 

diversificadas metodologias e aportes teóricos plurais. Exemplo disso são as 

representações sociais, muito difundidas em trabalhos acadêmicos nas ciências 

humanas. Nosso interesse recai sobre as representações discursivas, uma das 

principais noções utilizadas pela Análise Textual dos Discursos, para analisar a 

dimensão semântica do texto, conforme Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010).  
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Identificamos a existência de uma série de estudos publicados que, para a 

análise da dimensão semântica do texto, utilizou o conceito de representação 

discursiva, considerando os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise 

Textual dos Discursos (ADAM, 2011). Nesse contexto, nosso recorte mapeia artigos 

e capítulos de livros já publicados, teses e dissertações já defendidas e publicadas 

que trazem o referido tema inerente ao seu aporte teórico. 

Para melhor visualização desse panorama de estudos, relacionamos esses 

trabalhos no Quadro 3, a seguir, indicando o título, autores e ano de publicação, e o 

gênero discursivo.  

 

Quadro 3 – Trabalhos publicados utilizando as representações discursivas  (ADAM, 2011) 
 

nº Título Autores/ano da 

publicação 

Tipo da 

Publicação  

01 “‘Voltarei. O povo me absolverá...’: a construção de 
um discurso político de renúncia”  

Rodrigues, Passeggi e 
Silva Neto (2010) 

capítulo de 
livro 

02 “Representações discursivas em cartas pessoais: o 
Nordeste na correspondência de Câmara Cascudo 

e Mário de Andrade (1924-1944)”  

Nóbrega e Andrade, 
(2011) 

anais  

03 “A Carta-Testamento de Getúlio Vargas (1882-
1954): genericidade e organização textual no 
discurso político” 

 
Rodrigues et al. (2012) 

 
artigo de 
revista 

04 “A conceptualização do Sertão nas cartas de 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1924-1944):  
um estudo de semântica cognitiva”  

 

Passeggi (2012a) 
 

 

capítulo de 
livro 

05 “As representações discursivas na pesquisa 
autobiográfica: uma metodologia de análise 

semântica” 

 
Passeggi (2012b) 

 
capítulo de 

livro 

06 “Representações Discursivas e Discurso Político: 
análise de um pronunciamento de campanha da 1ª 
presidenta do Brasil” 

Oliveira e Passeggi 
(2013) 

capítulo de 
livro 

07 “Análise textual de discursos sobre Lampião e seu 

bando de cangaceiros: continuidade textual e 
construção de representações discursivas”  

 

Silva (2013) 

 

artigo de 
revista 

08 “Planos de texto e representações discursivas: a 
seção de abertura em processo-crime” 

Rodrigues, Passeggi e 
Silva Neto (2014) 

capítulo de 
livro 

09 “As representações discursivas de vítima na 

construção dos sentidos em textos de inquéritos  
policiais”  

Santos e Silva Neto 

(2014) 

artigo de 

revista 

10 “O discurso dos ‘intérpretes do Brasil intérpretes do 
Nordeste’: o Nordeste na correspondência de Luís  

da Câmara Cascudo – Mário de Andrade (1924-
1944)”  

 
Nóbrega e Passeggi 

(2015) 

 
artigo de 

revista 

11 “‘Tentaram colocar medo no povo’: vozes, emoções 
e representações num texto jornalístico”  

Rodrigues e Passeggi 
(2016) 

capítulo de 
livro 

12 “‘Saio da vida para entrar na história’ – pontos de 

vista, responsabilidade enunciativa coletiva e 
polêmica pública na Carta-Testamento de Getúlio 
Vargas” 

 

Rodrigues, Passeggi e 
Silva Neto (2016) 

 

artigo de 
revista 

13 “Uma abordagem do discurso jurídico do ponto de 

vista da linguística do texto e do discurso”  

Passeggi (2016) anais  

14 Representações discursivas de Ficar e Namorar Ramos (2011) tese 
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em textos de vestibulandos e pré-vestibulandos  

15 A Representação Discursiva da figura feminina no 
jornal O PORVIR (Currais Novos / Rio Grande do 

Norte –1926-1929) 

 
Oliveira (2013) 

 

 
dissertação 

16 Representações discursivas no discurso político. 
“Não me fiz sigla e legenda por acaso”: o discurso 
de renúncia do senador Antonio Carlos Magalhães 

(30/05/2001) 

 
Queiroz (2013) 

 
tese 

17 A representação discursiva da vítima e do réu no 
gênero sentença judicial  

Lopes (2014) dissertação 

18 Representações discursivas de Câmara Cascudo 
por Mário de Andrade 

Andrade (2014) tese 

19 Análise textual das representações discursivas no 

discurso político brasileiro: o discurso da primeira 
posse da presidenta Dilma Rousseff (1°/01/2011)  

 

Oliveira (2014) 

 

tese 

20 Representações discursivas de Lula nas capas das 
revistas Época e Veja 

Aquino (2015) tese 

21 Representações discursivas sobre Lampião e seu 

bando em notícias de jornais mossoroenses (1927):  
“O mais audaz e miserável de todos os bandidos” e 
o seu “grupo de asseclas” 

 

Silva (2015) 

 

tese 

22 Representações discursivas de Nordeste nas 

cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de 
Andrade 

 

Nóbrega (2016) 

 

tese 

23 Representações discursivas de vítima e agressor 
em textos de inquéritos policiais  

Santos (2016) tese  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os trabalhos elencados11 constituem uma quantidade significativa de 

pesquisas realizadas e, em concomitância, apresentam grande diversidade de 

dados analisados. Conforme exposto no Quadro 3, as teses e os capítulos de livros 

correspondem às publicações mais recorrentes.  

A partir da observância dos títulos dos estudos citados expostos no Quadro 

3, já identificamos que os textos que constituem os dados de análise examinados 

nessas pesquisas estão inseridos em domínios discursivos diversos, quais sejam: 

político, midiático, jurídico e literário. Além disso, evidenciamos também que os 

dados de pesquisa são documentos escritos que abrangem diferentes períodos da 

história. O detalhamento dessas pesquisas está exposto a seguir. 

 

 

 

                                                                 
11

 Apresentamos 23 trabalhos cuja representação discursiva está inscrita como aporte teórico-
metodológico, a partir do que está posto na Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011). Entre as  
publicações, constam 6 capítulos de livros, 2 anais, 5 artigos de revista, 2 dissertações e 8 teses. 

Todos esses estudos foram publicados entre os anos de 2010 e 2016.  
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3.1.1 Artigos e capítulos de livros  

 

No âmbito da Análise Textual dos Discursos, Adam (2011) propõe vários 

níveis para a análise da unidade texto. Os trabalhos que partem dessa perspectiva 

teórica podem fazer uso de uma abordagem que contemple ou articule mais de um 

desses níveis. Nosso objetivo consiste em focalizar, em cada um dos trabalhos 

elencados nesta seção, a abordagem do nível semântico do texto, destacando as 

representações discursivas, conforme exposto doravante. 

 

a) “‘Voltarei. O povo me absolverá...’: a construção de um discurso político de 

renúncia” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010)  

 

O citado trabalho consta no capítulo 7 do livro Análises textuais e 

discursivas: metodologias e aplicações, organizado pelos professores Maria das 

Graças Soares Rodrigues, João Gomes da Silva Neto e Luis Passeggi, publicado no 

ano de 2010, pela Cortez Editora. 

Esse capítulo constitui um estudo relevante no que se refere à construção de 

sentidos do texto. Os autores analisam o discurso proferido pelo então deputado 

federal Severino Cavalcante, que renunciou ao seu mandato e, ao mesmo tempo, ao 

seu cargo de Presidente da Câmara dos Deputados. Esse fato foi motivado pela 

acusação de corrupção envolvendo pagamento de propina mensal ao deputado pelo 

empresário Sebastião Buani, visando conceder autorização para o funcionamento de 

um restaurante no Anexo 4 da Câmara, conforme Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010).  

Esse trabalho visa apresentar uma análise da construção de sentidos do 

texto desse discurso, com base na Análise Textual dos Discursos. No artigo, essa 

perspectiva teórica é complementada por outras abordagens. As análises 

apresentadas no referido trabalho encontram-se organizadas em três níveis ou em 

planos textuais principais, a saber: a responsabilidade enunciativa, a estruturação 

sequencial-composicional do exórdio e da narrativa inicial do discurso e a 

representação discursiva (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010).  
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Segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), a Análise Textual dos 

Discursos propõe níveis de análise de textos12. Discorremos brevemente sobre os 

principais: um nível sequencial-composicional – focaliza a estruturação linear do 

texto; um nível enunciativo – corresponde às vozes do texto; um nível semântico – 

apoiado na noção de representação discursiva e noções conexas, remete ao 

conteúdo referencial do texto; e um nível argumentativo – embasado nos atos de 

discurso.  

No capítulo que estamos analisando, os autores focalizam três desses 

níveis. Eles justificam essa “tríplice abordagem sucessiva do mesmo texto” 

(RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 173) por entenderem que 

permite problematizar questões de natureza teórica e metodológica, as quais não se 

tornariam tão claras quando se trabalha ao mesmo tempo com vários planos 

textuais, pondo em prática um ou outro, em virtude da necessidade de análise, ou, 

até mesmo, quando se faz a escolha por trabalhar com apenas um plano textual.  

Mesmo considerando que o trabalho que está sendo analisado possui essa 

tríplice abordagem, quanto aos níveis de análise textual, o interesse desta discussão 

centra-se sobre a seção que aborda o nível da representação discursiva, sendo esta 

interpretada como uma das principais noções utilizadas pela Análise Textual dos 

Discursos para a análise no nível da dimensão semântica do texto (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2010).  

No nível semântico do texto, os autores desse artigo partem da perspectiva 

de que todo texto constrói representações. “Todo texto constrói, com maior ou 

menor explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador, do seu 

ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados” (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 173). Desse modo, para a análise da 

representação discursiva que Severino Cavalcante construiu de si no seu discurso 

de renúncia, foram construídas algumas categorias semânticas específicas.  

Quando abordam a dimensão semântica do texto focalizando a 

representação discursiva, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 174) afirmam 

que Adam (2011) “[...] não se estende sobre os procedimentos de construção de 

                                                                 
12

Discussão aprofundada sobre os níveis da análise textual propostos pela Análise Textual dos 

Discursos em Adam (2011). 
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uma representação discursiva, mas remete à sua obra de 1999 13, na qual a 

representação discursiva é abordada nos termos da noção de ‘esquematização’ de 

Grize (1990, 1996)”.  

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 174) consideram que a 

perspectiva da lógica natural, segundo Grize (1996, 1997), contribui sobremaneira 

para a análise textual e que as operações lógico-discursivas da lógica natural 

constituem noções importantes no âmbito do estudo dos conteúdos semânticos. 

 Nesse sentido, a perspectiva dos autores é, então, complementar a 

abordagem da Análise Textual dos Discursos, no que concerne à representação 

discursiva, com categorias propostas por Grize (1996, 1997). Assim, reiteram cinco 

categorias semânticas, ou conceituais, para a análise da representação discursiva 

de Severino Cavalcante, a saber: referência, predicação, aspectualização, relação e 

localização. 

O que os autores propõem são procedimentos de construção semântica da 

proposição, com base nas operações que a Análise Textual dos Discursos define 

para o período/sequência descritiva (ADAM, 2011) e nas operações lógico-

discursivas de Grize (1990, 1996). Nesse contexto, considerando Adam (2011), 

temos a tematização, que é reinterpretada como um caso de 

referência/referenciação; a aspectualização e a relação. Já a predicação e as 

localizações espacial e temporal, partem das operações lógico-discursivas de Grize 

(1996, 1997). A conexão, também apresentada por Grize (1990, 1996), poderá ser 

incluída na noção de relação de Adam (2011). 

 

b) “Representações discursivas em cartas pessoais: o Nordeste na correspondência 

de Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1924-1944)” (NÓBREGA; ANDRADE, 

2011) 

 

Nesse artigo, publicado nos anais do VI Simpósio Internacional de Gêneros 

Textuais, as autoras propõem uma análise da construção de sentidos do discurso de 

brasilidade que afirmam encontrar-se tecido nas cartas de Mário de Andrade e 

Câmara Cascudo. A análise ocorreu, prioritariamente, com base na noção de 

                                                                 
13 ADAM, Jean-Michel.  Entre énoncé et énonciation: la schématisation. In: ADAM, Jean-Michel.  

 Linguística textual. Gêneros de discursos aos textos. Paris: edições Nathan/HER, 1999.  
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representação discursiva inscrita na Análise Textual dos Discursos. Segundo as 

autoras, é uma noção que remete ao nível semântico do texto e, para sua descrição, 

baseiam-se nas seguintes operações de construção do significado: tematização, 

predicação, aspectualização, relação e localização temporal e espacial. Nesse 

contexto, objetivam descrever como a articulação de representações discursivas 

constrói uma esquematização do Nordeste como espaço constitutivo da brasilidade. 

No artigo, foram analisados trechos de 4 cartas de um conjunto composto de 

159 mensagens. Conforme as autoras, a construção da representação discursiva de 

brasilidade se encontra diluída em diversas cartas desse conjunto, motivo pelo qual, 

consideraram não haver problemas no recorte proposto. Nesse sentido, assumem o 

posicionamento de que as 4 cartas analisadas serão tomadas como um único texto. 

Também identificam as cartas com a mesma numeração que foi uti lizada no livro 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924 – 1944, no qual foram 

publicadas. 

Trata-se de uma abordagem que proporcionou aprofundar os níveis da 

instância textual ainda pouco explorado em termos de análises empíricas: o nível 

semântico, apoiado nas representações discursivas e em noções que remetem ao  

conteúdo referencial do texto. 

O postulado de que todo texto constrói representações resulta das atividades 

de referenciação concretizadas linguisticamente na tessitura de um texto. Logo, a 

construção do sentido nasce de um acordo entre os participantes de um discurso 

que negociam dentro do seu conjunto de crenças como pretendem referir-se às 

entidades que estão no mundo. 

No artigo, a representação discursiva de Nordeste é focalizada como espaço 

de brasilidade tal como é proposta, como uma das várias representações 

construídas nos textos estudados. Além disso, o trabalho demonstra como as 

operações de construção do significado aplicadas pela proposta de análise de texto, 

servem para revelar, grosso modo, que o discurso de brasilidade é marcado pelo 

reconhecimento do quanto o Nordeste é um espaço significativo para a constituição 

desse discurso (NÓBREGA; ANDRADE, 2011). 
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c) “A Carta–Testamento de Getúlio Vargas (1882-1954): genericidade e organização 

textual no discurso político” (RODRIGUES et al., 2012)  

 

O artigo “A Carta-Testamento de Getúlio Vargas (1882-1954): genericidade 

e organização textual no discurso político”, publicado na revista Filologia e 

Linguística Portuguesa, um periódico semestral do Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da 

Universidade de São Paulo, no ano de 2012, apresenta uma análise linguística e 

discursiva da Carta-Testamento de Getúlio Vargas, com foco em aspectos da 

genericidade, da configuração composicional e do investimento semântico do texto. 

Considera, também, a dimensão semântica do texto, examinando a representação 

discursiva do povo, em contraste com as configurações do estadista e da oposição 

política (RODRIGUES et al., 2012).  

Nesse artigo, quanto à representação discursiva, é posto que se trata de 

uma noção ainda pouco desenvolvida, embora reconhecida na economia geral das 

categorias textuais, faltando, por exemplo, a predicação, uma operação de 

construção diretamente relacionada ao verbo. Nesse sentido, Rodrigues et al. (2012) 

enfatizam, muito claramente, que as operações de construção identificadas para o 

período descritivo/sequência descritiva – operações transversais a todos os tipos de 

sequência – propostas por Adam (2011), podem ser interpretadas como operações 

de construção das representações discursivas. 

Para a análise da Carta-Testamento de Getúlio Vargas, foram utilizadas três 

categorias semânticas principais, remetendo aos participantes, aos processos e a 

sua localização, a saber: (a) a designação/redesignação dos participantes, no 

sentido amplo, assim como os papéis semânticos que preenchem; (b) a predicação 

(verbal), entendida como seleção de predicados – ações, estado, mudanças de 

estado – e estabelecimento da relação predicativa no enunciado; (c) a localização 

espacial e temporal, indicando as circunstâncias nas quais se desenvolvem os 

participantes e os processos (RODRIGUES et al., 2012). 

Essas operações, no nível propriamente semântico do texto, ensejaram a 

construção da representação discursiva do povo. Para além da análise, esse artigo 

orienta-nos, ainda, a respeito de pontos importantes no âmbito da análise textual e 

do plano de texto. 

 



68 
 

d) “A conceptualização do Sertão nas cartas de Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade (1924-1944): um estudo de semântica cognitiva” (PASSEGGI, 2012a)  

 

No contexto das representações discursivas, outro artigo publicado no ano 

de 2012 no livro História do português brasileiro no Rio Grande do Norte: análise 

linguística e textual da correspondência de Luís da Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade – 1924 a 1944, organizado pelos professores Marco Antônio Martins e 

Maria Alice Tavares, foi “A conceptualização do Sertão nas cartas de Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade (1924-1944): um estudo de semântica cognitiva”, de 

autoria do professor Luis Passeggi, para quem a representação do “Sertão” 

construída por Câmara Cascudo ao longo de 20 anos de correspondência com 

Mário de Andrade parece particularmente relevante como objeto de estudo 

linguístico.  

Esse estudo linguístico, baseado em uma abordagem da semântica 

cognitiva, confirmará a percepção que Câmara Cascudo expressa do “Sertão” nas 

cartas trocadas com o amigo Mário de Andrade; recaindo o interesse, sobretudo, em 

analisar os procedimentos de construção do sentido que possibilitam essas 

interpretações (PASSEGGI, 2012a).  

Merece destaque a metodologia utilizada, uma vez que se concentra “[...] 

nas ocorrências do termo “Sertão”” (PASSEGGI, 2012a, p. 297). Os dados para 

análise se compõem de 19 ocorrências do termo “Sertão”, mais uma anáfora, “o 

meu”, nas 94 cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1924-1944), tudo isso 

organizado em dois momentos principais.  

Segundo Passeggi (2012a, p. 298), o primeiro momento focaliza, 

 

[...] o significado lexical, no sistema da língua, descrevendo a representação 

semântica de “Sertão”, a partir da noção de perfil/base, que organiza o 
conteúdo semântico das expressões. Num segundo momento,  
consideraremos as colocações de ‘Sertão’ nas diversas construções em que 

ocorre e os significados que estas manifestam.  

 

A análise semântica apresentada estabeleceu uma articulação entre o 

conteúdo conceptual lexical, convencional, de sistema, configurado na relação perfil-

base, e a estruturação resultante da perspectivação conceptual, manifestada nas 

construções.  
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e) “As representações discursivas na pesquisa autobiográfica: uma metodologia de 

análise semântica” (PASSEGGI, 2012b)  

 

O trabalho propõe apresentar uma metodologia para a análise dos dados 

empíricos da pesquisa autobiográfica que se apresentem sob a forma de textos 

linguísticos. Essa metodologia está baseada na noção de representação discursiva, 

situada no nível linguístico/semântico dos textos. Apresenta categorias que fazem 

parte das instituições dos falantes sobre o significado linguístico e podem ser 

explicitadas com linguagem técnica. 

Passeggi (2012b), no referido artigo, admite de forma provisória que as 

representações discursivas são de natureza linguística, manifestadas nos textos e 

pelos textos. O que propõe Passeggi (2012b) é exemplificado a partir da análise de 

três memoriais de formação da área de matemática, elaborados em um instituto de 

formação de professores. 

Essa proposta para análise das representações discursivas de textos 

utilizados na pesquisa autobiográfica, especificamente memoriais, com base na 

concepção de significado da semântica cognitiva , destaca o caráter conceptual e 

enciclopédico dessa proposta e enfatiza as noções de perspectivação conceptual e 

de frame/relações associativas (PASSEGGI, 2012b). 

 

f) “Representações discursivas e discurso político: análise de um pronunciamento de 

campanha da 1ª presidenta do Brasil” (OLIVEIRA; PASSEGGI, 2013)  

 

O estudo apresentou uma análise textual da representação discursiva da 

presidenta Dilma Rousseff, no seu discurso de posse de 1°/01/2011. A 

fundamentação teórica e metodológica utilizada na pesquisa foi a Análise Textual 

dos Discursos, segundo os postulados de Adam (2011). Essa representação 

discursiva da presidenta foi analisada a partir de uma abordagem preliminar sobre o 

plano de texto e os enunciadores e, posteriormente, com foco nas operações 

semânticas de referenciação e predicação (OLIVEIRA; PASSEGGI, 2013).  

Parte da seguinte questão de pesquisa: como se constrói a representação 

discursiva da presidenta no seu discurso de posse? A partir do exposto, traz como 

objetivo geral descrever e interpretar as operações semânticas de referenciação e 

predicação dessa representação discursiva, com base numa metodologia de análise 
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textual. Os objetivos específicos são: (1) descrição e interpretação das formas 

linguísticas que indicam a referenciação: sua distribuição e seus valores semânticos 

e textuais; (2) descrição e interpretação das formas linguísticas que indicam a 

predicação: sua distribuição e seus valores semânticos e textuais; (3) proposta e 

implementação de uma metodologia de análise textual e, especialmente, de uma 

metodologia de análise das representações discursivas (OLIVEIRA; PASSEGGI, 

2013). 

De acordo com Oliveira e Passeggi (2013), a fundamentação teórica desse 

trabalho deu-se com base na Linguística Textual e, sobretudo, na Análise Textual 

dos Discursos (ADAM, 2011). Trata-se de um recorte da tese de doutorado de 

Oliveira (2014), sob a orientação do professor Luis Passeggi. Pretende contribuir, 

especificamente, para sistematizar e propor uma metodologia de análise textual, 

com especial interesse no estudo das representações discursivas (OLIVEIRA; 

PASSEGGI, 2013). 

De acordo com o que perspectivam Oliveira e Passeggi (2013, p. 18), os 

trabalhos utilizando as representações discursivas nos fornecem um conjunto de 

categorias de análise, denominado por esses autores de “operações semânticas de 

construção das representações discursivas ”. Nesse âmbito, as representações 

discursivas são interpretadas “[...] como resultado de operações semânticas de 

textualização” (OLIVEIRA; PASSEGGI, 2013, p. 18).  

Quanto ao conjunto de categorias citado, oriundo de trabalhos utilizando as 

representações discursivas, Oliveira e Passeggi (2013) apresentaram duas dessas 

categorias, a saber: a referenciação e a predicação, entendidas como operações 

complexas, obedecendo a uma estrutura interna que pode ter a seguinte forma, 

conforme consta a seguir: (1) referenciação → designação do referente + 

(modificadores). Os parênteses indicam que o constituinte semântico 

modificador(es) é opcional, i.e., não obrigatório. O modificador típico do referente é o 

adjetivo. Em (2), da mesma maneira, a operação de predicação se analisa como se 

segue: predicação → predicado verbal + (modificadores).  Os parênteses também 

indicam que o constituinte semântico modificador(es) é opcional, não obrigatório. O 

modificador típico de um predicado verbal é o advérbio. 

No que diz respeito à proposta para uma metodologia de análise textual que 

Oliveira e Passeggi (2013, p. 22) perspectivam nesse artigo, o objetivo dos autores é  
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[...] depreender e, se possível, sistematizar a metodologia própria da Análise 

Textual dos Discursos, tal como exposta em Adam (2011) e, sobretudo, tal 
como ela vem sendo empiricamente utilizada nos trabalhos de análise 
textual das representações discursivas.  

 

Essa metodologia de análise da Análise Textual dos Discursos, citada em 

diferentes partes do presente artigo, compreende várias etapas. Para a análise do 

discurso de posse da presidenta Dilma Rousseff, os pesquisadores Oliveira e 

Passeggi (2013) retomaram trabalhos que já utilizaram as representações 

discursivas.  

Ademais, propuseram seis procedimentos de análise, conforme descritos a 

seguir: (1) estabelecimento do texto: primeiras intervenções metodológicas; (2) 

marcação do texto, plano de texto e enunciadores. É o núcleo metodológico-

descritivo da pesquisa; (3) análise tabular das referenciações da presidenta Dilma 

Rousseff no seu discurso de posse; (4) análise tabular das predicações da 

presidenta Dilma Rousseff no seu discurso de posse; (5) discussão dos resultados 

depreendidos das análises em (2), (3) e (4); (6) avaliação crítica e perspectivas: o 

que foi feito? O que não conseguimos fazer? Quais as perspectivas e eventuais 

ajustes? 

A esse respeito, Oliveira e Passeggi (2013, p. 46) reiteram ainda que, “[...] 

desdobramentos e encaminhamentos dessa análise textual e de sua metodologia 

podem ser discutidos nos campos do ensino, da literatura, da cultura e, de forma 

mais ampla, das ciências humanas [...]”.  

 

g) “Análise textual de discursos sobre Lampião e seu bando de cangaceiros: 

continuidade textual e construção de representações discursivas” (SILVA, 2013) 

 

O presente artigo analisa o funcionamento de ligações semânticas (de 

significado) em uma notícia publicada na década de vinte do século passado (1927), 

no jornal O Mossoroense, sobre a invasão do bando de cangaceiros de Lampião à 

cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Na mesma perspectiva em 

que busca observar como determinadas operações de ligação semântica de 

unidades textuais de base asseguram a continuidade textual na notícia analisada, 

instauram a construção de representações discursivas sobre Lampião e seu bando 

de cangaceiros naquele texto, tendo em vista o episódio narrado (SILVA , 2013). 
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Nesse artigo, Silva (2013) segue a proposta para análise de texto elaborada 

por Adam (2011) e analisa discursos sobre Lampião e seu bando de cangaceiros, 

materializados em uma notícia do jornal O Mossoroense, publicada em 1927. 

Especificamente, visa observar como determinadas operações de ligações 

semânticas de unidades textuais de base asseguram a continuidade textual na 

notícia analisada e instauram a construção de representações discursivas sobre 

Lampião e seu bando de cangaceiros. 

Conforme já mencionado anteriormente, esse artigo ancora-se teoricamente 

na Análise Textual dos Discursos, uma proposta do linguista francês Jean-Michel 

Adam (2011) para a análise textual. Essa proposta compreende diferentes níveis 

para a análise de texto. Dos níveis apresentados pelo linguista 14, interessa-nos, 

especificamente, o nível que diz respeito à textura dos dados analisados, isto é, aos 

encadeamentos que se estabelecem entre as unidades textuais de base 

constitutivas do texto: as proposições, as sequências e os períodos e o nível que 

corresponde à dimensão semântica dos textos, que agrega as noções de 

representação discursiva, isotopia e colocação como principais categorias de 

análise.  

Para Silva (2013), esses dois níveis estão entrelaçados e quase 

indissociáveis na unidade texto. 

 
Esses dois níveis entrelaçam-se de forma quase indissociável por meio de 
operações de ligação semântica: ao passo que asseguram a continuidade 

textual – elemento relacionado ao nível da textura dos textos – essas 
operações também instauram a construção de representações discursivas 
nos textos (SILVA, 2013, p. 63).  

 

As ligações de significado (ligações semânticas) apresentadas por Adam 

(2011) e exemplificadas nesse artigo, anáforas e correferências e isotopias e 

colocações funcionam, segundo Silva (2013, p. 67), 

 

[...] como operações que asseguram a unidade e a progressão 
(continuidade) textual e instauram a construção de representações 
discursivas no texto. São, pois, ligações fundamentais para que o texto 

possa apresentar coerência e coesão e, portanto, atinja os seus objetivos 
pretendidos. 

                                                                 
14

 Aprofundar em  Adam (2011).  
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h) “Planos de texto e representação discursiva: a seção de abertura em processo-

crime” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2014)  

 

Outro trabalho também relevante sobre representação discursiva é o artigo 

intitulado “Planos de texto e representações discursivas: a seção de abertura em 

processo-crime” (2014), de autoria dos professores Maria das Graças Soares 

Rodrigues, Luis Passeggi e João Gomes da Silva Neto, e publicado no livro Língua 

Portuguesa e Lusofonia (2014), organizado pela professora Neusa Bastos. Esse 

trabalho examina aspectos composicionais e semânticos da seção de abertura de 

processos-crime brasileiros dos séculos XIX, XX e XXI (RODRIGUES; PASSEGGI; 

SILVA NETO, 2014).  

Seu quadro teórico geral é o da Linguística Textual e, de forma mais 

específica, a perspectiva da Análise Textual dos Discursos. De acordo com 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), a exposição proposta no artigo se organiza 

em quatro momentos principais: caracterização linguística do discurso jurídico, 

descrição do plano de texto das seções de abertura dos processos-crime, 

abordagem das representações discursivas presentes na seção de abertura 

analisada e síntese e articulação dos resultados da análise.  

Nesse artigo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014, p. 250) abordam a 

noção da representação discursiva, em conformidade com a Análise Textual dos 

Discursos, como a noção central da dimensão semântica do texto. Perspectivam 

também que a definição de representação discursiva supõe que todo texto constrói, 

de forma mais ou menos explícita, “imagens”, “representações”, do seu enunciador 

ou enunciadores, do seu destinatário ou destinatários, e dos temas tratados, uma 

perspectiva já posta em trabalhos anteriores e reforçada no trabalho atual. 

Para a análise das representações discursivas, Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2014) consideram trabalhos anteriores sobre a supracitada temática e 

perspectivam o que designam como um conjunto de categorias, ou seja, “[...] um 

conjunto de categorias semânticas que permite descrever com bastante precisão a 

construção textual das representações discursivas” (RODRIGUES; PASSEGGI; 

SILVA NETO, 2014, p. 250). 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014) conjecturam que no estágio atual 

das pesquisas sobre as representações discursivas, há, no conjunto de categorias 

utilizado pelos trabalhos nessa linha, algumas que vêm sendo mais utilizadas, as 
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quais, pontuamos a seguir: (I) referente/referenciação (= designação do referente); 

(II) processos (de ação, de estado, de mudança de estado); (III) modificadores das 

referenciações e dos processos; (IV) localizadores espaciais e temporais. São 

exatamente essas categorias que os autores utilizam no artigo em análise. 

 

i) “As representações discursivas de vítima na construção dos sentidos em textos de 

inquéritos policiais” (SANTOS; SILVA NETO, 2014)  

 

Santos e Silva Neto (2014) apresentam, nesse artigo, a análise das 

representações discursivas de vítima em textos de inquéritos policiais. Esse estudo 

está ancorado na Linguística Textual, focalizando a Análise Textual dos Discursos, 

uma proposta do linguista Jean-Michel Adam (2011). 

A hipótese desse artigo, segundo os autores, é a de que, 

 

[...] as escolhas linguísticas utilizadas para construir uma determinada 
representação, no caso, a representação discursiva de vítima, são feitas em 
função de um determinado propósito argumentativo, de acordo com as 

intenções do enunciador – defender(-se) e/ou acusar, incriminar (SANTOS; 
SILVA NETO, 2014, p. 76 ).  

 

Esse estudo uti liza, nos procedimentos de análise, as seguintes categorias 

teóricas: referenciação, predicação, modificação e conexão. Ademais, encontra-se 

organizado a partir da seguinte estrutura: (1) inicialmente, apresenta o referencial 

teórico. Segundo os autores, perfazendo,  

 

[...] uma breve revisão dos campos da linguística de texto e da análise 
textual dos discursos, seguida de uma retomada do conceito de Rd e de 

suas categorias  semânticas, a saber: a referenciação, a modificação, a 
predicação e a conexão (SANTOS; SILVA NETO, 2014, p. 78).  

 

Dando prosseguimento, (2) apresenta resultados da análise das 

representações discursivas de vítima em uma amostragem de textos de inquérito 

policial (SANTOS; SILVA NETO, 2014, p. 78). Além disso, ao abordar a noção de 

representação discursiva, Santos e Silva Neto (2014, p. 77) indicam que essa noção 

é responsável “[...] pela união, descrição e caracterização de elementos 

imprescindíveis na construção textual, ou seja, o locutor/enunciador, o 

interlocutor/ouvinte-leitor e os temas tratados, num contexto concreto de uso da 

linguagem [...]”.  



75 
 

Nessa direção, Santos e Silva Neto (2014, p. 77) discorrem que a partir, 

tanto da escrita como da leitura de um texto, “[...] é possível construir ou reconstruir 

uma representação discursiva que pode vir a ser confirmada ou não, conforme os 

conhecimentos armazenados e ativados durante o processo de produção e 

interpretação textual”. Complementam a perspectiva com Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2010), para quem a representação discursiva pode ser compreendida 

também como as “imagens” que o texto constrói – com maior ou menor explicitação 

– do seu enunciador, do seu ouvinte ou do leitor e dos temas tratados (SANTOS; 

SILVA NETO, 2014). 

De acordo com o que está posto no artigo em questão, Santos e Silva Neto 

(2014) utilizam categorias teóricas de construção das representações discursivas 

para analisar os dados constituídos de textos de inquéritos policiais. As categorias 

estão elencadas a seguir. Elas estão brevemente definidas, conforme o 

direcionamento de sua utilização no citado trabalho. 

A referenciação: conforme nos informam Koch e Elias (2009), a 

referenciação é concebida como o resultado de um processamento estratégico 

dinâmico e, sobretudo, intersubjetivo, que se estabelece no quadro das interações 

entre sujeitos sociais atuantes, capaz de se transformar no curso dos 

desenvolvimentos discursivos, de acordos e desacordos (SANTOS; SILVA NETO, 

2014). 

A modificação: essa categoria semântica refere-se às qualidades ou 

propriedades atribuídas tanto aos referentes (objetos de discurso) como aos verbos 

em enunciados ou estruturas de predicações (SANTOS; SILVA NETO, 2014). 

A predicação: essa categoria teórica não se encontra em Adam (2011), 

mas será utilizada neste trabalho como uma categoria de análise, tendo em vista 

que a predicação (verbal) é uma operação que remete tanto à operação de seleção 

dos predicados como ao estabelecimento da relação predicativa no enunciado 

(SANTOS; SILVA NETO, 2014). 

A conexão: a operação de conexão se apresenta no discurso como aquela 

que configura na linearidade do texto os enunciados, estabelecendo entre eles uma 

relação de sentido (SANTOS; SILVA NETO, 2014). 

Santos e Silva Neto (2014) afirmam que os resultados apresentados 

confirmam a hipótese estabelecida pela pesquisa. A hipótese estava ancorada na 

perspectiva de que as escolhas linguísticas adequadas (os recursos lexicais como 
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expressões referenciais, modificadores, verbos, conectivos, expressões 

circunstanciais) são empregadas de modo estratégico e, em decorrência, 

estabelecem a orientação argumentativa do texto. 

 

j) “O discurso dos ‘ intérpretes do Brasil intérpretes do Nordeste’: o Nordeste na 

correspondência de Luís da Câmara Cascudo – Mário de Andrade (1924-1944)” 

(NÓBREGA; PASSEGGI, 2015) 

 

Nóbrega e Passeggi (2015) objetivam, nesse artigo, utilizando as 

representações discursivas, apresentar a construção textual da representação do 

Nordeste na correspondência trocada entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade. 

Durante 20 anos, esses autores trocaram 159 mensagens (carta, bilhete, telegrama) 

que foram publicadas, em 2010, no livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: 

cartas, 1924-1944. A análise, nesse artigo, consiste em examinar algumas 

mensagens nas quais esse vocábulo e outros a ele conectados estão textualizados.  

O embasamento teórico e metodológico utilizado focaliza a Linguística 

Textual, fazendo uso da Análise Textual dos Discursos, com base no conceito de 

representação discursiva. Situada no nível semântico da análise textual, a 

representação discursiva se concretiza na proposição-enunciada sendo construída 

por meio de uma atividade discursiva de referência e estruturada linguisticamente 

por meio de um sintagma nominal associado a um sintagma verbal ou, 

simplesmente, por um nome ligado a um adjetivo (NÓBREGA; PASSEGGI, 2015; 

ADAM, 2011). 

O embasamento teórico e metodológico permitiu aos autores identificar as 

sequências textuais nas quais ocorrem o termo “Nordeste”, seus derivados e noções 

conexas, os quais ancoram essa representação textual-discursiva (NÓBREGA; 

PASSEGGI, 2015). Nesse trabalho, os autores realizam um levantamento de 

enunciados nos quais concentram-se o termo “Nordeste”, seus derivados e noções 

conexas, a saber: “Nordeste”, “Norte” – que à época ainda incluía/confundia-se com 

o Nordeste”. Nesse levantamento, os autores verificaram que, em várias situações, 

no caso de Câmara Cascudo, essas palavras-chave não apareciam, mas as cenas, 

as situações e os locais descritos permitem inferir que o autor falava do Nordeste. 

Para definição das categorias de análise utilizadas, Nóbrega e Passeggi 

(2015) focalizam Adam (2011), afirmando que embora esse autor não apresente de 
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forma explícita quais são as categorias de análise das representações discursivas, 

propõe para a sequência descritiva operações de textualização que serão 

reaproveitadas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) como operações que 

servem para se investigar a construção da representação discursiva em qualquer 

tipologia textual (NÓBREGA; PASSEGGI, 2015). Nesse contexto, retiveram 4 

categorias para ser utilizadas nesse artigo, quais sejam: referenciação, predicação, 

localização espacial e temporal. 

A uti lização dessas categorias permitiu o detalhamento da construção textual 

dessa representação. Essa análise, segundo Nóbrega e Passeggi (2015), encontra-

se mais detalhada na tese Representações discursivas de Nordeste nas cartas 

trocadas por Câmara Cascudo e Mário de Andrade (NÓBREGA, 2016). 

 

k) “‘Tentaram colocar medo no povo’: vozes, emoções e representações num texto 

jornalístico” (RODRIGUES; PASSEGGI, 2016)  

 

Para continuarmos nossa exposição, é mister mencionar o artigo “‘Tentaram 

colocar medo no povo’: vozes, emoções e representações num texto jornalístico”, 

dos autores Maria das Graças Soares Rodrigues e Luis Passeggi. Esse trabalho foi 

publicado no ano de 2016, no livro Língua Portuguesa e lusofonia: história, cultura e 

sociedade (2016), organizado pela professora Neusa Barbosa Bastos. 

A reflexão se desenvolve a partir da análise de um artigo publicado no jornal 

Folha de S. Paulo, em 20 de março de 2014, cujo título era “Tentaram colocar ‘medo 

no povo’, diz Eduardo Campos”. No referido artigo, Rodrigues e Passeggi (2016) 

objetivaram responder à seguinte questão: como o trabalho com a enunciação, 

centrado nas vozes, na argumentação baseada na emoção e nas representações 

pode contribuir para o tema “Ensino de Língua Portuguesa e Lusofonia: questões 

culturais e identitárias”?. 

Não se diferenciando dos artigos apresentados anteriormente, esse também 

perspectiva a construção de uma representação discursiva, entretanto considerando 

as diferentes vozes do texto, os conteúdos que elas propõem e uma argumentação 

baseada no discurso emocionado (RODRIGUES; PASSEGGI, 2016).  
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Nessa direção, o texto analisado constitui-se uma resposta de Eduardo 

Campos15 para Lula16, em relação a uma frase de Lula que soou como uma 

comparação entre Fernando Collor17 e Eduardo Campos. A construção da 

representação discursiva, nesse caso, deu-se a partir de quatro características 

identificadas nessa comparação, colocadas em paralelo pelo jornalista, autor do 

texto. 

Para finalizar o artigo, Rodrigues e Passeggi (2016) perspectivam que o 

percurso desenvolvido durante a análise do texto da Folha de S. Paulo, baseado nas 

dimensões textual-discursivas, sinaliza a convicção de que o estudo está no centro 

da lusofonia e do ensino da Língua Portuguesa (RODRIGUES; PASSEGGI, 2016). 

 

l) “‘Saio da vida para entrar na história’ – pontos de vista, responsabilidade 

enunciativa coletiva e polêmica pública na Carta-Testamento de Getúlio Vargas” 

(RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2016) 

 

O artigo foi publicado na revista Conexão das Letras e nele são discutidos 

possíveis efeitos de sentido decorrentes da textura enunciativa, tendo por objeto a 

Carta-Testamento do então presidente Getúlio Vargas. 

Para tratar da responsabilidade enunciativa coletiva, os autores focalizam a 

noção de ponto de vista (PDV), como a posição que o L1/E1 (locutor enunciador 

primeiro) assume em relação a um(a) determinado(a) tema, situação, pessoa etc., 

ou seja, trata-se de uma avaliação de L1/E1 acerca de um objeto alvo da apreciação 

(RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2016). 

Nesse artigo, em nota de rodapé, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2016, p. 

104) destacam que “[...] o ponto de vista (PdV) é considerado por Adam e Lugrin 

(2006, p. 1) como a representação discursiva. Optamos por usar a expressão ponto 

de vista e grafá-la como o faz Rabatel (2008), em seus trabalhos, a saber: PDV”.  

                                                                 
15

Eduardo Henrique Accioly Campos (já falecido) foi um economista e político brasileiro, foi 

governador de Pernambuco por dois mandatos, foi presidente do Partido Socialista Brasileiro e 
candidato à Presidência da República nas eleições presidenciais de 2014.  
16

Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um político, foi presidente do Brasil, 

sindicalista e metalúrgico brasileiro.  
17

 Foi presidente do Brasil, de 1990 a 1992. Renunciou à presidência da República em 29 de 
dezembro de 1992, horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade,  

perdendo os direitos políticos por oito anos. Foi o presidente mais jovem da história do Brasil, eleito 
aos quarenta anos de idade, o primeiro presidente eleito por voto direto do povo, após o Regime 
Militar (1964/1985) e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país.  Posteriormente, voltou às disputas eleitorais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_de_responsabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_pol%C3%ADticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment


79 
 

m) “Uma abordagem do discurso jurídico do ponto de vista da linguística do texto e 

do discurso” (PASSEGGI, 2016) 

 

O artigo foi publicado nos Anais do III Seminário Internacional de Estudos 

sobre Discurso e Argumentação (III SEDiAr), no ano de 2016. O objetivo desse 

artigo é apresentar uma abordagem do discurso jurídico com base na proposta de 

uma Linguística do Texto e do Discurso – conforme expressão de Adam (2015), 

interpretada por Passeggi (2016) como um aprofundamento teórico da Análise 

Textual dos Discursos. 

Nesse trabalho, Passeggi (2016) focaliza módulos e ligações textuais. Os 

módulos são argumentativo e semântico. Além disso, trata da representação 

discursiva a partir da argumentação, visando analisar o valor argumentativo das 

representações discursivas no relatório policial do processo-crime de Maria Olindina 

(Acary-RN, 1921-1932). 

Passeggi (2016, p. 2878) traz um aspecto importante, no tocante à 

discussão da definição da representação discursiva. Para ele, apesar de a 

representação discursiva ser a noção central da dimensão semântica do texto,  

 

[...] noção esta diretamente baseada na noção de “esquematização” de J. -B.  
Grize, ela foi progressivamente desaparecendo da Linguística Textual de J.-

M. Adam, ao ponto de se tornar praticamente um nota de rodapé (ADAM, 
2011, p. 110, nota 20), remetendo ao capítulo 4, da edição de 1999,  o qual 
desapareceu nas edições posteriores da obra [...] (PASSEGGI, 2016, p.  

2878).  

 

No citado artigo, Passeggi (2016) entende ser necessário recuperar e 

atualizar essa noção semântica. Assim, retoma as análises de Grize (1990, 1996), 

reinterpretando-as como as representações linguísticas, no texto, do locutor, do 

alocutário, dos participantes, dos eventos e dos temas tratados.  

Conforme observamos, os estudos analisados perspectivam, entre outras 

dimensões representativas, as representações discursivas de si que um sujeito 

constrói no texto. Aborda ainda o citado conceito correlacionado-o com a 

genericidade e a organização textual. Além disso, os estudos contemplam também a 

representação discursiva como uma metodologia de análise semântica da unidade 

texto. 



80 
 

A noção abordada é perspectivada também no que concerne à continuidade 

textual e ao plano de texto, às vozes do texto, às emoções, a responsabilidade 

enunciativa e ao ponto de vista. Os textos analisados circulam, principalmente, nos 

domínios discursivos político e jurídico.  

Concentramo-nos na parte inicial desta seção na discussão de como artigos 

e capítulos de livros tratam a representação discursiva. A seguir, a discussão 

continua, desta feita, a partir da análise de teses e dissertações que citam as 

representações discursivas conforme os postulados da Análise Textual dos 

Discursos. 

 

3.1.2 Teses e dissertações  

 

Continuando o percurso das pesquisas sobre representações discursivas 

conforme os postulados da Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), 

tomaremos para análise teses e dissertações já defendidas e publicadas.  

Para analisar esses trabalhos, considerando que correspondem a uma 

estrutura mais ou menos fixa, optamos por organizar um quadro, de cada pesquisa, 

focalizando as seguintes informações: (1) o autor; (2) o gênero discursivo; (3) o 

título; (4) a data de defesa; (5) o orientador; (6) uma breve síntese da pesquisa; (7) a 

motivação para a escrita do trabalho; (8) os dados analisados; (9) as questões de 

pesquisa; (10) o objetivo geral; (11) os objetivos específicos; (12) as categorias de 

análise utilizadas. 

 

a) Representações discursivas de Ficar e Namorar em textos de vestibulandos e 

pré-vestibulandos (RAMOS, 2011) 

 

A pesquisa de Ramos (2011) parte da proposta de Adam (2011) para análise 

da dimensão semântica do texto. Investiga as representações discursivas dos 

vocábulos Ficar e Namorar em textos de vestibulandos e pré-vestibulandos. 

Vejamos o seu detalhamento no Quadro 4 a seguir.  
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Quadro 4 – Detalhamento da tese de Ramos (2011) 

 

Autor Milton Guilherme Ramos  

Gênero 
discursivo  

Tese  

Data de 
defesa 

15 de dezembro de 2011 

Título do 

trabalho 

Representações discursivas de Ficar e Namorar em textos de vestibulandos e pré-

vestibulandos  

Breve 
síntese do 
trabalho 

Esta tese investiga como vestibulandos e pré-vestibulandos constroem as 
representações discursivas de ficar e namorar na produção textual e suas 
implicações para a Análise Textual dos Discursos e o ensino e a aprendizagem da  

produção de texto em aulas de Língua Portuguesa, com base na linguística de 
texto, perspectivada pela Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2008a) e 
complementada pela semântica de frames (FILLMORE, 2006; FELTES, 2007) (p.  

8).  

Motivação 
para a 
escri ta da 

tese  

O interesse por realizar este estudo originou-se da dissertação Linguagem e 
argumentação na produção escrita de vestibulandos (RAMOS, 2006), desenvolvida 
junto ao programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
Nessa dissertação de mestrado, analisou-se a construção argumentativa em um 
corpus construído por 20 textos de candidatos ao vestibular do Processo Seletivo 

Vocacionado (PSV/2005) da UFRN, a fim de verificar as técnicas argumentativas 
utilizadas, com vistas à defesa de seus pontos de vista sobre a temática proposta,  
na questão cinco da prova discursiva de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

(p.13-14) 
As observações feitas a partir da dissertação realizada instigaram o autor a ir além 
dos aspectos propriamente argumentativos e adentrar no universo semântico e 

sociocognitivo, com o intuito de investigar mais profundamente como vestibulandos 
e pré-vestibulandos (sujeitos desta pesquisa) constroem no texto empírico as 
representações discursivas de Ficar e Namorar (p. 14). 

Orientador  Luis Passeggi  

Dados 

analisados 

O corpus de análise desta pesquisa de doutorado é constituído por um conjunto de 

168 textos, assim distribuídos: 
102 textos de vestibulandos do PVS 2005 da UFRN/Natal, RN; 
66 textos de pré-vestibulandos da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, Assú, RN 

(2008) (p. 67).  

Questões de 
pesquisa  

Que operações semânticas são mobilizadas pelos vestibulandos e pré-
vestibulandos para construir as representações discursivas de Ficar e Namorar nos 
seus textos? (p.16) 

Que modelos culturais podem ser inferidos a partir dos frames utilizados na 
construção dessas representações discursivas? (p.16). 
Quais as implicações dessas representações para a Análise Textual dos Discursos 

e para o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa? (p.16).  

Objetivo 
geral  

Investigar como os sujeitos constroem as representações discursivas de Ficar e 
Namorar na produção textual, considerando as implicações para o ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa (p. 72). 

Objetivos 

específicos 

Analisar as categorias semânticas nas Rds nos textos empíricos (p. 72).  

Inferir modelos culturais mais amplos a partir dos frames utilizados nos textos na 
construção dessas Rds (p. 72).  
Discutir as implicações da construção dessas Rds para a Análise Textual dos 

Discursos e para o ensino-aprendizagem da produção textual (p. 72).  

Categorias 
de análise 
utilizadas 

Referenciação, predicação, aspectualização, localização, analogia (p. 50 – Figura 
7).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Ramos (2011) 
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 Ramos (2011) busca investigar como os sujeitos da sua pesquisa constroem 

representações discursivas específicas na atividade de produção textual. Nesse 

contexto, a noção de representação discursiva abordada parte da Análise Textual 

dos Discursos (ADAM, 2011), mas também se articula com a semântica de frames. 

Sua pesquisa também considera as implicações desse processo de construção de 

representações discursivas para o ensino.  

 

b) A representação discursiva da figura feminina no jornal O PORVIR (Currais 

Novos/Rio Grande do Norte – 1926-1929) (OLIVEIRA, 2013) 

  

A pesquisa de Oliveira (2013) focaliza o domínio discursivo jornalístico. Seu 

corpus constituiu-se de enunciados retirados de textos de um jornal do século XX. 

As análises se realizam em torno da construção da representação discursiva da 

figura feminina. Esse trabalho está exposto no Quadro 5 a seguir.  

 

Quadro 5 – Detalhamento da dissertação de Oliveira (2013)  

 

Autor  Karla Geane de Oliveira  

Gênero 
discursivo  

Dissertação  

Data de 
defesa 

08 de março de 2013 

Título do 
trabalho 

A Representação Discursiva da figura feminina no jornal O PORVIR (Currais  
Novos/Rio Grande do Norte –1926-1929) 

Breve síntese 

do trabalho 

Nesse trabalho, temos por objetivo analisar como se constroem as representações 

discursivas da figura feminina no jornal O PORVIR, periódico quinzenal que circulou 
na cidade de Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte, de 2 de maio de 
1926 até 20 de janeiro de 1929. Pautou-se no nível semântico do texto, fazendo 

uso de uma das principais noções utilizadas pela Análise Textual dos Discursos 
para esse tipo de procedimento analítico, que é a Representação Discursiva 
(ADAM, 2011; RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010) (p.6).  

Motivação 

para a escri ta 
da tese 

A escolha dos dados se deu pelo fato de o jornal O PORVIR apresentar um grande 

número de textos que, de uma forma mais ou menos intensa, tratavam da figura 
feminina (p. 14). 
 

Considerando que a possibilidade de conexões com trabalhos sobre  
representações da mulher é grande no cenário atual das pesquisas, não 
identificamos trabalhos que apresentem o nosso referencial teórico e metodologia 

de análise (p. 15).  

Orientador  Professor Luis Passeggi  

Dados 
analisados 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, tomamos como objeto de análise 39 
edições do jornal O PORVIR.  Desse conjunto de edições, selecionamos 292 textos 
que abordavam conteúdos referentes à figura feminina. Dos textos selecionados, 

retiramos 396 enunciados os quais foram analisados visando ao alcance dos 
objetivos propostos (p. 40).  

Questões de 
pesquisa  

Como se constrói a representação discursiva da figura feminina no jornal O 
PORVIR? 
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Objetivo geral  Analisar como se constrói a representação discursiva da figura feminina no jornal O 
PORVIR (p. 14).  

Objetivos 

específicos 

Descrever os procedimentos semânticos de construção das representações dessa 

figura feminina (p. 14). 
Verificar quais as representações discursivas predominantes (p. 14).  

Categorias de 
análise 

utilizadas 

Referenciação, predicação, modificação (do eferente e das predicações),  
localização espacial e temporal (p. 29, 30, 31).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Oliveira (2013) 

 

O estudo investiga a construção de representações discursivas da figura 

feminina em textos de um jornal no século XX, em uma cidade do interior do Rio 

Grande do Norte. Uma pesquisa cujo foco é descrever os procedimentos semânticos 

de construção de sentidos dessas representações discursivas nos dados analisados, 

bem como visualizar as representações discursivas da figura feminina 

predominantes.  

 

c) Representações discursivas no discurso político. “Não me fiz sigla e legenda por 

acaso”: o discurso de renúncia do senador Antonio Carlos Magalhães (30/05/2001) 

(QUEIROZ, 2013) 

 

A pesquisa de Queiroz (2013) tomou o discurso político para analisar o 

fenômeno das representações discursivas. Esse trabalho apresenta singular 

contribuição para a caracterização do discurso político de renúncia. A exposição do 

trabalho consta no Quadro 6 a seguir. 

 

Quadro 6 – Detalhamento da tese de Queiroz (2013) 
 

Autor Maria Eliete de Queiroz  

Gênero 
discursivo  

Tese  

Data de defesa 28 de agosto de 2013 

Título do 

trabalho 

Representações discursivas no discurso político. “Não me fiz sigla e legenda 

por acaso”: o discurso de renúncia do senador Antonio Carlos Magalhães 
(30/05/2001) 

Breve síntese do 
trabalho 

A pesquisa aborda o estudo das representações discursivas (Rds) no discurso 
político de renúncia do senador Antônio Carlos Magalhães (ACM) em 

30.05.2001 (p. 18).  

Motivação para a 
escri ta da tese 

O motivo que levou à escolha desse corpus foi a nossa participação no grupo 
de pesquisa Análise Textual dos Discursos (ATD) – liderado pela Profa. Dra. 
Maria das Graças Soares Rodrigues –, do programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem (PPgEL) da UFRN (p. 19).  

Orientador Luis Passeggi  

Dados 
analisados 

O discurso político de renúncia do senador Antonio Carlos Magalhães  (p. 18).  
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Questões de 
pesquisa  

Como se efetiva a construção das representações discursivas no gênero 
“discurso político de renúncia”? (p. 18). 

Quais os elementos linguístico-discursivos que ACM utiliza para a construção 
das representações discursivas de si e dos alocutários no discurso de 
renúncia 30/5/2001? (p. 18).  

Objetivo geral  Investigar como as representações discursivas do locutor e dos alocutários 

são construídas no discurso de renúncia, por Antonio Carlos Magalhães 
(ACM) (p.18).  

Objetivos 
específicos 

Analisar a construção das representações discursivas no discurso de renúncia 
de ACM ao mandato de senador (p. 18).  

Descrever e interpretar os elementos linguísticos e discursivos que constroem 
as representações discursivas do locutor e dos alocutários no discurso político 
de renúncia (p. 18).  

Categorias de 

análise 
utilizadas 

Referenciação, predicação, modificação (das referenciações e das 

predicações), localização espaçotemporal, conexão, comparação (p. 20).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Queiroz (2013) 

 

 Trata-se de um estudo cujo foco principal circunda em investigar a construção 

de representações discursivas em texto que, segundo a autora, pertence ao gênero 

discurso político de renúncia, e nos elementos linguístico-discursivos utilizados para 

a construção das representações discursivas analisadas.  

 Queiroz (2013) não trata a construção das representações discursivas em sua 

pesquisa como uma relação direta entre locutor, alocutário e tema tratado no texto. 

Considera existir uma complexidade maior nas imagens construídas nos textos e 

analisa representações discursivas sob diferentes perspectivas na unidade texto. 

 

d) A representação discursiva da vítima e do réu no gênero sentença judicial 

(LOPES, 2014) 

 

Lopes (2014) realiza suas análises em um corpus cujo texto pertence ao 

domínio discursivo jurídico. O estudo analisa a sentença judicial e está embasado na 

noção de representação discursiva. O trabalho encontra-se detalhado no Quadro 7 a 

seguir. 

 
Quadro 7 – Detalhamento da dissertação de Lopes (2014)  

 

Autor  Alba Valéria Saboia Teixeira Lopes  

Gênero 
discursivo  

Dissertação  

Data de defesa 27 de novembro de 2014 

Título do 

trabalho 

A representação discursiva da vítima e do réu no gênero sentença judicial  

Breve síntese do 
trabalho 

A presente pesquisa trata do estudo das representações discursivas da vítima 
e do réu no gênero sentença judicial (p. 14).  

Motivação para A escolha do objeto de estudo, a representação discursiva, motivou-se por ser 
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a escrita da tese um dos temas investigados no grupo de pesquisa da Análise Textual dos 
Discursos, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

(PPgEL) da UFRN, a partir dos trabalhos dos professores -pesquisadores 
Profa. Dra. Maria das Graças Soares Rodrigues (coordenadora), Prof. Dr. Luis 
Passeggi e Prof. Dr. João Gomes da Silva Neto,  que têm se debruçado sobre 

os estudos de textos concretos e, mais especificamente, na análise de sua 
estrutura composicional (sequências e planos de textos). O discurso político e 
o discurso jurídico têm sido alvo de investigações e, para tanto, já despontam 

no grupo trabalhos de doutorado e mestrado que abordam o estudo desses 
outros gêneros discursivos (p. 15).  

Orientador  João Gomes da Silva Neto 

Dados 
analisados 

O corpus é constituído por uma sentença judicial,  de natureza penal, coletado 
eletronicamente do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo – Poder 

Judiciário, em Consulta de Julgados de 1° Grau, com a temática da violência 
contra a mulher  (p. 8).  

Questões de 
pesquisa  

Qual o papel das representações discursivas na composição das sequências 
textuais do gênero sentença judicial? (p. 14). 

Como os sujeitos, vítima e réu, são representados discursivamente na 
sentença judicial? (p. 14).  

Objetivo geral  Analisar como se constroem as representações discursivas da vítima e do réu 
no gênero sentença judicial, a partir de pontos de vista de enunciadores 

distintos (p. 14).  

Objetivos 
específicos 

Examinar o papel das representações discursivas na composição das 
sequências textuais do gênero sentença judicial, tendo em vista descrever a 
ação sociodiscursiva visada pelo enunciador. (p. 14).  

Investigar e descrever como os sujeitos, vítima e réu são representados 
discursivamente na sentença judicial (p. 15). 

Categorias de 
análise 

utilizadas 

A pesquisa apresenta como procedimentos de análise a utilização das 
categorias semânticas ou conceituais da representação discursiva, a 

referenciação, a predicação, a modificação (das referenciações e dos 
processos) e a localização espacial e temporal, descritas na sequência do 
trabalho e aprofundadas na análise (p. 15).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Lopes (2014) 

 

 Lopes (2014) adota a sentença judicial em sua pesquisa e investiga o papel 

das representações nas sequências textuais e como os sujeitos, vítima e réu, são 

perspectivados nesses textos. Essa análise toma como premissa o ponto de vista do 

enunciador.  

 

e) Representações discursivas de Câmara Cascudo por Mário de Andrade 

(ANDRADE, 2014) 

 

A tese de Andrade (2014) analisa cartas escritas entre os anos de 1924 e 

1944, trocadas entre personalidades ilustres da literatura e do folclore brasileiros. O 

detalhamento desse trabalho está posto no Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8 – Detalhamento da tese de Andrade (2014) 

 

Autor Bendita Vieira de Andrade 

Gênero 
discursivo  

Tese 

Data de defesa 28 de novembro de 2014 

Título do 
trabalho 

Representações discursivas de Câmara Cascudo por Mário de Andrade 

Breve síntese 

do trabalho 

Este trabalho objetiva abordar questão da construção e reconstrução de 

representações discursivas de Câmara Cascudo no discurso de Mário de 
Andrade. Para descrever, analisar e interpretar essas representações, recorre -
se a algumas categorias semânticas provenientes da ATD, articulando -as com 

outras categorias, notadamente, da Lógica de Grize (1996, 1997), da 
Linguística Textual e da Semântica. Propõe-se, pois, a analisar como essas 
representações são construídas discursivamente, em cartas escritas, por meio 

de categorias semânticas como referenciação, predicação, modificação, 
conexão, localização espacial e temporal (p. 5).  

Motivação para 
escri ta da tese 

A escolha desse corpus foi motivada pela relevância histórica, li terária e cultural 
desses textos, assim como pelo interesse de melhor conhecer seus autores, 

personalidades de grande influência para a história da literatura e do folclore 
brasileiro (p. 14).  

Orientador Luis Passeggi  

Dados 
analisados 

O corpus de pesquisa deste trabalho é constituído por um conjunto de 20 cartas 
de Mário de Andrade extraídas do livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: 

cartas, 1924-1944, organizado por Marcos Antônio Martins e Maria Alice 
Tavares (p. 29).  

Questões de 
pesquisa  

Que representações discursivas são construídas para Câmara Cascudo no 
discurso de Mário de Andrade? 

Que operações semânticas são empregadas para construir essas 
representações? 
Que efeitos de sentido são gerados pela relação dessas categorias?  

Que contribuições teóricas e metodológicas essa análise trará para os estudos 
linguísticos do texto? (p. 15).  

Objetivo geral  Objetiva-se, portanto, de forma genérica, analisar a construção de 
representações discursivas de Câmara Cascudo por Mário de Andrade por 

meio dessas categorias (p. 15).  

Objetivos 
específicos 

Interpretar como as representações discursivas focalizadas são construídas por 
meio das categorias semânticas selecionadas e descrever os efeitos de sentido 
gerados pela relação entre essas categorias (p. 15). 

Categorias de 

análise 
utilizadas 

Tematização, referenciação, predicação, aspectualização, localização, conexão, 

relação, isotopia (p. 47).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Andrade (2014) 

 

 Andrade (2014) considera na sua pesquisa para analisar as representações 

discursivas de Câmara Cascudo por Mário de Andrade as operações semânticas 

empregadas nesse processo de construção e reconstrução e os efeitos de sentido 

obtidos no referido processo. Um estudo que põe em evidência a dinamicidade do 

processo de construção e de reconstrução de representações discursivas.  
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f) Análise textual das representações discursivas no discurso político brasileiro: o 

discurso da primeira posse da presidenta Dilma Rousseff (1º/01/2011) (OLIVEIRA, 

2014) 

 

Oliveira (2014) analisa o discurso de posse da primeira mulher a assumir o 

cargo de presidente do Brasil. Propõe, entre outros aspectos, construir e 

implementar a proposta de uma metodologia de análise textual, especialmente das 

representações discursivas, conforme verificamos o detalhamento desse trabalho, 

no Quadro 9 a seguir. 

 

Quadro 9 – Detalhamento da tese de Oliveira (2014) 

 

Autor Anahy Samara Zamblano de Oliveira  

Gênero 
discursivo  

Tese 

Data de defesa 08 de dezembro de 2014 

Título do 
trabalho 

Análise textual das representações discursivas no discurso político brasileiro: o 
discurso da primeira posse da presidenta Dilma Rousseff (1°/01/2011)  

Breve síntese do 

trabalho 

Esta pesquisa descreve a representação discursiva que a presidenta Dilma 

Rousseff faz de si mesma no seu discurso de posse, em 1°/01/2011. Situamos 
nosso trabalho no campo da linguística de texto e, mais especificamente, na 
Análise Textual dos Discursos (ATD) (ADAM, 2011), a qual pode ser 

caracterizada como “uma teoria da produção co(n)textual de sent ido que deve 
fundar-se na análise de textos concretos” (p. 10).  

Motivação  para 
a escrita da tese 

[...] não dispomos de uma apresentação metodológica da ATD que, de forma 
autônoma, independente dos textos analisados, nos indique – e fundamente 

teoricamente – os passos a serem efetivados numa análise textual (p. 19).  
Essa situação se configura, em nosso entender, como uma lacuna que deve 
ser preenchida o quanto antes, dado o desenvolvimento e a projeção da 

abordagem da ATD. Por essa razão, nossa pesquisa pretende contribuir,  
especificamente, para esse aspecto, sistematizando e propondo uma 
metodologia de análise textual, com especial interesse no estudo das 

representações discursiva (p. 19).  

Orientador Luis Passeggi  

Dados 
analisados 

Discurso da primeira posse da presidenta Dilma Rousseff (1º/01/2011).  

Questões de 
pesquisa  

Como se constrói a representação discursiva da presidenta no seu discurso de 
posse? (p. 20).  

Objetivo geral  Descrever e interpretar as operações semânticas de referenciação e 

predicação dessa representação discursiva, com base numa metodologia de 
análise textual (a ser explicitada) (p. 20). 

Objetivos 
específicos 

Descrição e interpretação das formas linguísticas que indicam a referenciação:  
sua distribuição e seus valores semânticos e textuais (cap. 6) (p. 20). 

Descrição e interpretação das formas linguísticas que indicam a predicação:  
sua distribuição e seus valores semânticos e textuais (cap. 6) (p. 20).  
Proposta e implementação de uma metodologia de análise textual e,  

especialmente, de uma metodologia de análise das representações 
discursivas. Essa proposta metodológica, apresentada nos capítulos 4 e 5,  
precede e fundamenta – e também inicia –, no capítulo 5, a parte propriamente 

descritivo-explicativa de nosso trabalho, desenvolvida, por sua vez, no capítulo 
6. (p. 20-21). 

Categorias de referenciação 
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análise 
utilizadas 

predicação (p. 20) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Oliveira (2014) 

 

 O estudo de Oliveira (2014) descreve como o próprio sujeito analisado 

constrói a representação de si no discurso, considerando as especificidades do 

gênero em estudo. Um estudo focado na descrição e na interpretação das formas 

linguísticas que designam o referente e que operacionalizam os processos de ação, 

estado e mudança de estado desse objeto de discurso posto nos dados analisados. 

 

g) Representações discursivas de Lula nas capas das revistas Época e Veja 

(AQUINO, 2015) 

 

A pesquisa de Aquino (2015) se manifesta em textos multimodais. Esse 

autor analisa capas de revistas. Esse estudo torna-se singular entre os pesquisados 

por analisar representações discursivas em textos multimodais, oferecendo valiosas 

contribuições para pesquisas já realizadas e em construção utilizando as 

representações discursivas. Seu detalhamento encontra-se no Quadro 10 a seguir. 

 

Quadro 10 – Detalhamento da tese de Aquino (2015) 
 

Autor Lucélio Dantas de Aquino  

Gênero 
discursivo  

Tese 

Data de defesa 05 de agosto de 2015 

Título do 

trabalho 

Representações discursivas de Lula nas capas das revistas Época e Veja 

Breve síntese do 
trabalho 

Esta tese se propõe a analisar as representações discursivas de Lula nas 
capas das revistas Época e Veja, considerando os elementos verbovisuais que 
constituem o gênero de discurso capa de revista. Nesse sentido, buscamos 

descrever e interpretar as representações discursivas (Rds), tomando como 
fundamentação teórica a Análise Textual dos Discursos – ATD, elaborada por 
Jean-Michel Adam (2011), concentrando nossa atenção no nível semântico do 

texto, isto é, na dimensão que nos permite compreender as Rds vigentes em 
um texto (p. 8).  
Por tais questões, assumimos a proposta de desenvolvimento de uma 

pesquisa que está situada no âmbito geral da Linguística do Texto, tomando 
referência em Marcuschi (2009), Koch (2009), Fávero e Koch (2012), Fávero 
(2012), entre outras. E, mais especificamente, na Análise Textual dos 

Discursos, orientada por Adam (2011) e estudos baseados em suas propostas, 
tais como Rodrigues et al. Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi et al.  
(2010), Ramos (2011), Rodrigues (2012), Oliveira (2013), Queiroz (2013),  

entre outros. Entre os estudos mencionados, a representação discursiva é 
focalizada em diferentes textos verbais: discurso político, Carta-Testamento,  
textos de vestibulandos e pré-vestibulandos, cartas pessoais etc. (p. 20).  

Motivação para Em nosso estudo, ao mesmo tempo que temos a intenção de contribuir para 
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escrita da tese as pesquisas em Análise Textual dos Discursos, buscamos contemplar uma 
questão que não tem sido observada nos trabalhos até então realizados, isto 

é, buscamos apresentar o texto em sua complexidade, considerando os 
elementos verbais e visuais que constituem textos multimodais. Isto é, além de 
considerarmos os elementos linguístico-discursivos (palavras e/ou 

expressões), consideramos as imagens que compõem a capa de revista e, por 
conseguinte, buscamos compreender a contribuição destas para a 
(re)construção das representações discursivas de Lula (p. 20).  

Orientador Luis Passeggi  

Dados 

analisados 

O corpus é constituído por quarenta e uma capas de revistas, sendo 

dezessete da revista Época e vinte e quatro da revista Veja. As capas datam 
da candidatura em que Lula foi eleito o Presidente do Brasil, no ano de 2002,  
ao último ano de mandato após a reeleição em 2006, no ano de 2010, ou seja,  

um período de nove anos (p. 8).  
[...] decidimos por usar as revistas Veja e Época devido ao fato de elas serem 
por nós estudadas desde a elaboração de nossa dissertação de mestrado, em 

que analisamos mecanismos verbovisuais de interação no gênero editorial.  
Além disso, esses dois veículos de informação semanal são os mais vendidos 
no Brasil, revelando sua importância no contexto do jornalismo de revista 

brasileiro (p. 19).  
Nessa perspectiva, o corpus de estudo de nossa pesquisa passou a contar 
com um total de 41 (quarenta e um) exemplares do gênero de discurso capa 

de revista (p. 85).  

Questões de 
pesquisa  

Que representações discursivas de Lula são construídas pelas revistas Época 
e Veja no gênero de discurso capa de revista?  
Como as imagens contidas nas capas de revista corroboram para a análise e 

construção das representações discursi vas de Lula?  
Quais as diferenças ou semelhanças entre os recursos verbovisuais utilizadas 
para construir as representações discursivas de Lula nas capas das revistas  

Época e Veja? (p. 20).  

Objetivo geral  Analisar as representações discursivas do tema Lula nas capas das revistas  
Época e Veja, considerando os elementos verbovisuais que constituem o 
referido gênero de discurso (p. 21).  

Objetivos 

específicos 

a) descrever e interpretar os recursos verbovisuais que são utilizados pelas  

revistas Época e Veja para construir as representações discursivas de Lula no 
gênero de discurso capa de revista;  
b) compreender o papel das imagens presentes nas capas das revistas Época 

e Veja e a sua contribuição para a construção das representações discursivas 
do tema tratado; e 
c) comparar os recursos verbovisuais utilizados pelas revistas Época e Veja 

para a construção das representações discursivas de Lula (p. 21).  

Categorias de 
análise 
utilizadas 

Referenciação, predicação, modificação, relação e localização espacial e 
temporal (p. 66).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Aquino (2015) 

 

 No sentido amplo, Aquino (2015) estuda como veículos de comunicação de 

circulação nacional perspectivam uma figura pública como o ex-presidente do Brasil 

Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo uso de recursos que envolvem texto e imagem. 

Além disso, descreve e interpreta os recursos verbovisuais utilizados pelas revistas 

e compara esses recursos em cada uma das mídias impressas em estudo.  
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h) Representações discursivas sobre Lampião e seu bando em notícias de jornais 

mossoroenses (1927): “o mais audaz e miserável de todos os bandidos” e o seu 

“grupo de asseclas” (SILVA, 2015) 

 

Silva (2015) realiza as análises de sua pesquisa em textos de jornais do 

século XX criados e difundidos no estado do Rio Grande do Norte. Esse estudo 

conecta-se a outro já desenvolvido no âmbito da representação discursiva e do 

domínio discursivo jornalístico, cujo objeto de análise também foi um jornal criado e 

difundido no estado do Rio Grande do Norte no século XX, já analisado nesta seção. 

Para a análise das representações discursivas, Silva (2015) focaliza as notícias. A 

pesquisa de Silva (2015) está detalhada no Quadro 11 a seguir. 

 

Quadro 11 – Detalhamento da tese de Silva (2015) 

 
Autor Ananias Agostinho da Silva  

Gênero 

discursivo  

Tese 

Data de defesa 2015 

Título do 
trabalho 

Representações discursivas sobre Lampião e seu bando em notícias de jornais 
mossoroenses (1927): “O mais audaz e miserável de todos os bandidos” e o seu 
“grupo de asseclas” 

Breve síntese 

do trabalho 

Nesta tese de doutoramento, analisamos, descrevemos e interpretamos as 

representações discursivas de Lampião e seu bando de cangaceiros em 
notícias de jornais mossoroenses publicados na década de vinte (1927) do 
século passado, quando da invasão do bando à cidade de Mossoró, em treze de 

junho daquele mesmo ano. Essas representações foram analisadas tendo por 
base um conjunto de operações semânticas de construção de representações 
discursivas, conceituadas a partir dos trabalhos de Adam (2011), Grize (1990),  

Neves (2006), Castilho (2010) e Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010):  
referenciação, predicação, modificação, localização espacial e temporal,  
conexão e analogia (p. 179).  

Motivação  Essa investigação se situa nesse panorama de pesquisas com foco na análise 

semântica de textos concretos e na noção de representação discursiva. Está 
diretamente vinculada ao Grupo de Pesquisa em Análise Textual das 
Representações Discursivas (ATD-RD): conceptualizações, narrativas, 

emoções, mais especificamente à linha de pesquisa “Análise textual do discurso 
jornalístico”. A vinculação de nossa pesquisa a esse grupo não se dá 
simplesmente pelo fato de sermos membros e pesquisadores deste, mas, 

principalmente, pela aproximação entre os objetivos propostos nessa tese e os 
objetivos das investigações desenvolvidas no âmbito do grupo, que, de modo 
geral, procuram descrever e interpretar no discurso jornalístico, nos seus 

diferentes gêneros e suportes, a construção das representações discursivas dos 
enunciadores, dos coenunciadores e dos temas tratados (p. 19-20). 

Orientador Luis Passeggi  

Dados 
analisados 

O corpus dessa pesquisa é composto por três not ícias publicadas na década de 
vinte do século passado nos jornais O Mossoroense, Correio do Povo e O 

Nordeste, e reconstituídas por meio de coleta realizada nos arquivos do Museu 
Municipal Lauro da Escócia, do Memorial da Resistência de Mossoró, ambos 
localizados em Mossoró, e na coletânea de not ícias de jornais Lampião em 

Mossoró, do historiador norte-rio-grandense Raimundo Nonato (p. 11). 
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Questões de 
pesquisa  

Como se efetiva o processo de construção de representações discursivas sobre 
Lampião e seu bando de cangaceiros em not ícias de jornais mossoroenses 

sobre o assalto do bando à cidade de Mossoró? (p. 20).  

Objetivo geral  Investigar a construção de representações discursivas de Lampião e seu bando 
de cangaceiros em not ícias publicadas em jornais mossoroenses publicados na 
década de vinte do século passado, de quando da invasão do bando à cidade 

de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte (p. 20).  

Objetivos 
específicos 

Identificar e mapear os mecanismos linguístico-textuais responsáveis pela 
construção de representações discursivas de Lampião e seu bando de 
cangaceiros, observando a recorrência desses mecanismos no corpus 

analisado;  
Descrever, analisar e interpretar o processo de construção de representações 
discursivas de Lampião e seu bando de cangaceiros e os efeitos de sentido que 

elas produzem nas not ícias analisadas, considerando as especificidades do 
gênero.  
Apresentar contribuições teóricas e metodológicas para os estudos e as 

pesquisas que tematizam questões relacionadas à construção de 
representações discursivas dos temas ou assuntos tratados, especialmente em 
gêneros jornalísticos, bem como para os estudos linguísticos e discursivos dos 

textos (p. 20).  

Categorias de 
análise 
utilizadas 

Referenciação, predicação, modificação, localização espacial e temporal,  
conexão e analogia (p. 27).  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Silva (2015) 

 

Silva (2015) ancora seu estudo na análise de representações discursivas em 

notícias de jornal a partir de operações semânticas de construção de representações 

discursivas. Sua pesquisa, além de mapear os mecanismos linguísticos 

responsáveis pela construção de representações discursivas no texto, almeja 

apresentar contribuições teóricas e metodológicas no que tange aos estudos da 

noção de representação discursiva.  

 

i) Representação discursiva de Nordeste nas cartas trocadas entre Câmara Cascudo 

e Mário de Andrade (NÓBREGA, 2016) 

 

A pesquisa de Nóbrega (2016) coaduna-se com a de Andrade (2014), já 

analisada nesta seção, no que diz respeito, entre outras perspectivas, aos dados 

analisados. Ambas trabalharam com cartas trocadas entre Mário de Andrade e 

Câmara Cascudo. A pesquisa de Nóbrega (2016) encontra-se sintetizada no Quadro 

12 a seguir. 
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Quadro 12 – Detalhamento da tese de Nóbrega (2016) 

 

Autor Cristiane Maria Praxedes de Souza Nóbrega  

Gênero discursivo  Tese  

Data de defesa 19 de fevereiro de 2016 

Título do trabalho Representações discursivas de Nordeste nas cartas trocadas entre 
Câmara Cascudo e Mário de Andrade 

Breve síntese do 
trabalho 

Com o objetivo de investigar e analisar como foi construída a 
representação discursiva de Nordeste no discurso desses missivistas, 

procedeu-se, na correspondência em questão, a um levantamento de 
enunciados que contêm termos diretamente ligados a essa representação 
(“Nordeste”,  “Norte” – que à época ainda incluía ou se confundia com o 

Nordeste) e palavras do mesmo campo semântico-nocional, como 
“Sertão” (p. 8).  
Propõe-se, nesta investigação, t rabalhar o nível semântico do texto 

mediante a noção de Representação discursiva (Rd) – abordada nos 
termos da noção de esquematização de Grize – e de outras noções 
correlatas, tais como: correferência, anáfora, isotopia e colocação, 

propostas por Adam (2008a, 2011a). Para tanto, o estudo se fundamentou 
nas operações que a ATD define para o período sequência descritiva, a 
saber: tematização, aspectualização e relação (ADAM, 2011, p. 215-224), 

mas que podem ser adotadas em outras formas sequenciais sem que 
causem prejuízo aos propósitos deste estudo. A essas categorias, juntam-
se ainda à proposta de Rodrigues, Passeggi; Silva Neto (2010), que 

complementa a abordagem da ATD com categorias  propostas por Grize 
(1990, 1996 apud RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO,  2010, p. 
174): predicação, localização espacial e temporal, que serão detalhadas 

nos tópicos seguintes (p. 34).  

Motivação A questão da identidade nacional/ regional sempre foi uma temática que 
me fascinou desde a graduação em Letras, durante o período de 1993 a 
1996, quando investigávamos, pela literatura, os elementos const rutores 

do nosso instinto de nacionalidade. Nessa época, o professor Dr. Antônio 
Fernandes de Medeiros Júnior (UFRN) foi quem me apontou essa 
perspectiva, que, no decorrer dos anos, vem se transformando em 

significativo objeto de estudo (p. 14).  
Motivados em apresentar um estudo com corpus pouco explorado e de 
importância indiscutível no cenário local e nacional, pelo salutar debate 

sobre variados aspectos da cultura brasileira – como é o que se constata 
nas cartas em estudo – e também instigados em verificar a aplicabilidade 
da teoria da Rd de Adam, no intuito de buscar realizar mais análises 

empíricas de modo a observar como se constituem e se configuram as 
categorias de análises das Rds para a construção co(n)textual do sentido, 
decidiu-se pela realização desta pesquisa, que foi orientada pelas 

questões e objetivos já explicitados na Int rodução (p. 98).  

Orientador Luis Passeggi  

Dados analisados O corpus da pesquisa se constitui de sequências temáticas extraídas das 
159 cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade (p. 47).  

Questões de 
pesquisa  

Como se constrói a representação discursiva de Nordeste nas cartas de 
Câmara Cascudo e Mário de Andrade? 

Que categorias semânticas estabelecem a construção das representações 
discursivas (Rds) de Nordeste nas correspondências entre Câmara 
Cascudo e Mário de Andrade? 

Que outras representações discursivas se conectam à construção da 
representação discursiva de Nordeste? 
Que contribuições este estudo trará para os estudos linguísticos do texto 

que focam o nível semântico tendo como cerne o estudo das 
representações discursivas? (p. 18).  

Objetivo geral  Investigar como se constrói a Representação Discursiva de Nordeste nas 
missivas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade, com base na Análise 

Textual dos Discursos (p. 18).  
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Objetivos 
específicos 

Identificar e descrever como as categorias semânticas constroem a 
representação discursiva de Nordeste nas cartas de Câmara Cascudo e 

Mário de Andrade.  
Analisar e interpretar os efeitos de sentidos produzidos por essas 
categorias na construção da representação discursiva de Nordeste.  

Identificar, analisar e interpretar outras representações discursivas que 
contribuem para a construção da representação discursiva de Nordeste.  
Relatar as contribuições desta pesquisa para os estudos da 

representação discursiva (p. 19).  

Categorias de 
análise utilizadas 

Tematização, aspectuaização, relação, predicação 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Nóbrega (2016) 

 

Nóbrega (2016) objetiva com seu estudo analisar como o Nordeste foi 

perspectivado nas cartas trocadas entre escritores, cujas regionalidades eram 

distintas. Parte da questão que investiga quais categorias semânticas estabelecem a 

construção dessas representações e analisa e interpreta os efeitos de sentidos 

produzidos por essas categorias. Um trabalho que visa, ainda, relatar contribuições 

para o estudo das representações discursivas.  

 

j) Representações discursivas de vítima e agressor em textos de inquéritos policiais 

(SANTOS, 2016) 

 

A pesquisa de Santos (2016) tem como objeto de investigação as 

representações discursivas de vítima e de agressor em textos de inquéritos policiais. 

Acrescenta aos estudos das representações discursivas conforme os postulados da 

Análise Textual dos Discursos a perspectiva da orientação argumentativa. A tese 

encontra-se detalhada no Quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13 – Detalhamento da tese de Santos (2016) 
 

Autor Maria de Fátima Silva dos Santos 

Gênero 

discursivo  

Tese  

Data de 
defesa 

23 de agosto de 2016 

Título do 
trabalho 

Representações discursivas de vítima e agressor em textos de inquéritos policiais  
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Breve síntese 
do trabalho 

Esta pesquisa tem como objeto de investigação as representações discursivas de 
vítima e de agressor em textos de inquéritos policiais. Concentra -se no campo da 

linguística do texto e da linguística da enunciação, vinculando -se aos trabalhos 
desenvolvidos no grupo de pesquisa “Análise Textual dos Discursos Jurídico,  
Político e em Educação” (Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq), e adota a 

perspectiva da Análise Textual dos Discursos, conforme proposta por Adam (2011).  
Nesse enfoque, a semântica constitui um nível (ou plano) da análise textual dos 
discursos, que se articula com outros níveis (ou planos), como o sequencial-

composicional, o enunciativo, o dos atos de discurso e o da orientação 
argumentativa (p. 15) 

Motivação 
para escrita 

da tese 

O que motivou a escolha do corpus e, mais precisamente, do objeto de estudo, a 
representação discursiva, foi inserir a pesquisa nos trabalhos desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa “Análise Textual dos Discursos Jurídico, político e em 
Educação”, do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além disso, sinto-me 

motivada, enquanto professora de Língua Portuguesa, a estudar o fenômeno da 
representação discursiva em textos de inquéritos policiais, como também, verificar o 
estabelecimento dos textos nesse documento que,  por ser sigiloso e de difícil  

acesso, tem um espaço bastante delimitado de circulação. Por esse motivo, o 
inquérito policial tem sido pouco explorado em pesquisas que abordam questões de 
texto e de discurso (p. 17-18). 

Orientador João Gomes da Silva Neto 

Dados 

analisados 

Nove inquéritos policiais, relacionados a crimes de violência doméstica praticados 

contra a mulher (p. 15).  

Questões de 
pesquisa  

a) quais as representações discursivas de vítima e de agressor em textos de 
inquéritos policiais?  
b) que recursos linguísticos os enunciadores [a própria vítima, os acusados, as 

testemunhas, o escrivão, o delegado] utilizam para construir as representações 
discursivas de vítima e de agressor, com vista a orientar argumentativamente o seu 
discurso?  

c) quais as funções dessas representações para a construção dos sentidos nos 
textos analisados? (p. 17). 

Objetivo geral  Investigar a composição das representações discursivas de vítima e de agressor 
em inquéritos policiais (p. 7).  

Objetivos 

específicos 

a) analisar a construção das representações discursivas de vítima e de agressor em 

textos de inquéritos policiais.  
b) investigar os recursos linguísticos que o enunciador utiliza para construir as  
representações discursivas de vítima e de agressor em textos de inquéritos  

policiais, considerando o direcionamento argumentativo que ele deseja imprimir em 
seu discurso de defesa e ou de acusação.  
c) descrever as funções dessas representações para a construção dos sentidos nos 

textos dos inquéritos analisados (p. 17).  

Categorias de 
análise 
utilizadas 

Referenciação, predicação, modificação, localização, conexão, analogias.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Santos (2016) 

 

 Santos (2016) concentra teoricamente seu estudo na Linguística do Texto e 

na Linguística da Enunciação para analisar as representações discursivas em textos 

de inquéritos policiais. Discute quais recursos linguísticos os enunciadores fazem 

uso para construir as representações discursivas de vítima e de agressor, com o 

objetivo de orientar argumentativamente o seu discurso. Além disso, focaliza as 
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funções dessas representações para a construção dos sentidos nos textos 

analisados. 

Conforme consta dos 23 estudos citados, foram pesquisadas diferentes 

representações discursivas, como, por exemplo, das expressões linguísticas Ficar e 

Namorar; da figura feminina; de personalidades da política brasileira, como a ex-

presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o ex-senador Antônio Carlos 

Magalhães; figuras da história nordestina, como Lampião; personalidades da 

literatura, como Mário de Andrade e do folclore brasileiro, como Câmara Cascudo.  

Essas representações discursivas foram analisadas em textos diferentes. 

Textos de vestibulandos e pré-vestibulandos; textos de jornais produzidos e que 

circularam no estado do Rio Grande do Norte no século XX; discurso político; 

discurso jurídico; cartas, e, também, em textos multimodais, como capas de revistas, 

constituindo um conjunto capaz de oportunizar a construção e a análise de 

diferentes representações discursivas em distintos universos textuais.  

Assim, de forma mais específica, como essas pesquisas trabalharam a 

noção de representação discursiva é o foco da discussão a seguir. 

 

3.1.3 A noção de representação discursiva em estudos publicados 

 

Pesquisas que abordam as representações discursivas como 

fundamentação teórica, conforme o modelo de análise perspectivado por Adam 

(2011), e que também estabelecem relações com esta tese, têm contribuído com a 

construção e o aprofundamento da noção de representação discursiva no contexto 

das pesquisas acadêmicas. Focalizamos, doravante, como esses trabalhos versam 

sobre o conceito de representação discursiva, ilustrando o tratamento dado a esse 

conceito com excertos textuais desses estudos, os quais estão expostos na 

discussão a seguir. 

 Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010)18 interpretam a representação 

discursiva como fazendo parte do conjunto de categorias da proposta da Análise 

Textual dos Discursos, mais vinculadas à semântica. Para os autores, a partir dos 

postulados de Adam (2011), toda proposição constitui uma representação discursiva 

mínima. Acrescentam que a dimensão referencial da proposição apresenta certa 
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 Título do trabalho: “‘Voltarei. O povo me absolverá...’: a construção de um discurso político de 

renúncia” 
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“imagem”, do referente discursivo e que uma representação discursiva é 

habitualmente composta por um conjunto – uma rede – de proposições e uma rede 

lexical. Vejamos excertos textuais a seguir.  

 
a) A noção de representação discursiva – juntamente com as de 
correferência, anáfora, isotopia e colocação (cf. ADAM, 2008, cap. 3) – faz  
parte do conjunto de categorias da ATD mais diretamente vinculadas à 

semântica (RODRIGUES; PASSEGGI, SILVA NETO, 2010, p. 173).  
b) [...] toda proposição, na condição de “microuniverso semântico”, constitui 
uma representação discursiva mínima. A dimensão referencial da 

proposição apresenta uma certa “imagem” do(s) referente(s) discursivo(s),  
posto que cada expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente de 
uma certa maneira (RODRIGUES; PASSEGGI, SILVA NETO, 2010, p. 173).  

c) [...] ainda que uma proposição expresse uma representação discursiva 
mínima, observamos que, quando se trata do funcionamento textual t ípico,  
uma representação discursiva é habitualmente composta por um conjunto – 

uma rede – de proposições e uma rede lexical (RODRIGUES; PASSEGGI,  
SILVA NETO, 2010, p. 173-174).  

 

Nóbrega e Andrade (2011)19 afirmam que essa noção – juntamente com as 

noções de correferência, anáfora, isotopia e colocação – constituirá o conjunto de 

categorias semânticas da Análise Textual dos Discursos utilizadas na análise da 

construção de sentidos em textos concretos. Segundo Nóbrega e Andrade (2011), a 

representação discursiva é construída no e pelo discurso. É o interpretante que 

constrói a representação discursiva a partir dos enunciados propostos, em função de 

suas próprias finalidades e de suas representações psicossociais da situação, do 

enunciador e do mundo do texto. Além disso, as autoras acrescentam que mesmo 

não sendo apresentadas de forma explícita quais são as categorias de análise das 

representações discursivas, elas aproximam o estudo da proposta de Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010) que propõem, com base nas operações que a A nálise 

Textual dos Discursos define para o período/sequência descritiva, as seguintes 

operações de textualização: tematização, reinterpretada como um caso específico 

de referência/referenciação; aspectualização e relação. Além dessas, também os 

procedimentos de predicação e localização espacial e temporal – com base nas 

operações lógico-discursivas de Grize e sua noção de esquematização. 

Observemos excerto textual a seguir. 

 

a) Todo texto apresenta, com maior ou menor explicitação, uma 
representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos 
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 Título do t rabalho : “Representações discursivas em cartas pessoais: o Nordeste na 

correspondência de Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1924 -1944)” 
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temas ou assuntos que são tratados”. Essa construção resulta de atividades 

de referenciação concretizadas linguisticamente na tessitura de um texto.  
Isso remete ao entendimento de que a construção do sentido nasce de um 
acordo entre os participantes de um discurso que negociam dentro do seu 

conjunto de crenças o como pretendem referir-se às entidades que estão no 
mundo, assim os objetos aos quais se fazem referência em um dado 
discurso não são objetos do mundo real, são entidades oriundas de uma 

construção mental, isto é, são objetos-do-discurso (cf. MARCUSCHI, 2005).  
Entretanto, esses objetos são instituídos textualmente numa proposição 
enunciada, portanto é nela que se estabelece a representação discursiva  

(NÓBREGA; ANDRADE, 2011, sp) 

 

Rodrigues et al. (2012)20 conjecturam, no estudo, que a representação 

discursiva é uma noção ainda pouco desenvolvida. Mencionam que falta, por 

exemplo, a categoria de análise das representações discursivas denominada 

predicação. Discorrem sob a perspectiva de que as operações de construção 

identificadas para o período descritivo/sequência descritiva, propostas por Adam 

(2011), podem, sem mais implicações, ser interpretadas como operações de 

construção das representações discursivas. O exposto se confirma no excerto a 

seguir. 

 

a) Na análise textual dos discursos, a noção de representação discursiva,  
ainda que claramente colocada e reconhecida na economia geral das 

categorias textuais, encontra-se relativamente pouco desenvolvida e 
incompleta – está ausente, por exemplo, a predicação – (ADAM, 2011a, p.  
84-90). Por outro lado, as operações de construção identificadas para o 

período descritivo/sequência descritiva (ADAM, 2011, p.171-178) podem ser 
interpretadas como operações de construção das representações 
discursivas. Com efeito, constata-se que essas operações são transversais  

a todos os tipos de sequência (i.é, quanto ao seu conteúdo 
referencial/descritivo). Trata-se de procedimentos de textualização gerais e 
elementares que estão na base da construção de todo texto. Elas são 

interpretadas semanticamente e complementadas pelas contribuições de 
Grize sobre as operações lógico-discursivas (GRIZE, 1990, 1996), as quais  
são, de fato, operações de textualização (RODRIGUES et al., 2012, p. 291).  

 

Passeggi (2012a)21 apresenta um estudo linguístico ancorado na dimensão 

semântica do texto, o que o autor interpreta como um caso de representação 

discursiva. Ademais, focaliza os procedimentos de construção de sentido do texto, 

conforme expõe no excerto textual a seguir. 

 

                                                                 
20

 Título do trabalho: “A Carta-Testamento de Getúlio Vargas (1882-1954): genericidade e 
organização textual no discurso político”  
21

 Título do trabalho: “A conceptualização do Sertão nas cartas de Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade (1924-1944): um estudo de semântica cognitiva”  
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a) Nosso estudo linguístico, baseado numa abordagem de semântica 

cognitiva confirmará, efetivamente, essa percepção e proporá ainda outras.  
Mas o interesse aqui consistirá, sobretudo, em analisar os procedimentos 
de construção de sentido que possibilitem essas interpretações  

(PASSEGGI, 2012a, p. 295).  

 

Passeggi (2012b)22 considera que são as representações discursivas, de 

natureza linguística, que se manifestam nos e pelos textos. Ao aprofundar a 

discussão sobre essa noção, parte do postulado da “representação” (GRIZE, 1990, 

1996), conforme exposto a seguir. 

 

a) No que se refere às representações discursivas, admitiremos 
provisoriamente que elas são de natureza linguística, manifestadas 
nos/pelos texto (PASSEGGI, 2012b, p. 232).  
b) Nosso ponto de partida é o “postulado de representação” de J.-B. Grize 
(1990, 1996) segundo o qual as atividades discursivas dos sujeitos são 
orientadas por um conjunto completo de representações: dos temas 

tratados, da situação de discurso e dos interlocutores.  Assim, todo texto 
constrói, de forma mais ou menos explícita e detalhada, uma representação 
discursiva do seu enunciador, do seu interlocutor e dos temas tratados,  

assim como da própria situação de discurso (PASSEGGI, 2012b, p. 233).  

 

 Oliveira e Passeggi (2013)23 articulam a noção de representação discursiva 

como as imagens que o texto projeta, ou seja, designam como representações ou 

imagens construídas pela linguagem. Essa perspectiva é levada para elaboração de 

uma proposta de análise de textos com base na noção de representação discursiva, 

conforme se observa no excerto textual a seguir.  

 

a) De todo modo, representações e imagens, construídas pela linguagem, 
têm força e poder indubitáveis para transformar situações imaginadas,  

assim como “crenças, valores, atitudes e ações do público, em reais”. Por 
isso mesmo, elas devem ser examinadas e compreendidas criticamente 
(OLIVEIRA E PASSEGGI, 2013). 

 

Silva (2013)24 articula a noção de representação discursiva como principal 

categoria de análise do nível semântico do texto, conforme Adam (2011). Tal 

perspectiva diz respeito à construção de “imagens” para um objeto de discurso. Esse 

posicionamento articula-se ao exposto por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), 

ao afirmarem, também, considerando os postulados da Análise Textual dos 
                                                                 

22
 Título do trabalho: “As Representações discursivas na pesquisa autobiográfica: uma metodologia 

de análise semântica” 
23

 Título do trabalho : “Representações discurs ivas e discurso político: análise de um pronunciamento 
de campanha da 1ª presidenta do Brasil”  
24

 Título do trabalho: “Análise textual de discursos sobre Lampião e seu bando de cangaceiros: 

continuidade textual e construção de representações discursivas”  
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Discursos, que a dimensão referencial da proposição apresenta certa “imagem” do 

referente discursivo. Silva (2013) corrobora Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) 

na perspectiva de que todo texto constrói representações. Vejamos excertos a 

seguir.  

 

a) A noção de representação discursiva compreende principal categoria de 
análise do nível semântico do texto na proposta de Adam (2011a [2008a]) – 

ainda que relativamente pouco desenvolvida. De modo geral, diz respeito à 
construção de imagens para um objeto de discurso a partir das escolhas 
lexicais mobilizadas na construção de um enunciado (SILVA, 2013, p. 66).  

b) Queiroz (2013) defende que a representação discursiva se constrói e é 
construída a partir de um enunciado mínimo proposicional, cuja estrutura 
pode ser composta desde um sintagma nominal e de um sintagma verbal 

até um grande bloco de microunidades representacionais, formado por 
períodos, parágrafos e sequências (SILVA, 2013, p. 66).  
c) As representações discursivas de um texto podem ser visualizadas  e 

analisadas a partir de um conjunto de operações semânticas de análise:  
referenciação, predicação, modificação, localização, conexão e analogia.  
Estas operações, mesmo que inicialmente identificadas para a sequência 

descritiva, podem ser interpretadas como operações de construção de 
representações discursivas comuns a todos os tipos de sequência, porque 
são “semânticas, nocionais, interpretadas numa perspectiva textual. [...]. 

Tratam-se de procedimentos de textualização gerais e elementares que 
estão na base da construção de todo texto” (RODRIGUES et al., 2012,  p.  
301) (SILVA, 2013, p. 66).  

 

 Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014)25 caracterizam a representação 

discursiva como a noção central da dimensão semântica do texto, mesmo 

considerando que existam outros funcionamentos semânticos. Supõem que todo 

texto constrói, de forma mais ou menos explícita, “imagens”, “representações”. O 

exposto se confirma nos excertos textuais a seguir.  

 

a) Na análise textual dos discursos, a representação discursiva aparece 
como a noção central da dimensão semântica do texto – embora haja outros  

funcionamentos semânticos, identificados como tais, entre eles, as  
correferências, as anáforas e as isotopias (cf. ADAM, [2008]2011, p. 131-
145) (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2014, p. 250).   
b) Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade 
discursiva de referência constrói, semanticamente, uma represe ntação, um 
objeto de discurso comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta -

se, minimamente, como um tema ou objeto de discurso posto e o 
desenvolvimento de uma predicação a seu respeito (ADAM, 2011, p. 113 
apud RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2014, p. 250).  

c) Por outro lado, a noção de representação discursiva supõe que todo texto 
constrói, de forma mais ou menos explícita, “imagens” – i.é, representações 
– do seu enunciador ou dos seus enunciadores, do seu destinatário ou dos 
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 Título do trabalho:  “Planos de texto e representações discursivas: a seção de abertura em processo-

crime” 
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seus destinatários, assim como dos temas tratados (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2014, p. 250).  

 

Santos e Silva Neto (2014)26 tratam as representações discursivas como 

sendo responsáveis pela união, descrição e caracterização de elementos 

imprescindíveis na construção textual. Os autores compreendem-nas como as 

“imagens” que o texto constrói e consideram que uma representação semântica do 

discurso constrói-se, mesmo que de forma mínima, a partir de um tema ou de um 

objeto de discurso posto e do desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A 

fundamentação teórica está focada nos postulados de Adam (2011) e Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010). Observemos os excertos textuais a seguir.  

 

a) A representação discursiva é responsável pela união, descrição e 

caracterização de elementos imprescindíveis no constructo textual, ou seja,  
o locutor/enunciador, o interlocutor/ouvinte-leitor e os  temas t ratados, num 
contexto concreto de uso da linguagem (cf. ADAM, 2011) (SANTOS; SILVA 

NETO, 2014, p. 77).  
b) Para Adam (2011, p. 113), “[t]oda proposição enunciada possui um valor 
descritivo. A atividade discursiva de referência constrói, semanticamente,  

uma representação, um objeto de discurso comunicável”. Em outras  
palavras, uma representação semântica do discurso constrói -se,  
minimamente, a partir de “[...] um tema ou objeto de discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais simples é 
a estrutura que associa um sintagma nominal a um sintagma verbal”.  
Semanticamente, uma proposição pode, também, reduzir-se a um nome e a 

um adjetivo (SANTOS; SILVA NETO, 2014, p. 80).  
c) A esse respeito, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173), em 
consonância com Adam (2011), observam que “[...] toda proposição, na 

condição de ‘microuniverso semântico’, constitui uma representação 
discursiva mínima”. Nessa perspectiva, segundo esses autores, “A 
dimensão referencial da proposição apresenta uma certa ‘imagem’ do(s) 

referente(s) discursivo(s), posto que cada expressão utilizada categoriza ou 
perspectiva o referente de uma certa maneira” (SANTOS; SILVA NETO, 
2014, p. 80-81).  

d) Adam (2011b) aproxima a noção de representação discursiva daquilo 
que Grize (1996) designa como imagem do locutor no modelo que ele 
propõe de esquematização: “O conceito -chave da lógica natural [...] é o de 

esquematização, portanto, de representação discursiva” (SANTOS; SILVA 
NETO, 2014, p. 81). 

 

Nóbrega e Passeggi (2015)27 partem do entendimento de que as 

representações discursivas materializam-se na proposição enunciada e que a 

proposição apresenta uma forma específica de estruturação linguística, a saber: um 
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 Título do trabalho:  “As representações discursivas de vítima na construção dos sentidos em textos 
de inquéritos policiais”  
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 Título do trabalho: “O discurso dos “intérpretes do Brasil intérpretes do Nordeste”: o Nordeste na 

correspondência de Luís da Câmara Cascudo – Mário de Andrade (1924-1944)” 
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sintagma nominal associado a um sintagma verbal ou, um nome ligado a um 

adjetivo, conforme excerto textual a seguir.  

 

a) Situada no nível semântico, a representação discursiva se concretiza na 

proposição-enunciada sendo construída por meio de uma atividade 
discursiva de referência e estruturada linguisticamente por meio de um 
sintagma nominal associado a um sintagma verbal ou, simplesmente, por 

um nome ligado a um adjetivo (ADAM, 2011a, p. 113-114 apud NÓBREGA; 
PASSEGGI, 2015).  

 

Rodrigues e Passeggi (2016, p. 269)28 consideram, no citado trabalho, que as 

vozes do texto, bem como a argumentação, fazem parte do processo de construção 

de uma representação discursiva. “As diferentes vozes do texto, os conteúdos que 

elas propõem e uma argumentação baseada no ‘discurso emocionado’ constroem 

uma representação [...]”. 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2016)29 interpretam as representações 

discursivas como uma das partes do núcleo constitutivo da responsabilidade 

enunciativa, aproximando o ponto de vista da representação discursiva, conforme 

observamos nos excertos textuais a seguir. 

 

a) A responsabilidade enunciativa, de acordo com Adam e Lugrin (2006, p.  
1), é uma noção ética e jurídica que, se redefinida enunciativamente, pode 
ser linguisticamente abordada a partir de seu núcleo constitutivo: (a) a  

construção de uma representação discursiva (doravante Rd), (b) a 
assunção da responsabilidade enunciativa dessa Rd ou ponto de vista 
(doravante PdV) e (c) o valor ilocutório dos atos de discurso, inseparável da 

orientação argumentativa dos enunciados (RODRIGUES; PASSEGGI;  
SILVA NETO, 2016, p. 101).  
b) O ponto de vista (PdV) é considerado por Adam e Lugrin (2006, p. 1) 

como a representação discursiva. Optamos por usar a expressão ponto de 
vista e grafá-la como o faz Rabatel (2008), em seus trabalhos, a saber: PDV 
(RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2016, p. 104). 

 

 Passeggi (2016)30 desenvolve a noção de representação discursiva dentro da 

discussão que caracteriza sucintamente os diferentes módulos que comporiam uma 

eventual Linguística Textual dos Discursos, como a noção principal do módulo 

semântico. Nesse âmbito, toma em consideração Adam (2011), que, por sua vez, 
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 Título do trabalho: “‘Tentaram colocar medo no povo’: vozes, emoções e representações num texto 
jornalístico” 
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 Título do trabalho: “‘Saio da vida para entrar na história’ – pontos de vista, responsabilidade 
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define a representação discursiva como ato de referência, conteúdo proposicional, 

valor descritivo da proposição.  

Nesse contexto, cita também Grize (1990, 1996), cujas análises consideram 

as representações discursivas como as representações linguísticas, no texto, do 

locutor, do alocutário, dos participantes, dos eventos e dos temas tratados. Propõe 

para as operações de construção das representações discursivas um 

aprofundamento, a partir do entendimento dessas operações como operações de 

textualização das representações discursivas. Essas operações de textualização 

seriam completadas por uma análise dos papéis semânticos dos enunciadores 

(agente, paciente, beneficiário etc.). Vejamos excertos textuais a seguir.  

 

a) O módulo semântico tem como noção principal a Representação 

Discursiva, interpretada por Adam (2011, p. 108-114) como ato de 
referência, conteúdo proposicional, valor descritivo da proposição.  
b) Estranhamente, apesar de a Representação Discursiva ser a noção 

central da dimensão semântica do texto, noção esta diretamente baseada 
no  conceito de “esquematização” de J. -B. Grize, ela foi progressivamente 
desaparecendo da Linguística Textual de J.-M. Adam, ao ponto de se tornar 

praticamente uma nota de rodapé (ADAM, 2011a, p. 110, nota 20),  
remetendo ao capítulo 4, da edição de 1999, o qual desapareceu nas 
edições posteriores da obra (PASSEGGI, 2016, p. 2878).  

c) Entendemos ser necessário recuperar e atualizar essa noção semântica 
e, para tanto,  retomamos as análises de Grize (1990, 1996),  
reinterpretando-as como as representações linguísticas, no texto, do locutor,  

do alocutário, dos participantes, dos eventos e dos temas tratados, no 
sentido amplo. São as “imagens” ou “figuras” dessas entidades e eventos 
construídos linguisticamente (PASSEGGI, 2016, p. 2878).  

d) Para definir as operações de textualização dessas representações 
discursivas recorremos às operações lógico-discursivas de Grize (1990,  
1996), completadas por trabalhos de semântica onomasiológica e de 

semântica gramatical. Utilizamos, ainda as operações identificadas por 
Adam (2011, p. 216-225) para a sequência descritiva, na medida em que a 
representação discursiva tem também um valor descritivo  (PASSEGGI,  

2016, p. 2878).  
e) Excluímos das Circunstâncias, os aspectos temporais e espaciais,  
considerados como Localizações (ver a seguir). Localização espacial e 

temporal: operação de construção de  pontos de referência espaciais  
(localização espacial) e de pontos de referência temporais (localização 
temporal) (PASSEGGI, 2016, p. 2879).  

 

 Ramos (2011)31 define as representações discursivas como uma atividade de 

esquematização que engloba tanto o processo quanto o resultado, considera que a 

representação discursiva expressa a imagem que o locutor tem de si mesmo no 

discurso, conforme exposto a seguir. 
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a) A representação é, conforme Ferrarezi -JR (2008), a principal função das 
línguas naturais, pois é at ravés da representação que a língua permite a 

interação social (RAMOS, 2011, p. 38).  
b) Neste trabalho, situa-se a representação no contexto da Linguística 
Textual, mais particularmente no da Análise Textual dos Discursos,  

inscrevendo-a nas práticas discursivas, por entender que ela se constrói por 
meio da interação entre três elementos: o discurso, os sujeitos e o 
co(n)texto (RAMOS, 2011, p. 38).  
c) Adam (2006, p. 96), ao retomar Grize, concebe a representação 
discursiva (Rd) como uma atividade de esquematização que engloba tanto o 
processo (a enunciação) quanto o resultado (o enunciado). Ou seja: a 

representação discursiva, enquanto atividade discursiva materializada no 
texto (oral ou escrito), não separa o enunciado do contexto mais amplo da 
enunciação (RAMOS, 2011, p. 43).  
d) A representação discursiva expressa a imagem que o locutor (falante ou 
escritor) tem de si mesmo no discurso. Na retórica clássica Aristóteles 
denominou essa “imagem de si mesmo” de ethos (RAMOS, 2011, p. 44).  
e) A representação discursiva revela também a imagem que o locutor 
(falante/escritor) tem do interlocutor (ouvinte/leitor) em um processo de 
interação sociocomunicativa (RAMOS, 2011, p. 46).  
f) A representação discursiva expressa ainda a imagem que o locutor tem 
dos objetos de discurso, isto é, do conteúdo temático ou referencial que tem 
sempre alguma dimensão descritiva (RAMOS, 2011, p. 47).  

 
 

Oliveira (2013)32 interpreta as representações discursivas como uma 

categoria ligada à semântica. Em conformidade com Rodrigues Passeggi e Silva 

Neto (2010), defende que a dimensão referencial da proposição apresenta certa 

“imagem” dos referentes discursivos. Valendo-se dos postulados de Adam (2011), 

entende que a atividade de construção das representações discursivas é do 

interpretante a partir das pistas linguísticas oferecidas pelo próprio texto, conforme 

excertos textuais a seguir. 

 

a) A atividade analítica que desenvolvemos nesta dissertação aborda a 

dimensão semântica do texto e focaliza a representação discursiva, uma 
categoria da ATD, mais diretamente ligada à semântica (RODRIGUES, 
PASSEGGI e SILVA NETO, 2010) (OLIVEIRA, 2013, p. 24).  
b) O que Adam (2011) afirma se estende às perspectivas de Rodrigues,  
Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173), ao considerarem que “todo texto 
constrói, com maior ou menor explicitação, uma representação discursiva 

do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que 
são tratados” (OLIVEIRA, 2013, p. 24).  
c) Todavia, Adam (2011), mesmo considerando que a atividade discursiva 

de referência constrói semanticamente uma representação, não se estende 
sobre os procedimentos de construção dessa representação, remetendo,  
segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), à sua obra de 1999.  

Nessa obra, Adam discute a representação discursiva considerando a 
noção de “esquematização” de Grize (1990) (OLIVEIRA, 2013, p. 24).  
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d) No que diz respeito à representação discursiva, Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2010) afirmam que todo texto constrói representações também 
em três instâncias, quais sejam: do enunciador, do ouvinte ou leitor e dos 
temas ou assuntos tratados (OLIVEIRA, 2013, p. 25).  
e) No âmbito da construção das representações discursivas, entendemos 
com base em Adam (2011a) que a atividade de construção da 
representação discursiva é do interpretante a partir das pistas linguísticas 

oferecidas pelo próprio texto (OLIVEIRA, 2013, p. 25). 

 

 Queiroz (2013)33 norteia a definição das representações afirmando que 

expressam, linguisticamente, as estruturas conceituais de um texto ou de vários 

textos. Para essa autora, considerando Adam (2011), a representação discursiva se 

constrói e é construída a partir de um enunciado mínimo proposicional, composto de 

um sintagma nominal e de um sintagma verbal. Discute a noção de representação 

discursiva vinculada aos estudos do postulado da comunicação discursiva, o 

postulado das representações, a lógica natural e a esquematização, segundo Grize 

(1996), que compreende dois conceitos básicos: o da esquematização e o das 

operações lógico-discursivas, conforme excertos textuais a seguir. 

 

a) A representação discursiva se constrói e é construída a partir de um 
enunciado mínimo proposicional, composto de um sintagma nominal e de 
um sintagma verbal, até um grande bloco de microunidades 

representacionais formado por períodos, parágrafos e sequências. Dessa 
maneira, “[...] uma representação mínima é habitualmente composta por um 
conjunto – uma rede – de proposições e uma rede lexical” (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2010) (QUEIROZ, 2013, p. 49).  
b) Nesta pesquisa, trabalhamos a noção de representação discursiva 
vinculada aos estudos da lógica natural de Grize (1996), que compreende 

dois conceitos básicos: o da esquematização e o das operações lógico -
discursivas. É ao conceito da esquematização que estamos relacionando o 
nosso estudo (QUEIROZ, 2013, p. 50).  
c) Entendemos que construir uma Rd requer dos sujeitos (locutor e ouvinte) 
envolvidos na comunicação discursiva conhecimentos de mundo comuns 
sobre o conteúdo referencial de um texto, uma vez que é o 

ouvinte/alocutário que (re)constrói a Rd,  interpretando e entendendo o 
mundo textual no qual  está inserido por meio da interação (QUEIROZ, 
2013, p. 52).  
d) Na construção da representação discursiva, estão envolvidos três grupos 
importantes para que a ação verbal aconteça: o locutor, o alocutário e o 
tema ou assunto tratado no texto, o que significa, para Grize, que todo texto 

apresenta ou constrói três imagens: “Imagem do locutor: im (A), Imagem do 
alocutário im (B), Imagem do tema tratado im (T)” (PASSEGGI, 2001, p.  
250) (QUEIROZ, 2013, p. 52-53). 
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 Lopes (2014)34 orienta a definição da noção de representação discursiva a 

partir dos postulados da Análise Textual dos Discursos, como um dos aspectos mais 

importantes da dimensão semântica do texto. Uma noção que parte da Análise 

Textual dos Discursos e se complementa com os pressupostos de Grize (1990, 

1996). Com essa noção, a autora entende que a partir da escrita ou da leitura de um 

enunciado, constrói-se ou reconstrói-se uma representação discursiva. Observemos 

os excertos textuais a seguir. 

 

a) A noção de representação discursiva proposta pela ATD constitui um dos 

aspectos mais importantes da dimensão semântica do texto e é 
complementada nos trabalhos de Grize (1990,  1996) a partir da noção de 
esquematização (LOPES, 2014, p. 8).  
b) A representação discursiva (doravante Rd) é considerada pela ATD como 
uma das principais noções do nível  semântico do texto (ADAM, 2011).  
Nesse contexto, ela é responsável pela união, descrição e caracterização 

de elementos imprescindíveis no constructo textual, ou seja, o 
locutor/enunciador, o interlocutor/ouvinte-leitor e os temas abordados, num 
contexto concreto de uso da linguagem (LOPES, 2014, p. 17).  
c) Nesse sentido, compreendemos que as Rd não são simplesmente dadas 
ao interlocutor, mas estão, a todo o momento, em processo de 
transformação e mudança em face das informações contidas no texto, das 
pistas sinalizadas pelo enunciador, além das inferências solicitadas pelo 

leitor no contexto. Assim, a construção de uma representação discursiva faz  
parte de um processo de interação enunciador/locutor-co(n)texto-
interlocutor (LOPES, 2014, p. 17).  
d) O processo de construção da Rd leva em conta as finalidades, as  
intenções, os objetivos e os pressupostos históricos e culturais do 
interpretante. Assim, a Rd é semanticamente construída pelo falante, que 

realiza um trabalho interpretativo e coerente que permite as inte rligações 
das unidades textuais (LOPES, 2014, p. 42-43). 

 

 Andrade (2014)35 apresenta as representações discursivas como uma 

categoria vinculada à semântica. Considera que é uma noção apreendida, de modo 

particular, da obra de Adam (2011) e autores que o seguem, complementada 

também com Grize (1997). Define, ainda, de forma mais sucinta, que a 

representação discursiva seria a “imagem” do locutor, do auditório, ou do tema 

tratado, proposta pelo discurso. Postula que sempre que se enuncia ou se lê uma 

proposição está-se construindo uma representação discursiva, conforme excertos 

textuais a seguir. 

 
a) A noção de representação discursiva (Rd) que será aqui utilizada é 
apreendida, em especial, da obra de Adam e autores que o seguem, como 
também de Grize (1997). De forma simplificada, a representação discursiva 
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seria a “imagem” do locutor, do auditório, ou do tema tratado proposta pelo 

discurso. Sempre que se enuncia ou se lê uma proposição está -se 
construindo uma representação discursiva (ANDRADE, 2014, p. 97).   
b) Todo texto constrói uma representação discursiva do seu enunciador, do 

seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados (ANDRADE, 
2014, p. 99).  
c) Adam (2008 e 2011) não aprofunda a noção de representação discursiva 

nem se estende sobre os procedimentos de sua construção. Ele faz  
referência a sua obra de 1999, na qual essa noção se apoia no conceito de  
esquematização de Grize (1996) (ANDRADE, 2014, p. 100).  

d) Adam (2008c) entende que a teoria da esquematização discursiva 

desenvolvida por Grize ajuda a esclarecer alguns pontos da análise de 
discurso, dentre os quais a representação discursiva, numa perspectiva 
linguística. Dessa forma, o autor faz referência a representações discursivas 

esquemáticas, entendendo a Rd como atividade de esquemat ização e 
produção textual dessa atividade. Para o autor, uma esquematização tem 
sempre alguma dimensão descritiva que requer do destinatário uma 

interpretação (ANDRADE, 2014, p. 101).  

 

Oliveira (2014)36 define a noção de representação discursiva, partindo do 

postulado de que todo texto propõe uma representação semântica global, que se 

desdobra em várias representações parciais. Vejamos excertos textuais a seguir.  

 

a) O postulado das representações discursivas é o de que todo texto propõe 
uma representação semântica global, a qual se desdobra em várias  

representações parciais. Assim, diremos que todo texto pressupõe três tipos 
de representações básicas: 1) a representação discursiva do locutor ou 
locutores: é a representação de si, nos seus diferentes níveis; 2) a 

representação discursiva do(s) ouvinte(s), isto é, a representação do 
interlocutor ou interlocutores; 3) a representação discursiva dos temas 
tratados, ou seja, dos diferentes temas ou tópicos abordados (OLIVEIRA, 

2014, p. 37).Saliente-se que a representação discursiva é identificável já no 
nível do enunciado, unidade textual mínima (OLIVEIRA, 2014, p. 38).  
b) A construção da representação discursiva se dá por meio dos sujeitos em 

situação de interlocução, os quais partilham, pelo menos parcialmente,  
alguns conhecimentos de mundo. Sem o locutor, o interlocutor e o tema não 
se instaura uma comunicação e torna-se impossível referenciar ou 

representar discursivamente uma situação (OLIVEIRA, 2014, p. 38). 

 

 Aquino (2015)37 entende a representação discursiva como uma propriedade 

semântica do texto. Corrobora a perspectiva de que todo texto constrói uma 

representação discursiva (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010). Ademais, 

retoma Passeggi (2012, p. 232), para quem as representações discursivas são de 

natureza linguística, manifestadas nos/pelos textos, conforme excertos textuais a 

seguir. 
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a) A representação discursiva,  doravante Rd, é colocada como uma das 

principais noções do nível semântico, ao lado de anáforas, isotopias,  
colocações, entre outras, que são responsáveis pelos entornos significativos 
regentes do texto. Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173), afirmam 

que “todo texto constrói, com maior ou menor explicitação, uma 
representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos 
temas ou assuntos que são tratados” (AQUINO, 2015, p. 59).  

b) Para Adam (2011, p. 113), uma representação discursiva é “a expressão 
de um ponto de vista [PdV]”. Portanto, para interpretá-la, devemos atentar 
para a representação que é construída pelo conteúdo proposicional 

(AQUINO, 2015, p. 59). 
c) Passeggi (2012, p. 232) admite que as representações discursivas “são 
de natureza linguística, manifestadas nos   pelos textos”. Desse modo, a 

representação enquanto referência do enunciador, do leitor ou dos assuntos 
tratados só pode ser percebida na/pela produção co(n)textual de sentidos, o 
que implica uma (re)construção do sentido por parte do interpretante 

(AQUINO, 2015, p. 59).  
d) Passeggi (2001, p. 249) afirma que “toda esquematização contém 
imagens que, na terminologia de Grize, são os elementos visíveis no texto 

para um observador, ressalvadas as interpretações possíveis” (AQUINO, 
2015, p. 62).  

 

 Silva (2015)38 situa as representações discursivas no panorama da Análise 

Textual dos Discursos, compreendendo-as como principal categoria de análise do 

nível semântico do texto. Afirma ser uma noção que se apresenta, minimamente, 

como um tema ou como um objeto de discurso e o desenvolvimento de uma 

predicação a seu respeito. Sua discussão está articulada com o que propõem Adam 

(2011) e Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), não deixando de fazer a ponte 

com os postulados de Grize. Para Silva (2015), a forma linguística de uma 

representação discursiva estrutura-se na combinação de um sintagma nominal e de 

um sintagma verbal. Observemos excertos textuais a seguir. 

 

a) No programa da Análise Textual dos Discursos de Jean-Michel Adam, a 

representação discursiva compreende principal categoria de análise do nível 
semântico de texto. Para t ratar desta categoria, Adam (2011) retoma o 
“postulado de representação”, de Jean -Blaize Grize (1990, 1996), segundo 

o qual as atividades discursivas dos interlocutores são orientadas por um 
conjunto complexo de representações dos temas tratados, da situação de 
discurso e dos interlocutores (RODRIGUES, PASSEGGI; SILVA NETO, 

2012; ADAM, 1999) (SILVA, 2015, p. 52).  
b) Uma representação discursiva apresenta-se, minimamente, como um 
tema ou um objeto de discurso e o desenvolvimento de uma predicação a 

seu respeito, cuja forma linguística se estrutura a partir da associação de 
um sintagma nominal e de um sintagma verbal, isto é, de um enunciado 
mínimo proposicional, ou ainda de um nome e de um adjetivo (SILVA, 2015,  

p. 52).  
c) Assim, as representações discursivas também são construídas em 
função dos aspectos socioculturais que envolvem o processo comunicativo 
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ou, melhor dizendo, nos termos de Passeggi (2001, p. 248), com base em 

pré-construídos culturais que são compartilhados pelos interlocutores, que 
“mobilizam um conjunto de conhecimentos pré-construídos, de natureza 
cultural e social,  a começar pela própria língua utilizada” (SILVA, 2015,  p.  

53-54).  

 

 Nóbrega (2016)39 observa que uma representação discursiva é constituída 

por uma série de proposições (e uma rede lexical). Essa série de proposições se 

inter-relaciona e estrutura períodos e sequências, cuja articulação propõe o plano de 

texto. Corrobora Adam (2011) que, ao tomar a expressão construção de uma 

representação discursiva, dá a entender que a linguagem faz referência e que todo 

texto é uma proposição de mundo. Os excertos textuais a seguir confirmam o 

exposto.  

 

a) [...] postula-se que “toda proposição, na condição de ‘microuniverso 

semântico’, constitui uma representação discursiva mínima ” (RODRIGUES; 
PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 173), porém não é falho lembrar que, ao 
se analisar o texto em sua manifestação funcional típica, observa-se que 

uma Rd é constituída por uma série de proposições (e uma rede lexical) que 
se inter-relacionam e estruturam períodos e sequências que se articulam 
para compor o plano de texto (NÓBREGA, 2016, p. 35).  
b) Consideremos ainda que nessa perspectiva teórica uma Rd é construída 
no e pelo discurso a partir de uma atividade de esquematização que 
engloba tanto o processo, isto é, a enunciação; quanto o produto, ou 

melhor, o enunciado. Desse modo, o plano textual é uma materialidade que 
viabiliza ao produtor e ao interpretante, respectivamente, construir e 
interpretar uma representação discursiva de si (enunciador), do outro 

(ouvinte ou leitor), dos temas ou assuntos tratados (NÓBREGA, 2016, p. 35-
36).  
c) Desse modo, “a escolha da expressão ‘construção de uma representação 

discursiva’ dar a entender que a linguagem faz referência e que todo texto é 
uma proposição de mundo” (ADAM, 2011a, p. 114). Ou melhor, todo texto 
suscita uma Rd que para ser interpretada solicita ao alocutário/ouvinte 

dialogar com este mesmo mundo, convidando-o a interpretar os conteúdos 
referenciados no e pelo texto a partir dos enunciados propostos, em função 
de suas próprias finalidades e de suas representações psicossociais da 

situação, do enunciador e do mundo do texto, assim como de seus 
pressupostos culturais (ADAM, 2011, p. 114) (NÓBREGA, 2016, p. 36).  

 

 Santos (2016)40 entende a representação discursiva como responsável pela 

união, descrição e caracterização de elementos imprescindíveis no constructo 

textual. Explica que as atividades de escrita ou de leitura de um texto permitem 

construir ou reconstruir uma representação discursiva que pode vir a ser confirmada 

ou não, dependendo dos conhecimentos implicados no processo de produção e 
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interpretação do texto. A perspectiva de Santos (2016) une as noções de 

representação discursiva e argumentação. Considera que, para articular o campo 

linguístico da análise dos discursos ao da retórica e ao da teoria da argumentação, 

Adam (2011) aproxima a noção de representação discursiva daquilo que Grize 

(1996) define como imagem do locutor, no modelo que ele propõe de 

esquematização. Vejamos os excertos textuais a seguir.  

 

a) A representação discursiva é responsável pela união, descrição e 
caracterização de elementos imprescindíveis no constructo textual, ou seja,  
o locutor/enunciador, o interlocutor/ouvinte-leitor e os  temas t ratados, num 

contexto concreto de uso da linguagem (ADAM, 2011a). Assim, a partir da 
escrita ou leitura de um texto é possível construir ou reconstruir uma 
representação discursiva que pode vir a ser confirmada ou não, conforme 

os conhecimentos armazenados e ativados durante o processo de produção 
e interpretação textual. Nessa perspectiva, conforme Rodrigues, Passeggi e 
Silva Neto (2010), a representação discursiva pode ser compreendida,  

também, como as “imagens” que o texto constrói – com maior ou menor 
explicitação – do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas 
tratados (SANTOS, 2016, p. 15).  
b) A esse respeito, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173), em 
consonância com Adam (2011a), observam que “[...] toda proposição, na 
condição de ‘microuniverso semântico’, constitui uma representação 

discursiva mínima”. Nessa perspectiva, segundo esses autores, “a 
dimensão referencial da proposição apresenta uma certa ‘imagem’ do(s) 
referente(s) discursivo(s), posto que cada expressão utilizada categoriza ou 

perspectiva o referente de uma certa maneira” (Ibidem). Assim, nessa 
perspectiva, a linguagem faz referência e o texto passa a ser concebido 
como uma proposição de mundo que solicita do sujeito interpretante uma 

atividade semelhante, mas não simétrica, de (re)construção dessa 
proposição de (pequeno) mundo, ou representação discursiva (SANTOS, 
2016, p. 42).  

 

Conforme o exposto, ao analisarmos uma amostra significativa de pesquisas 

cujo embasamento teórico parte da noção de representação discursiva, tal como 

perspectivada na Análise Textual dos Discursos, observamos que essa noção nos 

estudos analisados foi abordada, prioritariamente, a partir do que está posto em 

Adam (2011) sobre representações discursivas. 

Quanto à obra A Linguística Textual: introdução à Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011), na qual Adam (2011) detalha a sua proposta de Análise 

Textual dos Discursos, os trabalhos analisados retomam os postulados de que a 

proposição-enunciada possui um valor descritivo e que a atividade discursiva de 

referência constrói, de forma semântica, uma representação, um objeto de discurso 

comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta-se, mesmo que de forma 

mínima, como um tema ou um objeto de discurso posto e o desenvolvimento de uma 



110 
 

predicação a seu respeito, sendo a forma mais simples de apresentação a estrutura 

que associa um sintagma nominal a um sintagma verbal (ADAM, 2011). 

Evidenciamos, ainda, que em conformidade com Adam (2011), trabalhos 

analisados destacam o fato de que é o interpretante que constrói a representação 

discursiva, tomando como ponto de partida os enunciados, vistos por Adam (2011) 

também como esquematizações. Nesse contexto, considera as finalidades e suas 

representações psicosociais da situação, do enunciador e do mundo do texto, assim 

como de seus pressupostos culturais.  

Ademais, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), desenvolvendo a relação 

posta por Adam (2011) entre a representação discursiva e a noção de 

esquematização advinda dos estudos de Grize (1996, 1997), complementam a 

abordagem da representação discursiva, operada na Análise Textual dos Discursos, 

com a perspectiva da lógica natural – operações lógico-discursivas – proposta por 

Grize (1990, 1996). Nesse contexto, reverberam que todo texto constrói, com maior 

ou menor expressividade, representações discursivas em três instâncias, quais 

sejam: do seu enunciador, do ouvinte ou leitor e da mesma forma, dos temas 

tratados.  

Assim, a representação discursiva é apresentada ainda pelos trabalhos 

analisados como parte da dimensão semântica do texto, como uma das principais 

noções uti lizadas pela proposta de análise de texto da Análise Textual dos Discursos 

para esse nível de análise (ADAM, 2011; RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 

2010). Uma noção que se conecta a noções conexas como correferência, anáfora, 

isotopia e colocação e está situada no conjunto de categorias da Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011), mais diretamente ligadas à semântica.  

Essas pesquisas também realçam que Adam (2011) não se estende sobre 

os procedimentos de construção de uma representação discursiva. Nesse caso, 

esse autor remete a discussão à sua obra de 1999. Nesta, a representação 

discursiva é abordada nos termos da noção de esquematização, de Grize (1990), 

conforme Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010). Por esse motivo, tanto os 

postulados da lógica natural quanto à noção de esquematização, ambos a partir de 

Grize (1996, 1997), encontram-se desenvolvidos e articulados com a noção de 

representação discursiva, segundo a Análise Textual dos Discursos.  

Ainda do estudo realizado por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) 

sobressaem alguns procedimentos de construção semântica da proposição. Esses 
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procedimentos estão embasados pelas operações que a Análise Textual dos 

Discursos define para o período/sequência descritiva e pelas operações lógico-

discursivas de Grize (1990, 1996). Esses procedimentos são: referência, predicação, 

aspectualização,relação e localização espacial e temporal41. Ademais, são 

designados categorias de análise e estão rearticulados e redefinidos nos trabalhos 

analisados conforme o propósito de cada estudo. A seguir, apresentamos o conjunto 

dessas categorias de análise utilizado nos trabalhos citados nesta seção.  

 

3.1.4 Categorias de análise utilizadas 

 

O conjunto de categorias apresentado por trabalhos que abordam a 

representação discursiva, conforme os postulados da Análise Textual dos Discursos, 

constitui-se de sete operações semânticas. São elas: referenciação, predicação, 

modificação da referenciação, modificação da predicação, localização espacial, 

localização temporal, analogia e conexão. 

O Gráfico 1, a seguir, apresenta o levantamento dessas categorias de 

análise utilizadas no processo de (re)construção de representações discursivas. 

Nesse gráfico, é possível observar, por meio dos percentuais expostos, a 

recorrência dessas categorias nos trabalhos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
41

 Para aprofundar: Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010).  



112 
 

Gráfico 1– Categorias de análise 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria  

 

No Gráfico 1, é observável que as categorias de análise mais utilizadas são 

as referenciações e as predicações. Essas duas categorias foram apresentadas em 

todos os trabalhos analisados que utilizaram categorias desse conjunto mais. Essas 

categorias apresentam definições específicas quando utilizadas para analisar a 

representação discursiva conforme a Análise Textual dos Discursos. A seguir, 

consta a definição mais geral de cada uma delas conforme sua utilização nesses 

trabalhos: 

a) Referenciação – definida como uma categoria de análise para a 

construção das representações discursivas que focaliza a 

designação/redesignação dos participantes; 

b) Predicação – é entendida e utilizada para remeter à operação de seleção 

dos predicados, isto é, tanto à designação dos processos como ao 

estabelecimento da relação predicativa no enunciado; 

c) Modificação – refere-se às características ou às propriedades tanto dos 

referentes como das predicações. Há trabalhos que utilizam a 

terminologia modificação, direcionando para o modificador do referente e 

para o modificador da predicação, porém, há outros que utilizam as duas 

terminologias: modificador do referente e modificador da predicação;  
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d) Localização – essa categoria caracteriza-se por indicar as circunstâncias 

espaçotemporais nas quais se desenvolvem os processos e os 

participantes. Linguisticamente, a localização é marcada no texto por 

expressões que indicam tempo e lugar. Nos trabalhos analisados, 

aparece como localização espacial (indicando circunstâncias espaciais) e 

localização temporal (indicando circunstâncias de tempo); 

e) Analogia – estabelece relações de sentido por meio do processo de 

comparação. É abordada nos trabalhos analisados como um 

desdobramento das operações de relação por assimilação proposta por 

Adam (2011); 

f) Conexão – é entendida, nos trabalhos analisados, como uma categoria 

que proporciona a relação semântica entre um enunciado anterior e um 

posterior, de modo a formar a coesão do texto, a juntar os enunciados 

para construir as relações de sentido existentes. 

Do exposto, observamos que todas essas categorias foram rearticuladas e  

redefinidas conforme os propósitos dos trabalhos desenvolvidos, estabelecendo 

ligações com diferentes abordagens teóricas. Não é um quadro fixo e predefinido 

para construção das representações discursivas, que seja necessário ser utilizado 

em todos os trabalhos fundamentados nessa perspectiva teórica, aplicando-o 

sempre da mesma maneira; pelo contrário, trata-se de um bloco flexível, modelado à 

escolha do autor da pesquisa, conforme suas necessidades, seus objetivos e 

mediante os dados que vai analisar. 

Nosso entendimento é de que, desse modo, os autores têm autonomia para 

escolher, dentro do conjunto de categorias apresentado, as que melhor 

proporcionam uma análise mais aprofundada dos seus dados, bem como podem 

trazer categorias novas, que venham a complementar o conjunto de categorias de 

análise já existente. Tudo isso, a depender dos dados que vai analisar e dos 

objetivos pretendidos. 

A aplicação dessas categorias oportunizou identificar marcas linguísticas na 

superfície textual que construíram os enunciados analisados, corroborando a 

construção das representações discursivas e reforçando a pertinência dessas 

análises para os estudos linguísticos do texto. 

Do que observamos, a aplicação das categorias oportunizou, também, a 

construção de uma metodologia de análise bastante relevante. Essa metodologia diz 



114 
 

respeito à organização dos dados analisados em tabelas e quadros, sintetizando e 

tornando mais evidentes os elementos construtores das representações discursivas, 

uma forma de articular as análises e valorizar a exposição dos dados.  

Em síntese, essas categorias foram estruturadas a partir do que Adam 

(2011) define para período/sequência descritiva. Como Adam (1999) aborda a 

representação discursiva nos termos da noção de “esquematização” de Grize (1990, 

1996), também foram tomadas as “operações lógico-discursivas” deste autor.  

O Quadro 14, a seguir, apresenta de forma sintética as categorias de análise 

utilizadas, o conteúdo que expressam e as expressões linguísticas que identificam 

as representações discursivas no texto. 

  

Quadro 14 – Síntese das categorias de análise 
 

Categorias de análise  

 
 

Conteúdos Expressões linguísticas que 

identificam as representações 
discursivas 

Referenciação Participantes  Expressões nominais e equivalentes 
semânticos. 

Predicação Processos: 
ação (fazer) 
estado (ser) 

mudança de estado 
(tornar-se) 

Verbos, locuções verbais e 
equivalentes semânticos. 

Modificação Modificadores indicam 
propriedades e qualidades de 
referentes e predicados:  

Modificadores de referentes 
Modificadores de predicados  

Expressões qualificativas e atributivas 
Expressões adverbiais, exceto de 
lugar e tempo, que pertencem à 

localização espacial e temporal.  

Localização espacial Espaço construído pelo texto Expressões locativas 

Localização temporal Tempo construído pelo texto Expressões temporais  

Analogia Relações comparativas entre 
enunciados (causa,  

consequência, ...) 

Marcas de comparação, explícitas ou 
inferidas 

Conexão Relações não comparativas 

entre enunciados (causa,  
consequência, ...) 

Marcadores de conexão (conectores, 

conectivos, operadores) 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

Essas categorias permitem identificar na proposição-enunciado os 

participantes e os processos, bem como observar as modificações, tanto dos 

participantes quanto dos processos, as localizações espaciais e temporais e as 
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relações entre enunciados, por meio de expressões linguísticas que, no e pelo texto, 

constroem e reconstroem as representações discursivas. 

 

3.2 Síntese e reflexão da seção  

 

Esta seção focalizou trabalhos que citam a representação discursiva, 

buscando o entendimento de como estão configurando a citada abordagem. O 

panorama de estudos construído contemplou artigos e capítulos de livros, teses e 

dissertações, todos de domínio público. A retomada desses trabalhos foi relevante 

para podermos estruturar a ancoragem teórica adotada nesta tese. 

Evidenciamos nos artigos e capítulos de livros a análise da dimensão 

semântica do texto, na qual a representação discursiva é uma das principais noções 

utilizadas nos estudos perspectivados a partir da Análise Textual dos Discursos. Nas 

teses e dissertações, destacamos os pontos mais importantes de cada pesquisa, 

elencando um conjunto significativo de trabalhos que também adota a representação 

discursiva em sua estruturação teórico-metodológica. Além disso, discutimos como 

cada um desses trabalhos trouxe para o seu aporte teórico o conceito de 

representação discursiva e identificamos e discutimos também as categorias que 

vêm sendo utilizadas para proceder à análise dos dados. 

Ressaltamos que a representação discursiva desenvolvida como ancoragem 

teórica a partir dos postulados da Análise Textual dos Discursos é um conceito 

tratado como um dos principais níveis de análise semântica do texto. A hipótese 

geral que ancora os estudos da representação discursiva , segundo os postulados da 

Análise Textual dos Discursos e perspectivados pelos trabalhos analisados, é a de 

que todo texto constrói representações discursivas, sendo estas, inicialmente, do 

enunciador, do ouvinte ou leitor e dos temas tratados. 

O tratamento teórico-metodológico dado à noção de representação 

discursiva é complementado com uma discussão, que começa a colocar a 

representação discursiva em ligação com outras noções, no que concerne ao seu 

entrelaçamento com os estudos da lógica natural, segundo Grize (1996, 1997). 

Quanto aos procedimentos de análise, os trabalhos apresentam um conjunto 

de categorias já redefinido e rearticulado conforme os objetivos de cada estudo. A 

estrutura teórica e metodológica dessas categorias parte da Análise Textual dos 
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Discursos (ADAM, 2011) e dos estudos da Lógica natural (GRIZE, 1990, 

1996,1997). 

 A pertinência desta seção para este estudo está fundamentada na 

necessidade da compreensão do trabalho que já está sendo desenvolvido com a 

representação discursiva do campo mais amplo da Análise Textual dos Discursos. 

Esse conhecimento serve de base para a discussão do aporte teórico que norteia a 

presente tese, bem como possibilita evidenciar possíveis avanços que esta pesquisa 

apresenta no âmbito conceitual da representação discursiva.  
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4 REPRESENTAÇÃO TEXTUAL-DISCURSIVA 

 

É evidente que, para que tenhamos um discurso sobre qualquer assunto 
que seja, precisamos inicialmente ter ao menos uma ideia sobre ele, ou 
seja, fazer uma representação. Por outro lado, as suposições que o 

precedem mostram que é preciso ter ou fazer uma representação daquele 
ao qual nós iremos nos dirigir (GRIZE, 1997, p. 33, tradução nossa)

42
. 

 

 O conceito de representação na Análise Textual dos Discursos vem 

contemplando a análise do texto na perspectiva semântica, a partir do valor 

descritivo da proposição-enunciado e dos atos de referência, os quais constroem 

representações, planificam certas “imagens” que o texto projeta. Nesse sentido, 

estudos que seguem a abordagem proposta pela Análise Textual dos Discursos para 

análise de textos adotam o conceito de representação discursiva. Na citada 

perspectiva de análise esse conceito se constitui como uma ação do interpretante 

sobre o texto por meio dos enunciados, compreendidos também como 

esquematizações, com base em determinados princípios: a) finalidades; b) 

representações psicossociais da situação, do enunciador e do mundo do texto; c) 

pressupostos culturais. 

 Na Análise Textual dos Discursos, o conceito de representação discursiva 

considera a linguagem como um ato de referência e o texto como uma proposição 

de mundo. Nesse caso, o interpretante é solicitado a realizar uma atividade de 

(re)construção dessa proposição. Ademais, a representação discursiva, entendida 

como uma atividade de esquematização (ADAM, 1999, 2008, 2011; GRIZE, 1996, 

1997), é um dos mecanismos do esquema da comunicação proposto por Grize 

(1996).  

 Estamos adotando no presente trabalho a designação representação textual-

discursiva. Esse conceito adotado nesta tese é configurado nos estudos de Adam 

(1999, 2008, 2011), concernente à Análise Textual dos Discursos e a 

esquematização discursiva, e nos estudos de Grize (1996, 1997), no que confere, 

entre outras abordagens teóricas, à lógica natural e ao seu principal conceito, a 

esquematização, por conseguinte, a representação discursiva. Nesse contexto, para 

Adam (2011, p. 110, grifo do autor), no desenvolvimento da sua proposta de análise 

                                                                 
42

 “Il est évident que, pour tenir un discours sur n’importe quel sujet, il faut en avoir une idée, s’en être 
fait une certaine représentation. D’autre part, les postulats qui précèdent montrent qu’il faut aussi avoir 

ou se faire une représentation de celui auquel on s’adresse” (GRIZE, 1997, p. 33).  
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textual a “[...] representação discursiva (Rd) é sempre entendida no sentido de 

atividade de esquematização e de produto textual dessa atividade”. O exposto 

ampara a nossa decisão de designar a noção de representação tomada como 

referencial teórico deste estudo de representação textual-discursiva.  

 Grize (1996, 1997) discorre sobre a perspectiva de que a atividade discursiva 

dos sujeitos é orientada por um conjunto de representações. No nosso 

entendimento, a representação textual-discursiva é parte do ato de comunicação, 

das atividades discursivas realizadas pelos sujeitos. São construções de natureza 

linguística interpretadas semanticamente e manifestadas nos e pelos 

textos/discursos. A (re)construção dessas representações textual-discursivas na 

unidade texto são operacionalizadas por meio de operações de textualização, as 

quais ressaltam no texto certas imagens. 

 Desse modo, nesta seção discutimos sobre perspectivas teóricas norteadoras 

do conceito de representação textual-discursiva. Começamos por retomar a 

representação discursiva conforme os postulados da Análise Textual dos Discursos  

(ADAM, 2011). Além disso, complementamos com os estudos da lógica natural, da 

comunicação discursiva, das representações e das esquematizações (GRIZE, 1996, 

1997). Discorremos sobre a noção de esquematização conforme desenvolveu Adam 

(1999) e tomamos, nessa direção, a definição de esquematização discursiva (ADAM, 

2008) para o cerne das discussões postas. Nesse contexto, discutimos as 

operações de textualização utilizadas na análise das representações textual-

discursivas citadas, quais sejam: a) referenciação; b) predicação; c) modificação da 

referenciação; d) modificação da predicação; e) conexão e apresentamos um quadro 

síntese dessas operações. Para finalizar, apresentamos uma síntese dos principais 

pontos discutidos e a reflexão da relevância da seção para o estudo ora construído.  

 

4.1 A representação discursiva conforme Adam (2011) 

 

No contexto de discussão dos estudos sobre representação, Saussure (2006, 

p. 34) perspectiva que língua e escrita “[...] são dois sistemas distintos de signos; a 

única razão de ser do segundo é representar o primeiro [...]”. Nessa direção, Dubois 

et al. (2006, p. 520) assim definem a representação de acordo com Saussure: na 

perspectiva associativa de F. de Saussure, “[...] a representação é o aparecimento 

da imagem verbal mental no falante”. 
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 Um dos níveis de análise que propôs Adam (2011), na sua proposta de 

Análise Textual dos Discursos para a análise de texto, é o nível semântico. Esse 

nível focaliza a noção de representação, que vem sendo designada como 

representação discursiva. O nível semântico do texto é um nível de análise que, na 

proposta de Adam (2011), articula esse conceito de representação discursiva e 

noções conexas relacionadas à continuidade textual e à construção de sentidos do 

texto, quais sejam: anáforas, correferências, isotopias e colocações. 

 Para Adam (2011, p. 113) toda representação discursiva é a expressão de um 

ponto de vista. Logo, “[...] o sentido de um enunciado (o dito) é inseparável de um 

dizer, isto é, de uma atividade enunciativa significante que o texto convida a 

(re)construir”.  

Com relação ao nível semântico de análise do texto, Adam (2011) considera 

que toda proposição enunciada possui um valor descritivo e que a atividade 

discursiva de referência constrói, de maneira semântica, uma representação, ou 

seja, um objeto de discurso comunicável.  

Segundo Adam (2011), esse microuniverso semântico articula duas 

categorias importantes: o objeto de discurso, ou seja, o referente, e a predicação. 

Assim,  

 
[...] apresenta-se, minimamente, como um tema ou objeto de discurso posto 
e o desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais 
simples é a estrutura que associa um sintagma nominal a um sintagma 

verbal, mas, de um ponto de vista semântico, uma proposição pode, muito 
bem, reduzir-se a um nome e um adjetivo (ADAM, 2011, p. 113-114). 

 

 Refletindo sobre essas questões teóricas, observamos que toda proposição43, 

entendida como microuniverso semântico, constitui uma representação discursiva 

mínima. A dimensão referencial da proposição apresenta certa imagem dos 

referentes discursivos, tendo em vista que cada expressão utilizada categoriza ou 

perspectiva o referente de certa maneira e, ao se tratar do funcionamento textual 

mínimo, uma representação discursiva se constitui como uma rede de proposições e 

uma rede lexical (RODRIGUES, PASSEGGI; SILVA NETO, 2010).  

 A atividade de (re)construção das representações discursivas, segundo Adam 

(2011), é uma atividade do interpretante, a partir das pistas linguísticas oferecidas 

                                                                 
43

 Estamos entendendo a proposição conforme Adam (2011), cuja discussão já apresentamos na 

seção 2 deste estudo.  
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pelo próprio texto. Ademais, ancorado em Grize (2004) e em seus próprios 

trabalhos, Adam (2011, p. 114) afirma ser o interpretante responsável pela atividade 

de (re)construção das representações discursivas no texto.  

 

É o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados 
(esquematização), em função de suas próprias finalidades (objetivos, 
intenções) e de suas representações psicossociais da situação, do 

enunciador e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos 
culturais.  

 

Segundo Adam (2011, p. 114), a escolha da expressão “[...] construção de 

uma representação discursiva [...]”, constitui-se em correspondência com certos 

objetivos. Conforme esse autor, 

  

[...] pretende-se dar a entender que a linguagem faz referência e que todo 
texto é uma proposição de mundo que solicita do interpretante (auditor ou 

locutor) uma atividade semelhante, mas não simétrica, de (re)construção 
dessa proposição de (pequeno) mundo ou Rd (ADAM, 2011, p. 114).  

 

Seguindo a perspectiva de que o texto constrói representações, a 

representação discursiva é formada por um conjunto de proposições, que vai  

construir a representação ou as representações que o texto projeta. O texto como 

representação, ou como um conjunto de representações, vai postular as 

representações do autor, do(s) ouvinte(s)/leitor(es) e, da mesma forma, dos 

assuntos abordados. Assim, o texto é, em termos de teoria linguística da 

enunciação, “[...] uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um sistema de 

determinações e um espaço de reflexividade metalinguística” (ADAM, 2011, p. 115). 

Ademais, Adam (1999) considera que toda representação discursiva é 

esquemática. De modo a ir além do exposto por Adam (1999), uma esquematização 

não diz tudo, sendo que esquematizar é construir um esquema “[...] uma 

representação verbal por definição parcial, seletiva e estratégica de uma realidade. 

Do tipo, todo texto propõe um tipo de microssistema ou ‘mundo a parte’” (ADAM, 

1999, p. 103, tradução nossa)44. 

                                                                 
44

 “Schématiser, c’est construire un schéma, c’est-à-dire une représentation  verbal  par définition 
partielle, sélective et stratégique d’une réalité. De la sorte,  tout texte propose une sorte de micro-

univers ou ‘petit mond’” (ADAM, 1999, p. 103).  
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 Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) reinterpretam essa noção a partir do 

que foi postulado por Adam (2011) e Grize (1990, 1996), perspectivando que todo 

texto constrói representações em três instâncias, quais sejam: do enunciador, do 

ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos tratados. Nesse contexto, o texto é 

responsável por construir “[...] com maior ou menor explicitação, uma representação 

discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que 

são tratados” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 173). 

 Segundo entendimento de Amossy (2008), no âmbito da construção de 

imagens, todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si.  

 

Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe 

suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 
competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 
suficientes para construir uma representação de sua pessoa (AMOSSY, 

2008, p. 9). 

 

 Ainda para a supracitada autora, a apresentação de si não se limita a uma 

técnica apreendida, a um artifício. Segundo afirma, 

 

[...] ela se efetua, frequentemente, à revelia dos parceiros, nas trocas 

verbais mais corriqueiras e mais pessoais. Parte central do debate público, 
ou da negociação comercial, ela também participa dos diálogos entre 
professores e alunos, das reuniões de condomínios, da conversa entre 

amigos, da relação amorosa (AMOSSY, 2008, p. 9-10).  

 

 Em relação a essa imagem de si, os antigos designavam pelo termo ethos, 

“[...] a construção de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do 

empreendimento oratório” (AMOSSY, 2008, p. 10). Ao nos aproximarmos dos 

estudos de Amossy (2008), retemos que a imagem que o locutor/enunciador faz de 

si na unidade texto diz respeito também ao processo de (re)construção de 

representações discursivas, do enunciador ou do coenunciador.  

Consoante Adam (2011), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) e Passeggi 

et al. (2010), entendemos que essas representações discursivas são perspectivadas 

a partir da proposição-enunciado, sendo uma dimensão constante no 

desenvolvimento do texto, que pode apresentar-se em diferentes partes deste, não 

obedecendo às sequências lineares no plano textual, visto que todo texto, para 

Adam (2011), traz pressupostos conhecidos e também novos, em que estes são 
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responsáveis pela coesão e pela expansão da informação e, acrescentamos, pela 

(re)construção de representações discursivas. 

A redefinição da noção de representação discursiva que apresentam 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) segue em direção aos postulados de que 

esse conceito constitui um dos principais níveis de análise propostos pela Análise 

Textual dos Discursos para a análise do nível semântico do texto, uma vez que todo 

texto constrói uma ou várias representações discursivas. Frente ao exposto, cabe 

ressaltar Passeggi (2012b), o qual considera que as representações discursivas são 

de ordem linguística e que se manifestam nos e pelos textos, por meio da análise de 

textos concretos. A seguir, trataremos da lógica natura em conformidade com os 

postulados de Grize (1996, 1997).  

 

4.2 A lógica natural segundo Grize (1996, 1997) 

 

 Grize (1996) cita que a esquematização é o conceito-chave da lógica natural. 

Para ele, “O conceito-chave da lógica natural tal como eu a vejo é o da 

esquematização, ou seja, de uma representação discursiva” (GRIZE, 1996, p. 79, 

tradução nossa)45. Nessa direção, consideramos uma ponte que se estabelece entre 

o quadro geral da lógica natural e os conceitos de esquematização e de 

representação discursiva. 

 Grize (1997, p. 21, tradução nossa)46 expõe que a lógica natural “[...] se 

propõe a encarregar-se de dois temas fundamentais que se encontram na lógica de 

Aristóteles e que foram bastante negligenciados desde então: o papel que tem o 

discurso no sentido da linguagem e o papel de seus conteúdos”. 

 Nessa perspectiva, Grize (1997) discorre sobre três das razões que o fazem 

falar “de” lógica natural. São elas:  

 

1) O que Aristóteles pensava inicialmente sobre a retórica: ela é “uma 
competência comum a todos os homens [que] não requer nenhuma 
ciência em especial” e que se une à observação de Chomsky a qual diz 

que a língua se adquire “sem razão”. 2) Em seguida, que a lógica 
natural utiliza línguas naturais e que é aqui que o adjetivo é recebido. 3) 

                                                                 
45

 “Lé concept clé de la logique naturelle telle que je l’envisage est celui de schématisation discursive” 

(GRIZE, 1996, p. 79).  
46

 “Elle se propose de prendre en charge deux thèmes fondamentaux qui figurent dans la logique 
d’Aristóte et qui ont été passablement négligés depuis: le rôle que joue le discours au sens langagier 

du terme et celui des contenus” (GRIZE, 1997, p. 21).  
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Finalmente, era conveniente encontrar uma forma simples de distingui-

la da lógica matemática (GRIZE, 1997, p. 21, tradução nossa)
47

. 

 

 Concernente a essa lógica natural, é importante discutir o que Grize (1996, 

1997) entende como lógica e como pontua a perspectiva de se tratar de uma lógica 

“natural”, ou seja, qual o sentido de uma lógica e, mais ainda, de uma lógica que 

seja designada/entendida como natural.  

Falar de lógica natural, segundo Grize (1996, p. 80, tradução nossa)48, é 

considerar, portanto, dois aspectos. 

 

Um é a sua demarcação para com a lógica matemática e outro é o fato de 
que ela se desenvolve espontaneamente com a aprendizagem da língua 

materna, língua essa que temos o costume de dizer que é a língua “natural” 
por oposição a uma língua construída para fins específicos. 

 

Ainda no âmbito da lógica natural, Grize (1996) continua,  

 

[...] a lógica natural tem um papel importante no estudo dos textos, do 
discurso, e dos textos que constituem a expressão vis ível das atividades 

discursivas. Um texto, sendo o que é por definição, não a interessa. A lógica 
natural não quer entendê-lo nem resumi-lo. Textos e discursos não existem 
para liberar certas operações lógico-discursivas (GRIZE, 1996, p. 81,  

tradução nossa)
49

. 

 

Quanto à natureza da lógica natural, para Grize (1996), esta é descritiva. 

Assim, afirma que “[...] temos que a lógica natural é de natureza mais descritiva do 

que normativa, ao contrário da lógica matemática. Mas também não podemos nos 

deixar “enganar” (GRIZE, 1996, p. 81, tradução nossa)50. 

                                                                 
47

 1) “D’abord ce qu’Aristote disait de la rhétorique: qu’elle est ‘une compétence commune à tous les 
hommes  [qui] ne requiert aucune science spéciale’ [Rhétorique I, 1, 1354 a] et qui rejoint la remarque 
de N. Chomsky que la langue s’acquiert ‘sans raison’. 2) Ensuite que la logique naturelle se sert de 

langues naturelles et qu’ici l’adjectif est reçu. 3) Enfin qu’il convenait de trouver un moyen simple de la 
distinguer de la logique mathématique” (GRIZE, 1997, p. 21).  
48

 “ [...] L’un est sa démarcation d’avec la logique mathématique et l’autre le fait qu’elle se développe 

spontanément avec l’apprentissage de la maternelle,  langue dont on a coutume de dire qu’elle est 
une langue ‘naturelle’ par opposition avec un langage   construit à des fins particulières” (GRIZE, 
1996, p. 80).  
49

 “ [...] la logique naturelle prend appui sur l’étude des textes et des discours, les textes constituant 
l’expression visible des activités discursives. Un texte, en tant que tel, ne l’intéresse pas. La logique 
naturelle ne vise ni à la comprendre, ni à le résumer. Textes et discours ne sont lá que pour permettre 

de dégager certaines des opérations à proprement parler logico-discursives qui les engendrent” 
(GRIZE, 1996, p. 81).  
50

 “Il s’ensuit que la logique naturelle est de nature plus descriptive que normative, au contraire de la 

logique mathématique. Il ne faut toutefois pas être dupes” (GRIZE, 1996, p. 81).  
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Nesse contexto, Grize (1996, p. 81)51 argumenta sobre o propósito da lógica 

natural. Em consonância com o citado autor, ela 

 

[...] se propõe, na verdade, em lidar com as operações que presidem a 

qualquer tipo de discurso, operações tão gerais que não vemos como uma 
esquematização pode escapar dela, ao contrário de um discurso que não 
pode ser nem mesmo uma demonstração. Precisamos projetá -la como 

ciência natural que tenta descrever, mas não pode impor o que quer que 
seja.  

 

Tudo isso permite caracterizar a lógica natural por dois aspectos principais 

que são a lógica dos sujeitos e a lógica de objetos. A esse respeito, Grize (1996, p. 

82, tradução nossa)52 resume sua discussão afirmando que “[...] a lógica natural é a 

evidenciação das operações lógico-discursivas próprias para gerar uma 

esquematização e que ela libera duas famílias de operações. Alguns a consideram 

como uma lógica de objetos e outros como lógica dos sujeitos”. 

Quanto à lógica dos sujeitos, Grize (1997, p. 21, tradução nossa)53 afirma que 

inicialmente,  

 

[...] trataremos sobre a lógica de sujeitos. De fato, por isso mesmo que essa 
lógica usa uma língua natural, ela é de natureza essencialmente dialógica, o 

que implica em sempre estarmos lidando com dois sujeitos, sujeitos estes 
em situação de interlocução e de comunicação, ou seja, inseridos em um 
contexto social. 

 

Sobre a lógica de objetos, continua, ela o é “[...] no sentido em que a atividade 

do discurso serve para construir objetos de pensamento que servirão de referentes 

comuns aos interlocutores” (GRIZE, 1997, p. 22, tradução nossa)54. 

                                                                 
51

 “Elle se propose en effet de saisir les opérations qui président à n’importe quel type de discours, 
opérations  donc si générales qu’on ne voit pas qu’une schématisation puisse lui échapper,  
contrairement à un discours qui peut ne pas être une démonstration. Il faut donc la concevoir comme 

une science naturelle qui s’efforce de décrire mais ne peut prétendre à imposer quoi que ce soit” 
(GRIZE, 1996, p. 81).  
52 “En résumé, on peut dire que la logique naturelle est la mise en évidence des opérations logico-

discursives propres à engendrer une schématisation et qu’elle dégage deux familles d’opérations. Les 

unes la caractérisent comme une logique des objets et les autres  comme une logique des sujets ” 
(GRIZE, 1996, p. 82).  
53 “D’abord logique de sujets. En effet, par cela même qu’elle se sert d’une langue naturelle, elle est 

de nature essentiellement dialogique, ce qui implique que l’on a toujours affaire à au moins deux 

sujets, sujets en situation d’interlocution et de communication, donc dans un contexte social ” (GRIZE, 
1997, p. 21).  
54

 “Logique d’objets. Elle l’est en ce sens que l’activité de discours sert à construire des objets de 

pensée qui serviront de référents communs aux interlocuteurs” (GRIZE, 1997, p. 22).  
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Entendemos que a lógica natural, conforme posto, é uma lógica dos 

conteúdos. É, também, de natureza descritiva, baseando-se no estudo dos textos e 

dos discursos. O papel da língua não se limita a participar da elaboração de 

conhecimentos, não obstante, ela comunica os pensamentos. Nesse contexto, a 

lógica natural visa descrever as operações de pensamento as quais organizam e 

constroem os conteúdos, e as propriedades desses conteúdos estão no discurso.  

Além disso, a partir da lógica natural, Grize (1966,1997) apresenta ainda o modelo 

de comunicação no qual focaliza como acontece o processo de interação verbal. 

Esse modelo está descrito a seguir. 

 

4.3 A comunicação discursiva na perspectiva de Grize (1996) 

 

 O ato de transmitir e receber mensagens impacta cada dia mais a sociedade. 

A todo momento, os sujeitos estão interagindo e, segundo Grize (1996, p. 57, 

tradução nossa)55, “[...] entrando em acordo [...]”. Nessa perspectiva, Grize (1996, p. 

57, tradução nossa)56 afirma ainda que é possível abordar o estudo da comunicação 

sob dois de seus aspectos: “[...] sua função e seu funcionamento. Sua função é 

simplesmente transmitir a informação, diminuir o grau de incerteza daquele ao qual 

nos dirigimos”. 

 No que se refere ao funcionamento da comunicação, Grize (1996) considera, 

para estudar de forma mais aprofundada esse funcionamento, cinco postulados, 

quais sejam: o postulado do dialogismo, o postulado da situação de interlocução, o 

postulado das representações, o postulado dos pré-construídos culturais (PCC) e, 

por fim, o postulado da construção dos objetos.  

O Quadro 15, a seguir, apresenta uma síntese desses postulados, os quais 

servirão de base para a construção do esquema da comunicação apresentado 

posteriormente, conforme Grize (1996).  

 

 

 

 

                                                                 
55 “[...] mettre en commun[...]” (GRIZE, 1996, p. 57). 
56 “Il est en effet possible d’aborder l’étude de la communication sous deux ses aspects: sa fonction et 

son fonctionnement. Sa fonction  est tout simplement de transmettre l’information, de diminuer le 

degré d’incertitude de celui auquel on s’adresse” (GRIZE, 1996, p. 57). 
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Quadro 15 – Postulados da comunicação discursiva (GRIZE, 1996) 

 

 
 

Postulado do dialogismo 

[...] o dialogismo vai além do dialogal intervindo as 
circunstâncias em que um orador A se encontra 

verdadeiramente na presença física de um interlocutor 
B. Trata-se do dialogismo no sentido usual do termo, 
mas não se limita a isso (p. 61, tradução nossa)

57
. 

 

 
 
Postulado da situação de 

interlocução 

Toda comunicação se desenvolve no seio de uma 

situação que apresenta duas dimensões. Uma delas é 
concreta: a atividade discursiva situa-se em um 
determinado momento, em um certo espaço e com uma 

finalidade, o que possibilita o uso de dêiticos tanto 
anteriores ao discurso (faz muito calor aqui) quanto 
interiores (nós vimos mais alto que). Mas isso não é 

válido apenas para as comunicações orais, o esquema 
da comunicação é igualmente importante  para as 
intervenções escritas (p. 61, tradução nossa)

58
. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Postulados das representações 

O termo representação é bem embaraçoso. É 

praticamente impossível passar por ele sem levar em 
conta o número de suas significações, o que o torna 
difícil de ser definido. Além das representações teatrais  

e diplomáticas, há as representações sociais e as  
representações discursivas das quais já me servi e vou 
introduzir ainda a noção de representação mental (p.  

63, tradução nossa)
59

. 
 
Basta, para mim, entender as representações mentais  

de forma simples, como aquilo que está “na cabeça”  
daqueles que se comunicam, na cabeça do locutor A e 
do interlocutor B (p. 63, tradução nossa)

60
. 

 
Tendo em vista o grande número de representações 
em jogo, o problema continua suficientemente 

complexo. Consideremos, de início, as três  
representações elementares de um locutor A: a 
representação que ele tem de si próprio, reprA (A), a 

representação que ele tem de B, reprA (B) e a 
representação que ele tem em relação a B sobre si, 

                                                                 
57

 “Le dialogisme déborde donc le dialogal en faisant intervenir les circonstances dans lesquelles un 

orateur A se trouve réellement en présence physique d’un interlocuteur B. Il s’agit alors du dialogue 

au sens usuel du terme, lequel constitue la base du phénomène, mais ne s’y limite pas” (GRIZE, 
1996, p. 61).  
58

 “Toute communication se déroule au sein d’une situation qui présente deux  dimensions. L’une est 

concrète: l’activité discursive se situe à un certain moment, dans un certain lieu et elle vise une 
certaine fin, ce qui autorise l’usage des déictiques tant extérieurs au discours (il fait bien chaud ici)  
qu’intérieurs (nous avons vu plus haut que). Mais ceci n’est pas seulement valable pour les  

communications orales, le cadre de la communication importe tout a utant aux interventions écrites” 
(GRIZE, 1996, p. 61).  
59

 “Le terme de représentation est bien gênant. Il est pratiquement impossible de s’en passer et le 

nombre de ses significations le rend difficilement définissable. A côté des représentations théâtrales et  
diplomatiques, il y a déjà les représentations sociales et les représentations discursives dont je me 
suis déjà servi et je vais introduire encore la notion de représentations mentales (GRIZE, 1996, p. 63).  
60

 “Fort heureusement, je n’ai pas à entrer dans de telles considérations, quelque fondamentales  
qu’elles soient, et il  me suffira  d’envisager les représentations  mentales, d’une façon toute naïve,  
comme ce qui est ‘dans la tête’ de ceux qui communiquent, dans la tête du locuteur A et de son 

interlocuteur B” (GRIZE, 1996, p. 63).  
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reprA (T). Cada representação tem uma influência 

direta sobre o discurso dado (p. 63, tradução nossa)
61

. 
 
Ainda não é suficiente, ater-se às três representações 

elementares. Há também as representações das 
relações: reprA (A-T); reprA (A-B); reprA (B-T). A 
primeira coloca em cena a concepção que o orador tem 

das relações que ele sustenta com aquele com quem 
ele está t ratando, comunicando-se (T) e,  
simetricamente, as relações que ele pensa existir entre 

seu interlocutor e o tema abordado. A mais interessante 
é, sem dúvida, a reação entre os interlocutores. Já 
tenho dito que ela releva vastamente as relações de 

força que estão em jogo. Ela é, por natureza,  
essencialmente social e se manifesta até no 
vocabulário utilizado (p. 64, tradução nossa)

62
. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Postulado dos pré-construídos 

culturais 

No momento da mais banal tomada da palavra, e é por 

meio disso mesmo que se serve a língua, o locutor 
mobiliza todo um conjunto de conhecimentos. Se esses 
conhecimentos são dispostos no discurso do locutor, se 

são a combinação entre eles e se o locutor às vezes 
transforma-os profundamente, isso não os faz menos 
presentes como pré-construtos. Não há dúvida de que,  

nessas representações, elas se colorem de toda sorte 
de experiências. Elas possuem nada menos que uma 
natureza essencialmente cultural, ou seja, social, e é 

surpreendente perceber o ritmo no qual elas se 
modificam (p. 65, tradução nossa)

63
. 

 

Os PCC fornecem assim o quadro obrigatório no qual o 
discurso deve se inserir e isto pelo duplo mecanismo 
piagetiano de assimilação e acomodação.  O orador 

deve assimilar os conteúdos que já estão dados àquilo 
que ele tem intenção de dizer. E não se trata apenas do 
sentido das palavras. Os lugares, justamente chamados 

lugares comuns, são indispensáveis para sustentar os  
raciocínios, mesmo os mais elementares que permitem 
a compreensão (p. 66, tradução nossa)

64
. 

                                                                 
61

 “Au vu du très grand nombre des représentations en jeu, le problème reste d’ailleurs encores 
suffisamment complexe. Considérons d’abord les trois représentations élémentaires de A: celle qu’il a 
de lui-même reprA (A), celle qu’il a de B reprA (B) et celle qu’il a de ce dont il  s’agit reprA (T).  

Chacune a une influence directe sur le discours tenu” (GRIZE, 1996, p. 63).  
62

 “Il ne suffit d’ailleurs pas de s’en tenir aux trois représentations élémentaires, il y a aussi c elles de 
leurs relations: reprA (A-T),  reprA (A-B) et  reprA (B-T). La première met en jeu la conception que 

l’orateur se fait des rapports qu’il soutient avec ce dont il traite (T) et symétriquement ceux qu’il pense 
exister entre l’auditeur et le thème abordé. La plus intéressante est toutefois  la relation entre les  
interlocuteurs. J’ai déjà dit qu’elle relevait largement des rapports  de force en jeu. Elle est donc de 

nature essentiellement sociale et se manifeste jusque dans le vocabulaire utilisé” (GRIZE, 1996, p.  
64).  
63

 “Au moment de la plus banale prise de parole, et par cela même qu’il se sert de la langue, le 

locuteur mobilise tout un ensemble de connaissances. Ces connaissances, s’il les aménage par son 
discours, s’il les combine entre elles, s’il les transforme parfois profondément, n’en sont pas moins 
présentes comme préconstruites. Il n’est pas douteux que, dans ses représentations, elles se colorent  

de toutes sortes de vécus. Elles n’en sont pas moins de nature essentiellement culturelle, c’est -à-dire 
sociale, et il est étonnant de voir à quel  rythme elles se modifient” (GRIZE, 1996, p. 65).  
64

 “Les PCC fournissent ainsi le cadre obligatoire dans lequel le discours doit s’insérer et ceci par le 

double mécanisme piagétien d’assimilations et d'accommodation. L’orateur doit assimiler les  contenus 
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Para os PCC um texto é tanto um produto verbal como 
um produto social, o que permite a condução de um 
estudo sistemático dos campos sociais, mas ele vai 

muito mais além das ambições da lógica natural. Esse 
estudo jamais poderia apenas evidenciar os indícios  
dos PCC que um dado texto releva.  Somente a 

sociologia pode multiplicar as análises e inferir, assim, 
com a ajuda dos métodos que lhe são próprios, quais  
são os conteúdos culturais de um ou outro grupo social  

(p. 67, tradução nossa)
65

. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Postulado da construção dos objetos 

O discurso é criação de sentidos e constrói, para isso,  
objetos de pensamento a partir da significação dos 

termos dos quais ele (o discurso) se serve. Tais objetos  
relevam ao mesmo tempo objetos dos signos e 
referências às quais eles se referem, eles constituem 

os referenciais do discurso. Esses referenciais devem 
ser comuns entre os participantes, o que não acontece 
sem se apresentar um problema. É certo que o 

processo de esquematização oferece a vantagem de 
identificar sua origem, mas a diversidade de 
representações entre A e B pode tornar essa “tomada 

comum” bastante delicada complicada (p. 67, tradução 
nossa)

66
. 

 

[...] a construção dos objetos é, de fato, uma 
coconstrução que resulta, senão na ultrapassagem dos 
pontos de vista, pelo menos no excesso de sua 

combinação. Um referencial discursivo dá uma imagem 
estereoscópica das coisas (p. 67, tradução nossa)

67
. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Grize (1996, p. 61-68) 

 

Com esses postulados, Grize (1996) discute, no âmbito da transmissão da 

informação, sobre o conjunto de elementos que considera presente em se tratando 

                                                                                                                                                                                                           
déjà là et les accommoder à ce qu’il a l’intention de dire. Et il ne s’agit pas que du sens des mots. Les 

lieux, à juste titre dits lieux communs, sont indispensables à soutenir les raisonnements, même les  
plus élémentaires qui permettent la compréhension” (GRIZE, 1996, p. 66). 
65

 “Par les PCC un texte est á la fois un produit verbal et un produit social, ce qui permet de conduire 

une étude systématique des champs sociaux, mais elle déborde, et de loin, les ambitions de la 
logique naturelle. Celle-ci ne peut jamais que mettre en évidence les indices des / PCC dont relève un 
texte donné. Seule la sociologie peut multiplier les analyses et inférer alors, à l’aide des méthodes qui 

lui sont propres, quels sont les contenus culturels de tel ou tel groupe social” (GRIZE, 1996, p. 67).  
66

 “Le discours est création de sens et construit pour cela des objets de pensée à partir de la 
signification des termes dont il se sert. De tels objets relèvent à la fois des objets des signes et des 

référents auxquels ils renvoient, ils constituent les référentiels du discours. Ceux-ci doivent êt re 
communs aux partenaires, ce qui ne va pas sans poser un problème. Certes le processus de 
schématisation offre l’avantage d’en faire voir la genèse, mais la diversité des représentations entre A 

et B peut rendre la mise en commun assez délicate” (GRIZE, 1996, p. 67).  
67

 “[...] la construction des objets est, en fait, une coconstruction qui résulte, sinon du dépassement 
des points de vue, tout au moins de leur conjugaison. Un référentiel discursif  donne une  image 

stéréoscopique des chose” (GRIZE, 1996, p. 67).  
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de uma situação de interlocução. Dos cinco postulados, sintetizados no Quadro 15, 

anteriormente, resulta o esquema da comunicação apresentado pelo autor. Esse 

esquema, para Grize (1996), não marca tanto uma transmissão de informação, mas 

evidencia os mecanismos que estão articulados numa situação de interlocução.  

A Figura 6, a seguir, apresenta o que Grize (1996, p. 68, tradução nossa) 

designa como esquema da comunicação. 

 
Figura 6 – Esquema da comunicação proposto por Grize (1996)  

 

 
 

Fonte: Grize (1996, p. 68) 

 

 Na Figura 6, A e B indicam dois lugares que são ocupados de forma alternativa 

por dois tipos de sujeitos, quais sejam: transmissor e receptor. Pressupõe-se, então, 

que no sistema da língua, se eles são centrais, estão longe de serem os únicos a 

permitir a comunicação.  

O que interessa é que se trata de sujeitos que implantam as atividades de 

construção por A e de reconstrução por B. Tais atividades repousam sobre seus pré-

construídos, sobre suas representações, bem como sobre as suas finalidades. 

Nessa direção, a ideia de que B reconstrói o que lhe é proposto e não apenas  

decodifica uma mensagem é essencial (GRIZE, 1996). 

 Além da lógica natural e da comunicação discursiva, a fundamentação teórica 

desta tese também é discutida à luz das contribuições das noções de representação 

e esquematização segundo Grize (1996, 1997), conforme exposto a seguir. 
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4.4 Representações e esquematizações a partir de Grize (1996, 1997) 

 

 Logo na apresentação do capítulo 5, “Representações e esquematizações”, 

do livro Logique et langage, Grize (1997, p. 33) faz uma ressalva a respeito do termo 

representação e do sentido desse termo, a partir dos quais estruturou sua 

discussão. Nessa ressalva, sobre a ideia de representação, aponta: “Usarei aqui o 

termo e o seu sentido mais usual e não o técnico, de representações sociais dos 

quais eu tratarei no capítulo 13” (GRIZE, 1997, p. 33, tradução nossa)68. 

 

a) Representações 

 

 Concernente às representações, de uma forma geral, estão presentes em 

diferentes momentos no que se refere ao nosso contato com o discurso. Postula 

Grize (1997) tratar-se de uma atividade inerente ao discurso. 

 

É evidente que, para que tenhamos um discurso sobre qualquer assunto 
que seja, precisamos inicialmente ter ao menos uma ideia sobre ele, ou 
seja, fazer uma representação. Por outro lado, as suposições que o 

precedem mostram que é preciso ter ou fazer uma representação daquele 
ao qual nós iremos nos dirigir. Diria portanto que o locutor A deve 
representar o tema T e o auditor B, o que chamarei aqui de reprA (T) e 

reprA (B) (GRIZE, 1997, p. 33, tradução nossa)
69

. 
 

 A esse respeito, Grize (1997) acrescenta que nesse contexto teórico, o orador 

e o auditor têm representações e o discurso propõe imagens. Assim, representações 

e imagens pertencem ao mesmo processo de projeção de um conteúdo referencial.  

 

Estou falando das representações que A faz, porém falarei também das 

imagens que A faz, “formações imaginárias”, como dizia Pêcheux e que 
resultam do ponto de vista subjetivo de A. Mas eu reservo o termo da 
imagem pelo que propõe a esquematização por si própria. Na minha 

terminologia, orador e auditor têm representações e o discurso propõe 
imagens (GRIZE, 1997, p. 33, tradução nossa)

70
. 

                                                                 
68

 “J’entends ici le terme en son sens  le plus courant et non comme celui, plus technique, de  

représentations sociales dont je traiterai au Chapitre 13” (GRIZE, 1997, p. 33).  
69

 “Il évident que, pour tenir un discours sur n’importe quel sujet, il faut en avoir une idée, s’en être fait 
une certaine représentation. D’autre part, les postulats qui précèdent montrent qu’il faut aussi avoir ou 

se faire une représentation de celui auquel on s’adresse. Je dirai que le locuteur A doit se représenter 
le thème T et l’auditeur B, ce que je noterai reprA (T) e reprA (B)” (GRIZE, 1997, p. 33).  
70

 “Je parle des représentations que se fait A, mais j’aurais  aussi pu parler des imagens  que A se 

fait, ‘formations imaginaires’, comme le disait encore Pêcheux et qui résultent du  point de vue 
subjectif de A [PECHEUX 1996: 20]. Mais je réserve le terme d’image pour ce que propose la 
schématisation elle-même. Dans ma terminologie, orateur et auditeur ont des représentations et le 

discours  propose des images” (GRIZE, 1997, p. 33).  
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 Concernente às representações, Grize (1997) declara tratar-se mais de uma 

atividade de aproximação entre os sujeitos e as características que o definem do 

que uma atividade de retratar fielmente o sujeito por aquilo que pode representá-lo. 

Esse processo consiste, no nosso entender, no estabelecimento de relações entre o 

sujeito e o que pode caracterizá-lo mais visivelmente.  

 

Falar das representações que A faz de B é apenas uma comodidade de 
expressão. Nunca se representa uma pessoa, mas alguns de seus 
aspectos: seus saberes, seus desenhos, seus valores. Faz-se necessário 

entender que reprA (B) = reprA (alguns aspectos de B). O mesmo vale para 
as representações do tema T. Além do mais, A, autor de um discurso, deve 
fazer também uma representação dele mesmo. Não se trata aqui de nos 

julgarmos competentes, seguros, envergonhados, a vontade ou tímidos  
(GRIZE, 1997, p. 33-34, tradução nossa)

71
. 

 

 Nesse contexto, Grize (1997) apresenta três famílias de representações; reprA 

(A), reprA (B) e reprA (T). No entanto, ainda considera insuficientes no que diz 

respeito às representações de reprA (A), reprA (B) e reprA (T), pois ele não considera 

uma relação direta e simples entre o locutor, o interlocutor e o auditório.  

Não se trata de representar cada um desses sujeitos , mas de como acontece 

essa representação e, principalmente, as relações que precisam ser estabelecidas 

entre reprA (A), reprA (B) e reprA (T) nesse processo de construção e reconstrução 

das representações desses atores. Acrescenta que, “[...] essas três famílias de 

representações: reprA (A), reprA (B) e reprA (T) são ainda insuficientes” (GRIZE, 1997, 

p. 34, tradução nossa)72. Nessa direção, expõe dois argumentos que justificam seu 

posicionamento em relação a esses três tipos de representações.  

 No Quadro 16, a seguir, apresentamos os dois argumentos que Grize (1997, 

p. 34) uti liza para justificar a insuficiência dos três tipos de representação que utiliza, 

                                                                 
71

 “Parler des représentations que A se fait de B n’est qu’une commodité d’expression. On ne se 

représente jamais une personne, mais certaines de ses aspects: ses savoirs, ses desseins, ses 
valeurs. En d’autres termes, il faut comprendre que reprA (B) = reprA  (certains aspects de B).  Il en 
va d’ailleurs de même pour les représentations du thème T.  De plus A, l’auteur d’un discours, doit  

aussi se faire une représentation de lu-même. On ne parle pas de la même façon selon que l’on se 
juge compétent, que l’on est sûr de soi, embarrassé, à l’aise ou timide” (GRIZE, 1997, p. 33-34).  
72 “[...] ces trois familles de représentations: reprA (A), reprA (B) et reprA (T), sont e ncore doublement 

insuffisantes ” (GRIZE, 1997, p. 34).  
72

 “D’abord, le fait que l’on a trois termes A, T et B, implique qu’il existe trois relations entre eux, dont 
le locuteur doit aussi avoir une représentation. La relation (A,B) est tout à fait essentielle, en ce sens 
qu’elle reflète les rapports  de force qui s’établissent dans un contexte les interlocuteurs” (GRIZE, 

1997, p. 34).  
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dentro do quadro geral das representações, na perspectiva que vem abordando a 

representação como uma esquematização.  

 

Quadro 16 – Três famílias de representações: reprA (A), reprA (B) e reprA (T) 

 

nº Argumentos  Exemplos  

 
 

 
1 

Primeiramente, o fato de haver t rês termos 
A, B e T significa que temos três relações 

entre eles, então, o locutor deve também 
ter uma representação. A relação (A, B) é 
completamente necessária, tendo em vista 

que ela reflete as relações de força que se 
estabelecem em um contexto que envolve 
os interlocutores (p. 34, tradução nossa)

73
. 

O professor não fala com os seus alunos da 
mesma maneira que eles falam com ele,  

assim como um chefe com os seus 
empregados e vice-versa, entre outras  
relações. A relação (B, T), ou seja, atitude 

que B tem face à ideia T também pode ser 
determinante. Como diz o ditado popular,  
“não se fala de corda na casa do enforcado” 

ou “o pior surdo é aquele que não quer 
ouvir”. E, por fim, a relação (A, T), entre o 
orador e o seu assunto, também tem um 

papel importante: opinião, crença, certeza 
não são equivalentes (p. 34, tradução 
nossa)

74
. 

 

 
 
 
2 

Mas ainda há mais: B deve, segundo a 

estrutura na qual eu estou inserido,  
reconstruir a esquematização da maneira 
necessária, fazendo representações de 
diversos elementos em jogo: reprB (X) 

onde X = (A, B, T, (A, B)) etc. A 
representação que B faz do tema é 
essencial e sabemos de toda a importância 

que tal aspecto representa quanto ao 
ensino (p. 34, tradução nossa)

75
. 

As “falsas ideias”, como se diz, podem 

provocar verdadeiros bloqueios. Laurance 
Viennot o fez ver notavelmente com relação 
à dinâmica e diversos outros trabalhos e 
também colocaram isso em evidência.  

Quanto à representação que B faz de A, esta 
tem como base um argumento de autoridade 
(p. 34, tradução nossa)

76
. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Grize (1997, p. 34) 

 

                                                                 
73

 “D’abord, le fait que l’on a trois termes A, T et B, implique qu’il existe trois relations entre eux, dont 
le locuteur doit aussi avoir une représentation. La relation (A,B) est tout à fait essentielle, en ce sens 

qu’elle reflète les rapports  de force qui s’établissent dans un contexte les interlocuteurs” (GRIZE, 
1997, p. 34).  
74

 “Le maître ne parle pas à ses élèves comme les élèves lui parlent, l’employeur à ses employés 

comme ils lui parlent et ainsi de suite. La relation (B,T), c’est-à-dire l’attitude que B a vis-à-vis de ce 
dont il est question, peut aussi être déterminante. Comme le dit la sagesse populaire ‘on ne parle pas 
de corde dans la maison du pendu’ et ‘il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre’. Enfin la 

relation (A,T), celle entre l’orateur et son sujets, a aussi un rôle important: opinion, croyance, certitude 
ne sont pas équivalentes” (GRIZE, 1997, p. 34). 
75

 “Mais il y a plus encore: B doit, selon le cadre général dans lequel je me suis placé, reconstruire la 

schématisation, de sorte qu’il lui faut, lui aussi, se faire des représentations des divers éléments en 
jeu: reprB  (X), ou X = (A, B, T (A,B), etc.). La représentation  que B se fait du thème est essentielle et  
l’on sait toute l’importance  qu’elle prend l’enseignement” (GRIZE, 1997, p. 34).  
76

 “Le ‘idées fausses’, comme on dit, peuvent  provoquer de véritables blocages. Laurence Viennot 
[VIENNOT 1979] l’a remarquablement fait voir à propos de la dynamique et depuis lors de nombreux 
autres travaux l’ont aussi mis en évidence. Quant à la représentation que B se fait de A elle est a la 

base  de l’argument d’autorité” (GRIZE, 1997, p. 34). 
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 Nessa direção, Grize (1997, p. 37, tradução nossa)77 traz para a discussão 

sobre as famílias de representações o problema causado pela imagem de T. “A  

imagem de T causa um problema importante que é o de sua verossimilhança. Nós 

não nos situamos no mundo da metafísica, nem no da lógica do verdadeiro e do 

falso. Uma esquematização é um caso de lógica [...]” . 

Ainda dentro do mesmo contexto no qual explica os três grupos de 

representações que analisa, Grize (1997) trabalha a relação entre as imagens. “As 

imagens de A são talvez menos evidentes inicialmente, mas elas existem. Qualquer 

um que fale ou escreva oferece necessariamente um modo de ver algo” (GRIZE, 

1997, p. 37, tradução nossa)78. Nesse sentido, Grize (1996, 1997) dá a entender que 

tanto as representações quanto as esquematizações são atividades, por ele, 

consideradas discursivas. Nesse contexto, discutimos as representações e, 

doravante, discutiremos as esquematizações.  

  

a) Esquematizações  

 

 As atividades discursivas são atividades de criação que originam as 

esquematizações. Retomando o próprio termo, esquematização, como toda 

normalização, deve-se tomá-lo, ao mesmo tempo, a partir de dois pressupostos, 

como um processo e como um resultado (GRIZE, 1996, 1997). 

 

O processo é o da semiose, ou seja, a criação de sentido, [...] na 
terminologia que adotei, a criação cont ínua de sentidos a partir da 

significação dos termos utilizados. Estamos, então, em presença de um 
duplo movimento: um termo particular não toma sentido apenas no seio da 
esquematização à qual ele pertence, ao mesmo tempo, a esquematização 

não faz sentido apenas por esses termos que ela contém. O resultado é 
uma representação, o que o alemão chama de Vorstellung, ou seja, alguma 
coisa que é colocada diante do destinatário, um espetáculo que lhe é 

preparado, na esperança de que ele o assista (GRIZE, 1996, p. 69,  
tradução nossa)

79
. 

                                                                 
77 “L’image de T pose un problème d’importance c’est celui de sa vraisemblance. Nous ne nous 

situons pas dans le monde de la métaphysique, ni dans  celui de la logique du vrai et du faux. Une 
schématisation est affaire de dialogue” (GRIZE, 1997, p. 37).  
78

 “Les images de A sont peut-être moins immédiatement évident, elles n’en existent pas moins. 

Quiconque en effet parle ou écrit s’offre nécessairement au regard ” (GRIZE, 1997, p. 37).  
79

 “Le concept de base est celui de schématisation. Le terme luimême, comme toute normalisation, 
renvoie à la fois à un processus et à son résultat [...] soit, dans la terminolo gie que j’ai adoptée, la 

création continue de sens à partir de la signification des termes utilisés. On est alors en présence d’un 
double mouvement: un terme particulier ne prend sens qu’au sein de la schématisation à laquelle il  
appartient et, en même temps, la schématisation ne fait sens que par ceux des termes qu’elle 

contient. Le résultat, lui, est une représentation, ce que l’allemand appelle une Vorstellung, c’est-à-
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 Considerando que um processo se desenvolve no tempo e que é uma 

organização, conforme os postulados de Grize (1997), são levantados dois 

questionamentos a esse respeito: a) o processo é uma organização?; b) essa 

organização é do quê e para quê?. 

 Em relação à pergunta “organização do quê?”,  “[...] trata-se de organizar um 

material verbal, ou seja, sinais (palavras) que retornam pré-construídos 

culturalmente. Toda manipulação das palavras tem como efeito  o desenvolvimento 

do sentido” (GRIZE, 1997, p. 35, tradução nossa)80. Para Grize (1997, p. 35, 

tradução nossa)81, “[...] a atividade de esquematização é criadora de sentido. [...] 

essa criação de sentido se faz pelo interlocutor e é destinada a ele. Isso não impede 

que A, o interlocutor, aos poucos conduza a sua construção”. 

A esse respeito, Grize (1997, p. 35-36, tradução nossa)82 faz três 
observações:  
 

1) A primeira é que o planejamento do sentido é função da finalidade de A.  
Tratar-se-á, então, por um lado, de selecionar no núcleo duro das palavras  

os recursos que irão surtir o efeito desejado e, por outro lado, de 
acompanhá-los de novos aspectos com os quais se espera contribuir para o 
resultado. 2) A segunda é, mesmo que a finalidade fundamental de A seja 

transformar uma representação de B, um mínimo acordo prévio é 
necessário. 3) A terceira se refere à atitude espontânea em relação a toda e 
qualquer presença de uma esquematização. A primeira reação é de tê-la 

por um reflexo exato da realidade e também pelo que Piaget chama de “o 
realismo pré-crítico”, realismo este que, temos de reconhecer, constitui uma 
das forças do discurso.  

 

Nesse contexto, Grize (1997, p. 36, tradução nossa)83 postula a 

esquematização também como resultado, ou seja, afirma a  ideia de “[...] 

                                                                                                                                                                                                           
dire quelque chose qui est placé devant le destinataire, un spectacle qui lui est donné à voir, dans 
l’espoir qu’il le regarde” (GRIZE, 1996, p. 69).  
80

 “[...] il s’agit d’organiser un matériau verbal, c’est-à-dire des signes (les mots) qui renvoient à des 
préconstruits culturels. Seulement toute manipulation  de mots a po ur effet d’en aménager le sens” 
(GRIZE, 1997, p. 35).  
81 “[...] l’activité de schématisation est créatrice de sens. Comme le représente le diagramme, cette 

création de sens se fait devant l'interlocuteur et lui est destinée. Cela n’  empêche pas que A, le 
locuteur, au fur et à mesure qu’il procède à sa construction” (GRIZE, 1997, p. 35).  
82 “La première est que l’aménagement du sens est fonction de la finalité de A. Il s’agira donc, d’une 

part, de sélectionner dans le noyau dur des mots les traits qui vont concourir à l’effet s ouhaité et, 

d,autre part, de les accompagner d’aspects nouveaux dont on espère qu’i ls vont contribuer au 
résultat” (GRIZE, 1997, p. 35). “La deuxième est que, même si la finalité fondamentale de A est de 
transformer une représentation de B, un minimum d’accord préalable est nécessaire” (GRIZE, 1997,  

p. 36). “La troisième a trait à l’attitude spontanée de tout un chacun en présence d’une 
schématisation. La première réaction est de la tenir pour un reflet exact de la réalité et c’est ce que 
Piaget appelle ‘le réalisme précritique’ [PIAGET 1967: 197], mais réalisme qui, il faut  bien le 

reconnaître, constitue une des forces du discours” (GRIZE, 1997, p. 36).  
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esquematização como resultado, como a representação de um microuniverso”. 

Segundo esse autor, esquematizar um aspecto da realidade fictícia ou não é um ato 

semiótico, “[...] é dar aos olhos o que ver. Vem daí o fato de que o meu esquema 

fala de imagens. Os assuntos situados nos lugares A e B têm representações, mas a 

esquematização propõe imagens” (GRIZE, 1997, p. 37, tradução nossa)84. 

Resumindo, Grize (1996, p. 70, tradução nossa)85 afirma que “[...] é preciso 

destacar que toda esquematização contém recursos para a reconstrução”. Além 

disso, considera que os assuntos têm representações e as esquematizações 

propõem imagens. Considera, também, que as imagens se constroem e se 

reconstroem em diferentes relações. Nessa perspectiva, não se trata de uma relação 

simples e direta no texto. Ademais, no contexto de discussão sobre a 

esquematização como conceito-chave da lógica natural, além de Grize (1996, 1997), 

Adam (2008) também discorre sobre a esquematização, considerando como 

representação discursiva, conforme posto a seguir.  

 

4.5 A esquematização segundo Adam (1999)  

 

 Adam (2011, p. 110) “[...] após ter definido todo ato de referência como uma 

coconstrução operada no e pelo discurso de um locutor e como uma (re)construção  

por um interpretante [...]”, propõe-se a falar do que designa como representação 

discursiva (Rd). Uma noção desenvolvida segundo os postulados de Grize (1996), a 

partir na noção de esquematização. Nesse contexto, a representação discursiva, 

segundo Adam (2011), é entendida em sua proposta como uma atividade de 

esquematização e de produto textual dessa atividade.  

 A teoria da esquematização desenvolvida por Jean-Blaise Grize é descrita por 

Adam (1999, p. 101, tradução nossa)86, como “[...] um modelo de interação verbal 

suficientemente econômica e assaz delicada para apresentar uma alternativa 

                                                                                                                                                                                                           
83 “Ceci conduit à l’idée de schématisation  comme résultat, c’est -à-dire comme la représentation d’un 

micro-universo” (GRIZE, 1997, p. 36).  
84

 “Schématiser un aspect de l réalité, fictive ou non, est un acte sémiotique: c’est donner à voir. De là 

le fait que mon schéma parle d’imagens. Les sujets  situés aux places  A et B ont des représentations, 
mais la schématisation, elle, propose des images. Je n’ analyserai  que trois d’entre elles. Celles de T 
(le thème, ce dont il s’agit), de A et de B et ceci  même si les images des diverses relations sont non 

moins intéressantes” (GRIZE, 1997, p. 37). 
85 “ [...] il faut signaler que toute schématisation contient des aides à la reconstruction ” (GRIZE, 1996,  

p. 70).  
86

 “[...] une modèle de l’interaction verbale assez économique et assez fin pour prèsent une alternative 

intéressant aux schémas classiques de la comunication” (ADAM, 1999, p. 101).  
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interessante aos esquemas clássicos da comunicação”. Nesse sentido, Adam (1999) 

toma esse conceito para pensar a relação entre o texto e a interação verbal.  

 Para o desenvolvimento da noção de esquematização como representação 

discursiva, Adam (1999) toma quatro aspectos do conceito de esquematização e 

resume-os em forma de definições, a saber: a) uma esquematização é ao mesmo 

tempo operação e resultado; b) toda representação discursiva é esquemática; c) 

toda esquematização é uma coconstrução; e d) uma esquematização é uma 

proposição de imagens.  

Ao pensar uma esquematização ao mesmo tempo como operação e 

resultado, Adam (1999) postula que toda ação interdiscursiva produz uma 

esquematização, sendo definida como um processo e como um resultado. Ademais, 

segundo esse autor, pensar todo “[...] texto como uma esquematização, é reunir em 

um só conceito, a enunciação com processo e o enunciado como resultado” (ADAM, 

1999, p. 102, tradução nossa)87. 

Para Adam (1999), falar de texto e de discurso “[...] é sempre fazer mais 

alusão ao resultado de práticas discursivas do que às operações complexas 

inseparavelmente psicossociais e verbais que o produziram” (ADAM, 1999, p. 102, 

tradução nossa)88. Além disso, “[...] um texto jamais é isolado, sem riscos: tomado 

numa cadeia discursiva, todo texto é dinamicamente ligado como resposta a outros 

textos e, por sua vez, ele evoca outros em resposta” (ADAM, 1999, p. 102, tradução 

nossa)89.  

A esquematização é, para Adam (1999, p. 103, tradução nossa)90,  

 

[...] igualmente um processo interno ou contextual: cada uma das 
proposições que consistem o texto é um só lugar em um movimento 

dinâmico complexo que prepara e conduz avante. Assim se tece a 
densidade da textura na qual são tomados os sucessivos enunciados.   

 

                                                                 
87

 “Penser tout texte comme une schématisation, c’est réunir, en un seul concept, l’énonciation 

comme processus et l’énoncé comme résultat” (ADAM, 1999, p. 102).  
88

 “[...] c’est toujours faire plus allusion au résultat de pratiques discursives qu’aux opérations 
complexes, inséparablement psychosociales et verbales, qui l’ont produit ” (ADAM, 1999, p. 102).  
89

 “[...] une texte n’est jamais isolable sans risques: pris dans une chaîne discursive, tout texte est 
dynamiquement relié, comme réponse, à d’autres textes et il en appelle d’autres, à son tour, en 
réponse” (ADAM, 1999, p. 102).  
90

 “[...] également um processus ‘interne’ ou cotextuel: chacune des propositions qui constituent le 
texte n’est qu’une phase dans un mouvement  dynamique complexe qui prépare et amène la suite. 
Ainsi se tisse la densité de la texture cotextuelle dans laquelle sont pris les énoncés successifs” 

(ADAM, 1999, p. 103).  



137 
 

 No âmbito das quatro definições de esquematização que propõe Adam 

(1999), consta que toda representação discursiva é esquemática. Ademais, 

considera que uma esquematização não diz tudo. Esquematizar é, consoante Adam 

(1999, p. 103, tradução nossa)91, “[...] construir um esquema, isto é: uma 

representação verbal por definição parcial, seletiva e estratégica de uma realidade. 

Do tipo, todo texto propõe um tipo de microssistema ou ‘mundo a parte’”. Além disso, 

“[...] propõe uma teoria da referência e do contexto assim como de abordagem 

dinâmica da interação verbal” (ADAM, 1999, p. 104, tradução nossa)92. 

 A terceira definição que Adam (1999) postula concernente à esquematização 

é que toda esquematização é um coconstrução. No ato dessa definição, Adam 

(1999, p. 104, tradução nossa)93 ressalta que o fato de que “[...] um texto seja uma 

esquematização põe-nos ante a obrigação de jamais esquecer que se trata do 

produto de uma interação verbal”.  

 Ademais, acrescenta Adam (1999, p. 104, tradução nossa)94, que “[...] falando 

ou escrevendo, os sujeitos esforçam-se para fornecer os indícios que julgam 

necessários à transmissão daquilo que querem dizer”.   

 Para Adam (1999, p. 104, tradução nossa)95, apoiando-se em um saber 

comum, 

 

A (o esquematizador) faz  hipóteses quanto a que B (o coesquematizador) 
pode ou poderá induzir a partir de sua esquematização. Evidentemente, isto 
não implica necessariamente que o que A propõe e o que B reconstrói 

sejam idênticos, simétricos. Esse último pode narcotizar ou mal interpretar 
certos indícios. O que Le busca – suas próprias finalidades – não-no 
obriga(m) forçosamente a encontrar tudo que A textualizou de maneira 

sempre inconsciente.  

 

                                                                 
91

 “[...] construire un schèma, c’est-à-dire une représentation verbale par définition partielle, sélective 

et stratégique d’une réalité. De la sorte, tout texte propose une sorte de micro-universo ou ‘petit 
mone’” (ADAM, 1999, p. 103).  
92

 “[...] propose une theórie de la référence et du contexte ainsi qu’une approche dynamique de 

l’interaction verbale” (ADAM, 1999, p. 104).  
93

 “[...] un texte soit une schématisation nous met dans l’obligation de ne jamais oublier qu’il s’agit du 
produit d’une interaction verbale” (ADAM, 1999, p. 104).  
94

 “[...] par Le fait qu’em parlant ou en écrivant, les sujets s’efforcent de fournir les indices qu’ils jugent 
nécessaíres à la transmission de ce qu’ils veulent dire” (ADAM, 1999, p. 104).  
95

 “[...] A (Le schématiseur) fait des hypothèses quant à ce que B (le co -eschématiseur) peut ou 

pourra induire de sa schématisation. Évidemment, celan n’implique pas nécessairement que ce que A 
propose et ce que B re-construt soient identiques, symétriques. Ce dernier peut narcotiser ou mal 
interpreter certains indices. Ce qu’il cherche – ses finalités proposes – ne l’obligue(nt) pas forcément à 

retrouver tout ce que A y a mis de façon, de plus, souvent inconsciente” (ADAM, 1999, p. 104).  
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 Ademais, acrescenta Adam (1999, p. 104, tradução nossa)96 quanto à seleção 

e à classificação hierárquica das informações que constituem uma esquematização,  

 

[...] dependem amplamente de saberes enciclopédicos, do grau de 

familiaridade com o gênero e das finalidades daquele que aparece, de fato,  
menos como um receptor-destinatário do que como um intérprete (termo 
que vale tanto para o oral como para a escrita e que destaca a parte ativa 

do trabalho do ouvinte ou do leitor).  
 

 

 Das proposições de Grize, Adam (1999) apresenta o Esquema 17, 

representado na Figura 7 a seguir. Trata-se do esquema da comunicação-interação, 

segundo o autor, mais aprofundado que os esquemas clássicos já apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
96

 “[...] dépendent largement des savoirs encyclopédiqes, du degré de familiarité avec le genre et des 
buts de celui qui apparaît, de ce fait, moins somme un récepteur-destinataire que comme un 
interprétant (terme qui vaut autant pour l’oral que pour l’écrit et qui souligne la part active du travail de 

l’auditeur ou du lecteur)” (ADAM, 1999, p. 104). 
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Figura 7 – Esquema da comunicação-interação 
 

 
 
Fonte: Adam (1999, p. 105) 

 

 No quadro geral da definição de esquematização como uma coconstrução, 

Adam (1999) ressalta as finalidades do esquematizador. Nesse contexto, considera 

que no âmbito dos objetivos, das visadas e das intenções do esquematizador e do 

coesquematizador, em todo texto há uma interação verbal. Assim, afirma ainda que 

uma esquematização é o resultado e o meio de uma intenção de (inter)ação (ADAM, 

1999).  

 Concernente Adam (1999), é difícil listar os muitos tipos de ações 

linguageiras as quais podem lançar mão os sujeitos para interagir. Entretanto, cita 

algumas, como: informar, ensinar, persuadir, entre outras. Assim, acrescenta que 

essas ações, “[...] dão lugar a escolhas de textualização que são função de gêneros 

disponíveis na formação sociodiscursiva no interior da qual a interação acontece” 

(ADAM, 1999, p. 106, tradução nossa)97. Logo, conclui, “[...] o coesquematizador 

                                                                 
97

“[...] donnent lieu à des choix de textualisation qui sont fonction des genres disponibles dans la 

formation sociodiscursive à l’intérieur de laquelle l’interaction a lieu” (ADAM, 1999, p. 106).  
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interpreta uma esquematização em função de seus próprios objetivos, visadas e de 

sua visão da situação de interação” (ADAM, 1999, p. 106, tradução nossa)98.  

 Ainda no quadro geral da definição de esquematização como uma 

coconstrução, Adam (1999) evidencia as expectativas que o esquematizador presta 

a seu auditório, a partir das quais três parâmetros contextuais devem ser levados em 

conta, a saber: os da situação sociodiscursiva da interação considerada, as 

condições de produção e as condições de recepção/interação.  

 A última definição que propõe Adam (1999) para a esquematização, é que 

esta é uma proposição de imagens. Desse modo, acrescenta, “[...] boa parte das 

atividades simbólica dos sujeitos tem por função reconstruir em permanência a 

realidade do eu, de oferecê-lo aos outros para ratificação, para aceitar ou rejeitar as 

ofertas que os outros fazem de sua imagem, a imagem de si” (ADAM, 1999, p. 107, 

tradução nossa)99. 

 Nessa direção, Adam (1999) afirma que uma esquematização pode conter 

até seis tipos de imagens que ele define como imagens de base que são propostas 

pelo discurso e são também tipos de visões de mundo. Essas imagens, Adam 

(1999) designa como: a) imagem da situação sociodiscursiva em discurso; b) 

imagem do objeto de discurso (que chamarão tanto de tema como de referente); c) 

imagens de A (esquematizador); d) imagens de B (coesquematizador).  

A esses quatro casos que Adam (1999) cita reportando os estudos de Grize, 

acrescenta mais uma imagem possível, a saber: a imagem da língua do outro ou 

daquela que o outro espera que se produza, a qual é colocada com uma questão 

fundamental que atravessa os estudos sociolinguísticos, bem como da 

materialidade, ou seja, da mídia escolhida. Nesse contexto, Adam (1999) retoma 

Foucault (regime de materialidade) e Michel Pêcheux (1969) (formações 

imaginárias).  

Em síntese, Adam (1999) apresenta que uma esquematização propõe 

imagens da situação de interação sociodiscursiva, imagens do objeto de discurso, 

imagens da língua e ou da mídia utilizada, enfim, uma imagem de A sobre ele 

mesmo. Ao que observamos, essa construção de imagens se dá em relações 

                                                                 
98

“[...] Le co-eschématiseur interprète une schématisation en fonction de ses propres buts, visées et 

de sa vision de la situation d’interaction” (ADAM, 1999, p. 106).  
99

 “[...] bonne partie de l’activité symbolique des sujets a pour fonction de reconstituer en permanence 
la réalité du moi,  de l’offrir aux autres pour ratification, d’accepter ou de rejeter les offres  que font les  

autres de leur image d’eux-mêmes” (ADAM, 1999, p. 107). 



141 
 

complexas envolvendo esquematizador, coesquematizador, em uma situação de 

interação que pode ser oral ou escrita. A seguir, trataremos da esquematização 

discursiva segundo Adam (2008).  

 

4.6 A esquematização discursiva segundo Adam (2008) 

  

 Ao tratar da esquematização designando-a como esquematização discursiva, 

Adam (2008) retoma os estudos da lógica natural, que tem como conceito-chave a 

esquematização, perspectivada como representação discursiva. Para os estudos da 

lógica natural, a esquematização é entendida nos termos da representação 

discursiva, conforme verificamos em Grize (1996, p. 79, tradução nossa)100: “O 

conceito-chave da lógica natural [...] é o de esquematização, portanto, de 

representação discursiva”. 

 Para Adam (2008), qualquer atividade discursiva dá origem a uma 

esquematização, que tanto se configura como um processo quanto como um 

resultado. Ao aproximar as atividades de esquematização e representação 

discursiva, Adam (2008, p. 102) propõe discutir “representações discursivas 

esquemáticas”. Desse modo, afirma que esquematizar  “[...] é construir um 

esquema, isto é, uma representação discursiva por definição parcial e seletiva de 

uma realidade. Dessa maneira, qualquer discurso constrói uma espécie de 

microuniverso” (ADAM, 2008, p. 102). Além disso, acrescenta Grize (1996) que uma 

esquematização tem sempre alguma dimensão descritiva . 

 Neste contexto de discussão, para Grize (1996), uma esquematização parece 

não somente como a expressão discursiva de um sentido mas principalmente como 

uma solicitação à construção de um sentido. Ademais, conforme Adam (2008), uma 

esquematização não diz tudo. Trata-se de uma solicitação de sentido por parte do 

analista. Para Grize (1996, p. 141, tradução nossa)101, uma esquematização “[...] é 

sempre situada e exige, pois, que o analista disponha de conhecimentos que a 

ultrapassem”. 

 Ao considerar que uma esquematização não expõe tudo sobre o texto e que o 

trabalho do analista exige outros conhecimentos, Adam (2008) perspectiva que a 

                                                                 
100

 “Le concept clé de la logique naturelle telle que je l’envisage est celui de schématisation, donc de 
représentation discursive” (GRIZE, 1996, p. 79).  
101

 “[...] une schématisation est toujours située et réclame en conséquence que l’analyste dispose de 

connaissances qui la débordent” (GRIZE, 1996, p. 141).  
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atividade de esquematização é uma atividade de (re)construção, cujo trabalho do 

analista deve estar fundamentado em três pontos principais, quais sejam: a) os 

parâmetros da situação sociodiscursiva da interação em questão; b) os parâmetros 

das condições de produção; c) os parâmetros das condições de recepção. A seguir, 

dentro do quadro teórico que norteia o referido estudo, discutiremos as operações 

de textualização das representações textual-discursivas. 

 

4.7 Operações de textualização 

 

 A escolha dessas operações foi motivada pelo que perspectiva Adam (2011, 

p. 113), ao afirmar que a atividade discursiva constrói uma representação, um 

microuniverso semântico, que se apresenta como “[...] um objeto de discurso posto e 

o desenvolvimento de uma predicação a seu respeito”. Logo, toda proposição-

enunciado, entendida como uma atividade discursiva e como uma atividade de 

esquematização, constrói representações textual-discursivas. 

Se essas representações ou microuniverso semântico se constroem-se como 

um objeto de discurso posto e uma predicação a seu respeito, faz-se pertinente 

eleger operações de textualização que tratem da construção desse objeto e sobre o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. Além disso, cabe observar os 

processos de conexões, responsáveis pelas ligações das unidades textuais de base, 

utilizados pelos locutores dos textos do jornal O PORVIR (1926-1929), e que operam 

diretamente na (re)construção de representações textual-discursivas da figura 

feminina e, consequentemente, na construção de sentidos do texto. 

As operações de textualização que utilizamos na análise das representações 

textual-discursivas foram articuladas com base nas operações que a Análise Textual 

dos Discursos (ADAM, 2011) define para o período/sequência descritiva 

(considerando que a representação textual-discursiva tem uma dimensão descritiva), 

as quais podem se aplicar aos demais tipos de sequência. Também advêm dos 

postulados de Grize (1996, 1997), no que concerne às operações lógico-discursivas. 

As operações de textualização utilizadas estão listadas a seguir: referenciação, 

modificação da referenciação, predicação, modificação da predicação e conexão.  

Nossa escolha foi motivada pelo pressuposto de que para analisar a 

representação textual-discursiva da figura feminina, entendemos necessitar de 

categorias que designem, categorizem, recategorizem esse objeto de discurso, bem 
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como de categorias a partir das quais seja possível analisar o que é dito desse 

objeto de discurso e ainda, de categorias que explicitem as ligações das unidades 

textuais de base na construção de sentidos do texto. Essas operações foram 

redefinidas e rearticuladas teoricamente conforme os objetivos deste trabalho, tal 

como estão discutidas a seguir. 

 

4.7.1 Operação de textualização: referenciação 

 

O uso dessa operação neste estudo está vinculado ao nível da composição 

textual. Entendida como um dos procedimentos de construção semântica da 

proposição. Remete às operações de tematização propostas por Adam (2011) para 

o período/sequência descritiva.  

A tematização (ADAM, 2011) é a operação que atribui unidade ao segmento e 

faz dele um período, uma espécie de sequência, podendo aplicar-se de três 

maneiras diferentes e todas importantes para a construção de sentido do texto, a 

saber: pré-tematização, pós-tematização e retematização.  

Em conformidade com Adam (2011), a pré-tematização é uma denominação 

imediata do objeto, responsável por abrir um período descritivo; a pós-tematização é 

uma denominação adiada do objeto, que somente nomeia o quadro da descrição no 

curso ou no final da sequência. A retematização é uma nova denominação do objeto 

que reenquadra o todo, fechando o período descritivo. Esse movimento de 

introdução e retomadas do objeto de discurso no texto operacionaliza as 

categorizações e as recategorizações desse objeto na continuidade textual.  

 Corroborando o pensamento de Magalhães (2015), a referenciação é um dos 

critérios indispensáveis para coerência textual, assim afirma a autora.  

 

A referenciação pode interessar a diversas áreas do conhecimento porque é 
um dos critérios mais indispensáveis para a elaboração e interpretação da 
coerência, e a coerência é a condição fundamental do texto. Impossível não 

lidar com textos, porque é por meio deles que interagimos, portanto o 
interesse pelo assunto já é um fato (MAGALHÃES, 2015, p. 375).  

 

 A atividade de referenciação constitui uma atividade discursiva. “Trata de 

explicar como os referentes são introduzidos, conduzidos, retomados, apontados e 

identificados no texto” (KOCH; MARCUSCHI, 1998, p. 1). Estudos nesse campo 

apontam também a referenciação ancorada em questões como as atividades de 
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construção e reconstrução de objetos de discurso. Esse tipo de atividade de 

referenciação tem sido campo de especial interesse por parte de diversos 

pesquisadores. São atividades, segundo Koch e Penna (2006) responsáveis, em 

grande parte, pela progressão textual.  

 Nessa direção, todo discurso constrói uma representação. Ainda, 

acrescentamos representações textual-discursivas, que operam como uma memória 

compartilhada. Os estágios dessa representação, são responsáveis, de forma mais 

ou menos intensa, pelas seleções feitas pelos interlocutores, de forma mais 

específica, quando remete às formas referenciais.  

 Segundo as autoras Koch e Penna (2006), na constituição da memória 

discursiva estão envolvidas as seguintes estratégias de referenciação: 

construção/ativação, reconstrução/reativação e desfocalização/desativação, 

conforme exposto no Quadro 17 a seguir: 

 

Quadro 17 – Estratégias de referenciação utilizadas na constituição da memória discursiva  
 

 

 
 
Construção/ativação 

“[...] operação pela qual um “objeto” textual, até 

então não mencionado, é introduzido, passando 
a preencher um nódulo (“endereço” cognitivo, 
locação) na rede conceitual do modelo de 

mundo textual: a expressão linguística que o 
representa é posta em foco na memória de 
trabalho, de tal forma que esse “objeto” fica 

saliente no modelo” (p. 25). 

 
 
Reconstrução/reativação 

“[...] um nódulo já presente na memória 
discursiva é reint roduzido na memória 
operacional, por meio de uma forma referencial, 

de modo que o objeto de discurso permanece 
saliente (o nódulo continua em foco)” (p. 25).  

 
 

Desfocalização/desativação 

“[...] ocorre quando um novo objeto de discurso 
é introduzido, passando a ocupar a posição 

focal. O objeto retirado de foco, contudo, 
permanece em estado de ativação parcial (stand 
by), podendo voltar à posição focal a qualquer 

momento; ou seja, ele continua disponível para 
utilização imediata na memória dos 
interlocutores [...].” (p. 25). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Koch e Penna (2006, p. 25) 

 

 Durante o processo de compreensão, desencadeia-se uma unidade de 

representação complexa com sucessivos acréscimos e intermitentes novas 

categorizações e avaliações acerca do referente. Tais estratégias, ou melhor, sua 
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repetição constante no texto, estabiliza-se em um modelo textual, que é 

continuamente modificado por novas referenciações.  

 Segundo Koch (2009), são de dois tipos os processos de construção de 

referentes textuais, de sua ativação no modelo textual, a saber: ativação ancorada e 

não ancorada. A ativação não ancorada corresponde à introdução de um objeto de 

discurso totalmente novo no texto. Este, quando representado por uma expressão 

nominal, opera uma categorização do referente. Já a ativação ancorada ocorre 

sempre que um novo objeto de discurso é introduzido, por meio de algum tipo de 

associação com elementos presentes no co(n)texto sociocognitivo, passível de ser 

estabelecida por processos de associação e/ou inferenciação (anáforas associativas 

e anáforas indiretas). 

 A operação responsável pela manutenção em foco dos objetos de discurso 

previamente introduzidos, originando cadeias referenciais ou coesivas, é a 

reconstrução. Assim, uma vez que o objeto já se encontra ativado no modelo textual,  

 

[...] ela pode realizar-se por meio de recursos de ordem gramatical 

(pronomes, elipses, numerais, advérbios, locativos etc.), bem como por 
intermédio de recursos de ordem lexical (reinteração de itens lexicais, 
sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, expressões nominais etc.) 

(KOCH, 2009, p. 35). 

 

 Em conformidade com Koch (2009), entendemos que, em se tratando do 

emprego de formas nominais anafóricas, um dos focos de interesse das análises 

desta tese opera, de modo geral, na (re)categorização dos objetos de discurso, diz 

respeito à (re)construção desses objetos de acordo com o projeto de dizer do 

enunciador.  

No decorrer das pesquisas nesse campo de estudo, ocorreram algumas 

modificações, inclusive de terminologias. Magalhães (2015) discorre, nesse âmbito, 

sobre a passagem da concepção de referência para a da referenciação, e considera 

que essa mudança se deve ao aparecimento da visão de referente como objeto de 

discurso. 

 

A passagem da concepção da referência para a da referenciação acontece 

em 1994, com a tese de Lorenza Mondada e com a de Denis Apothéloz em 
1995. Mondada inaugura a visão dinâmica de referente como objeto de 
discurso, alegando que o referente não mais corresponde nem às coisas 

reais do mundo que ele representa, nem às relações entre expressões 
referenciais manifestadas no contexto, do modo como se fazia nas análises 
de coesão referencial. Para Mondada, e depois para Apothéloz, o referente 
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ou objeto de discurso é elaborado na própria “atividade textual”, sim, porque 

o texto é, ele também, uma construção dinâmica (MAGALHÃES, 2015, p. 
372). 

 

Nessa direção, continua a citada autora afirmando que os referentes são 

elementos indispensáveis para a coerência textual, conforme observamos a seguir.  

 

Quando encampou esse ponto de vista, a Linguística Textual, mais uma vez 
encabeçada por Marcuschi e Koch, passou a defender que a unidade de 
coerência se ajusta localmente aos contratos de comunicação que se 

estabelecem no momento em que o texto se enuncia. Como elementos 
imprescindíveis para a coerência, os referentes se tornam entidades 
negociadas durante a interação, não importa se em circunstâncias de fala,  

de escrita ou de enunciação hipertextual (MAGALHÃES, 2015, p. 372).  

  

 Em Mondada e Dubois (2003, p. 17), identificamos uma postura que 

apresenta uma “[...] concepção segundo a qual os sujeitos constroem, através de 

práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente situadas, versões públicas do 

mundo”. 

 

 Em conformidade com essa visão, afirmam Mondada e Dubois (2003, p. 17) 

que, 

 

[...] as categorias e os objetos de discurso pelos quais os sujeitos 

compreendem o mundo não são nem preexistentes, nem dados, mas se 
elaboram no curso de suas atividades, transformando-se a partir dos 
contextos. Neste caso, as  categorias  e objetos de discurso são marcados 

por uma instabilidade constitutiva, observável através de operações 
cognitivas ancoradas nas práticas, nas atividades verbais  e não verbais, 

nas negociações dentro da interação. 

 

 Já a concepção que apresenta Castilho (2010, p. 126) sobre a referenciação, 

consiste em afirmar ser “[...] a função pela qual um signo linguístico representa 

quaisquer entidades do mundo extralinguístico, reais ou imaginárias”.  

 É mister deixar claro que este estudo não equivale a um trabalho específico 

sobre referenciação. Tomamos esse conceito como categoria de análise, 

entendendo-o como uma operação de textualização responsável, entre outros 

processos na unidade texto, pela progressão textual. No âmbito da progressão 

textual, o nosso interesse é sobre a (re)construção das representações textual-

discursivas, entendidas como um ato de referência que busca saber: como acontece 
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o processo de (re)construção do referente, entendido como objeto de discurso, em 

textos do jornal O PORVIR (1926-1929) que abordam a figura feminina.  

Segundo Koch (2009, p. 30), “[...] a referenciação, bem como a progressão 

referencial, consistem na construção e reconstrução de objetos de discurso”. Os 

referentes são objetos de discurso – construtos culturais, representações 

alimentadas constantemente pelas atividades discursivas.  

Diante do exposto, o entendimento deste estudo sobre referenciação 

direciona-se, também, para o que perspectivam Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010), uma vez que entendem a referenciação como uma operação que consiste 

em aquilo que designamos, representamos, sugerimos ao uti lizarmos um 

determinado termo ou criamos uma situação discursiva referencial que tenha essa 

finalidade. Nesse contexto, as entidades designadas são entendidas como objetos 

de discurso.  

 A posição que defendemos nesta tese concernente à referenciação, como 

uma operação de textualização, está em conformidade, também, com Passeggi 

(2016, p. 2879), para quem a referenciação é posta como uma, 

 

[...] operação de designação e modificação dos referentes textuais  
(participantes, no sentido amplo), instaurando, categorizando e 
recategorizando esses referentes. Inclui mecanismos mais específicos 

como a tematização e a anáfora. A referenciação se analisa em: 
Designação + Qualificação (modificação da designação).  

 

 Para Magalhães (2015, p. 372), 

 

[...] não há conteúdos e saberes estáveis nem no mundo nem na linguagem, 
isto é, nem a realidade nem as palavras, nem os referentes são imutáveis.  

Se há significados e denotações culturalmente registrados – e sempre há –,  
eles entram imediatamente num jogo de desestabilização e estabilização a 
cada momento em que são usados no enunciado, de tal sorte que, no uso 

(e o texto é sempre uso), sentidos e referentes se tornam uma reconstruçã o 
negociável, um cont ínuo processo de ação e de atenção conjunta, uma 
“referenciação”.  

 

 Os processos de referenciação, a correferenciação, visam, em linhas gerais, 

manter a continuidade de significação no texto, uma isotopia do discurso ancorada 

nas estratégias de retomadas e repetições, que garantem a progressão textual. 

Nessa progressão, as relações de correferência assumem um papel fundamental no 

continuum de sentido do texto.  
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Segundo Adam (2011), toda relação de correferência “[...] permite uma 

predicação implícita e repousa, de fato, sobre ela”. A predicação é a segunda 

operação de textualização utilizada nas análises deste estudo e está descrita a 

seguir. 

 

4.7.2 Operação de textualização: predicação 

 

 Segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), a predicação, nos estudos 

relacionados à representação discursiva conforme os postulados da Análise Textual 

dos Discursos, é uma operação cuja origem está nas operações lógico-discursivas 

de Grize (1990, 1996). Essa operação vem sendo rearticulada e redefinida em 

trabalhos que abordam essa linha teórica como uma operação de seleção dos 

processos nos quais estão inseridos os referentes.  

 Neves (2007, p. 35) entende-a como “[...] um processo básico de constituição 

do enunciado”. A esse respeito, Neves (2007) considera não se tratar de uma 

afirmação aceita imediatamente como óbvia, uma vez que posicionamentos 

contrários postulam haver vários enunciados isentos de predicações, como, por 

exemplo, textos que apresentam frases nominais. “Entretanto, na fala espontânea, 

extremamente marcada por truncamentos e abandonos de enunciados iniciados, o 

que se verifica é que os cortes raramente dispensam os verbos os predicados” 

(NEVES, 2007, p. 36). 

Na perspectiva da Análise Textual dos Discursos, a predicação, segundo 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 175), é verbal e, “[...] remete tanto à 

operação de seleção dos predicados, isto é, à designação dos processos, no sentido 

amplo (ações, estados, mudanças de estado etc.), como ao estabelecimento da 

relação predicativa no enunciado”. Ou seja, diz respeito aos processos relacionados 

aos tempos verbais nos quais os enunciados se desenvolvem, bem como às 

relações predicativas estabelecidas nesses enunciados.  

 Para Castilho (2010, p. 127), a predicação ocorre “[...] quando um operador 

toma um termo por seu escopo, transferindo-lhes propriedades de que o escopo não 

dispunha antes”. E continua, “[...] é uma operação de transferência de traços 

semânticos que se movimentam pela sentença e pelo texto” (CASTILHO, 2010, p. 

128). Resumindo, afirma ainda Castilho (2010, p. 129) que, “[...] a predicação pode 
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ser definida como a relação entre um predicador e seu escopo, tal que o predicador 

atribui traços semânticos, papéis temáticos e casos gramaticais ao seu escopo”.  

 Conforme Passeggi (2016, p. 2879), a predicação é a operação que trata dos 

predicados verbais. 

 

Operação de seleção e modificação dos predicados verbais, enquanto 

indicação dos processos: ações, estados e mudança de estado. Essa 
operação estabelece a relação predicativa, estruturante do enunciado. A 
Predicação se analisa em: _ Predicado + Complemento Semântico + 

Predicado + Circunstância (modificação do predicado). Excluímos das 
Circunstâncias, os aspectos temporais e espaciais, considerados como 
Localizações.  

  

 A posição que defendemos neste estudo, no que se refere à operação de 

textualização predicação, é a de que se trata de uma operação por meio da qual se 

identificam os processos, bem como suas modificações, ação, estado e mudança de 

estado que envolvem o referente, na (re)construção das representações textual-

discursivas. Uma operação com foco no verbo.  

 Tanto as referenciações quanto as predicações, no contexto das análises 

realizadas nesta tese, podem sofrer modificações. É sobre as modificações da 

referenciação e da predicação como operações de textualização que discutiremos a 

seguir. 

 

4.7.3 Operação de textualização: modificação  

 

 Essa operação está fundamentada nas operações de aspectualização 

propostas por Adam (2011). Conforme Adam (2011, p. 217, grifo do autor) “[...] no 

nível da composição textual, sejam quais forem os objetos de discurso e a 

extensão da descrição, a aplicação de um repertório de operações de base gera 

proposições [...]”. Nesse repertório, entre as macro -operações propostas por Adam 

(2011), estão as operações de aspectualização.  

 Trata-se de uma macro-operação que se apoia na tematização e agrupa duas 

operações, quais sejam: a fragmentação e a qualificação. Dessas duas operações, 

focalizamos a operação de qualificação, uma operação que, segundo Adam (2011, 

p. 221), “[...] evidencia propriedades do todo e ou das partes [...]”. É uma operação 

que se estrutura, mais frequentemente, pela estrutura do grupo nominal nome + 

adjetivo e pelo recurso predicativo ao verbo ser.  



150 
 

 A posição que defendemos, em linhas gerais, quanto à operação de 

textualização designada modificação, que nesta tese é empregada tanto para 

modificar o referente quanto para modificar a predicação, tal como entendemos e 

utilizamos neste estudo, é a operação de modificação dos referentes textuais 

(participantes, no sentido amplo) e das predicações (PASSEGGI, 2016).  

 Além disso, no âmbito das análises deste estudo, focalizamos também as  

operações de textualização dos elementos responsáveis pela união das unidades 

textuais. Esses elementos  são responsáveis pelas relações de sentido 

estabelecidas na unidade texto. A operação de ligação que assegura a continuidade 

textual utilizada nesta tese encontra-se descrita a seguir. 

 

4.7.4 Operação de textualização: conexão  

 

 A conexão é uma operação também apresentada por Grize (1990, 1996). 

Essa operação foi incluída, nos postulados da Análise Textual dos Discursos, na 

noção de relação de Adam (2011), sendo esta uma das quatro macro-operações de 

base que geram proposições descritivas. Essa macro-operação agrupa duas outras 

operações, quais sejam: relação por contiguidade e a relação de  analogia.  

Em conformidade com Adam (2011), a relação por contiguidade diz respeito à 

situação temporal (situação do objeto de discurso em um tempo, histórico ou 

individual) e à situação espacial (relação de contiguidade entre o objeto do discurso 

e outros objetos suscetíveis de tornar-se o centro de um procedimento descritivo). Já 

a relação de analogia é uma forma de assimilação comparativa ou metafórica que 

permite descrever o todo ou as partes colocando-os em relação a outros objetos.  

 A conexão é, para Adam (2011), um tipo de ligação das unidades textuais de 

base. É uma operação de ligação que assegura a continuidade textual, que se 

constitui como um fator de textualidade, mas, isoladamente, não é suficiente para 

garantir a coerência de um texto. Os saberes relativos às operações de ligação das 

unidades textuais de base “[...] são sistemas de conhecimentos linguísticos ativados, 

quer na produção, quer na interpretação” (ADAM, 2011, p. 132).  

 Conforme Adam (2011, p. 179), os conectores fazem parte de uma classe de 

expressão linguística responsável por reagrupamentos.  
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Os conectores entram numa classe de expressões linguísticas que 

reagrupa, além de certas conjunções de coordenação (mas, portanto, ora,  
então), certas conjunções e locuções conjuntivas de subordinação (porque,  
como, com efeito, em consequência, o que quer que seja, então etc.) e 

grupos nominais ou preposicionais (apesar disso etc.).  

 

 A conexão é, ainda, uma operação que se assemelha à conectividade, 

proposta por Castilho (2010, p. 133). A conexão, para Castilho (2010), é 

gramaticalizada como preposições e conjunções.   

 A posição que defendemos neste estudo, no que se refere à operação de 

textualização conexão, parte do pressuposto de uma operação de ligação de base 

que une os constituintes de proposições próximas, assegurando a unidade 

semântica dos enunciados na coesão textual. São as ligações semânticas que 

asseguram a continuidade textual, unindo as proposições e construindo efeitos de 

sentido no texto.  

 

4.7.5 Síntese das operações de textualização  

 

 Já nos pronunciamos anteriormente, neste estudo, que a análise das 

representações textual-discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR 

(1926-1929) requer um conjunto de operações de textualização mais específico. 

Neste estudo, para realização das nossas análises, estamos fazendo uso de 

operações de textualização, a partir de categorias utilizadas em pesquisas anteriores 

sobre a temática. No entanto, essas categorias, foram rearticuladas e redefinidas, 

aprofundando seu escopo de análise. O detalhamento das operações de 

textualização utilizadas nas análises desta tese está exposto a seguir.  

 

a) Referenciação – com essa operação de textualização, almejamos não 

somente a designação dos referentes textuais (entendidos como os 

participantes, instaurando, categorizando e recategorizando esse referente, 

objeto de discurso, formas de introdução dos referentes no texto)  mas 

também as retomadas do referente na continuidade textual (relações 

correferenciais), e os processos de referenciação operados na construção de 

representações textual-discursivas da figura feminina, complementando com 

a cadeia referencial que perspectiva essa figura nos textos. 
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b) Predicação – com essa operação de textualização, ensejamos tanto a 

seleção dos predicados verbais (como indicação dos processos de estado, 

mudança de estado e ação, estabelecendo a relação predicativa estruturante 

do enunciado) quanto a identificação dos sujeitos agente, paciente e 

experienciador, complementando com os papéis semânticos que preenchem.  

c) Modificação – com essa operação de textualização modificação, propomo-

nos a analisar tanto as modificações dos referentes textuais quanto as 

modificações das predicações. 

d) Conexão – com essa operação de textualização conexão, propomo-nos a 

analisar as ligações das unidades textuais de base, ou seja, identificação das 

ligações da proposição-enunciado que operam instaurando representações 

textual-discursivas da figura feminina e construindo sentidos no texto. 

 

 Em síntese, apresentamos no Quadro 18, a seguir, as operações de 

textualização utilizadas neste estudo, evidenciando o objetivo da utilização de cada 

uma dessas operações, bem como a que conteúdo cada uma se refere e as 

expressões linguísticas através das quais é possível identificá-las no texto. 

 

Quadro 18 – Síntese das operações de textualização 
 

Operação de 

textualização 

Objetivo da operação nesta tese  A que conteúdo se 

refere a operação 

Expressões 

linguísticas que 
identificam a operação 

no texto 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Referenciação 

Designação dos referentes 

textuais, entendidos como os 
participantes, instaurando,  
categorizando e recategorizando 

esse referente, objeto de discurso.  
 
Formas de int rodução dos 

referentes no texto. 
 
Retomadas do referente na 

continuidade textual (relações 
correferenciais).  
 

Processos de referenciação 
operados na construção de 
representações textual-discursivas 

da figura feminina.  
 
Cadeia referencial que perspectiva 

a figura feminina. 

Referentes textuais; 

participantes, no 
sentido amplo.  

Expressões nominais e 

equivalentes 
semânticos. 

 
 

Seleção dos predicados verbais, 
como indicação dos processos de 

Processos: ação,  
estado, mudança de 

Verbos, locuções 
verbais e equivalentes 
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Predicação 

estado, mudança de estado e 
ação, estabelecendo a relação 

predicativa estruturante do 
enunciado. 
 

Sujeito agente, sujeito paciente e 
sujeito experienciador.  

estado.  
 

Agente, paciente e 
experienciador. 

semânticos. 

 
 

Modificação 
(da 

referenciação 

e da 
predicação) 

Modificação tanto dos referentes 
textuais quanto das predicações, 

ou seja, dos participantes e dos 
predicados verbais.  

Modificadores indicam 
propriedades e 

qualidades de 
referentes e 
predicados: 

modificadores de 
referentes; 
modificadores de 

predicados. 

Expressões 
qualificativas e 

atributivas  
Expressões adverbiais. 

 
 

Conexão 

Identificação das ligações das 
unidades textuais de base, ou seja,  
identificação das ligações das 

proposições que operam na 
construção de representações 
discursivas da mulher.  

Relações entre 
enunciados (causa,  
consequência, 

adversidade etc.). 

Marcadores de conexão 
(conectores, conectivos,  
operadores).  

 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.8 Síntese e reflexão da seção 

  

 Esta tese está ancorada nos postulados da Análise Textual dos Discursos e 

no quadro geral da lógica natural, cujo conceito-chave é o da esquematização 

(GRIZE 1996, 1997). Nesse contexto, estamos entendendo as representações 

textual-discursivas como perspectivadas pelos pressupostos de análise de textos de 

Adam (2011) e do quadro mais amplo da lógica natural, de acordo com Grize (1996, 

1997), ampliada com a noção de esquematização, comunicação discursiva e 

postulados das representações, também segundo Grize (1996, 1997). 

 A noção de comunicação discursiva posta por Grize (1996) é sobremaneira 

importante para o aprofundamento da noção de representação textual-discursiva. 

Essa relevância se deve ao fato de a representação discursiva – atividade de 

esquematização e produto textual dessa atividade – estar posta como uma atividade 

cujo funcionamento se materializa na comunicação, uma atividade discursiva, fruto 

das interações orais ou escritas, e que estamos interpretando como uma atividade 

textual-discursiva, frente à articulação entre texto e discurso advinda da Análise 

Textual dos Discursos (ADAM, 2011).  

Ao se comunicarem, os indivíduos estão a todo tempo realizando interações, 

contratos, combinados e, consequentemente, construindo e reconstruindo 
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representações em diferentes perspectivas. Um exemplo disso é a representação do 

locutor, do interlocutor e dos temas tratados. No entanto, consideramos que essas 

representações não são as únicas possíveis na situação de interação.  

Sobre a representação, Grize (1997) toma o termo no seu sentido mais usual, 

diferenciado-a, por exemplo, da representação social, e apresenta três famílias de 

representações; reprA(A), reprA(B) e reprA(T), as quais não são as únicas 

possibilidades de representaçães textual-discursivas possíveis. 

 Sobre as esquematizações, Grize (1996, 1997) considera as atividades 

discursivas como atividades de criação que dão origem às esquematizações, sendo 

estas criadoras de sentido e produtoras de imagens, um tipo de atividade que se 

assemelha diretamente com a (re)construção de representações textual-discursivas 

na unidade texto.  

Para Grize (1997), o processo de (re)construção de certas imagens que o 

texto projeta não diz respeito somente a representar cada um desses sujeitos, está 

mais voltado para como acontece essa representação e, de forma mais profícua, as 

relações que necessitam ser estabelecidas entre reprA(A), reprA(B) e reprA(T) nesse 

processo de construção e reconstrução das representações desses atores.  

Concernente à noção de esquematização, na visão de Adam (1999), uma 

representação discursiva é concebida como fruto da ação interdiscursiva e como 

uma representação verbal (oral ou escrita) de uma realidade. Desenvolvendo em 

sua proposta de Análise Textual dos Discursos, a representação discursiva, nos 

termos de uma esquematização, o autor pensa a representação discursiva como 

uma atividade de esquematização e o produto textual dessa atividade. O 

desenvolvimento do conceito de esquematização por Adam (1999) parte de Grize e, 

ao se aproximar do que o autor expressa sobre as imagens, Adam (1999) 

acrescenta, além das já propostas pela teoria da esquematização, as imagens da 

língua ou da mídia utilizada. Coloca a atividade de construção de imagens como 

uma atividade complexa, não linear.  

 A relevância desta seção para o presente estudo consiste em realçar as 

questões que envolvem o conceito de representação textual-discursiva. Trata-se não 

apenas de trazer para o cerne das discussões teóricas deste trabalho a perspectiva 

teórica que norteia o estudo, mas de discuti-la também à luz de pesquisas 

correlatas. Situa-se ainda na articulação teórica materializada entre as noções de 

representação discursiva, posta por Adam (2011), e da lógica natural, segundo Grize 
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(1996, 1997), focalizando a comunicação discursiva, a esquematização e o 

postulado das representações e, primordialmente, no que propõe Adam (1999) 

sobre a noção de esquematização que concebe como uma representação 

discursiva. Essas noções abriram possibilidades para um aprofundamento teórico, 

concernente ao estabelecimento de relações entre a noção de representação 

discursiva, conforme os postulados da Análise Textual dos Discursos, e as 

perspectivas teóricas a ela relacionadas, bem como aos entrelaçamentos entre as 

noções de esquematização e representação discursiva segundo Adam (1999, 2011) 

e as interlocuções com a proposta de Grize (1996, 1997). 
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5 METODOLOGIA 

 

Falar de materialidade discursiva e de análise textual nos obriga a uma 
certa coerência metodológica e a delimitar os meios para um trabalho 

acerca dos textos (ADAM, 2011, p. 65). 

  

Como Adam (2011) afirma, é preciso delimitar os meios para o trabalho 

acerca dos textos. Essa atividade se faz pertinente  nesta tese, principalmente, por 

estarmos trabalhando com a atividade de análise de textos e entendermos que se 

trata de um processo que exige definição de caminhos metodológicos claros. 

Nessa direção, Adam (ADAM, 2011) propõe elementos para uma análise 

textual dos discursos, os quais se ancoram na análise de textos concretos. Para a 

composição da coletânea de textos com a qual realizamos as análises desta tese, 

elegemos alguns procedimentos necessários para o tratamento metodológico 

desses dados.  

Assim, nesta seção, no detalhamento dos procedimentos metodológicos 

utilizados neste estudo, discorremos sobre a abordagem da pesquisa e sobre a 

coleta, a organização e a seleção dos dados analisados. Contextualizamos ainda o 

jornal O PORVIR (1926-1929. Na continuidade, especificamos a organização de 

todos os textos cujo tema é a figura feminina publicados no periódico em estudo. 

Além disso, estabelecemos os procedimentos direcionadores das análises deste 

trabalho. Para fechar a seção, apresentamos a síntese dos principais pontos 

discutidos e a reflexão da relevância da discussão para o estudo ora apresentado.  

 

5.1 Abordagem da pesquisa  

 

Este trabalho configura-se como uma pesquisa documental, de métodos 

mistos, com uma estratégia de investigação concomitante, visando reunir dados 

quantitativos e qualitativos e integrá-los, para uma análise mais significativa dos 

dados. 

No universo científico, os modos de se praticar a investigação científica são 

variados, uma vez que há diversidade nas perspectivas epistemológicas que são 

adotadas pelos pesquisadores. Do mesmo modo, também são diversos os enfoques 

em virtude dos direcionamentos e dos objetivos pretendidos com o trabalho. Assim, 
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aplicar técnicas, seguir métodos, bem como apoiar-se em fundamentos 

epistemológicos são processos que constituem a ciência.  

Este estudo materializa-se nas bases de uma pesquisa documental que 

analisa textos de um jornal publicados nas décadas iniciais do século XX, cujos 

dados são constituídos exclusivamente de documentos. Na pesquisa documental, 

temos como fonte documentos de diferentes tipos, quais sejam: impressos, jornais, 

fotos, filmes, gravações, documentos legais etc., e podem ser encontrados em 

vários espaços, sendo públicos ou privados.  

Nessa direção, Medeiros (2010, p. 35) considera que no âmbito desse tipo 

de pesquisa, os documentos podem ser encontrados em lugares diferentes, 

conforme constatamos a seguir, 

 

[...] em arquivos públicos, ou de empresas particulares, em arquivos de 
entidades educacionais e/ou cient íficas, em arquivos de instituições 
religiosas, ou mesmo particulares, em cartórios, museus, videotecas,  

filmotecas, correspondências, diários, memórias, autobiografias ou coleções 
de fotografias.  

 

Nesta tese, focalizamos a análise do conteúdo. Esse tipo de estudo, para 

Severino (2007), equivale à análise das informações registradas em um dado 

documento, em discursos pronunciados por meio de diferentes linguagens, 

envolvendo tanto o conteúdo das mensagens como os enunciados dos discursos e a 

busca dos significados. 

Esta investigação científica foi orientada a partir de processos que 

empregaram procedimentos qualitativos e quantitativos, visando a uma análise que 

integre os processos de quantificação e interpretação dos dados. Nesse sentido, 

Oliveira (2005, p. 43-44) reitera que a utilização combinada de técnicas de análise 

qualitativa e quantitativa demanda mais intensamente um “[...] nível de credibilidade 

e validade dos resultados da pesquisa, evitando-se, assim, o reducionismo por uma 

só opção de análise”. Quanto a cada uma dessas abordagens, é sabido, a partir da 

literatura já existente, que a de natureza qualitativa compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas, objetivando descrever e decodificar os 

componentes de um dado sistema.  

De acordo Strauss e Corbin (2008, p. 23), esse tipo de pesquisa “[...] produz 

resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos ou de outros meios 



158 
 

de quantificação”, um tipo de pesquisa que considera existir uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, entre o campo do objetivo e o da subjetividade. 

Creswell (2010, p. 26) afirma ser a pesquisa qualitativa um meio, “[...] para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano”, sendo um processo de pesquisa que envolve, entre 

outros aspectos, “[...] as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado 

dos dados” (CRESWELL, 2010, p. 26). Ainda no panorama da pesquisa qualitativa, 

a investigação qualitativa é descritiva e os investigadores tendem a analisar os seus 

dados de forma indutiva. 

Já no que se refere à pesquisa quantitativa, para Gonçalves (2005, p. 101), 

“[...] coletam-se e quantificam-se dados e opiniões mediante o emprego de recursos 

e técnicas estatísticas”. Diz respeito a uma forma de abordagem empregada, entre 

outras, em pesquisas descritivas, uma vez que não apresenta dificuldade de poder 

descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema. Apresenta, 

nesse contexto, 

 

[...] facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender 
e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 

apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formulação 
de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 
profundidade, a interpretação das particularidades, dos comportame ntos ou 

atitudes dos indivíduos (OLIVEIRA, 1998, p. 117).  

  

Considerando Creswell (2010, p. 26), reiteramos que a pesquisa quantitativa 

é um meio, cujas variáveis podem ser medidas por instrumentos para que, “[...] os 

dados numéricos possam ser analisados por procedimentos estatísticos”. 

Ademais, usar isoladamente métodos quantitativos e qualitativos poderia 

não atender, em sua totalidade, as perspectivas da pesquisa desta tese, sendo 

pertinente a união das duas metodologias. Unir as pesquisas quantitativa e 

qualitativa, segundo Creswell (2010), aumentou em popularidade, nos últimos anos, 

uma abordagem de investigação que combina ou associa as duas formas.  

Não é uma estratégia tão conhecida quanto as abordagens quantitativas ou 

qualitativas usadas isoladamente. Esse conceito de misturar diferentes métodos teve 

seu início quando Campbell e Fisk utilizaram múltiplos métodos em seus estudos de 

validação dos traços psicológicos, no ano de 1959. Nesse sentido, o autor apresenta 

que como alternativa,  “[...] os dados qualitativos e quantitativos podem ser unidos 
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em um grande banco de dados ou os resultados usados lado a lado para reforçar 

um ao outro [...]” (CRESWELL, 2010, p. 39). 

Nesta pesquisa, o uso combinado dos métodos qualitativos e quantitativos 

contribuiu para a integração desses dois processos. A estratégia selecionada foram 

os procedimentos de métodos mistos concomitantes. Esses procedimentos são 

aqueles nos quais o pesquisador “[...] converge ou mistura dados quantitativos e 

qualitativos para realizar uma análise abrangente do problema da pesquisa” 

(CRESWELL, 2010, p. 39). 

Em se tratando dos procedimentos de métodos mistos concomitantes, 

reitera Creswell (2010, p. 39) que, no modelo citado, “[...] o investigador coleta as 

duas formas de dados ao mesmo tempo e depois integra as informações na 

interpretação dos resultados gerais”. Por sua vez, Flick (2009, p. 39) afirma que a 

pesquisa qualitativa “[...] pode apoiar a pesquisa quantitativa e vice-versa” e ainda 

que “[...] existem publicações sobre a investigação dos métodos qualitativos e 

quantitativos que tratam das ‘metodologias mistas’”. Para Flick (2009, p. 39), essas 

abordagens de metodologia mista “[...] interessam-se por uma combinação 

pragmática entre pesquisa qualitativa e quantitativa”. 

Para a realização desta pesquisa, foi necessária a consecução de 

procedimentos específicos de tratamento dos dados. Esses procedimentos foram: a 

coleta dos dados no jornal O PORVIR (1926-1929); a organização dos dados 

coletados; e a seleção, para posterior identificação. Esses procedimentos estão 

evidenciados a seguir.  

  

5.2 Coleta, organização e seleção dos dados analisados 

  

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 149), a coleta dos dados é a etapa da 

pesquisa “[...] em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. Sob essa 

ótica, os dados analisados nesta tese foram coletados a partir do procedimento de 

pesquisa documental, em 39 edições do jornal O PORVIR (1926-1929). Esses textos 

foram escritos nas décadas iniciais do século XX, especificamente durante os anos 

de 1926 a 1929 e publicados na cidade de Currais Novos, no estado do Rio Grande 

do Norte. 
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Após a coleta dos dados, seguimos dois procedimentos para sua organização 

sistemática, a saber: (1) seleção e (2) codificação. Esses procedimentos, de acordo 

com Marconi e Lakatos (2010), precedem a análise e a interpretação dos dados. 

1. Durante o processo de seleção, que Marconi e Lakatos (2010) definem 

como o exame minucioso dos dados, realizamos os seguintes procedimentos: 

a) Leitura das 39 edições publicadas pelo jornal O PORVIR (1926-1929), na 

cidade de Currais Novos no estado do Rio Grande do Norte. 

b) Seleção de todos os textos cujo tema, de forma mais ou menos intensa, 

trata da figura feminina. 

c) Digitação dos textos selecionados preservando a escrita original . 

d) Organização dos textos digitados em documento do Word, seguindo a 

ordem de publicação nas edições do jornal O PORVIR (1926-1929). 

2. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a codificação divide-se em duas partes: 

seleção dos dados e atribuição de um código. Visando tornar a exposição desses 

dados mais clara, os textos selecionados foram codificados a partir dos critérios 

descritos a seguir: 

a) Os textos foram identificados com números cardinais, de acordo com a 

data de publicação no jornal O PORVIR (1926-1929). Vejamos: T1 (Texto 1), T2 

(Texto 2), T3 (Texto 3), e assim, sucessivamente. 

b) Após a identificação dos textos, as linhas foram enumeradas para facilitar, 

durante o processo de análise, a identificação das representações textual-

discursivas da figura feminina. 

c) O processo de codificação dos dados resultou na sequência a seguir: 

T=texto; L=linha; (T1L1– Texto 1; Linha 1; T2L6-7 – Texto 2; Linhas 6 e 7).  

Os critérios para seleção dos textos analisados foram: a) eleger um material 

no qual constassem diferentes representações textual-discursivas da figura feminina; 

b) selecionar textos cujas representações fossem (re)construídas a partir de 

diversificadas estratégias e marcas linguísticas, evitando reducionismos; c) 

contemplar textos dos anos de maior atividade do jornal, a saber: 1926-1928.  

Desse modo, fizemos a seleção de 10 textos para análise, por entendermos 

que, considerado os critérios de seleção já postos anteriormente, trata-se de um 

número considerável de textos, que constam identificados no Quadro 19 a seguir, o 

qual apresenta o título de cada texto, a data de sua publicação no jornal, o número 
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da edição na qual foi publicado, o gênero discursivo102 ao qual pertence e uma breve 

descrição do gênero discursivo.  

 

Quadro 19 – Textos analisados nesta tese 

 

Título do texto Data  
de  

publicação 

Número  
da  

edição 

Gênero  
discursivo 

Descrição  

 

 
 
 

 
(T1) MÃE 

 

 
 
 

 
02/05/1926 

 

 
 
 

 
01 

 

 
 
 

 
Discurso 
epidíctico 

Discurso aparatoso, ostentoso, 

demonstrativo (OLIVEIRA, 2013).  
 
Focaliza apelos a valores que 

enaltece.  O seu núcleo é axiológico e 
a sua função está ligada a 
mecanismos de identificação 

solidificadores do sentido de 
comunidade (GRÁCIO, 2015).  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

(T2) VERDADES 

 

 
 
 

 
 
 
 

03/04/1927 

 

 
 
 

 
 
 
 

11 

 

 
 
 

 
 
 
 

Artigo de opinião 

Trata-se do texto opinativo de cunho 

argumentativo. Apresenta exposição 
de ideias ou pontos de vista sobre 
determinado assunto. Defende 

opinião por meio de recursos 
argumentativos. Apresenta e discute 
ideias nas diferentes áreas do 
conhecimento. O artigo de opinião é 

assinado (OLIVEIRA, 2013). 
 
“[...] é um gênero textual da esfera 

jornalística, com um papel social 
definido e constituindo-se como 
instrumento para  o exerc ício da 

cidadania [...]” (PAULINO, 2015, p. 
31).  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 É o tipo de texto que possui raízes 
nos “modelos da literatura epistolar”, 

as cartas familiares, conhecidas 
também como “gênero literário 
filosófico” (SILVA, 2002).  

  
 Traziam o destinatário,  entretanto, 

eram escritas para serem lidas por 

um grande público. Objetivam a 

                                                                 
102

 Para saber mais sobre gênero do discurso: “Todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 
sejam tão multi formes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a 
unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 
humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção  
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada 
enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gênero do discurso (BAKHTIN, 2011,  

p. 261-262, grifo do autor).  
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(T3) CARTAS DA 
SERRA 

19/06/1927 14 Carta pessoal 
literária 

difusão e socialização de ideias 
(SILVA, 2002). 

  
 Seu objetivo contemplava ora ao 

deleite (recrear para a vida); ora ao 

ensino (consolar a vida); ora às 
reflexões sobre as ações e 
sentimentos humanos (conhecer a si 

próprio) (SILVA, 2002).  

 
 
 

 
 
 

 
(T4) A Mulher 

 
 
 

 
 
 

 
(?)/11/1927 

 
 
 

 
 
 

 
21 

 
 
 

 
 
 

 
Artigo de opinião 

Texto opinativo de cunho 
argumentativo. Apresenta exposição 
de ideias ou pontos de vista sobre 

determinado assunto. Defende 
opinião por meio de recursos 
argumentativos. Apresenta e discute 

ideias nas diferentes áreas do 
conhecimento. O artigo de opinião é 
assinado (OLIVEIRA, 2013). 

 
“[...] é um gênero textual da esfera 
jornalística, com um papel social 

definido e constituindo-se como 
instrumento para  o exerc ício da 
cidadania [...]” (PAULINO, 2015, p. 

31).  

 
 
 

 
 
 

 
 
(T5) Às mães de 

família – À minha 
irmã A. P. 

 
 
 

 
 
 

 
 

11/12/1927 

 
 
 

 
 
 

 
 

22 

 
 
 

 
 
 

 
 

Carta pessoal 

literária de 
reflexão 

 É o tipo de texto que possui raízes 
nos “modelos da literatura epistolar”, 
as cartas familiares, conhecidas 

também como “gênero literário 
filosófico” (SILVA, 2002).  

  

 Traziam o destinatário,  entretanto, 
eram escritas para serem lidas por 
um grande público. Objetivam a 

difusão e socialização de ideias 
(SILVA, 2002). 

Seu objetivo contemplava ora ao 
deleite (recrear para a vida); ora ao 
ensino (consolar a vida); ora às 

reflexões sobre as ações e 
sentimentos humanos (conhecer a si 
próprio) (SILVA, 2002).  

 

 
 
 

 
 
 

 
(T6) A MULHER E O 
VOTO 

 

 
 
 

 
 
 

 
11/12/1927 

 

 
 
 

 
 
 

 
22 

 

 
 
 

 
 
 

 
Artigo de opinião 

Texto opinativo de cunho 

argumentativo. Apresenta exposição 
de ideias ou pontos de vista sobre 
determinado assunto. Defende 

opinião por meio de recursos 
argumentativos. Apresenta e discute 
ideias nas diferentes áreas do 

conhecimento. O artigo de opinião é 
assinado (OLIVEIRA, 2013). 
 

“[...] é um gênero textual da esfera 
jornalística, com um papel social 
definido e constituindo-se como 

instrumento para  o exerc ício da 
cidadania [...]” (PAULINO, 2015, p. 
31).  

     É o tipo de texto que possui raízes 
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(T7) CARTAS DA 

SERRA VII 

 
 

 
 
 

 
 

25/12/1927 

 
 

 
 
 

 
 

23 

 
 

 
 
 

 
 

Carta pessoal 

literária 

nos “modelos da literatura epistolar”, 
as cartas familiares, conhecidas 

também como “gênero literário 
filosófico” (SILVA, 2002).  

  

 Traziam o destinatário,  entretanto, 
eram escritas para serem lidas por 
um grande público. Objetivam a 

difusão e socialização de ideias 
(SILVA, 2002). 

Seu objetivo contemplava ora ao 
deleite (recrear para a vida); ora ao 
ensino (consolar a vida); ora às 

reflexões sobre as ações e 
sentimentos humanos (conhecer a si 
próprio) (SILVA, 2002).  

 

 
 
 

 
 
 

 
(T8) Retalhos... 

 

 
 
 

 
 
 

 
29/03/1928 

 

 
 
 

 
 
 

 
27 

 

 
 
 

 
 
 

 
Crônica 

Texto curto e de rápida percepção, 

apresentando  marcas de 
subjetividade. Faz uso da função 
emotiva da linguagem e aborda 

aspectos do cotidiano, apresentando 
fatos reais ou fictícios (OLIVEIRA, 
2013).  

 
“[...] tem-se um gênero em que 
predominam o discurso misto – 

teórico interativo e o relativo interativo 
–, pois as marcas que emergem no 
texto revelam: a necessidade de 

expor o tema e, ainda, ‘conversar’ 
com leitor e interlocutor – leitor do 
livro, do jornal, da revista produzida 

ou o professor [...]” (COELHO, 2009, 
p. 68).  

 
 

 
 
 

 
 
(T9) OS BONS 

COSTUMES 

 
 

 
 
 

 
 

02/05/1928 

 
 

 
 
 

 
 

28 

 
 

 
 
 

 
 

Carta pessoal 

literária de 
reflexão 

 É o tipo de texto que possui raízes 
nos “modelos da literatura epistolar”, 

as cartas familiares, conhecidas 
também como “gênero literário 
filosófico” (SILVA, 2002).  

  
 Traziam o destinatário,  entretanto, 

eram escritas para serem lidas por 

um grande público. Objetivam a 
difusão e socialização de ideias 
(SILVA, 2002). 

Se objetivo contemplava ora ao 
deleite (recrear para a vida); ora ao 

ensino (consolar a vida); ora às 
reflexões sobre as ações e 
sentimentos humanos (conhecer a si 

próprio) (SILVA, 2002).  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 É o tipo de texto que possui raízes 
nos “modelos da literatura epistolar”, 
as cartas familiares, conhecidas 

também como “gênero literário 
filosófico” (SILVA, 2002).  

  

 Traziam o destinatário,  entretanto, 
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T10)RABISCOS 

 
11/08/1928 

 
33 

 
Carta pessoal 

literária de 
reflexão 

eram escritas para serem lidas por 
um grande público. Objetivam a 

difusão e socialização de ideias 
(SILVA, 2002). 

Seu objetivo contemplava ora ao 
deleite (recrear para a vida); ora ao 
ensino (consolar a vida); ora às 

reflexões sobre as ações e 
sentimentos humanos (conhecer a si 
próprio) (SILVA, 2002).  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Oliveira (2013) e do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

 A coletânea apresenta 10 textos de gêneros discursivos diferentes: a) um 

discurso epidíctico; b) três artigos de opinião; c) duas cartas pessoais literária; d) 

três cartas pessoais literária de reflexão; e e) uma crônica, todos publicados nas 

décadas iniciais do século XX. Conforme observamos, os gêneros mais frequentes 

nas análises são os artigos de opinião e as cartas pessoais literária de reflexão. 

Além disso, é importante destacar que da edição de número 22 foram 

selecionados dois textos, diferentemente do que consta nos demais dados expostos 

no Quadro 19, os quais evidenciam que os demais 8 textos que constituem a 

coletânea analisada foram selecionados em edições diferentes. Nesse contexto, 

ressaltamos que embora os textos Às mães de família – À minha irmã A. P. e A 

MULHER E O VOTO constem da mesma edição, pertencem a gêneros discursivos 

diferentes e correspondem aos critérios de seleção dos textos para análise já 

estabelecidos anteriormente nesta mesma seção.  

 

5.3 O jornal O PORVIR (1926-1929) 

   

 Segundo Charaudeau (2006, p. 34), “[...] existe um ponto de vista ingênuo a 

respeito da informação”, em razão do modelo de comunicação social que lhe serve 

de base. Ainda conforme esse autor, a fonte de informação é entendida como o 

lugar onde haveria determinada quantidade de informação, sem se levar em 

consideração o problema de saber sua natureza nem a unidade de medida de sua 

quantidade (Charaudeau, 2006). O receptor, nesse mesmo modelo, é o ser capaz de 

registrar e decodificar naturalmente as informações transmitidas, desconsiderando, 

entre outros pontos, o problema da interpretação. Já a instância de transmissão 

garante a maior transparência possível entre a fonte e a recepção.  
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Trata-se de um modelo fechado, pautado na codificação pelo emissor e na 

decodificação pelo receptor, considerando uma relação simétrica entre essas duas 

atividades. Quando, na verdade, não se trata apenas de uma atividade tão simétrica 

de transmissão e recepção da informação.  

Nesse sentido, afirma ainda Charaudeau (2006, p. 243), que a máquina 

midiática é considerada complexa. 

  

A máquina midiática é complexa, igualmente, pela tensão permanente que 
existe entre as duas finalidades de informação e de captação de seu 
contrato de comunicação. Isso explica por que ela está marcada por um 

paradoxo: por um lado, pretende transmitir informação da maneira mais  
objetiva possível, e isso, em nome de valores cidadãos, por outro, só pode 
atingir a massa se dramatizar a cena da vida política e social. Essa 

contradição não tem remédio: apresentar a informação de maneira mínima 
e neutra contraria a instância midiática do grande público; apresentar a 
informação exageradamente dramatizada a faria cair em descrédito.  

  

É inegável a relevância da máquina midiática no nosso cotidiano. Vivemos 

imersos num quantitativo de informações produzidas e que circulam socialmente em 

uma velocidade cada vez maior, devido, principalmente, à emergência com que os 

veículos de produção e transmissão da informação avançam frente ao crescente 

universo tecnológico. 

Os veículos de transmissão da informação assumem, nesse contexto, um 

papel importante. Cada um com seus objetivos, apresentando a informação de 

maneira mínima, ou de forma mais complexa, intensa, tentam alcançar p úblicos 

específicos ou mais gerais, divulgar conteúdos diversos e, nesse caso, não se pode 

deixar de lado, a grande influência que exercem na formação de opiniões.  

Os dados analisados nesta tese foram coletados em uma mídia impressa das 

décadas iniciais do século XX, o jornal O PORVIR (1926-1929). Esse veículo foi 

criado por um grupo de jovens intelectuais na cidade de Currais Novos, no estado do 

Rio Grande do Norte, com o objetivo de informar e entreter a sociedade. Esse jornal 

publicou 39 edições com conteúdos diversificados. Não seguiu uma periodicidade 

nas edições publicadas, mas se manteve em atividade do mês de maio do ano de 

1926 até o mês de janeiro de 1929, quando lançou seu último volume.  

Inicialmente, seu dirigente foi Nelson Geraldo, auxiliado pelos redatores 

Ewerton D. Cortez e Manoel R. de Melo. Era designado como um órgão humorístico, 

literário e noticioso, movido por um ideal de modernidade. A cidade de Currais 

Novos, situada na região do Seridó do estado do Rio Grande do Norte, foi palco, do 
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jornal O PORVIR (1926-1929), mas também, na mesma época, de outros periódicos 

dessa natureza, como a revista literária Ninho das Letras (1925-1927) e o jornal O 

Galvanópolis (1931-1932). 

Esses dispositivos discursivos são considerados como fonte de memórias 

(BARROS; CORTEZ, 2004) e não deixam de ser também ricas fontes de 

representações em um determinado espaço e tempo. Desse modo, constituem-se 

como construções escritas que dão a ler muito dos seus enunciadores, dos temas 

tratados, bem como dos seus coenunciadores. 

Em conformidade com Marcuschi (2008), consideramos que todas as 

atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua e que se efetivam por meio 

de enunciados. Esse posicionamento nos remete à perspectiva de envolvimento 

social do gênero. “Não se pode tratar o gênero de discurso independentemente de 

sua realidade social e de sua relação com as atividades humanas” (MARCUSCHI, 

2008, p. 155). 

Os textos que constituem os dados desta pesquisa advêm, especificamente, 

do domínio discursivo jornalístico. Conforme postula Marcuschi (2008, p. 155), um 

domínio discursivo “[...] não abrange um gênero em particular, mas dá origem a 

vários deles [...]”. Para  esse autor, o domínio discursivo, 

  

[...] constitui muito mais uma “esfera de atividade humana” no sentido 
Bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos e indica 
instâncias discursivas [...]. Constituem práticas nas quais podemos 

identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios  
ou específicos como rotinas comunicativas [...]  (MARCUSCHI, 2008, p.  
155). 

 

Nos textos do jornal em estudo, a presença de representações textual-

discursivas da figura feminina é muito constante e, inferimos ser representações 

(re)construídas por meio de uma diversificada gama de estratégias linguísticas 

inerentes ao processamento do texto e que se modificam na continuidade textual. A 

década de 1920 se configura como um importante recorte temporal para o 

crescimento dos direitos das mulheres. Ademais, o Rio Grande do Norte é um 

cenário importante nesse contexto de avanços femininos, figura como o pioneiro no 

direito ao voto dessa camada da sociedade.  

Por isso, também consideramos relevantes as temáticas tratadas nos textos 

do jornal citado. Esses textos agregam materiais importantes para a preservação de 
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parte da história social do estado do Rio Grande do Norte, inclusive no que diz 

respeito à figura feminina e aos avanços dessa parte da sociedade na política e no 

trabalho remunerado no início do século XX.  

Além de tratar de temáticas significativamente relevantes para a memória 

histórica do nosso estado, é mister considerar, ainda, nesse contexto, que os dados 

de pesquisa emergiram de um jornal impresso criado e difundido no século XX, 

especificamente, nas duas primeiras décadas. Esse século se caracterizou, também, 

pelo avanço no jornalismo (TRAQUINA, 2005). 

Esclarece Traquina (2005) que, o crescimento do jornalismo começou no 

século XIX, mas teve sua expansão no século XX. A partir do exposto, observamos, 

dentro desse panorama, que o jornal O PORVIR (1926-1929) foi criado no contexto 

de expansão do jornalismo. Esses dados se constituem, não obstante, em textos 

relevantes para os estudos linguísticos do texto e para a história do estado do Rio 

Grande do Norte.  

Tivemos acesso a esse jornal por intermédio da professora Maria Assunção 

Silva Medeiros, do Departamento de Letras do Centro de Ensino Superior do Seridó 

– CERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Campus de Currais 

Novos, que nos disponibilizou uma cópia xerografada das 39 edições.  

Quanto ao título desse periódico, seus criadores, que estavam buscando a 

divulgação de novas ideias, acreditaram ser essa a denominação mais adequada 

para o novo veículo de produção e divulgação de informação. O fragmento textual a 

seguir justi fica o exposto. “Surge, hoje, por entre as mais ruidosas alegrias dos seus 

redactores, este modesto jornalzinho intitulado O PORVIR, denominação tão 

adequada para os que, como nós, se dedicam aos afazeres mentaes” (O PORVIR, 

n. 1, p. 1, 02/05/1926). 

Os conteúdos abordados eram bem diversificados103. As páginas desse 

jornalzinho focalizavam humor, literatura, notícias, atualidades e até conteúdos 

                                                                 
103 Em conformidade com Grillo (2004, p. 50), “O discurso da imprensa está ligado a uma função 

social mais ampla que é o discurso midiático de informação e se difere de outros discursos midiáticos, 
rádio e televisão, pelas características de seu suporte material. Enquanto os diversos gêneros da 

imprensa podem variar quanto às finalidades, à identidade dos parceiros, aos aspectos enunciativos, 
à parcela do real tratado etc., o dispositivo material é um aspecto que atinge a imprensa como um 
todo. A materialidade do plano de expressão não significa que ele é um dado empírico invariável o 

qual condicionaria da mesma forma o discurso em qualquer tipo de sociedade e em  qualquer 
momento histórico, mas antes este dispositivo material é sujeito a diversos tratamentos em diferentes 
culturas e em momentos históricos variados”.  
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sobre as pessoas ilustres que visitavam a cidade, as festas religiosas, a ortografia 

da Língua Portuguesa, as festas de aniversários e de casamentos, servindo também 

como veículo de divulgação de notas de falecimentos e publicidades.  

Não publicava suas edições com regularidade. Segundo o próprio jornal, era 

um periódico quinzenal. No entanto, as edições publicadas registram certa 

irregularidade temporal. Focalizava, com grande relevância, os fatos ocorridos no 

centro urbano, o dia a dia da sociedade de Currais Novos. Foi nesse contexto, na 

sociedade currais-novense, que a figura feminina foi representada no jornal O 

PORVIR (1926-1929). O plano de expressão desse jornal era prioritariamente 

verbal, com pouca associação de elementos icônicos e elementos verbais. A 

organização da primeira página de cada edição era semelhante. A personalização 

do título do jornal manteve a mesma configuração em todas as edições.104 A seguir, 

detalhamos como os textos, cuja temática aborda a figura feminina, estão 

distribuídos nesse jornal.  

 

5.3.1 Textos do jornal PORVIR (1926-1929) cujo tema tratado é a figura feminina  

   

  A estrutura organizacional do jornal estudado não obedece a uma forma fixa 

de disposição dos textos nas edições publicadas. Ao que identificamos, os textos 

são dispostos de forma aleatória em cada uma das 39 edições, não seguindo uma 

regularidade, nem na disposição dos textos na edição nem na periodicidade das 

seções postas em cada uma das edições. Para Grillo (2004, p. 51), “[...] em suas 

origens, o jornal não possuía um plano de expressão tal como se apresenta 

atualmente, sendo não muito distinto do livro”.  

Estamos entendendo a organização dos textos no jornal O PORVIR (1926-

1929) a partir de seções. Essa escolha se justifica por ser esta uma das formas de 

secionar a edição de um jornal. No periódico em estudo, nem todas as edições 

dividiam os textos publicados em seções específicas e previamente identificadas. 

Nesse contexto, os textos que tratam da figura feminina, mas não estavam 

publicados em nenhuma seção específica identificada pelo próprio jornal, passaram, 

neste estudo, a integrar a seção denominada de “Textos avulsos”.  

                                                                 
104

 Quanto ao título do jornal, este sofreu uma pequena mudança no decorrer da publicação das 39 
edições: de O PORVIR: órgão humorístico, literário e noticioso, passou para O PORVIR: órgão 

independente, literário e noticioso.   
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Doravante, apresentaremos as seções do jornal em estudo nas quais 

identificamos textos que abordam a figura feminina. Começaremos pelas seções já 

identificadas pelo próprio jornal e que constaram em diferentes edições publicadas.  

 As “Notas sociais” constituem-se em uma das seções do jornal O PORVIR 

(1926-1929). Nas edições desse jornal, a referida seção aparece identificada por 

esse mesmo título. Nas 39 edições publicadas por esse periódico, selecionamos 164 

textos cujo tema é a figura feminina. Trata-se de textos com o objetivo de divulgação 

de eventos da sociedade de Currais Novos e região, públicos ou particulares. 

A seção do jornal O PORVIR (1926-1929) intitulada pelo próprio jornal como 

“Várias”, constitui-se de textos que abordam temáticas diferentes, informando sobre 

acontecimentos da sociedade de Currais Novos, noticiando eventos, entre outros 

fatos do cotidiano (OLIVEIRA, 2013). Da referida seção, selecionamos 26 textos que 

perspectivam de forma mais ou menos intensa a figura feminina. 

 A seção “Grande concurso” constitui-se de 09 textos, que são responsáveis 

pela divulgação de concursos de beleza. Não se trata de uma seção presente em 

todas as edições do jornal, mas sim de textos que divulgavam esse tipo de 

acontecimento na cidade e só estão presentes nas edições publicadas em períodos 

de acontecimento do referido evento na cidade.  

Na seção do jornal cujo título é “Secção feminina”, os textos também 

abordam questões referentes à figura feminina. Essa seção não está presente em 

todas as edições do jornal, mas nas edições nas quais a encontramos, os textos, 

além de abordarem a figura feminina, eram também assinados por mulheres. Nessa 

seção, selecionamos 07 textos em que a temática citada, a figura feminina, estava 

presente. 

 A seção intitulada pelo jornal O PORVIR (1926-1929) “Eles estão dizendo” é 

formada por textos que focalizam notícias sobre a vida alheia. Nessa seção, 

selecionamos 05 textos que, além de informar sobre notícias rápidas de pessoas da 

sociedade de Currais Novos e região, visam difundir certas informações cuja função 

é, principalmente, divertir, entreter.  

 Na seção denominada no periódico em análise como “Cartas da Serra”, 

selecionamos 02 textos cujo tema é a figura feminina. São textos que apresentam 

características que correspondem ao gênero discursivo carta pessoal literária, 

conforme Silva (2002). 
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Na seção “Mote”, também intitulada pelo próprio jornal O PORVIR (1926-

1929), selecionamos 02 textos, cuja tipologia assemelha-se a poemas. Trata-se de 

material escrito que evidencia a figura feminina. 

Na seção nomeada pelo jornal em estudo como “Secção charadista”, 

selecionamos 02 textos cuja função principal é divertir, com certa dose de humor, os 

leitores do citado periódico. 

 Na seção do jornal O PORVIR (1926-1929) “Crônicas de um violão”, 

selecionamos 01 texto que aborda a figura feminina. Trata-se de um texto com 

função poética. 

 Na seção do jornal em estudo “O que vai pela cidade”, selecionamos 01 texto 

que trata, com certa pitada de humor, de notícias sobre a vida alheia. 

 Na seção do jornal cujo título é “Recados”, selecionamos 01 texto sobre 

assuntos do cotidiano da cidade de Currais Novos e região. Nesse caso, a figura 

feminina configura-se como um dos temas principais tratados no referido texto. 

 Nesse contexto, selecionamos em 11 seções identificadas pelo jornal O 

PORVIR (1926-1929) um total de 220 textos. A seguir, constam os textos avulsos, 

estes estavam publicados no referido jornal, mas não pertenciam a nenhuma seção 

específica. 

Os “Textos avulsos”105 constam do jornal O PORVIR (1926-1929) em espaços 

sem identificação de seção específica. São textos publicados em diferentes espaços 

das edições. Selecionamos 72 desses textos, que constam das edições do jornal. 

Os textos avulsos abordam diferentes temáticas e são de diferentes gêneros 

discursivos. 

Além disso, apresentamos no Gráfico 2, a seguir, o mapeamento dos textos 

do jornal O PORVIR (1926-1929) cujo tema tratado abordou a figura feminina, 

indicando o percentual de publicação desses documentos em cada uma das seções 

descritas anteriormente.  

 

 

 

 

                                                                 
105

 Os Textos avulsos são os textos que tratam da figura feminina no jornal O PORVIR (1926-1929), 

mas não estavam publicados em seção específica nomeada pelo próprio jornal.  
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Gráfico 2 – Disposição, por seção, dos textos cujo tema é a figura feminina nas 39 edições do jornal 

O PORVIR (1926-1929) 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Oliveira (2013) e do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

 Cada uma das seções do jornal O PORVIR (1926-1929), conforme 

observamos, tem uma função específica nas edições desse periódico. A disposição 

dessas seções corresponde, também, aos objetivos pretendidos com a edição a ser 

publicada.  

Nesse contexto, o Gráfico 2, apresentado anteriormente, dá a ler a 

quantidade e a diversidade dos textos publicados nas 39 edições do jornal O 

PORVIR (1926-1929), cuja temática se refere à figura feminina, o que reforça a 

nossa hipótese de que a figura feminina é um tema central nos textos publicados no 

jornal em estudo.  

Dos textos analisados, seis constam da seção “Textos avulsos” (MÃE, 

VERDADES, A MULHER E O VOTO, Retalhos..., OS BONS COSTUMES e 

RABISCOS); dois da seção “Cartas da serra” (CARTAS DA SERRA e CARTAS DA 

SERRA VII); e dois da “Secção feminina” (A Mulher, Às mães de família – À minha 

irmã A. P.). A seguir, trataremos dos procedimentos que norteiam as análises deste 

estudo.  
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5.4 Procedimentos de análise  

   

Concernente aos procedimentos que orientam as análises realizadas neste 

estudo, importa ressaltar que estamos tomando para análise o texto completo. Esse 

posicionamento está ancorado no quadro geral da hipótese que orienta este 

trabalho. Consideramos que a representação textual-discursiva surge também da 

interlocução entre os enunciados no texto, portanto, na continuidade textual, razão 

pela qual se justifica analisar texto por texto. O procedimento analítico desses dados 

ocorreu seguindo os passos elencados a seguir: 

Ademais, consideramos que as representações textual-discursivas fazem 

parte da construção de sentidos do texto. Nesta tese, tomamos para análise textos 

que, mesmo abordando a figura feminina, perspectivam-na a partir de temáticas 

diferentes. Nessa direção, consideramos pertinente analisar as representações 

discursivas da figura feminina em cada unidade textual, considerando que 

constroem a unidade de sentido daquele texto.  

1º Passo – Estabelecimento do texto – esse procedimento é utilizado por 

Adam (2011) como uma atividade realizada antes de se estudar o texto. Consiste 

em examinar a edição que será analisada, evidenciando informações importantes 

sobre o texto. 

2º Passo – Identificação das representações textual-discursivas da figura 

feminina – esse procedimento é realizado por meio de leituras sucessivas dos 

dados, para a identificação de pistas que sinalizem as representações textual-

discursivas da figura feminina reveladas nos textos do jornal O PORVIR (1926-

1929).  

3º Passo – Operações de textualização – esse procedimento é realizado por 

meio da utilização das operações de textualização referenciação, predicação, 

modificação da referenciação, modificação da predicação e conexão. A utilização 

dessas operações ocorreu conforme descrito a seguir. 

3.1 Quanto aos participantes, os procedimentos focalizam: 

 a) a designação do referente no texto – esse procedimento ocorre por meio 

da identificação das designações da figura feminina na unidade textual, o qual é 

complementado pela uti lização das operações de tematização, a saber: pré-

tematização ou ancoragem, pós-tematização ou ancoragem diferida e retematização 

ou reformulação;  
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b) as retomadas do referente responsáveis pela continuidade referencial das 

designações – esse procedimento consiste na identificação, na análise e na 

interpretação das formas e das estratégias linguísticas pelas quais o referente foi 

retomado no curso do texto, operacionalizando a progressão textual e a construção 

de sentidos. Consiste também na construção de cadeias referenciais; 

c) as expressões modificadoras – esse procedimento diz respeito às 

expressões linguísticas responsáveis pelas modificações dos referentes no texto. 

3.2 Quanto aos processos, os procedimentos evidenciam:  

a) os processos nos quais se desenvolvem os participantes – esse 

procedimento focaliza os processos de ação, de estado e de mudança de estado 

nos quais se desenvolvem os participantes; 

b) as ações dos participantes – esse procedimento se desenvolve a partir da 

análise do referente como agente, paciente e experienciador das ações 

desenvolvidas nos textos; 

c) as expressões modificadoras das predicações – esse procedimento diz 

respeito às expressões linguísticas responsáveis pelas modificações das 

predicações. 

3.3 Quanto às conexões, os procedimentos põem em foco:  

a) as relações estabelecidas pelos conectores entre enunciados – esse 

procedimento se desenvolve a partir da análise das relações estabelecidas nos 

textos analisados entre os enunciados. 

4º Passo – Síntese das análises – esse procedimento consiste em sintetizar 

as análises das representações textual-discursivas da figura feminina reveladas em 

textos do jornal O PORVIR (1926-1929). 

 

5.5 Síntese e reflexão da seção 

 

Na presente seção, ressaltamos os procedimentos metodológicos que 

norteiam este estudo. Nesse contexto, discorremos sobre a ancoragem da pesquisa, 

definida como uma pesquisa de métodos mistos. Importa destacar, que esse tipo de 

pesquisa favorece a análise qualitativa e quantitativa juntas, operacionalizando os 

dois processos no âmbito das análises realizadas.  

Na continuidade, abordamos como foram realizados os processos de coleta, 

organização e seleção dos textos no jornal O PORVIR (1926-1929) para análise das 
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representações textual-discursivas da figura feminina. Esses procedimentos são 

importantes, uma vez que integram o processo de constituição dos dados analisados 

no estudo.  

Ainda nesta seção, apresentamos a contextualização desse suporte textual, o 

qual nos forneceu a coletânea de textos analisada, e discorremos sobre a forma 

como estão organizados os textos que tratam da figura feminina no periódico. Além 

disso, demos a ler também os percentuais de textos cujo tema é a figura feminina 

em cada seção na qual encontram-se divididos.  

Ademais, listamos os procedimentos utilizados para análise dos dados. Esses 

procedimentos focalizam, essencialmente, quatro passos: o estabelecimento do 

texto; a identificação das representações textual-discursivas da figura feminina; as 

operações de textualização e a síntese das análises. 

Diante do exposto, entendemos ser esta seção uma parte que diz respeito à 

estrutura organizacional deste estudo. Importa ressaltar que os procedimentos 

utilizados estão de acordo com procedimentos para análise de textos perspectivados 

pela Análise Textual dos Discursos e pelas noções conexas. 

A importância desta seção para esta tese centra-se na necessidade de 

detalhar todos os passos seguidos para realização do estudo. Além disso, buscamos 

a interlocução entre o modo como a pesquisa foi desencadeada e as ancoragens 

teórico-metodológicas adotadas.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

Um sujeito busca agir verbalmente sobre um (ou vários) outro(s). Suas 
intenções interacionais não são obrigatoriamente conscientes. Elas sempre 

são mais ou menos confessadas ou confessáveis. Nessas condições, pode -
se dizer que uma esquematização é o resultado e o meio de uma intenção 

de inter(ação) (ADAM, 1999, p. 106, tradução nossa)
106

. 

 

A figura feminina é um dos temas centrais em textos do jornal O PORVIR 

(1926-1929). Nessa perspectiva, diversas representações textual-discursivas desse 

objeto de discurso são (re)construídas, ao longo das atividades discursivas 

realizadas, a partir de diferentes estratégias linguísticas. De acordo com Adam 

(1999), uma esquematização comporta pelo menos seis tipos de imagens. Este 

estudo focaliza as imagens dos temas tratados. 

Nessa direção, o autor ainda discorre sobre a perspectiva de que o fato de 

que um texto seja uma esquematização põe-nos ante a necessidade de jamais 

esquecer que se trata do produto de uma interação verbal (ADAM, 1999). Além 

disso, importa ressaltar que, a seleção e a classificação hierárquica das informações 

contidas em uma esquematização dependem, em grande parte, dos saberes 

enciclopédicos, do grau de familiaridade com o gênero e das finalidades do 

interpretante (ADAM, 1999).  

Nesta seção, apresentamos a análise dos dados concernentes às 

representações textual-discursivas da figura feminina em uma coletânea de 10 

textos selecionados no citado jornal. Na continuidade, damos a ler a síntese dessas 

análises, a partir da retomada e da discussão dos principais pontos, bem como dos 

resultados evidenciados. Para concluir, apresentamos também o resumo da referida 

seção e a reflexão da importância do que foi construído para o estudo em questão.  

 

6.1 Representações textual-discursivas: figura feminina/O PORVIR (1926-1929) 

 

Doravante examinaremos as representações textual-discursivas da figura 

feminina nos textos: 1) MÃE, 2) VERDADES, 3) CARTAS DA SERRA, 4) A Mulher, 

                                                                 
106

 “Un sujet cherche à agir verbalement  sur un (ou plusieurs) autre(s). Ses intentions 

interactionnelles ne sont pas obligatoirement conscientes. Elle sont toujours plus ou moins avouées et  
avouables. Dans ces conditions, on peut  dire qu’une schématisation est le résultat et le moyen d’une 

intention d’(inter)action” (ADAM, 1999, p. 106).  
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5) Às mães de família: a minha irmã A. P., 6) A MULHER E O VOTO, 7) CARTAS 

DA SERRA VII, 8) Retalhos..., 9) OS BONS COSTUMES e 10) RABISCOS. 

 

6.1.1 Texto 1 – MÃE 

 

O texto foi publicado na primeira edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no 

dia 02 de maio de 1926. Não constava de nenhuma seção específica identificada 

pelo periódico e, por isso, neste trabalho, passou a integrar a seção denominada 

“Textos avulsos”. É um texto que contém 30 linhas e trata da saudade que o filho, ao 

retornar à casa da família na fazenda, sente da sua mãe, já falecida. É o quarto texto 

da edição de abertura desse periódico, localizado na página de número 2. É 

assinado por Pedro Pereira e foi escrito em 10 de abril de 1926. O texto MÃE está 

exposto no Quadro 20 a seguir. 

 

Quadro 20 – Texto 1: MÃE 
 

 
 

 
 
 

01 
02 
03 

04 
05 
06 

07 
08 
09 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 

MÃE 
“Oh! amour d’hne mere?  

Amour que nal n’oablie!” 
V. Hugo 

 

Nosso vernaculo é insufficientissimo para conter um qualificativo que bem possa 
traduzir este monossylabo preciosissimo – MÃE! 

A elevada Eloquencia, a Rhetorica com os seus tropos, a Philosophia com os seus 

argumentos, a inteligencia humana emfim, como disse alguem, não bastam para definir o amor 
que devemos consagrar a este ente dilecto – MÂE! 

Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo, encantador, sublime, tão pleno de 

(xxxxx), de afecto, elevado esthetico, docil, que produza no coração de um filho melhores 
(xxxxx) que o de MÂE. 

“Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que os lábios não podem 

traduzir. ” (Lopes Trovão). 
Palavra intraduzivel porque a linguagem do coração não pode desenvolvel -a.  
Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura de possuir este tesouro 

inesquecível, a quem no meu coração exigi um altar ornamentado de flores polychomas para 
diante do qual fazer a prece da saudade e da tristeza, só me resta (xxxxx) me perante o seu 
retracto e cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor, aqui nesta 

velha fazenda onde estou actualmente e onde nasci, onde recebi as primeiras caricias, e os  
primeiros beijos como a flor que desabrocha e pela vez primeira recebe em suas petalas o 
orvalho de uma aurora de maio! 

Certamente que ninguem imagina a recordação que me veio n’alma ao entrar aqui 
nesta casa branca da fazenda onde estão arraigados os meus sonhos dis feitos e as minhas 
esperanças mallogradas! 

Aqui onde tantas vezes recebi de minha Mãe, beijinhos, abraços, risos, tudo afinal que 
é de afectuoso, sincero, aqui mesmo ouvi alguem pronunciar a palavra mais profunda de todas 
as palavras – ADEUS! 

Oh! Esta palavra proferida por quem vai e não volta mais, por quem vai dormir o somno 
da lethargia de que ninguem mais acorda, é como que um punhal atravessando o coração de 
um filho!  

Termino estas linhas com os olhos rasos de lagrimas, recitando os versos de 
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29 
30 

 

Guimarães Passos, que como eu, voltou depois de longos annos à casa paterna e lá só 
encontrou a negra saudade que punge e que magôa: 

 
Era esta a casa (Oh! Se me lembro e quanto!)  

Em que da luz nocturna á claridade 

Minhas irmãs e minha Mãe... O pranto 
Jorrou-me em ondas... resistir quem há de? 

Uma illusão gemia em cada canto 

Chotava em cada canto uma saudade! 
 

Pedro Pereira.  

Fazenda São Francisco, 10/4/926 

 
Fonte: O PORVIR (1926, p. 2, edição 1) 

 

O texto apresenta, a começar pelo título, diversas evidências linguísticas que 

apontam para a construção de uma representação textual-discursiva da figura 

feminina como mãe, ambientada no universo da vida familiar, a partir de 

experiências pessoais do autor. 

 Observamos que as escolhas lexicais que abrem o texto, quais sejam: 

vernáculo, monossylabo preciosissimo, elevada eloquencia, Rhetorica, tropos, 

Philosophia não constituem escolhas cotidianas, demonstrando a preocupação e o 

interesse para evidenciar certa intelectualidade. Nessa direção, o autor ainda inclui 

em seu texto fragmentos de outros textos, os quais, além de coaduna rem-se com o 

raciocínio exposto, expressam o ponto de vista de outrem, com vistas ao reforço de 

seus posicionamentos. Além disso, essas estratégias estão instauradas no cotexto e 

fazem parte da construção de sentidos dos quais emergem representações textual-

discursivas da figura feminina como mãe.  

Por sua vez, as escolhas feitas pelo autor tentam justificar que a linguagem 

não é suficiente para qualificar o termo mãe. Desse modo, conforme textualizado, 

nem pela palavra monossilábica, nem pelo discurso (eloquência), nem pela retórica 

(tropos), nem mesmo pela Filosofia seria possível qualificar esse termo. O texto dá a 

ler ainda uma relação de amor, que é construída entre mãe e filho, mais a partir do 

que pode ser sentido, do que no que pode ser externalizado por meio de palavras. 

Isso observamos na relação de conexão textualizada na citação de Lopes Galvão, a 

seguir, que o autor insere no seu texto. 

 

T1L9-10 – “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que o s 
lábios não podem traduzir” (Lopes Trovão). 
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Assim, nem os mais belos discursos, nem as mais bonitas palavras, incluindo 

as do próprio escritor, nem as questões filosóficas e intelectuais, nada comporta o 

significado que a palavra mãe assume.  

Nesse contexto, a partir da experiência pessoal do escritor, constrói-se a 

representação textual-discursiva da figura feminina como pilar do grupo familiar, 

que cria os filhos e contribui com a sociedade. A figura feminina é representada 

como uma figura fortemente vinculada ao ambiente doméstico, um ser que, inserido 

no contexto da vida familiar, ama e cuida dos filhos.  

Vejamos as expressões empregadas pelo autor do texto que constituem as 

estratégias que apontam para a representação textual-discursiva da figura feminina 

como esse ser do lar, um ser doméstico que ama e cuida dos filhos, uma figura 

merecedora de devoção.  

 

T1L6-8 – Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo, encantador,  

sublime, tão pleno de (xxxxx), de afecto, elevado esthetico, docil, que 
produza no coração de um filho melhores (xxxxx) que o de MÂE. 
T1L12-18 – Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura de 
possuir este tesouro inesquecível, a quem no meu coração exigi um altar 

ornamentado de flores polychomas para diante do qual fazer a prece da 
saudade e da tristeza, só me resta (xxxxx) me perante o seu ret racto e 
cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor,  

aqui nesta velha fazenda onde estou actualmente e onde nasci, onde  
recebi as primeiras caricias, e os primeiros beijos como a flor que 
desabrocha e pela vez primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma 

aurora de maio! 
T1L22-24 – Aqui onde tantas vezes recebi de minha Mãe, beijinhos,  
abraços, risos, tudo afinal que é de afectuoso, sincero, aqui mesmo ouvi 

alguem pronunciar a palavra mais profunda de todas as palavras – ADEUS! 
T1L28-30 – Termino estas linhas com os olhos rasos de lagrimas, recitando 
os versos de Guimarães Passos, que como eu, voltou depois de longos 

annos à casa paterna e lá só encontrou a negra saudade que punge e que 
magôa: 

 

Importa ainda ressaltar as expressões empregadas pelo produtor para 

designar a mãe no texto. Estas denotam estratégias eleitas para construir 

representações textual-discursivas da figura feminina que se conectam com o 

propósito comunicativo do escritor de utilizar uma linguagem rebuscada. Nessa 

direção, o referente é designado conforme expressões que apontam para a 

representação textual-discursiva de uma figura feminina qualificada positivamente, a 

partir de escolhas lexicais específicas que a designam como um ser especial, 

merecedor de amor e devoção, cuja linguagem ainda não dá conta de definir, 

conforme excerto a seguir. 
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T1L1-2 – Nosso vernaculo é insufficientissimo para conter um qualificativo 
que bem possa traduzir este monossylabo preciosissimo – MÃE! 

T1L3-5 – A elevada Eloquencia, a Rhetorica com os seus tropos, a 
Philosophia com os seus argumentos, a inteligencia humana emfim, como 
disse alguem, não bastam para definir o amor que devemos consagrar a 

este ente dilecto – MÂE! 
T1L6-8 – Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo, 
encantador, sublime, tão pleno de (xxxxx), de afecto, elevado 

esthetico, docil, que produza no coração de um filho melhores (xxxxx) que 
o de MÂE. 
T1L9-10 – “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que os 

lábios não podem traduzir. ” (Lopes Trovão).  
T1L11 – Palavra intraduzivel porque a linguagem do coração não pode 
desenvolvel-a.  

T1L12-18 – Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura de 
possuir este tesouro inesquecível, a quem no meu coração exigi um altar 
ornamentado de flores polychomas para diante do qual fazer a prece da 

saudade e da tristeza, só me resta (xxxxx) me perante o seu ret racto e 
cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor,  
aqui nesta velha fazenda onde estou actualmente e onde nasci, onde recebi 

as primeiras caricias, e os primeiros beijos como a flor que desabrocha e 
pela vez primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma aurora de maio!  
T1L22-24 – Aqui onde tantas vezes recebi de minha Mãe , beijinhos,  

abraços, risos, tudo afinal que é de afectuoso, sincero, aqui mesmo ouvi 
alguem pronunciar a palavra mais profunda de todas as palavras – ADEUS! 

 

No nível da composição textual, a designação inicial do objeto de discurso 

como mãe desdobra-se em representações textual-discursivas que descrevem mais 

especificamente a mãe. As estratégias eleitas se materializam por meio de 

diferentes operações de construção de sentidos do texto. 

Por meio de operações de pós-tematização, o autor apresenta 

representações textual-discursivas da mãe como um ser precioso, muito querido e 

sublime. Essas representações se materializam mediante denominações adiadas 

desse objeto de discurso, conforme apontam as expressões destacadas nos 

excertos textuais a seguir. 

 

T1L1-2 – Nosso vernaculo é insufficientissimo para conter um qualificativo 
que bem possa traduzir este monossylabo preciosissimo – MÃE! 

T1L3-5 – A elevada Eloquencia, a Rhetorica com os seus tropos, a 
Philosophia com os seus argumentos, a inteligencia humana emfim, como 
disse alguem, não bastam para definir o amor que devemos consagrar a 

este ente dilecto – MÂE! 
T1L6-8 – Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo, 
encantador, sublime, tão pleno de (xxxxx), de afecto, elevado 

esthetico, docil, que produza no coração de um filho melhores (xxxxx) 
que o de MÂE. 
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Trata-se de três casos de pós-tematização, uma vez que a nomeação do 

referente e, consequentemente, a construção de representações textual-discursivas, 

aconteceu no final da proposição. Nos três casos, essas representações da mãe 

fecham períodos descritivos. A pós-tematização, que se configura como uma 

denominação adiada do objeto de discurso no construto textual, somente nomeia o 

referente no curso ou no final da sequência, construindo a unidade de sentido 

(ADAM, 2011). 

Nesse contexto, o autor qualifica a mãe fazendo uso da metalinguagem para 

explicar a impossibilidade que acredita existir no que diz respeito a definir com 

palavras todo sentimentalismo que envolve o vocábulo mãe e o ser o qual 

representa, uma vez que, como suas próprias vivências revelam, é um ser que 

emana tanto amor que não é possível, com palavras, traduzir esse sentimento.  

Nessa perspectiva, o autor descreve a mãe como preciosa, muito querida e 

possuidora de qualificativos como a meiguice, o encanto, a doçura e 

possuidora de muito afeto.  

 Mais adiante, em outra parte do texto, a representação textual-discursiva da 

figura feminina como mãe ocorre por meio de uma pré-tematização. Nos casos de 

pré-tematização, o referente é designado imediatamente, conforme expressões 

destacadas nos excertos textuais a seguir. 

 

T1L9-10 – “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que os 

lábios não podem traduzir. ” (Lopes Trovão).  
T1L12-18 – Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura de 
possuir este tesouro inesquecível, a quem no meu coração exigi um altar 

ornamentado de flores polychomas para diante do qual fazer a prece da 
saudade e da tristeza, só me resta (xxxxx) me perante o seu ret racto e 
cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor,  

aqui nesta velha fazenda onde estou actualmente e onde nasci, onde recebi 
as primeiras caricias, e os primeiros beijos como a flor que desabrocha e 
pela vez primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma aurora de maio!  

 

 

No caso citado, há uma designação imediata do referente como mãe, que 

abre uma descrição já mais específica desse objeto de discurso, a qual reconstrói a 

representação textual-discursiva da mãe como palavra inexplicável. 

 As representações textual-discursivas da figura feminina ocorrem também em 

caso de retematização. São os casos em que o referente já foi designado e 

acontece uma “[...] nova denominação do objeto” (ADAM, 2011, p. 219). Essa que é 
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responsável por um enquadramento do todo, ou seja, do objeto de discurso no 

segmento textual no qual está inserido, conforme textualizado no excerto a seguir.  

 

T1L11 – Mãe! Palavra intraduzivel porque a linguagem do coração não 

pode desenvolvel-a. 

 

Nessa mudança de denominação/caracterização do objeto de discurso, a 

figura feminina já foi designada inicialmente como mãe e, pela retematização, a 

representação textual-discursiva de mãe foi reformulada/reconstruída 

desencadeando outra representação textual-discursiva, qual seja: a mãe como 

palavra intraduzível.  

Nesse movimento, passa-se de uma designação com base em uma 

representação textual-discursiva prototípica da figura feminina, como mãe, para uma 

segunda designação que descreve esse referente de forma mais particularizante, a 

partir de uma denominação já dada e mais geral, a de mãe. Nesse processo, já não 

é mais a figura feminina que é representada, uma vez que já foi categorizada como 

mãe, é a mãe que é (re)caracterizada/descrita na unidade texto. Diz respeito, 

conforme Adam (2011), a um referente que não se limita apenas a retomar, mas a 

acrescentar novas especificações do objeto de discurso posto. 

Desse modo, a retematização que retoma esse objeto de discurso amplia a 

representação textual-discursiva da figura feminina como mãe, recategorizando-o, 

descrevendo a mãe como palavra intraduzível, um termo cuja língua ainda não 

qualifica adequadamente. No texto, a referida expressão linguística perspectiva a 

imagem projetada e possibilita a permanência do tema tratado. Em linhas gerais, 

trata-se de um fenômeno linguístico responsável, de certa maneira, pela coerência e 

pela progressão textual no que concerne ao tema tratado. 

O objeto de discurso é construído nesse texto pela forma nominal mãe 

presente já no título, o que o coloca em disponibilidade para retomadas e remissões. 

Nesse sentido, uma vez tendo sido o objeto de discurso introduzido por uma forma 

nominal no título, já opera uma primeira categorização desse objeto. 

 Conforme já afirmamos anteriormente, o título do texto já direciona para uma 

primeira categorização da figura feminina. Nesse contexto, por meio das retomadas 

do referente no texto, as representações textual-discursivas da figura feminina são 

instauradas a partir das estratégias que constituem casos de retomadas do referente 

acompanhadas, do que Adam (2011) designa, como um refinamento de sua 
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categorização, conforme expressões destacadas nos excertos textuais expostos no 

Quadro 21 a seguir.  

 

Quadro 21 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto MÃE – jornal 

O PORVIR (1926-1929) 
 

Tipos de continuidade 
referencial das 

designações 

 
Excertos  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Anáfora especificadora  

T1L1-2 – Nosso vernaculo é insufficientissimo para conter um qualificativo 
que bem possa traduzir este monossylabo preciosissimo – MÃE! 
 

T1L3-5 – A elevada Eloquencia, a Rhetorica com os seus tropos, a 
Philosophia com os seus argumentos, a inteligencia humana emfim, como 
disse alguem, não bastam para definir o amor que devemos consagrar a 

este ente dilecto – MÂE! 
 
T1L6-8 – Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo, 

encantador, sublime, tão pleno de (xxxxx), de afecto, elevado 
esthetico, docil, que produza no coração de um filho melhores (xxxxx) 
que o de MÂE.  

 
T1L9-10 – “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que os 
lábios não podem traduzir. ” (Lopes Trovão).  
 

T1L11 – Palavra intraduzivel porque a linguagem do coração não pode 
desenvolvel-a.  
 

T1L12-18 – Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura 
de possuir este tesouro inesquecível, a quem no meu coração exigi um 
altar ornamentado de flores polychomas para diante do qual fazer a prece 

da saudade e da tristeza, só me resta (xxxxx) me perante o seu ret racto e 
cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor, 
aqui nesta velha fazenda onde estou actualmente e onde nasci, onde 

recebi as primeiras caricias, e os primeiros beijos como a flor que 
desabrocha e pela vez primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma 
aurora de maio! 

 
T1L22-24 – Aqui onde tantas vezes recebi de minha Mãe, beijinhos, 
abraços, risos, tudo afinal que é de afectuoso, sincero, aqui mesmo ouvi 

alguem pronunciar a palavra mais profunda de todas as palavras – 
ADEUS! 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926) 

  

 As estratégias de recategorização desse referente, empregadas no texto, 

ocorreram a partir de um maior refinamento da categorização da figura feminina 

como mãe, o que estamos entendendo como casos de anáforas especificadoras 

(ADAM, 2011). Essas estratégias eleitas na construção progressiva de 

representações textual-discursivas da figura feminina também trazem informações 

novas a respeito do objeto desse discurso posto.  



183 
 

Essas anáforas especificadoras retomam o objeto de discurso já categorizado 

no título do texto como mãe e constituem um conjunto de especificações desse 

referente, qual seja: este monossylabo preciosissimo – MÃE!; este ente dilecto – 

MÂE!; vocabulo mais terno; meigo; encantador; sublime; tão pleno de (xxxxx), 

de afecto, elevado esthetico, dócil; de MÂE; “Mãe!; Palavra inexplicável; 

Palavra intraduzível; este tesouro inesquecível; minha Mãe. 

 Por meio das anáforas especificadoras, o objeto de discurso mãe foi 

recategorizado, instaurando representações textual-discursivas da figura feminina 

como uma mãe que é perspectivada a partir de qualificativos como preciosa, 

querida, meiga, encantadora, doce, entre outros do rol dos qualificativos que 

representam positivamente um ser.  

Ainda no texto em estudo, por meio da operação de textualização 

modificação, o referente é modificado pelo seu determinante. Essa modificação 

aponta para a representação textual-discursiva da figura feminina construída na 

relação de posse que a expressão minha mãe desencadeia entre o autor do texto e 

o objeto de discurso posto, conforme observamos destacado no excerto textual a 

seguir. 

 

T1L22-24 – Aqui onde tantas vezes recebi de minha Mãe, beijinhos,  
abraços, risos, tudo afinal que é de afectuoso, sincero, aqui mesmo ouvi 

alguem pronunciar a palavra mais profunda de todas as palavras – ADEUS! 

 

Nesse caso, a modificação do referente atribui à representação textual-

discursiva da figura feminina como mãe o sentido de pertencimento. Além disso, a 

estratégia linguística textualiza relações de parentesco, especificamente no âmbito 

da maternidade, entre o autor e o objeto de discurso. Refrata também as vivências 

do autor no texto. É uma representação textual-discursiva da figura feminina que se 

constrói como uma mãe carinhosa e afetuosa. Essa representação é ancorada nas 

experiências pessoais do autor e é evidenciada na demonstração de carinho que 

afirma ter recebido da sua mãe, principalmente na infância.   

 Quanto aos processos, por meio das ações de produzir e exigir, o autor 

coloca a mãe como agente. Nesse contexto, passa a ser a que produz os 

melhores sentimentos no coração de um filho e a que exige desse filho um 

lugar especial no seu coração, dada a relação de sentimentos bons e sinceros 
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desencadeados em função da maternidade, conforme observamos das linhas 6 a 18 

do referido texto, expressas nos excertos a seguir.  

 

T1L6-8 – Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo, encantador,  

sublime, tão pleno de [...], de afecto, elevado esthetico, docil, que produza 
no coração de um filho melhores [...] que o de MÃE.  
T1L12-18 – Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura de 

possuir este tesouro inesquecível, a quem no meu coração exigi um altar 
ornamentado de flores polychomas para diante do qual fazer a prece da 
saudade e da tristeza, só me resta [...] me perante o seu retracto e cobri-lo 

com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor, aqui nesta 
velha fazenda onde estou actualmente e onde nasci, onde recebi as  
primeiras caricias, e os primeiros beijos como a flor que desabrocha e pela 

vez primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma aurora de maio! 

 

 A predicação produzir aparece na construção de representações textual-

discursivas positivas da figura feminina como mãe. Nesse caso, a mãe preenche o 

papel semântico de agente da ação de produzir o que de melhor se possa no 

coração de um filho. No segundo caso de predicação, desta feita com a unidade 

verbal exigir, a mãe também preenche o papel semântico de agente dessa ação. 

Nesse caso, exigir correlaciona-se com uma condição privilegiada da mãe de ter 

poderes para exigir do filho um lugar especial na sua vida. Além disso, exigir, nesse 

caso, significa não ordem expressa mas uma condição inerente à mãe no âmbito 

da relação familiar.  

 Ainda no texto em análise, operações de conexão, responsáveis pelas 

ligações das unidades textuais, situadas das linhas 9 a 11, expressam relações de 

sentido, as quais descrevem a palavra mãe como inexplicável, uma vez que os 

lábios não conseguem verbalizar o que o coração sente; e, intraduzível, pois o que 

é sentido não pode se explicado com palavras. Segundo Adam (2011, p. 180), os 

empregos e a função dos conectores “[...] variam de acordo com os gêneros de 

discurso. [...] O funcionamento dos morfemas de conexão varia, igualmente, em 

função dos tipos de textualização”.  

A operação de conexão instaurada em T1L9-10, a seguir, expressa uma 

relação que o nome mãe encarnado não poderia ser contido na linguagem, nem os 

vários exemplos que cita o autor, a saber: nem a palavra, nem o discurso, nem a 

retórica, nem a Filosofia seriam capazes de comportar o significado da palavra 

mãe.  
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T1L9-10 – “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que os 

lábios não podem traduzir. ” (Lopes Trovão).  

 

 Essa conexão reconstrói uma representação textual-discursiva da mãe como 

um ser romanticamente idealizado a partir das experiências pessoais do próprio 

autor do texto, que parte das suas vivências para explicar que a linguagem ainda 

não é suficiente para definir, com todos os requisitos necessários, o termo mãe e a 

sua significação no contexto do lar e da vida dos filhos, um significado construído 

mais no plano dos sentimentos e não materializável em palavras. Trata-se de uma 

representação textual-discursiva da mãe construída a partir de um ponto de vista 

emotivo do autor do texto. 

 A conexão expressa em T1L11, a seguir, direciona para a construção de uma 

representação textual-discursiva da mãe como uma palavra carregada de 

significados cuja tradução a linguagem ainda não dá conta de desenvolver, sendo 

caracterizada pelo autor como uma palavra intraduzível, por designar um ser com 

qualificativos quase inalcançáveis por outros indivíduos e também pelo motivo, 

conforme explica o autor, da linguagem do coração não poder desenvolver em 

palavras o sentimentalismo que a constitui. Além do mais, a porção de texto 

evidencia um tipo de amor que ultrapassa a realidade física, o amor materno, 

conforme textualizado.  

 

T1L11 – Palavra intraduzivel porque a linguagem do coração não pode 

desenvolve-la.  

 

Ademais, observamos que no texto perpassam essas representações textual-

discursivas da figura feminina os elementos históricos. A figura feminina tem uma 

representatividade significativa na história mundial e são muitas as representações 

que circundam a construção dessa figura em diferentes épocas. A começar pelo 

próprio título, o texto já ressalta representações textual-discursivas da figura 

feminina no âmbito da maternidade. 

De acordo com Scott (2012), os valores patriarcais, por muito tempo na 

história brasileira, constituíram-se em referenciais no âmbito das questões 

familiares. Nesse modelo, a figura feminina obedeceria ao pai e consequentemente 

ao marido. Os projetos individuais e as manifestações de desejo dessa figura não 

recebiam prioridade, importando apenas o grupo familiar. Nesse contexto, o sexo, 
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no casamento, tinha o fim precípuo da procriação. Esse panorama estreita 

sobremaneira, a nosso ver, as relações da figura feminina com a maternidade e 

com a missão de mãe, representações textual-discursivas identificadas no texto em 

análise.  

Segundo Pinsky (2012), nem sempre as figuras femininas se espelham nas 

imagens construídas sobre elas. Outro fato importante ressaltado pela autora é que 

os modelos não descrevem a realidade, uma vez que esta se mostra muito mais rica 

e plural em possibilidades, mas considera importante conhecer as representações 

predominantes em cada época, uma vez que exercem influência na vida das 

pessoas de uma forma geral.  

 Em síntese, trata-se de um texto cujas representações textual-discursivas da 

figura feminina como mãe tornam-se mais complexas nos processos de 

retomada/repetição do referente na unidade textual, que não só retoma mas também 

recategoriza esse objeto, que é designado inicialmente como mãe e, ao longo do 

texto, recebe novas especificações. Nas predicações, ressaltamos o fato de 

representações textual-discursivas da figura feminina como mãe preencherem 

papéis semânticos de agente.  

Ademais, ligações das unidades textuais se materializam em relações de 

conexão, as quais expressam representações textual-discursivas da figura feminina, 

principalmente, inscritas nas relações que se estabelecem no texto por meio das 

quais se evidencia a intenção do autor em mostrar que a nossa língua ainda não 

comporta um significado que consiga contemplar o termo mãe em sua totalidade. 

Além disso, importa destacar que permeiam essas representações os pré-

construídos culturais, elementos que apontam para representações construídas a 

partir de referenciais prototípicos da figura feminina de uma dada época cuja 

maternidade definia a figura feminina.  

 

6.1.2 Texto 2 – VERDADES  

 

O texto foi publicado na 11ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), em 03 

de abril de 1927 e contém 25 linhas. Não constava de nenhuma seção específica 

intitulada pelo próprio jornal, passando a integrar o contingente de “Textos avulsos”. 

Foi assinado por Saétonia D’alva Nunes, em 25 de março de 1927, e discorre sobre 

o homem presunçoso, constituindo-se uma crítica ao homem que possui tal 
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característica. Está localizado nas páginas 2 e 3 dessa edição do citado periódico. O 

texto está exposto no Quadro 22 a seguir. 

 

Quadro 22 – Texto 2: VERDADES 

 

 
 
 

 
01 
02 

03 
04 
05 

06 
07 
08 

09 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 

VERDADES 
 

A quem couber 

 
 Se há defeito no homem que mais excite o meu desespero, esse é por certo a 
presumpção.  

 E quanto mais alto subirmos na escala da jerarechia social, mais intensamente 
encontraremos esse caracteristico de degenerescencia.  
 Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua vaidade estulta, julgam -se 

no direito de consideral -as sob um aspecto inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, 
exclusivamente às funções mesquinhas de instrumentos de prazer.  
 Referindo-se aos seus companheiros de sexo, não é mais condescendente o homem 

presumido, por isso que cônscio da propria nulidade, procura superar os que são cultos, não 
pelo trabalho, estudo ou boas obras, mas pela irritante fatuidade que tanto mal me causa aos 
nervos.  

 E é de ver-se como eles se multiplicam assustadoramente, passeiando pelas ruas suas 
figuras ridículas, gesticulando com esgares de eloquencia barata, sempre a falar de si, com as 
bochechas a inflar de um sorriso bestial.  

 Vivem alardeando a sua competência, os seus conhecimentos; abordam todos os 
assumptos; emitem opiniões abstrusas sobre tudo e sobre todos e, pobres maniacos, não vêem 
nunca o ridículo que os cerca, suppondo antes deixarem após si uma esteira luminosa de 
lisonjeiras referencias... 

 Nas palestras, ainda nas mais intimas, falam sempre num tom arrogante, rebuscando 
phrases lindas ou ouvidas a esmo intercalando constantemente termos technicos, francezismos 
e quejandas mais. 

 Pobres homens! E é com virtudes taes que se candidatam à sempiterna gloria da 
popularidade! 
 Eu os deploro verdadeiramente e peço a Deus para que lhes conceda, magnanimo, um 

cantinho no reino dos Céos... 
 Saétonia D’alva Nunes (25 de 3 – 927) 

 

 

Fonte: O PORVIR (1927, p. 2-3, edição 11) 

 

 Trata-se de um texto escrito por uma mulher cujo objetivo é ridicularizar a 

figura masculina. Tem-se, nesse contexto, a mulher falando do homem e 

construindo representações sobre essa figura. Esse recurso utilizado pela produtora 

do texto permite também que sejam apresentadas as representações textual-

discursivas da figura feminina que o texto comporta, as quais, mesmo sendo 

apontadas por uma mulher, estão ancoradas no ponto de vista masculino. Isso está 

expresso nas designações utilizadas para referenciar a figura feminina no texto, 

conforme observamos no excerto textual a seguir. 
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T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 

vaidade estulta, julgam-se no direito de consideral-as sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às 
funções mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

 São depreensíveis do texto visões diferentes da figura feminina como objeto 

de discurso. A figura feminina, falando da figura feminina, aponta para uma 

representação textual-discursiva positiva, ao ressaltar que esta possui, conforme 

expressão destacada no excerto textual a seguir, uma nobre e diferenciada posição 

na sociedade, já pré-construída.  

 

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 
vaidade estulta, julgam-se no direito de consideral-as sob um aspecto 

inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às 
funções mesquinhas de instrumentos de prazer.  

  

Entretanto, quando a figura feminina produtora do texto incorpora em seu 

escrito a representação textual-discursiva da figura feminina a partir do ponto de 

vista masculino, descreve-a com foco em aspectos negativos, que não só 

desqualificam a figura feminina como ainda reduzem o seu potencial, diminuindo o 

significativo conjunto de atributos que constituem essa figura nos diferentes espaços 

da sociedade, conforme expressão destacada no excerto textual a seguir. 

 

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 
vaidade estulta, julgam-se no direito de consideral-as sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às funções 

mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

Seguindo a perspectiva desencadeada pelos atos de referência nos textos de 

um modo geral, neste, observamos um movimento de construção das 

representações textual-discursivas já identificado na análise do texto MÃE. Esse 

movimento se caracteriza por uma primeira categorização do objeto de discurso, 

uma representação textual-discursiva inicial, mais geral, seguida por uma 

representação textual-discursiva ou por representações textual-discursivas, 

recategorizações, já mais específicas desse referente, materializadas em diferentes 

estratégias linguísticas. 

Nesse contexto, a expressão das mulheres constitui, no texto, a 

representação textual-discursiva inicial do referente, referindo-se a todas as 

mulheres e não a uma figura feminina em particular. Essa representação textual-
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discursiva mais geral da figura feminina apresenta novas especificações na 

continuidade textual, reconstruindo uma representação textual-discursiva desse 

referente situada na interlocução entre as expressões seu nobilitante papel e 

instrumentos de prazer, que retratam papéis distintos desse referente, pontos de 

vista diferentes do mesmo objeto de discurso. Essas retomadas consideram o ponto 

de vista do produtor do texto, configuram suas escolhas argumentativas, ao trazer o 

ponto de vista de outrem, e o seu propósito enunciativo, conforme verificamos 

destacado no excerto textual a seguir.  

 

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 
vaidade estulta, julgam-se no direito de consideral-as sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às 

funções mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

Além disso, na porção textual na qual se encontra, a expressão textual das 

mulheres constitui-se em uma designação imediata do objeto de discurso. Nesse 

caso, a representação textual-discursiva da figura feminina se deu por meio de uma 

pré-tematização ou por ancoragem, instaurada das linhas 5 a 7 do texto. Segundo 

Adam (2011), a pré-tematização é uma denominação imediata do objeto, que abre o 

período descritivo. Nesse contexto, já apresenta uma primeira categorização da 

figura feminina, conforme destacado no excerto textual a seguir.  

 

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 

vaidade estulta, julgam-se no direito de considera-las sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às funções 
mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

Observamos uma nova representação textual-discursiva da figura feminina 

ocorreu por um caso de retematização. Esse caso operacionalizou uma nova 

denominação do objeto de discurso já posto anteriormente. Assim, a representação 

textual-discursiva inicial da figura feminina cede lugar a uma nova denominação do 

objeto de discurso. Essa recategorização reconstrói a representação textual-

discursiva da figura feminina e aponta para a nova representação como 

instrumentos de prazer, reformulando o objeto de discurso já nomeado 

anteriormente no texto e fechando o período descritivo, conforme textualizado.  
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T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 

vaidade estulta, julgam-se no direito de consideral-as sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às funções 
mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

 Ademais, no texto, o referente foi retomado por diferentes tipos de estratégias 

de referenciação. Alguns responsáveis pela retomada e pela manutenção do objeto 

de discurso e, outro, além de retomar e manter, acrescenta novas especificações ao 

referente. Nesse contexto, identificamos dois processos de referenciação distintos, 

das linhas 5 a 7 do referido texto, conforme exposto no Quadro 23 a seguir. 

 

Quadro 23 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto VERDADES 
– jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Tipos de continuidade 
referencial das 
designações 

Excertos 

 

Anáforas pronominais 

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 

vaidade estulta, julgam-se no direito de considera-las sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às 
funções mesquinhas de instrumentos de prazer.  

 

 
Anáfora especificadora  

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 

vaidade estulta, julgam-se no direito de considera-las sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às 
funções mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1927) 

 

 No excerto T2L5-7, identificamos que a continuidade referencial das 

designações, que incidem na construção das representações textual-discursivas da 

figura feminina, é mantida por duas anáforas pronominais, quais sejam: las e as. 

Essas anáforas garantem a continuidade textual, mas não trazem novas 

representações textual-discursivas para o objeto de discurso, as referidas unidades 

pronominais retomam no texto o referente. Conforme Adam (2011), a anáfora 

pronominal é entendida, por definição, fiel, pois geralmente, ela não indica nenhuma 

nova propriedade do objeto. Nessa porção de texto, a representação textual-

discursiva da figura feminina é mantida conforme sua categorização inicial.   

 Ainda no excerto T2L5-7, a continuidade referencial é garantida pela anáfora 

especificadora instrumentos de prazer. De acordo com Adam (2011, p. 144), esse 

tipo de anáfora perspectiva certa especificação de sua categorização. Esse 

processo de retomada desencadeia uma representação textual-discursiva da figura 

feminina a partir de elementos que sinalizam uma representação pautada na 
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diminuição dos valores e atributos dessa figura. Trata-se de uma representação 

textual-discursiva que tenta diminuir a figura feminina, inferiorizando-a.  

A operação de predicação ressalta a representação textual-discursiva da 

figura feminina como um ser inferior, que tem suas qualidades subjugadas pelo 

ponto de vista masculino e, ao mesmo tempo, é direcionada a uma classe que, além 

de rebaixá-la, não comporta todo o seu valor, descaracterizando-a. Essas 

predicações se conectam, no texto, à expressão seu nobilitante papel, a qual 

aponta para uma representação textual-discursiva da figura feminina como aquela 

que tem uma posição definida e importante já preestabelecida. A seguir, destacamos 

essas duas predicações sobremaneira importantes para a construção do sentido das 

representações textual-discursivas da figura feminina evidenciada no presente texto. 

 

T2L5-7E1 – Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua 
vaidade estulta, julgam-se no direito de considera-las sob um aspecto 
inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel, exclusivamente às funções 

mesquinhas de instrumentos de prazer. 

 

 Concernente às predicações, segundo Castilho (2010, p. 396), “ [...] do ponto 

de vista semântico, os verbos expressam os estados de coisas, entendendo-se por 

isso as ações, os estados e os eventos de que precisamos quando falamos ou 

quando escrevemos”, quando os sujeitos estão envolvidos em atividades 

discursivas.  

 Conforme Azeredo (2012, p. 199), pelo ato de predicar “[...] o ser humano 

associa um atributo a um objeto, [...]”. É por meio da designação dos processos 

(verbais – ações, estados, mudanças de estado etc.) que se realizam as 

predicações. 

 No excerto T2L5-7, o homem é o agente das ações de considerar a figura 

feminina sob um aspecto inferior e de rebaixá-la às mesquinhas funções de objeto 

de prazer, embora ela tenha um papel bem superior. A figura feminina, nesse 

excerto, é paciente e sofre, na construção de sentidos do texto, a ação de ser 

rebaixada a um nível inferior ao seu, o que corrobora a perspectiva negativa na 

figura feminina no texto. 

Quanto aos traços semânticos atribuídos por um predicador ao seu escopo, 

ou seja, os papéis semânticos que a figura feminina desempenha nessa 
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representação textual-discursiva, quando é considerada sob um aspecto inferior, é 

considerada paciente, uma vez que se encontra em um determinado estado.  

 Além disso, tomando como referência os pré-construídos culturais, temos que 

discursos sobre o que é próprio da figura feminina, bem como qual é o seu papel, 

perpassam o referido texto e, consequentemente, instauram representações textual-

discursivas da figura feminina em uma época que se configurou como “ [...] a era dos 

modelos rígidos” (PINSKY, 2012, p. 469). Conforme Pinsky (2012), na primeira 

metade do século XX, definiam-se os papéis femininos ainda com forte propensão 

para a maternidade e para o lar, continuando, afirma, 

 

[...] parecia não haver dúvidas de que as mulheres eram, “por natureza”  

destinadas ao casamento e à maternidade. Considerado parte integrante da 
essência feminina, esse destino surgia como praticamente incontestável. A 
família era tida como central na vida das mulheres e referência principal de 

sua identidade: uma moça solteira era, sobretudo, “a filha”, uma senhora 
casada, “a esposa”. A dedicação ao lar, decorrência óbvia e inescapável,  
fazia do papel de “dona de casa” parte integrante das atribuições natural da 

mulher (PINSKY, 2012, p. 470-471). 

  

No referido momento histórico, divulgavam-se também os valores da família 

conjugal moderna, consequência das campanhas de modernização do país. Nesse 

modelo de família preconizado, o amor romântico ganhou significativa relevância 

no casamento, com vista a não mais haver separação entre amor e sexo. A nova 

família também trazia definidos os papéis de homens e mulheres, sendo o da 

mulher eminentemente estabelecido no lar (SCOTT, 2012). Além disso, para 

Pinsky (2012, p. 471) no decorrer da história, “[...] as mulheres foram identificadas 

com o seu sexo, confundiram-se com ele e a ele se reduziram”. 

Os dados revelam, de modo geral, a figura feminina representada no texto a 

partir de poucos processos de designação e retomada do referente. A construção 

das representações textual-discursivas ocorre em partes específicas do texto. Essas 

representações textual-discursivas se correlacionam a partir dos encadeamentos 

textuais, construindo os sentidos do texto. Além disso, as retomadas ocorreram por 

anáforas especificadora e pronominal. Tipos de estratégias linguísticas que ora 

apenas retomaram e garantiram a manutenção da figura feminina como tema tratado 

no texto, ora acrescentaram à figura feminina especificações que a caracterizaram 

com elementos que a tipificam negativamente , diminuindo o conjunto de 

características que descreve essa figura e fragilizando as suas qualidades.  
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 As representações textual-discursivas, por serem processos de 

(re)reconstrução de certas imagens que o texto projeta, operacionalizadas por 

estratégias linguísticas específicas selecionadas pelo produtor, constituem-se, em 

nosso entender, como uma operação de textualização, operada no e pelo texto. 

 De modo geral, as ligações anafóricas são responsáveis por duas estratégias 

linguísticas sobremaneira importantes na construção de sentidos do texto, quais 

sejam: a coesão e a progressão. Nesse contexto, ocorre a modificação progressiva 

do referente e não apenas retoma (ADAM, 2011). Todas as formas de anáforas 

visam também assegurar a progressão a partir de novas especificações e 

mobilizações das referências dos lexemas utilizados.  

 

6.1.3 Texto 3 – CARTAS DA SERRA 

 

O texto CARTAS DA SERRA foi publicado na 14ª edição do jornal O PORVIR 

(1926-1929), no dia 19 de junho de 1927, na seção nomeada pelo próprio jornal 

como “Cartas da serra”. É assinado por K. Zuza e escrito em junho do mesmo ano 

de sua publicação. Está localizado nas páginas 1 e 2 dessa edição e estrutura-se 

em 44 linhas. O texto trata da bucólica vida na fazenda e da modernidade da vida 

das moças da cidade, especificamente no que remete à moda feminina. O texto está 

exposto no Quadro 24 a seguir. 

 

Quadro 24 – Texto 3: CARTAS DA SERRA 
 

 

 
 
 

01 
02 
03 

04 
05 
06 

07 
08 
09 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 

CARTAS DA SERRA 

 
Prezado Bernabé das Queimadas – O meu abraço 

 

 Deixa por alguns instantes a prosa costumeira do Adons, negação perfeita da bizarra 
dos tempos, espreguiça-te na itaporam avarandada, e vamos palestrar.  
 Li com attenção o que escreveste ha dias na “folha” do Sandoval . Gosto muito daquele 

jornalzinho. 
 Tens apreciado aquelle aranzel dos Palantinicks? Coitados, eles estão roendo brocha 
da miudinha. 

 Manda-me sempre alguns jornaes novos para eu me divertir nas horas vagas. Gosto 
muito da prosa sat írica e da literatura chã, por que o meu bodoque não vae muito longe; eu não 
entendo coisas difíceis.  

 Aqui, meu caro, na remansosa paz da rustica fazenda, onde a mudez dos campos é 
sinistra e tétrica, vive-se uma vida de profundo isolamento.  
 A natureza nas serras tem poesia e tem tristeza. 

 A voz prolongada do vendaval echôa dolentemente nos socavões dos morros, e os 
mororós oscillam soltando as suas folhas murchas ao impulso do vento, quaes borboletas 
brancas pelo espaço inquieto. 

 A’s vezes, ao longe, ouve-se reboar nas quebradas o mugido triste de um boi 
synthetisando immota esphynge de um passado que ainda vive. A voz do gado tem um quê de 
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18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 

tristeza e de saudade que se não compreende.  
 As tardes caem sombrias, pesarosas, e a gente sente logo um dôce-amargo que não 

se sabe de onde vem, e ás vezes chora sem saber porque.  
 As noites são tristes que faz medo. A propria lua chora lagrimas de prata sobre as 
montanhas.  

 Ah! Meu amigo, vives ahi no borborinho das cidades e talvez não conheças o silencio e 
a tristeza das serras. Nem o silvio de uma machinha, nem a bozina de um carro, nem a voz dos 
sinos nas igrejas se ouve aqui. 

 Uma jaçanã na lagôa, um bem-ti-vi no alto do joazeiro copado ou um canario no 
alpendre ao meio dia, é que vem quebrar,  de leve,  o silencio e a profunda montanha das 
fazendas.  

 Não imaginas, Bernabé amigo, isso por cá, como é esquisito. As manhãs são húmidas 
porque faz frio aqui na serra, e os passarinhos com frio não sabem cantar.  
 Mas, deixemos as coisas daqui que são tétricas, e passemos ás coisas da tua cidade 

que são alegres. Conta-me o que ha de novo. A ultima vez que estive ahi, voltei pasmado.  
 Gostei muito do finzinho do mez de maio, onde vi coisas que nunca tinha visto. Quem 
vive nos campos não vê nada, meu caro. Não acompanha o evoluir das sociedades e depois 

igora tudo. A moda feminina tem evoluído demais. 
 No meu tempo as coisas eram diferentes. As moças primavam pelo recato do seu 
corpo. Hoje prima-se pela exhibição dos seus contornos. Braços despidos, decotes exagerados 

e vestidos curtos de fazer medo a gente.Eu não fui acostumado a ver certas coisas, e por isso 
tive medo.  
            Uma certa mocinha falou comigo toda gentil, toda graciosa, e eu pude notar que ella 

estava muito corada e aparentemente era linda. 
 A sua belleza era artificial. O carminho fora o responsavel pelo roseo atractivo de suas 
faces. E sabes uma coisa? Acho que ella effectivamente tinha razão. O hoteleiro para vender 

melhor os seus petiscos, emprega abundantemente o “COLORAU” Ribeiro...  
O teu 

K. ZUZA.  

 

Fonte: O PORVIR (1927, p. 1-2, edição 14) 

 

Ao longo do texto, para apresentar as representações textual-discursivas da 

figura feminina, o autor recorre a longas e detalhadas descrições da vida no campo, 

colocando esses elementos em contraponto com a vida na cidade, conforme posto 

nos excertos textuais a seguir. 

 

T3L23-25 – Ah! Meu amigo, vives ahi no borborinho das cidades e talvez 
não conheças o silencio e a tristeza das serras. Nem o silvio de uma 
machinha, nem a bozina de um carro, nem a voz dos sinos nas igrejas se 

ouve aqui.  
T3L31-32 – Mas, deixemos as coisas daqui que são tétricas, e 
passemos ás coisas da tua cidade que são alegres. Conta-me o que ha 

de novo. A ultima vez que estive ahi, voltei pasmado. 

 

A construção de sentidos do texto evidencia nas representações textual-

discursivas da figura feminina um viés machista, que chega a brincar com a figura 

feminina no que concerne a sua beleza e aos padrões de comportamento das 

diferentes épocas nas quais se ancoram vários papéis que constituem o perfil dessa 

figura. Chega a ridicularizar os novos conceitos de beleza feminina, insinuando ao 

final do texto, por meio de uma relação de comparação, que: a maquiagem está 
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para a mulher, assim como o colorau está para os petiscos, conforme destacado 

no excerto textual a seguir.  

 

T3L42-44 – A sua belleza era artificial. O carminho fôra o responsavel pelo 

roseo atractivo de suas faces. E sabes uma coisa? Acho que ella 
effectivamente tinha razão. O hoteleiro para vender melhor os seu s 
petiscos, emprega abundantemente o “COLORAU” Ribe iro... 

 

 As designações do referente apontam para representações textual-

discursivas da mulher jovem. O arranjo de construção é operacionalizado pelas 

denominações as moças, que introduz o objeto de discurso e uma certa mocinha, 

que se constitui um novo referente na continuidade textual, mantendo a figura 

feminina como tema tratado do texto, assegurando a construção de sentidos, 

conforme destacado nos excertos textuais a seguir. 

 

T3L36-39 – No meu tempo as coisas eram diferentes. As moças primavam 

pelo recato do seu corpo. Hoje prima-se pela exhibição dos seus contornos.  
Braços despidos, decotes exagerados e vestidos curtos de fazer medo a 
gente. Eu não fui acostumado a ver certas coisas, e por isso tive medo.  

T3L40-41 – Uma certa mocinha  falou comigo toda gentil, toda graciosa, e 
eu pude notar que ella estava muito corada e aparentemente era linda.  

 

 A nomeação do referente como as moças ocorre por meio de uma 

denominação imediata do objeto de discurso, um caso de pré -tematização (ADAM, 

2011). No caso expresso no T3L36-39, o sintagma nominal as moças não só 

denomina imediatamente o objeto de discurso como ainda abre o período descritivo 

e constrói uma representação textual-discursiva da figura feminina como jovem.  

O mesmo processo ocorre com o segmento textual uma certa mocinha. 

Esse se constitui em um caso de pré-tematização e introduz um novo referente no 

texto. A expressão uma certa mocinha, embora esteja no mesmo campo semântico 

da representação textual-discursiva da figura feminina, anteriormente posta no texto 

como mulher jovem, perspectiva uma passagem de tempo no texto, segundo a 

estratégia argumentativa do produtor.  

A designação as moças corresponde ao segmento textual que faz referência 

ao tempo passado, para justificar o comportamento das moças da época. Trata-se 

de uma dada representação textual-discursiva da figura feminina em uma época 

passada, na qual os papéis sociais desse objeto de discurso se pautavam em 

comportamentos mais recatados. Já a expressão uma certa mocinha perspectiva a 



196 
 

mudança temporal no texto e faz referência ao tempo presente, para justificar o 

comportamento das moças dos dias atuais, considerando a época de escrita do 

texto, instaurando a construção de representações textual-discursivas da figura 

feminina a partir de relações comparativas entre épocas distintas, que, 

consequentemente, ensejam comportamentos femininos diferentes.  

As relações de comparação permeiam o texto em diferentes momentos. O 

campo e a cidade, os comportamentos das moças de épocas diferentes, as moças 

da cidade de Currais Novo da época de produção do texto e as moças da época na 

qual o autor do texto também enquadrava-se na mesma faixa etária são elementos 

utilizados pelo autor para construir representações textual-discursivas da figura 

feminina situadas em pontos de vista diferentes: por um lado, a comportada, a 

recatada que corresponde aos papéis já definidos para essa figura na sociedade, 

por outro lado, a exibida, que se coloca a mostra, que toma iniciativas  

surpreendendo com suas posturas à frente dos padrões esperados.  

Já no que se refere à continuidade referencial das representações textual-

discursivas da figura feminina no texto, os processos de retomadas do referente 

aconteceram conforme exposto no Quadro 25 a seguir. 

 

Quadro 25– Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto CARTAS DA 
SERRA – jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Tipos de continuidade 
referencial das designações 

Excertos 

 
 

 
 
 

 
 
Anáfora pronominal 

T3L36-39 – No meu tempo as coisas eram diferentes. As moças 
primavam pelo recato do seu corpo. Hoje prima-se pela exhibição 

dos seus contornos. Braços despidos, decotes exagerados e 
vestidos curtos de fazer medo a gente. Eu não fui acostumado a ver 
certas coisas, e por isso tive medo. 

 
T3L40-41 – Uma certa mocinha falou comigo toda gentil, toda 
graciosa, e eu pude notar que ella estava muito corada e 

aparentemente era linda. 
 
T3L42-44 – A sua belleza era arti ficial. O carminho fôra o 

responsavel pelo roseo atractivo de suas faces. E sabes uma 
coisa? Acho que ella effectivamente tinha razão. O hoteleiro para 
vender melhor os seus petiscos, emprega abundantemente o 

“COLORAU” Ribeiro... 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1927) 

 

 Diante do que está exposto no Quadro 25, a continuidade referencial da 

designação as moças é mantida por anáforas pronominais. Ocorre nesses casos a 
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retomada do referente por meio de anáforas pronominais. Esse tipo de anáfora é o 

fenômeno linguístico que Adam (2011) designa como retomadas do referente por 

meio de pronomes. Ademais, segundo Koch (2009, p. 35), “[...] o emprego de formas 

nominais anafóricas opera, em geral, a recategorização dos objetos de discurso, isto 

é, tais objetos vão ser reconstruídos de determinada forma, de acordo com o projeto 

de dizer do enunciador”.  

Nos excertos T3L36-39 e T3L40-41, os recursos linguísticos selecionados 

pelo autor do texto garantem a continuidade textual, retomando a figura feminina 

como um dos temas tratados, mas não lhe atribuindo novas representações textual-

discursivas por meio das retomadas. Além disso, ainda no T3L40-41, a retomada do 

referente uma certa mocinha também ocorre por um caso de anáfora pronominal, 

que retoma o referente, mas não lhe acrescenta novas características, novas 

especificações, ou seja, novas representações textual-discursivas, mantendo 

apenas a continuidade referencial, a manutenção da figura feminina como tema 

tratado e a construção do sentido do texto. 

Ademais, ainda nessa porção de texto, por meio de uma operação de 

modificação do referente, expressa na designação da figura feminina uma certa 

mocinha, a representação textual-discursiva de moça foi modificada pela expressão 

certa, a qual particulariza o objeto de discurso no texto. 

 No que tange às predicações na construção das representações textual-

discursivas da figura feminina no texto, destacamos duas, a do primar e a do falar, 

conforme podemos observar nos fragmentos a seguir. 

 

T3L36-39 – No meu tempo as coisas eram diferentes. As moças primavam 
pelo recato do seu corpo. Hoje prima-se pela exhibição dos seus contornos.  

Braços despidos, decotes exagerados e vestidos curtos de fazer medo a 
gente. Eu não fui acostumado a ver certas coisas, e por isso tive medo.  
T3L40-41 – Uma certa mocinha falou comigo toda gentil, toda graciosa, e 

eu pude notar que ella estava muito corada e aparentemente era linda.  

 

 No excerto T3L36-39, a predicação do primar ocorre com sentido de 

priorizar, cuidar, zelar. Observamos, nesse caso, a mudança de tempo verbal que 

marca épocas distintas e, consequentemente, comportamentos femininos também 

diferentes. Esse contraste é o que causa a estranheza expressa pelo autor do texto.  

Na forma primavam, a predicação aciona uma informação já passada a 

respeito do comportamento da figura feminina, perspectivada em sentido amplo. 
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Quando utiliza primar-se, ocorre a atualização da informação sobre o 

comportamento das figuras femininas. Ademais, a mudança de tempo da unidade 

verbal coloca a figura feminina como agente da ação de primar no sentido de 

priorizar, focalizando informações diferentes sobre o seu comportamento em 

diferentes épocas, sendo também uma certa mocinha agente da ação de falar no 

referido texto. Nesse contexto, a predicação falar no T3L40-41 coloca a mocinha 

como a que toma iniciativa, um comportamento diferente dos padrões estabelecidos 

para as moças da época. 

 Além disso, a representação textual-discursiva da figura feminina evidenciada 

no texto, de modo geral, revela valores que põem em foco uma forte posição entre o 

corpo e a aparência. “Mesmo no começo de século XX, a beleza física tendia a ser 

vista como uma dádiva divina. À mulher cabia conservá-la, com respeito e 

comedimento” (SANT’ANNA, 2012, p. 106).  

É pertinente destacar que o século XX também ganhou notoriedade por ser o 

período da história brasileira a pôr em evidência as questões referentes à 

feminilidade. “Entretanto, o milenar dever de ser bela recaía com força sobre a 

indumentária. As roupas, os calçados e os adereços serviam como prova maior de 

beleza e distinção” (SANT’ANNA, 2012, p. 106). Trata-se de uma época na qual o 

Brasil ainda não estava plenamente urbanizado e nas áreas urbanas o modo de vida 

das pessoas passava por inúmeras transformações, bem como recebia fortes 

influências de centros urbanos maiores.  

Em síntese, as representações textual-discursivas da figura feminina no texto 

se instauraram também em relações comparativas entre épocas que perspectivam 

papéis diferentes quanto ao comportamento feminino. As designações do 

referente se deram nas relações de tempo que o texto apresenta. As retomadas do 

referente foram textualizadas em anáforas que retomaram o referente sem 

acrescentar novas recategorizações, consequentemente, sem novas representações 

textual-discursivas. Os processos por meio dos quais também foram perspectivadas 

representações textual-discursivas no texto têm conexão com a história das figuras 

femininas no Brasil e no mundo e com as relações comparativas desencadeadas.  
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6.1.4 Texto 4 – A Mulher 

 

 O presente texto foi publicado na 21ª edição do jornal O PORVIR (1926-

1929), no mês de novembro do ano de 1927 e constitui um total de 33 linhas. Está 

localizado na página 2 desse periódico, especificamente na seção identificada pelo 

próprio jornal como “Secção feminina”, e trata da figura feminina. Seu conteúdo 

aborda uma crítica feita a uma conferência do Monsenhor Murino cujo tema é a 

mulher. É um texto assinado por Leonilla Duarte. O texto está exposto no Quadro 26 

a seguir.  

 

Quadro 26 – Texto 4: A mulher 
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A Mulher 
 

Leonilla Duarte 

 
 Já houve quem, em estylo grandíloquo e coerente, dissesse que para falar de Cicero 
seria preciso inventar um outro Cicero.  

 Quanto a mim penso que não trahlria à vontade se ousasse asserir que ninguem, a não 
ser uma descendente da esposa de Adão, poderia dizer algo d bem ou de mal ao tão 
poeticamente decantado typo feminino. Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus 

meneios ternos e affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia sondar-lhe a 
temperatura branda do seu coração, a doce charisma de sua alma, os transbordamentos do 
seu lyrial sentimentalismo. 

 Poucos dias há que por uma fatalidade destas que vem de alem, offereceu -se-me o 
momento de saborear espiritualmente um magnifico opusculo de conferências da autoria do 
primoroso orador sacro italiano Monsenhor Murino. Puz-me a devorar, com gulodice, varios 

trabalhos do fino artista italiano, filho do berço das artes. Qual mais bem feito, qual mai 
attrahente, qual mais ameno, qual mais educativo.  
 Mas a espinha dorsal do corpo de idéias do fulgurante genio de Murino, a meu ver foi, é 

e será a lucilante conferencia que tem por epigraphe e thema - a mulher.  
 Verdadeira grinalda de flores intellectuais, joia de alto valor estimativo, tratado completo 
da pulchritude taoral do sexo que ironicamente se intitula de frágil.  

 O perito desenhista do verbo escripto e declamado leva tempos a fio em malhar na  
haste vetusta e carcomida do immundo paganismo, atirando-lhe golpes e mais golpes de correr 
pus e sangue. Cita as opiniões pessimistas e passadistas de Lycurgo, Salon, Hypocrates, 

Juvenal, Catão e muitos  outros sobre o assunto. Perde-se nos enredos das prístinas 
legislações de Roma, China e Athenas.  
 Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos paganisados. E mudando de 

objectiva investe, em marcha batida, com o raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino 
sexo feminino para defende-lo e desult raja-lo em nome de Deus e em face da ciencia. Diga-se 
lá o que se quiser. A glorificação do feminismo foi completae absoluta apenas luzi -luziu nos 

horizontes da Judéa a estrela matinal da Era Nova – a Virgem Maria. Há uma vintena de 
seculos o feminismo conquistou o mais esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da 
perfumosa flor de Jessé, na pureza angelical da consorte do santo arti fice de Nazareth, as 

dignidades sublimada da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 
 A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e compassivo Evangelho de 
Chisto conseguia reivindicar os direitos das exiladas filhas de Eva, sublimando a mulher, 

santificando a mulher, diviuisando a mulher. 

 
Fonte: O PORVIR (1927, p. 2, edição 21) 
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No texto, nos deparamos com uma figura feminina falando da figura feminina, 

a autoridade que fala com conhecimento de causa. Ademais, há evidente uma 

preocupação por parte da autora em demonstrar certa intelectualidade, evidenciar 

capacidade de raciocínio – apesar de ser mulher – , considerando-se o momento 

histórico, os resquícios da sociedade patriarcal. A autora, para conseguir se firmar 

na sua reflexão, recorre ao discurso religioso, por considerar a dignidade do ser 

feminino. Trata-se de um texto cujas estratégias de construção de representações 

textual-discursivas evidenciadas reclamam o empoderamento da figura feminina, 

conforme observamos nas designações do referente destacadas nos excertos 

textuais a seguir. 

 

T4L3-5 – Quanto a mim penso que não trahlria à vontade se ousasse 
asserir que ninguem, a não ser uma descendente da esposa de Adão, 

poderia dizer algo de bem ou de mal ao tão poeticamente decantado typo 
feminino. 
T4L5-8 – Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus meneios 

ternos e affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia sondar-
lhe a temperatura branda do seu coração, a doce charisma de sua alma, os  
transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo.  

T4L14-15 – Mas a espinha dorsal do corpo de idéias do fulgurante genio de 
Murino, a meu ver foi, é e será a lucilante conferencia que tem por 
epigraphe e thema - a mulher. 

T4L16-17 – Verdadeira grinalda de flores intellectuais, joia de alto valor 
estimativo, tratado completo da pulchritude taoral do sexo que  
ironicamente se intitula de frágil. 

T4L18-21 – O perito desenhista do verbo escripto e declamado leva tempos 
a fio em malhar na haste vetusta e carcomida do immundo paganismo, 
atirando-lhe golpes e mais golpes de correr pus e sangue. Cita as opiniões 

pessimistas e passadistas de Lycurgo, Salon, Hypocrates, Juvenal, Catão e 
muitos outros sobre o assunto. 
T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 

paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 
raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 
defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia.  

T4L26-30 – A glorificação do feminismo foi completa e absoluta apenas luzi-
luziu nos horizontes da Judéa a estrela matinal da Era Nova – a Virgem 
Maria. Ha uma vintena de seculos o feminismo conquistou o mais 

esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da perfumosa flor 
de Jessé, na pureza angelical da consorte do santo artifice de Nazareth, 
as dignidades sublimada da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 

T4L31-33 – A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e 
compassivo Evangelho de Chisto conseguia reivindicar os direitos das 
exiladas filhas de Eva , sublimando a mulher, santificando a mulher, 

diviuisando a mulher. 

 

As representações textual-discursivas da figura feminina construídas no texto 

são complexas, sendo operacionalizadas na continuidade textual e 

exprimem/caracterizam o objeto de discurso em grau muito elevado de positividade. 
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O contexto religioso é um elemento preponderante no processo de (re)construção 

dessas representações textual-discursiva, conforme expresso nas designações da 

figura feminina apresentadas a seguir. 

 

T4L4 – uma descendente da esposa de Adão,  
tão poeticamente decantado typo feminino. 
T4L16-17 – Verdadeira grinalda de flores intellectuais, 

joia de alto valor estimativo,  
sexo que ironicamente se intitula de frágil. 
T4L24-25 – o bello e fino sexo feminino  

T4L30 – mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 
T4L32 – exiladas filhas de Eva  

 

 As representações textual-discursivas começam no excerto T4L3-5, a seguir, 

e ocorrem, nesse excerto, dois casos de pós-tematização. O referente é designado 

no curso, como uma descendente de Eva, com recurso ao discurso religioso, e no 

final da sequência, a representação textual-discursiva ressalta o delicado ser 

feminino, o que estamos classificando como um caso de denominação adiada do 

objeto.  

 

T4L3-5 – Quanto a mim penso que não trahlria à vontade se ousasse 

asserir que ninguem, a não ser uma descendente da esposa de Adão, 
poderia dizer algo de bem ou de mal ao tão poeticamente decantado typo 
feminino. 

 

Esse objeto de discurso, figura feminina, que estamos interpretando também 

como referente, está explícito nos excertos T4L5-8 e T4L14-15 a seguir. 

Observamos que esse referente, mesmo sendo apresentado tardiamente, não 

prejudicou a construção do sentido do texto. Ocorreu primeiro a descrição do objeto 

e, na continuidade, o objeto foi exposto. Para Adam (2011), quando a denominação  

do objeto de discurso é dada tardiamente, esta pode permanecer obscura e demorar 

para formar a unidade de sentido. Esse fato não ocorreu nos trecho analisados, 

conforme observamos textualizado.  

 

T4L5-8 – Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus meneios 
ternos e affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia sondar-
lhe a temperatura branda do seu coração, a doce charisma de sua alma, os  

transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo.  
T4L14-15 – Mas a espinha dorsal do corpo de idéias do fulgurante genio de 
Murino, a meu ver foi, é e será a lucilante conferencia que tem por 

epigraphe e thema - a mulher. 
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 No excerto T4L16-17, a seguir, há três denominações do referente que 

evidenciam representações textual-discursivas já postas no texto. Nesse contexto, a 

figura feminina é descrita inicialmente, em um caso de pré-tematização, por meio de 

uma relação de comparação com uma grinalda de flores, na qual vemos ressaltada 

a beleza de ambas. Na continuidade, no mesmo excerto, há duas novas 

denominações do objeto que reenquadram o todo, a saber: um ser muito valioso e 

também um ser forte, diferenciando-se de representações convencionalmente já 

apontadas socialmente para esse referente. Segundo Adam (2011), essas novas 

denominações são processos de retematização ou reformulação do referente, 

conforme observamos.  

 

T4L16-17 – Verdadeira grinalda de flores intellectuais, joia de alto valor 
estimativo, tratado completo da pulchritude taoral do sexo que  

ironicamente se intitula de frágil. 

 

Essas retematizações reconstruíram representações textual-discursivas do 

referente ancoradas em aspectos positivos, representações que definem a figura 

feminina a partir do ponto de vista de outra figura feminina, positivamente. 

 Nos excertos T4L23-25, T4L26-30 e T4L31-33, a seguir, por meio da 

denominação adiada do objeto de discurso, evidenciamos representações textual-

discursivas mais complexas desse referente, quais sejam: o bello e fino sexo 

feminino, mulher sempre virgem e mãe verdadeira, exiladas filhas de Eva, as 

quais ressaltam sua beleza e estabelecem relações com o universo religioso. Essas 

representações textual-discursivas estão vinculadas ao âmbito da vida familiar e 

religiosa, conforme observamos nos excertos textuais a seguir.  

 

T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 
paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 

raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 
defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia.  
T4L26-30 – A glorificação do feminismo foi completa e absoluta apenas luzi-

luziu nos horizontes da Judéa a estrela matinal da Era Nova – a Virgem 
Maria. Ha uma vintena de seculos o femi nismo conquistou o mais  
esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da perfumosa flor de 

Jessé, na pureza angelical da consorte do santo arti fice de Nazareth, as  
dignidades sublimada da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 
T4L31-33 – A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e 

compassivo Evangelho de Chisto conseguia reivindicar os direitos das 
exiladas filhas de Eva , sublimando a mulher, santificando a mulher, 
diviuisando a mulher. 
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 Essas (re)designações remetem a três grupos de representações textual-

discursivas da figura feminina, quais sejam:  

a) as que tanto trazem consigo quanto valorizam características 

inerentes ao gênero feminino; socialmente constituídas, como a 

beleza, a fineza;  

b) as que aderem ao sacerdócio da maternidade;  

c) e as que estão fora do universo de representação da figura feminina 

com estereótipos positivos.  

 No excerto T4L31-33, a seguir, identificamos três casos de pós-tematização 

por meio do sintagma nominal definido a mulher. Essa representação textual-

discursiva do referente retoma uma unidade de sentido já construída no texto em 

enunciados anteriores, quando o referente foi designado como mulher. Na ocasião 

em que o objeto de discurso é denominado tardiamente no segmento textual, 

segundo Adam (2011), ocorre a pós-tematização. Vejamos as unidades linguísticas 

destacadas no excerto textual que segue. 

 

T4L31-33 – A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e 
compassivo Evangelho de Chisto conseguia reivindicar os direitos das 

exiladas filhas de Eva , sublimando a mulher, santificando a mulher, 
diviuisando a mulher. 

 

 Nas designações em que o objeto de discurso foi denominado tardiamente 

pelo sintagma nominal definido a mulher, esse sintagma é acompanhado pelas 

palavras sublimando, santificando e diviuisando. Essas expressões concentram 

ou retomam representações textual-discursivas positivas da figura feminina, 

construídas em diferentes partes do texto em análise, justificando o que está posto 

em Adam (2011) sobre a construção de representações discursivas no texto como 

uma atividade não simétrica.  

Esses elementos utilizados pela produtora do texto para descrever o objeto 

de discurso em consonância com o seu projeto de dizer, funda -se na perspectiva de 

que somente a mulher teria autoridade suficiente para, em sendo mulher, falar da 

figura feminina e de todo o sentimentalismo que envolve o ser feminino. 

No texto, já a começar pelo título, verificamos uma primeira categorização do 

objeto de discurso posto, o que já o coloca em posição para novas recategorizações 

ao longo da unidade textual. Os casos de continuidade referencial dessas 
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designações ocorreram por meio de vários tipos de referenciação, conforme 

expostos no Quadro 27 a seguir. 

 

Quadro 27 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto A Mulher – 
jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Tipos de continuidade 
referencial das 
designações 

 
Excertos  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anáfora especificadora  

T4L3-5 – Quanto a mim penso que não trahlria à vontade se ousasse 

asserir que ninguem, a não ser uma descendente da esposa de Adão, 
poderia dizer algo de bem ou de mal ao tão poeticamente decantado 
typo feminino. 

 
T4L16-17 – Verdadeira grinalda de flores intellectuais, joia de alto 
valor estimativo, tratado completo da pulchritude taoral do sexo que 

ironicamente se intitula de frágil. 
 
T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 

paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 
raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 
defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia.  

 
T4L26-30 – A glorificação do feminismo foi completa e absoluta apenas 
luzi-luziu nos horizontes da Judéa a estrela matinal da Era Nova – a 

Virgem Maria. Ha uma vintena de seculos o feminismo conquistou o mais 
esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da perfumosa flor de 
Jessé, na pureza angelical da consorte do santo artifice de Nazareth, as 

dignidades sublimada da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 
 
T4L31-33 – A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e 

compassivo Evangelho de Chisto conseguia reivindicar os direitos das 
exiladas filhas de Eva , sublimando a mulher, santificando a mulher, 
diviuisando a mulher.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Anáfora resumidora  

T4L5-8 – Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus meneios 

ternos e affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia 
sondar-lhe a temperatura branda do seu coração, a doce charisma de 
sua alma, os transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo.  

 
T4L14-15 – Mas a espinha dorsal do corpo de idéias do fulgurante genio 
de Murino, a meu ver foi, é e será a lucilante conferencia que tem por 

epigraphe e thema – a mulher. 
 
T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 

paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 
raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 
defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia.  

 
T4L31-33 – A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e 
compassivo Evangelho de Chisto conseguia reivindicar os direitos das 
exiladas filhas de Eva, sublimando a mulher, santificando a mulher, 

diviuisando a mulher. 

 
 
 

 
 
 

T4L5-8 – Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus meneios 
ternos e affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia sondar-
lhe a temperatura branda do seu coração, a doce charisma de sua alma, 

os transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo. 
 
T4L18-21 – O perito desenhista do verbo escripto e declamado leva 



205 
 

 
Anáfora pronominal  

tempos a fio em malhar na haste vetusta e carcomida do immundo 
paganismo, atirando-lhe golpes e mais golpes de correr pus e sangue. 

Cita as opiniões pessimistas e passadistas de Lycurgo,  Salon, 
Hypocrates, Juvenal, Catão e muitos outros sobre o assunto.  
 

T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 
paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 
raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 

defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1927) 

 

 Conforme exposto no quadro, as representações textual-discursivas da figura 

feminina construídas nos excertos T4L3-5, T4L16-17, T4L23-25, T4L26-30 e T4L31-

33 ocorreram por meio de anáforas especificadoras. A esse tipo de anáfora 

subjazem retomadas do referente a partir de certo refinamento (ADAM, 2011), que 

operacionalizou a reconstrução de representações textual-discursivas mais 

prototípicas da figura feminina, quais sejam: bela, de alto valor, delicada e 

verdadeira mãe, representações de uma figura feminina idealizada, delimitando 

melhor o conjunto de possibilidades abertas pela categorização antecedente da 

figura feminina como mulher. 

Segundo Adam (2011, p. 134), “[...] uma anáfora pode, igualmente, incidir 

sobre um segmento longo que ela sintetiza [...]”. No T4L5-8, o sintagma nominal a 

mulher sintetiza representações textual-discursivas desse referente em segmentos 

maiores, já postos nas linhas 3 a 5 do texto, os quais constroem representações 

textual-discursivas da figura feminina como descendente de Eva, ancorada em 

elementos do discurso religioso. Essas anáforas são consideradas infiéis, uma vez 

que o autor do texto faz uso de remissivas lexicais diferentes da designação inicial 

do referente. 

 Nos excertos T4L14-15, T4L23-25 e T4L31-33, as retomadas do objeto de 

discurso também acontecem por meio de anáforas resumidoras, uma vez que estão 

retomando o referente, ao mesmo tempo que resumem segmentos anteriores mais 

longos. Estamos entendendo-as como anáforas resumidoras do tipo fiel (ADAM, 

2011), pois ocorrem pela repetição lexical idêntica da expressão a mulher, conforme 

observado nos exemplos citados. Apenas aparece em um caso a expressão da 

mulher. 

 Os excertos T4L5-8, T4L18-21 e T4L23-25 corroboraram a construção de 

representações textual-discursivas retomando o referente por meio de anáforas 

pronominais, que asseguram a continuidade textual, mesmo não acrescentando 
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novas ou reconstruindo representações textual-discursivas da figura feminina no 

referido texto. Essas retomadas mantêm as representações textual-discursivas da 

figura feminina reconstruídas a partir de aspectos que ressaltam a sua delicadeza, 

afetuosidade e, principalmente, no que lhe confere a autoridade para somente a 

figura feminina poder descrever a essência da figura feminina, por ser não apenas a 

que fala mas por estar, ao mesmo tempo, também, no lugar de quem se fala.  

 Conforme textualizado, algumas estratégias linguísticas utilizadas pelo autor 

do texto são responsáveis pela modificação do referente na progressão da unidade 

texto. Essas modificações, ao mesmo tempo que alteram a construção do sentido do 

referente, instauram representações textual-discursivas da figura feminina que 

destacam a sua beleza e as relações estabelecidas entre a figura feminina em uma 

perspectiva ampla e os ícones religiosos que servem de referência para esse ser. 

Nessa direção, no texto em análise, evidenciamos três casos de modificação do 

referente, quais sejam: a) belo e fino sexo feminino; b) mulher sempre virgem; c) 

mãe verdadeira. Vejamos as expressões linguísticas destacadas nos excertos a 

seguir.  

 

T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 
paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 
raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 

defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia.  
T4L26-30 – A glorificação do feminismo foi completa e absoluta apenas luzi-
luziu nos horizontes da Judéa a estrela matinal da Era Nova – a Virgem 

Maria. Ha uma vintena de seculos o feminismo conquistou o mais  
esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da perfumosa flor de 
Jessé, na pureza angelical da consorte do santo arti fice de Nazareth, as  

dignidades sublimada da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 

 

 Os termos belo e fino qualificam a figura feminina designada no texto como 

sexo feminino, fazendo uso de traços que ressaltam sua feminilidade. A 

expressão sempre virgem faz referência a um contexto religioso, com foco nas 

narrativas bíblicas, especialmente a que remonta à história da mãe de Jesus. 

Ademais, a palavra verdadeira constrói a representação textual-discursiva da figura 

feminina a partir de um papel atrelado à maternidade considerado em uma dada 

época, inerente a sua natureza, seguindo o exemplo de Nossa Senhora.  

 Por meio da operação de modificação do referente, trava-se uma relação 

entre dois termos naturalmente paradoxais para a figura feminina. Nesse contexto, 

Maria, mãe de Jesus, coloca-se como exemplo de mãe. Isso não somente pelo 
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fato de ter dado à luz a Jesus, o filho de Deus, mas porque, ao fazê-lo, manteve-se 

sempre virgem. Assim, virgindade e maternidade, termos excludentes, na figura 

feminina de Maria, eles se harmonizam. Isso é o que faz de Maria o exemplo de  

mãe verdadeira. 

 Além disso, no texto, Maria, além de ser designada como consorte do santo 

artifice de Nazareth e perfumosa flor de Jessé, é tomada, ainda, como o mais 

esplendido dos trophéos do feminismo. Essas expressões se constituem 

elementos utilizados no texto pela autora para ancorar o seu discurso sobre a figura 

feminina e, consequentemente, são responsáveis pela construção de 

representações textual-discursivas vinculadas aos contextos religioso e da 

maternidade que perpassam as representações prototípicas da figura feminina de 

forma universal.  

No que se refere às predicações, destacamos duas com a unidade verbal 

poder, conforme observamos a seguir. 

 

T4L3-5 – Quanto a mim penso que não trahlria à vontade se ousasse 

asserir que ninguem, a não ser uma descendente da esposa de Adão,  
poderia dizer algo de bem ou de mal ao tão poeticamente decantado typo 
feminino.  

T4L5-8 – Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus meneios 
ternos e affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia sondar-
lhe a temperatura branda do seu coração, a doce charisma de sua alma, os  

transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo.  

 

 As predicações de poder aparecem como auxiliar modal. Os dois excertos, 

T4L3-5 e T4L5-8, indicam a noção de possibilidade. Essas predicações estão 

vinculadas à possibilidade de ser a figura feminina a única pessoa capaz de dizer 

algo sobre a própria figura feminina e de entender o sentimento que envolve esse 

ser. Em síntese, as predicações de poder ocorrem no sentido de apenas a figura 

feminina estar autorizada a falar de outra figura feminina e de, sendo também uma 

figura feminina, compreender o seu sentimentalismo. Essa predicação traz para sua 

classe escopo certo empoderamento.  

 Ainda nos mesmos excertos textuais, identificamos que as predicações dizer 

e sondar também são modificadas pelo auxiliar modal poder, o que confere à figura 

feminina o poder para dizer algo sobre a figura feminina e a capacidade de poder 

examinar, tentar conhecer a sua essência.  
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 No texto, a autora utili za expressões para descrever a figura feminina, as 

quais constroem um rol de elementos inerentes à caracterização geral dessa figura 

ao longo da constituição da sociedade. De há muito tempo que a figura feminina foi 

exaltada pelas características que constituem o seu ser, a saber: a beleza, a 

delicadeza e, principalmente, a maternidade. Isso está expresso no texto por meio 

das operações de conexão textualizadas a seguir, que constroem representações 

textual-discursivas da figura feminina pelo acréscimo de atributos que a constituem 

em sua totalidade, conforme textualizado a seguir. 

 

T4L23-25 – Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos 
paganisados. E mudando de objectiva investe, em marcha batida, com o 
raciocínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo feminino para 

defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia.  
T4L26-30 – A glorificação do feminismo foi completa e absoluta apenas luzi-
luziu nos horizontes da Judéa a estrela matinal da Era Nova – a Virgem 

Maria. Ha uma vintena de seculos o feminismo conquistou o mais  
esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da perfumosa flor de 
Jessé, na pureza angelical da consorte do santo arti fice de Nazareth,  as  

dignidades sublimada da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 

 

O título do referido texto já contextualiza que a figura feminina é um dos 

temas tratados. Grosso modo, é um tema bastante discutido e um assunto que 

perpassa gerações. Muitas são as representações que envolvem essa figura nas 

diferentes épocas.  

 

Dentre elas, há as dominantes, tomadas como modelo e referência,  
identificáveis com maior clareza em cada período. Algumas persistem no 
tempo, enquanto outras envelhecem a ponto de provocar riso,  

estranhamento ou não serem sequer reconhecidas pelas novas gerações 
(PINSKY, 2012, p. 470).  

 

De acordo com Pinsky (2012), na primeira metade do século XX, o que se 

apregoava sobre a figura feminina parecia não levantar qualquer questionamento a 

respeito de que eram destinadas ao casamento e à maternidade, como um 

processo absolutamente natural integrante da essência feminina. Nesse mesmo 

contexto, acrescentamos o fato de que o começo do século XX foi marcado também 

por ser o período da história no qual os modelos de feminilidade se consolidam, 

conforme textualizado. 

 No contexto das representações textual-discursivas da figura feminina 

(re)construídas, de modo geral, evidenciamos no processo de análise esse objeto de 
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discurso perspectivado sempre positivamente. É mister salientar a complexificação 

dessas representações textual-discursivas a partir das retomadas do referente. 

Nesse sentido, anáforas especificadoras e resumidoras instauraram representações 

textual-discursivas da figura feminina retomando elementos religiosos e modelos 

de feminilidade. Além disso, as anáforas pronominais, mesmo não acrescentando 

novas representações textual-discursivas, foram responsáveis pela progressão do 

texto no que diz respeito à figura feminina, mantendo-a como tema tratado. Quanto 

aos processos, destacamos as predicações de poder como auxiliar modal, no 

sentido de que apenas a figura feminina seria capaz de entender e falar da 

própria figura feminina. Ademais, é um texto marcado por elementos que 

consolidam modelos femininos constituídos historicamente .  

 

6.1.5 Texto 5 – Às mães de família – À minha irmã A. P. 

  

O texto foi publicado na 22ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no dia 

11 de dezembro de 1927, especificamente na seção identificada pelo próprio jornal 

como “Secção feminina”. Contém 30 linhas e trata das tarefas da figura feminina 

como mãe e educadora dos filhos. É assinado por Aurora e está localizado na 

página 4 dessa edição do jornal. Nas 39 edições publicadas por esse periódico, essa 

seção constou em 5, a saber: edição 17, edição 20, edição 21, edição 22 e edição 

36, sempre trazendo um texto cujo tema tratado, de forma mais ou menos intensa, 

perspectiva a figura feminina. O texto está exposto no Quadro 28 a seguir. 

 

Quadro 28 – Texto 5: Às mães de família – À minha irmã A. P. 
 

 

 
01 
02 

03 
04 
05 

06 
07 
08 

09 
10 
11 

12 
13 
14 

15 

Às mães de família – À minha irmã A.P. 

 
 Faz alguns annos já que conversamos eu e minha irmã a respeito da família, da pátria e 
da humanidade.  

 E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 
 - Eu, minha rima, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos outros !  
 Eras então muito jovem ainda e eu acusava-te de seres um pouco egoista.  

 Lembras-te? 
 Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas crianças, a quem adoras, a 
quem consagras a tua vida, que te obrigaram substituir  a tua propensão para o egoismo pela 

abnegação e sacrificio de que são modelos as bôas mães. 
 Um dia, surprehendendo-me tu a contemplar-te, quando rodeada com teus cinco anjos,  
repartias com elles os teus ternos desvelos, e recordando-te das minhas dissertações sobre a 

inutilidade de certas existências, pergunto-me sorrindo:  
 - E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é preciosíssima.  

 Porém, querida irmã, a tua obra não está completa; de ti depende que Ella se torne util  



210 
 

16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 

ou inutil e até nociva, conforme legares à sociedade membros dignos ou indignos della.  
 A tua tarefa è de uma importancia incalculavel e, se for bem desempenhada, os seus 

beneficos efeitos não ficarão limitados no estreito circulo do teu lar.  
 Educa bem os teus filhos, innocula-lhes na alma, desde os mais verdes annos, os  sãos 
principios da moral e da virtude e não meças sacrificios quando se tratar da sua instrução.  

Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar as mulheres para bôas mães de 
familia, transmitindo-lhes as virtudes que herdaste de nossa boa e santa mãe.  
 Mais de uma vez tenho-te exposto este meu modo de pensar: - As mães que educam 

bem os filhos prestam à pátria e a humanidade um serviço de maior alcanse do que o legislados 
promulgando leis, cuja aplicação é em muitos casos de um resultado nullo pela falta de instrução 
e preparo do povo.  

 Eis que tinha a responder à tua pergunta sobre a utilidade de tua vida, e agora 
accrescentarei que será para mim motivo de prazer ouvir, no futuro, merecidos louvores a teus 
filhinhos e que, ouvindo-os, para participar um pouco de tua glória, não deixarei de dizer: São 

meus sobrinhos.  
Aurora 

 
Fonte: O PORVIR (1927, p. 4, edição 22) 

 

 As representações textual-discursivas da figura feminina no citado texto são 

(re)construídas no ambiente da vida familiar. São decorrentes das denominações do 

referente inicialmente como irmã e, na continuidade do texto, como mãe. Essas 

representações textual-discursivas da figura feminina já constam sinalizadas a partir 

do título do citado texto.  

 O texto também aponta para um conjunto de referentes, a saber: irmãos, 

filhos, sobrinhos que, mesmo não designado a figura feminina, perspectivam 

representações textual-discursivas dessa figura ancoradas no universo da vida 

familiar. Nesse contexto, a figura feminina é a mãe, a irmã e a tia, representações 

mais gerais que já abrem o universo de categorizações desse objeto de discurso no 

texto.  

 Ao que observamos, em sua totalidade, o texto parece sinalizar para duas 

representações textual-discursivas da figura feminina vinculadas ao âmbito da 

maternidade. No texto, a representação textual-discursiva fortemente evidenciada de 

mãe de família relaciona-se com a representação textual-discursiva de pátria mãe, 

perspectivada a partir de diferentes expressões referenciais utilizadas pela autora 

como estratégias linguísticas de construção de sentidos do texto.  

 Dentro do universo da vida familiar, o texto aponta para diferentes 

representações textual-discursivas da figura feminina, conforme destacado a seguir.  

 

T5L1-2 – Faz alguns annos já que conversamos eu e minha irmã a respeito 
da família, da pátria e da humanidade.  
T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 

- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos 
outros ! 
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T5L5 – Eras então muito jovem ainda e eu acusava-te de seres um pouco 

egoista.  
T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 
crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida, que te obrigaram 

substituir a tua propensão para o egoismo pela abnegação e sacrificio de 
que são modelos as bôas mães.  
T5L10-12 – Um dia, surprehendendo-me tu a contemplar-te, quando 

rodeada com teus cinco anjos, repartias com elles os teus ternos desvelos,  
e recordando-te das minhas dissertações sobre a inutilidade de certas  
existências, pergunto-me sorrindo:  

T5L13-16 – E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é preciosíssima.  
 Porém, querida irmã, a tua obra não está completa; de ti depende 

que Ella se torne util ou inutil e até nociva, conforme legares à sociedade 
membros dignos ou indignos della.  
T5L17-18 – A tua tarefa è de uma importancia incalculavel e, se for bem 

desempenhada, os seus beneficos e feitos nãbo ficarão limitados no estreito 
circulo do teu lar.  
T5L19-20 – Educa bem os teus filhos, innocula-lhes na alma, desde os mais  

verdes annos, os sãos principios da moral e da virtude e não meças 
sacrificios quando se tratar da sua instrução.  
T5L21-22 – Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar as 

mulheres para bôas mães de familia , transmitindo-lhes as virtudes que 
herdaste de nossa boa e santa mãe. 
T5L23-26 – Mais de uma vez tenho-te exposto este meu modo de pensar: - 

As mães que educam bem os filhos prestam à pátria e a humanidade um 
serviço de maior alcanse do que o legislados promulgando leis, cuja 
aplicação é em muitos casos de um resultado nullo pela falta de instrução e 

preparo do povo.  
T5L27-30 – Eis que tinha a responder à tua pergunta sobre a utilidade de 
tua vida, e agora accrescentarei que será para mim motivo de prazer ouvir,  

no futuro, merecidos louvores a teus filhinhos e que, ouvindo-os, para 
participar um pouco de tua glória, não deixarei de dizer: São meus 
sobrinhos.  

 

 As representações textual-discursivas da figura feminina como mãe são 

retomadas na progressão textual recategorizando essa mãe de maneiras mais 

específicas, refletindo a preocupação vigente com os deveres da mãe, concernente 

à obrigação de educar e preparar os filhos para a vida em sociedade. Trata-se de 

uma representação textual-discursiva da figura feminina como mãe de família que 

se conecta à de mãe da pátria, na qual observamos a transferência de atribuições 

daquela que cuida da família para aquela que cuida da pátria, conforme excertos 

expostos a seguir. 

 

T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 
crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida, que te obrigaram 
substituir a tua propensão para o egoismo pela abnegação e sacrificio de 

que são modelos as bôas mães.  
T5L21-22 – Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar as 
mulheres para bôas mães de familia , transmitindo-lhes as virtudes que 

herdaste de nossa boa e santa mãe. 
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T5L23-26 – Mais de uma vez tenho-te exposto este meu modo de pensar: - 

As mães que educam bem os filhos prestam à pátria e a humanidade um 
serviço de maior alcanse do que o legislados promulgando leis, cuja 
aplicação é em muitos casos de um resultado nullo pela falta de instrução e 

preparo do povo.  

 

Ademais, o referente foi nomeado com representações textual-discursivas 

diferentes, em sua maioria, conforme textualizado, voltadas para o núcleo familiar.  

Nos excertos T5L1-2, T5L3-4 e T5L13-16, a seguir, o referente foi designado como 

irmã. Nesses casos, as representações textual-discursivas da figura feminina se 

deram por meio da ancoragem, que é a denominação imediata do objeto de 

discurso, segundo os postulados da Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011). 

 

T5L1-2 – Faz alguns annos já que conversamos eu e minha irmã a respeito 
da família, da pátria e da humanidade.  

T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 
- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos 
outros ! 

T5L13-16 – E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é preciosíssima.  
 Porém, querida irmã, a tua obra não está completa; de ti depende 
que Ella se torne util ou inutil e até nociva, conforme legares à sociedade 

membros dignos ou indignos della.  

 

 No excerto T5L7-9, a seguir, uma pré-tematização aponta a representação 

textual-discursiva da figura feminina como mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 

crianças. Fechando a porção de texto, a retematização bôas mães, encerra o 

período descritivo e complementa as imagens desse referente, ambas vinculadas ao 

contexto de perspectivação da figura feminina como mãe de família. 

 

T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 

crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida, que te obrigaram 
substituir a tua propensão para o egoismo pela abnegação e sacrificio de 
que são modelos as bôas mães.  

 

 No excerto T5L21-22, a seguir, as representações textual-discursivas estão 

construídas em dois casos de retematização. O reenquadramento desse referente 

reconstrói as representações textual-discursivas da figura feminina como bôas 

mães de família e nossa boa e santa mãe, ambas as descrições situadas no 

contexto da vida familiar e construídas em alto grau de valorização positiva desse 

objeto de discurso. 
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T5L21-22 – Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar as 

mulheres para bôas mães de familia , transmitindo-lhes as virtudes que 
herdaste de nossa boa e santa mãe. 

 

Os casos de continuidade referencial dessas designações que corroboram a 

reconstrução de representações textual-discursivas da figura feminina no texto 

ocorreram conforme expostos no Quadro 29 a seguir. 

 

Quadro 29 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto Às mães de 

família – À minha irmã A. P – jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Tipos de continuidade 
referencial das 

designações 

 
Excertos 

 
 
 

 
 
 

Anáfora especificadora  

T5L1-2 – Faz alguns annos já que conversamos eu e minha irmã a respeito 
da família, da pátria e da humanidade.  
 

T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 
- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos 
outros ! 

 
T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 
crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida, que te obrigaram 

substituir a tua propensão para o egoismo pela abnegação e sacrificio de 
que são modelos as bôas mães.  
 

T5L21-22 – Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar as  
mulheres para bôas mães de familia , transmitindo-lhes as virtudes que 
herdaste de nossa boa e santa mãe. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Anáfora pronominal 

T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: - Eu, minha irmã, sou 

um ente inutil, pois nada faço em benefício dos outros! 
 
T5L5 – Eras então muito jovem ainda e eu acusava-te de seres um pouco 

egoista.  
 
T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 

crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida,  que te obrigaram 
substituir a tua propensão para o egoismo pela abnegação e sacrificio de 
que são modelos as bôas mães. 

 
T5L10-12 – Um dia, surprehendendo-me tu a contemplar-te, quando 
rodeada com teus cinco anjos, repartias com elles os teus ternos desvelos, 

e recordando-te das minhas dissertações sobre a inutilidade de certas  
existências, pergunto-me sorrindo:  
 

T5L13-16 – E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é precios íssima. 
 Porém, querida irmã, a tua obra não está completa; de ti depende 

que Ella se torne util ou inutil e até nociva, conforme legares à sociedade 
membros dignos ou indignos della.  
 

T5L17-18 – A tua tarefa è de uma importancia incalculavel e, se for bem 
desempenhada, os seus beneficos e feitos nãbo ficarão limitados no estreito 
circulo do teu lar.  

 
T5L19-20 – Educa bem os teus filhos, innocula-lhes na alma, desde os mais  
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verdes annos, os sãos principios da moral e da virtude e não meças 
sacrificios quando se tratar da sua instrução.  

 
T5L27-30 – Eis que tinha a responder à tua pergunta sobre a utilidade de 
tua vida, e agora accrescentarei que será para mim motivo de prazer ouvir,  

no futuro, merecidos louvores a teus filhinhos e que, ouvindo-os, para 
participar um pouco de tua glória, não deixarei de dizer: São meus 
sobrinhos.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1927) 

  

  Já nas unidades peritextuais são evidenciadas duas representações textual-

discursivas da figura feminina, a saber: mãe e irmã, em torno das quais se 

desenvolvem as demais representações postas no texto. As retomadas da figura 

feminina como irmã e como mãe na progressão textual se deram por meio de 

anáforas especificadoras e pronominais. As especificadoras são um tipo de anáfora 

que, conforme Adam (2011), consiste em retomar o referente acrescentado de certo 

refinamento de sua categorização. Observamos que esse tipo de retomada 

proporciona representações textual-discursivas mais específicas, com 

características mais peculiares do objeto de discurso posto.  

 Os excertos T5L1-2 e T5L3-4 apresentam retomadas da categorização inicial 

da figura feminina já posta no título do texto como irmã. Nos excertos T5L7-9 e 

T5L21-22, os segmentos linguísticos mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 

crianças e nossa boa e santa mãe são representações textual-discursivas 

reconstruídas pelo produtor do texto tomando como referência figuras femininas já 

conhecidas. A mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas crianças é o destinatário. 

No entanto, as expressões textuais bôas mães e bôas mães de família  

reconstroem representações textual-discursivas da figura feminina como mãe a 

partir de traços de personalidade não de um ser em particular, já conhecido, mas de 

uma categoria. Nesses casos, as representações textual-discursivas são inerentes à 

categorização da figura feminina como mãe. Além disso, essas representações se 

ancoram em parâmetros de instrução de como deve ser o papel da figura feminina 

na sociedade de modo geral.  

 Na construção dessas representações textual-discursivas da figura feminina 

como mãe, observamos o ciclo que se instaura com a construção de uma imagem 

da figura feminina como a rainha do lar. Nesse contexto, percebemos o contínuo 

desse ciclo que é perspectivado no texto a partir do requisito de que as figuras 
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femininas devem ser modelos de boas mães e têm o dever de formar outras figuras 

femininas para boas mães de família.  

 O texto apresentou significativo número de retomadas do referente, mantendo 

a continuidade textual e a construção de sentidos, a partir de anáforas pronominais. 

Segundo Adam (2011), esse tipo de anáfora não indica nenhuma propriedade nova 

do objeto de discurso ao longo do texto, indicam a continuidade textual, não 

operacionalizando novas representações textual-discursivas da figura feminina, 

conforme observamos nos excertos T5L3-4, T5L5, T5L7-9, T5L10-12, T5L13-16, 

T5L17-18, T5L19-20 e T5L27-30.  

 Todas essas estratégias linguísticas de retomada do referente estão ligadas 

por relações de correferência no texto e mantêm as representações textual-

discursivas  da figura feminina como a mãe de família, a que ama e cuida dos 

filhos, a mãe responsável também pela educação dos filhos para constituírem 

uma boa sociedade, a irmã, a tia vaidosa, entre outras inerentes a esse conjunto 

que designa o universo familiar da figura feminina como mãe e enaltece o seu ofício 

ancorado na maternidade.  

 Temos, ainda, a modificação, uma operação de textualização utilizada neste 

trabalho para indicar propriedades e qualidades do referente, as quais o modificam. 

A figura feminina como objeto de discurso foi designada no texto como irmã e como 

mãe. Como irmã, os modificadores foram os termos minha e querida. O primeiro, 

uma expressão determinante, evidencia a relação de parentesco do autor do texto 

com o seu destinatário. O segundo, expressa a relação de proximidade entre o autor 

e o seu destinatário. Já como mãe, as modificações operacionalizaram 

representações textual-discursivas mais complexas. Os modificadores boa e boa e 

santa modificam o referente atribuindo-lhe traços de bondade, de pureza, as quais 

são características inerentes a imagens já preestabelecida desse objeto de discurso. 

Além disso, as expressões de cinco filhinhos, de cinco lindas crianças e de 

família determinam a natureza do objeto de discurso e perspectivam a reconstrução 

de representações textual-discursivas da mãe. 

 Quanto às predicações, destacamos as mais diretamente relacionadas com a 

(re)construção de representações textual-discursivas da figura feminina, conforme 

observamos nos excertos a seguir. 
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T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 

- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos 
outros ! 
T5L5 – Eras então muito jovem ainda e eu acusava-te de seres um pouco 

egoista.  
T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 
crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida, que te obrigaram 

substituir a tua propensão para o egoismo pela abnegação e sacrificio de 
que são modelos as bôas mães. 
T5L19-20 – Educa bem os teus filhos, innocula-lhes na alma, desde os 

mais verdes annos, os sãos principios da moral e da virtude e não meças 
sacrificios quando se tratar da sua instrução.  
T5L21-22 – Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar 

as mulheres para bôas mães de familia, transmitindo-lhes as virtudes que 
herdaste de nossa boa e santa mãe.  
T5L23-26 – Mais de uma vez tenho-te exposto este meu modo de pensar: - 

As mães que educam bem os filhos prestam à pátria e a humanidade um 
serviço de maior alcanse do que o legislados promulgando leis, cuja 
aplicação é em muitos casos de um resultado nullo pela falta de instrução e 

preparo do povo.  

 

 Retemos dois tipos de predicados, os que a partir do núcleo verbal 

denominado verbo de ligação (copulativos ou predicativos) expressam qualidade, 

estado, atributo do objeto de discurso posto e os que exprimem a ação do objeto de 

discurso. 

 Nos excertos T5L3-4 e T5L5, o núcleo verbal em destaque expressa 

propriedades da figura feminina categorizada como irmã. No excerto T5L3-4, temos 

um atributo, qual seja, a irmã como um ente inútil. Já o segundo caso T5L5, 

exprime um estado, a saber: a irmã era ainda muito jovem.  

A partir da representação textual-discursiva mais geral da figura feminina 

como irmã se reconstroem no texto, pelas recategorizações, as representações 

textual-discursivas da irmã como ente inútil e muito jovem, fruto da união do 

núcleo verbal com o atributo negativo – ente inútil, e com o estado – muito jovem. 

Trata-se de atributos, conforme Azeredo (2010), constantes.  

 Diferentemente dos casos anteriores, nos excertos T5L7-9, T5L19-20, T5L21-

22 e T5L23-26, a figura feminina é agente das ações expressas pelos verbos. Esses 

processos dizem respeito à representação textual-discursiva da figura feminina 

como mãe, construída no referido texto. 

 Os processos de adorar, consagrar, educar, inocular, preparar e 

transmitir dizem respeito às noções de obrigatoriedade do objeto de discurso a mãe 

com a boa educação do filho e com sua preparação para a vida em sociedade, 

expressa pelos respectivos verbos. Nesse contexto, a mãe é representada como 
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agente e desempenha uma função social, mas ainda centrada no âmbito da vida 

familiar, uma vez que essa função social diz respeito aos cuidados com a família.  

 Concernente às ligações das unidades textuais, destacamos duas, mais 

diretamente relacionadas com os processos de descrição da figura feminina, 

conforme observamos nos excertos a seguir. 

 

T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 
- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos 

outros ! 
T5L13-16 – E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é preciosíssima.  

 Porém, querida irmã, a tua obra não está completa; de ti depende 
que Ella se torne util ou inutil e até nociva, conforme legares à sociedade 
membros dignos ou indignos della.  

 

No excerto T5L3-4, a relação de conexão operada semanticamente no 

referido texto instaura um esclarecimento, isso posto na expressão pois nada faço 

em benefício dos outros!, uma relação que se conecta às representações textual-

discursivas construídas no texto concernente à inutilidade e à juventude da figura 

feminina. 

A representação textual-discursiva da figura feminina que o excerto 

materializa se operacionaliza pela ligação das orações a partir da articulação da 

relação de sentido existente no enunciado/esquematização. Na primeira oração, 

temos a representação textual-discursiva da figura feminina como um ente inútil. 

Essa representação textual-discursiva da figura feminina é justificada pela 

explicação posta na segunda oração que constitui o período, a saber: pois nada 

faço em benefício dos outros! 

 Já a segunda relação de conexão expressa no texto operacionaliza uma 

relação de sentido diferente. Esta introduz uma oração cujo conteúdo faz uma 

restrição ao que já foi posto sobre a figura feminina na oração anterior. No excerto 

T5L13-16, podemos inferir a representação textual-discursiva da figura feminina 

como um ser útil. Nesse caso, a relação de conexão articula essa informação à 

informação nova posta na oração seguinte, cuja representação textual-discursiva da 

figura feminina deixa de ser apenas de um ser útil, e passa a ser de um ser com 

responsabilidades específicas na formação dos f ilhos e na constituição da 

sociedade.  
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Há uma supervalorização das representações textual-discursivas da figura 

feminina como mãe, sempre representada com aspectos positivos, entretanto 

perspectivada em espaços de atuação restritos ao lar e à família. É um ser que 

assume posições sociais, mas em um espaço já historicamente preestabelecido, 

qual seja: o ambiente doméstico. Desempenha um papel relevante na formação da 

família do ponto de vista dos cuidados e da educação dos filhos. Trata-se de 

representações que remontam a um contexto histórico já vivenciado e se 

materializam por meio de diferentes estratégias linguísticas em textos concretos , os 

quais circularam socialmente.  

 O contexto histórico de escrita do texto em análise ainda evidencia a figura 

feminina em um espaço de realização muito restrito. Um espaço “[...] definido pelos 

papéis que ‘a natureza’ lhe havia determinado e pela moral imperante na época. 

Todo e qualquer desvio de comportamento poderia gerar críticas, desqualificação e, 

até mesmo, marginalização social” (SCOTT, 2012, p. 21).  

De modo geral, o texto revela representações textual-discursivas da figura 

feminina ancoradas em papéis e identificações já instauradas na sociedade. Entre 

elas, ressaltamos a de mãe, a qual é recategorizada na progressão textual em 

representações compostas por elementos que se inter-relacionam, perspectivando o 

objeto de discurso no contexto do lar e da família. O uso frequente de anáforas 

pronominais é responsável pela manutenção do referente como um tema tratado no 

texto. Além disso, os processos de estado descrevem e caracterizam a figura 

feminina no que concerne, por exemplo, a sua faixa etária.  

Ademais, os processos que dizem respeito aos deveres e às obrigações da 

figura feminina como mãe remontam às representações textual-discursivas da figura 

feminina como uma figura materna. Nesse contexto, as ligações das unidades 

textuais operacionalizadas estabelecem diferentes relações de conexão, tal como 

textualizado. Além disso, os pré-construídos culturais apontam para a construção de 

representações textual-discursiva da figura feminina instauradas a partir do que 

caracteriza a figura feminina como mãe.  
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6.1.6 Texto 6 – A MULHER E O VOTO 

 

 O texto foi publicado na 22ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no dia 

11 de dezembro de 1927, nas páginas 1 e 2 dessa edição. Não constava em 

nenhuma seção específica identificada pelo periódico, passando a integrar o 

conjunto de “Textos avulsos”. É assinado por Ewerdantez. Sua temática traz 

assuntos importantes, de cunho social, sobre o voto feminino e a emancipação 

política da figura feminina. É um texto com 20 linhas e está exposto no Quadro 30 a 

seguir.  

 

Quadro 30 – Texto 6: A MULHER E O VOTO 

 

 
 
01 
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A MULHER E O VOTO 
 

 De há muito que a mulher de todos os paizes vem pleiteando a sua emancipação 

politica, a ultima etapa que lhe resta vencer para igualar -se ao homem em todos os aspectos da 
vida.  
 Effectivamente não deve haver mesmo diferença alguma entre os dois sexos, como 

muitos, por egoismos, por egoísmo talvez querem impor, uma vez que um sempre depende do 
outro, reciprocamente. 
 Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir parallelamente a estrada da vida,  

sem certos abusos de direito, pois, o homem é e será sempre O HOMEM, e a mulher não 
deixará nunca de ser o que é... 
 Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de conquistar um lugar na vida 

publica, lugar este que bem o merece, deveria primeiramente receber uma completa educação 
da vida civil, no catecismo do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio da 
collectividade, sem nunca abusar da confiança que lhe for depositada.  

 A primeira victoria feminina em nosso continente mcoube ás patricias norte rio 
grandenses, que acabam de alcansar o direito do voto, portanto de cidadania independente! Por 
este motivo está de parabens a mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o 

voto.  
 Agora que a mulher em nosso estado está independente constitucionalmente,  
completamente livre, deve aproveitar-se destes  direitos para introduzir-se  na vida publica e 

demonstrar com actos dignos aos seus adversários que não é o que muitos apregoam...  
 

 Ewerdantez. 

 
Fonte: O PORVIR (1927, p. 1-2, edição 22) 

 

 O referido texto dá a conhecer um conteúdo de suma importância para a 

figura feminina, que é o voto feminino. No entanto, apresenta-se como falacioso, 

uma vez que afirma, logo nas linhas iniciais, que a emancipação política feminina é a 

ultima etapa que lhe resta vencer para igualar-se ao homem em todos os 

aspectos da vida, não se constituindo como a verdade expressa na história das 

lutas e conquistas femininas ao longo dos séculos.  
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 O autor do texto tenta evidenciar explicitamente uma representação textual-

discursiva sua em defesa da independência política da figura feminina, como um 

cidadão que apoia o voto feminino e é a favor da cidadania e  da independência 

dessa figura, conforme textualizado a seguir:  

 

T6L4-6 – Effectivamente não deve haver mesmo diferença alguma entre 

os dois sexos, como muitos, por egoismos, por egoísmo talvez querem 
impor, uma vez que um sempre depende do outro, reciprocamente.  

 

Entretanto, seu discurso se contradiz, conforme observamos nas seguintes 

passagens que constituem sua argumentação, quais se jam:  

 

T6L7-9 – Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir parallelamente 
a estrada da vida, sem certos abusos de direito, pois, o homem é e será 
sempre O HOMEM, e a mulher não deixará nunca de ser o que é... 

T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de  
conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o merece, 
deveria primeiramente receber uma completa educação da vida civil, 

no catecismo do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio 
da collectividade, sem nunca abusar da confiança que lhe for depositada.  

 

Ademais, o que o texto torna evidente é a representação textual-discursiva de 

uma figura feminina submissa, mesmo frente à mudança de estado: eleitora, 

cidadã independente, completamente livre, conforme textualizado. 

Nesse processo, essas representações textual-discursivas da figura feminina 

foram instauradas linguisticamente na unidade texto por meio de diferentes 

estratégias de designação do referente expostas a seguir. 

 

T6L1-3 – De há muito que a mulher de todos os paizes vem pleiteando a 

sua emancipação politica, a ultima etapa que lhe resta vencer para igualar -
se ao homem em todos os aspectos da vida.  
T6L7-9 – Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir parallelamente 

a estrada da vida, sem certos abusos de direito, pois, o homem é e será 
sempre O HOMEM, e a mulher não deixará nunca de ser o que é... 
T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de 

conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o m erece, deveria 
primeiramente receber uma completa educação da vida civil, no catecismo 
do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio da collectividade,  

sem nunca abusar da confiança que lhe for depositada.  
T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso continente coube ás 
patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o direito do voto,  

portanto de cidadania independente! Por este motivo está de parabens a 
mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o voto.  
T6L18-20 – Agora que a mulher em nosso estado está independente 

constitucionalmente, completamente livre, deve aproveitar-se destes direitos  
para introduzir-se na vida publica e demonstrar com actos dignos aos seus 
adversários que não é o que muitos apregoam... 
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 Essas representações textual-discursivas da figura feminina se configuram 

em torno de um recorte geográfico, o qual remete também ao ambiente de produção 

e circulação do jornal O PORVIR (1926-1929). Esse recorte (re)constrói 

representações textual-discursivas da figura feminina como patricias norte rio 

grandenses e como a mulher potyguar. Trata-se de representações textual-

discursivas da figura feminina sobremaneira importantes para a construção do 

sentido do presente texto, uma vez que um dos temas tratados no texto é o voto 

feminino e, nesse âmbito, o estado do Rio Grande do Norte foi o pioneiro, conforme 

excerto a seguir.  

 

T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso continente mcoube ás 
patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o direito do 

voto, portanto de cidadania independente! Por este motivo está de 
parabens a mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o 
voto.  

 

No excerto, a partir de uma nomeação já posta pela expressão victoria 

feminina, há um reenquadramento da representação textual-discursiva da figura 

feminina. Essa reformulação ou retematização (ADAM, 2011) da designação do 

referente foi responsável pela reconstrução das representações textual-discursivas 

da figura feminina como ás patricias norte rio grandenses e a mulher potyguar, 

expressões que desenham a geografia das representações textual-discursivas 

construídas no texto.  

 O texto trata sobre o voto feminino. A primeira figura feminina a votar foi do 

Rio Grande do Norte. Essas representações textual-discursivas são relevantes para 

a progressão textual e para a construção do sentido do texto, uma vez que elas 

retomam, no texto, o referente figura feminina, atribuindo características que 

garantem a unidade temática dos períodos por meio de informações espaciais, as 

quais perspectivam sua localização geográfica. 

Essas retematizações promovem um recorte, representando as figuras 

femininas do Rio Grande do Norte e garantem a progressão textual, uma vez que o 

texto aborda esse público de forma específica. Essas representações textual-

discursivas (re)categorizam a figura feminina e garantem a manutenção desse 

objeto como um dos temas tratados no referido texto. 
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A continuidade referencial dessas designações ocorreram em vários tipos de 

referenciação, conforme expostos no Quadro 31 a seguir. 

 

Quadro 31 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto A MULHER 

E O VOTO – jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Tipos de continuidade 
referencial das designações 

Excertos 

 

 
Anáfora especificadora  

T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso continente coube 

ás patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o direito 
do voto, portanto de cidadania independente! Por este motivo está de 
parabens a mulher potyguar, bem como os legisladores que 

instituiram o voto.  

 
 
 

 
 
 

 
Anáfora resumidora  

T6L1-3 – De há muito que a mulher de todos os paizes vem 
pleiteando a sua emancipação politica, a ultima etapa que lhe resta 
vencer para igualar-se ao homem em todos os aspectos da vida. 

 
T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de 
conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o merece, 

deveria primeiramente receber uma completa educação da vida civil, 
no catecismo do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio 
da collectividade, sem nunca abusar da confiança que lhe for 

depositada.  
 
T6L18-20 – Agora que a mulher em nosso estado está independente 
constitucionalmente, completamente livre, deve aproveitar-se destes 

direitos para introduzir-se na vida publica e demonstrar com actos 
dignos aos seus adversários que não é o que muitos apregoam...  

 
 

 
 
 

 
 
Anáfora pronominal  

T6L1-3 – De há muito que a mulher de todos os paizes vem 
pleiteando a sua emancipação politica, a ultima etapa que lhe resta 

vencer para igualar-se ao homem em todos os aspectos da vida. 
 
T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de 

conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o merece, 
deveria primeiramente receber uma completa educação da vida civil, 
no catecismo do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio 

da collectividade, sem nunca abusar da confiança que lhe for 
depositada.  
 

T6L18-20 – Agora que a mulher em nosso estado está independente 
constitucionalmente, completamente livre, deve aproveitar-se destes 
direitos para introduzir-se na vida publica e demonstrar com actos 

dignos aos seus adversários que não é o que muitos apregoam...  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1927) 

 

 No excerto T6L14-17, observamos a construção de representações textual-

discursivas da figura feminina por meio de anáforas especificadoras. Identificamos a 

retomada do referente por meio das expressões ás patricias norte rio grandenses 

e a mulher potyguar, trazendo certa especificidade para uma representação 

textual-discursiva mais geral da figura feminina, posta anteriormente no título do 
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texto como mulher, e sinalizada no início do excerto pela expressão victoria 

feminina, operando uma primeira categorização e introduzindo o objeto de discurso.  

Em diferentes partes do texto, T6L1-3, T6L10-13 e T6L18-20, as retomadas 

do referente foram viabilizadas pela anáfora resumidora a mulher, sintetizando 

segmentos mais longos já postos anteriormente, os quais construíam outras 

representações textual-discursivas da figura feminina.  

Nos três casos, ocorrem anáforas resumidoras consideradas como fiel 

(ADAM, 2011), pois são retomadas por lexemas idênticos e não acrescentam 

nenhuma nova propriedade ao objeto de discurso, consequentemente, garantem a 

continuidade referencial das designações, mas não acrescentam novas 

representações textual-discursivas à figura feminina, mantendo-a como tema tratado 

no texto.  

Na continuidade textual, os casos de retomadas expressos em T6L1-3, 

T6L10-13 e T6L18-20, as designações da figura feminina foram asseguradas por 

meio de anáforas pronominais. Nesse contexto, por ser uma característica das 

anáforas pronominais, não acrescentarem novas propriedades ao objeto de discurso 

posto, não ocorreram também novas representações textual-discursivas da figura 

feminina por meio dessas retomadas. 

No texto, mediante outra estratégia linguística utilizada pelo autor 

denominada de operação de textualização modificação, o referente foi modificado 

por um termo que instaura a construção da representação textual-discursiva da 

figura feminina designada como natural do Rio Grande do Norte e pioneira no 

direito ao voto, conforme constatamos no excerto a seguir.  

 

T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso continente coube ás 
patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o direito do voto,  
portanto de cidadania independente! Por este motivo está de parabens a 

mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o voto.  

 

Quanto às predicações, destacamos as que operam diretamente na 

construção de representações textual-discursivas da figura feminina frente ao 

processo de tornar-se eleitora. Essas predicações estão destacadas a seguir. 

 

T6L1-3 – De há muito que a mulher de todos os paizes vem pleiteando a 
sua emancipação politica, a ultima etapa que lhe resta vencer para igualar -

se ao homem em todos os aspectos da vida.  
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T6L7-9 – Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir  

parallelamente a estrada da vida, sem certos abusos de direito, pois, o 
homem é e será sempre O HOMEM, e a mulher não deixará nunca de ser o 
que é...  

T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de 
conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o merece, deveria 
primeiramente receber uma completa educação da vida civil, no catecismo 

do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio da collectividade,  
sem nunca abusar da confiança que lhe for depositada.  
T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso continente coube ás 

patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o direito do voto,  
portanto de cidadania independente! Por este motivo está de parabens a 
mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o voto.  

T6L18-20 – Agora que a mulher em nosso estado está independente 
constitucionalmente, completamente livre, deve aproveitar-se destes 
direitos para introduzir-se na vida publica e demonstrar com actos dignos 

aos seus adversários que não é o que muitos apregoam...  

 

 A predicação do dever aparece em três dos excertos postos anteriormente. 

Nos três casos, nos excertos T6L7-9, T6L10-13 e T6L18-20, a predicação do dever 

aparece como auxiliar modal, que se apresenta no texto frente à construção de 

representações textual-discursivas da figura feminina, com o sentido de 

obrigatoriedade, evidenciando no texto obrigações da figura feminina. 

 Nos excertos T6L1-3 e T6L14-17, as predicações também são compostas 

pela estrutura verbo auxiliar + verbo principal, entretanto, textualmente, expressam 

efeitos semânticos diferentes. A predicação vir, que se complementa com o 

gerúndio pleiteando, ocorre no sentido de requerer, manifestar interesse. No âmbito 

da construção das representações textual-discursivas do tema tratado no texto em 

análise, essa predicação ressalta o interesse e, consequentemente, a luta da figura 

feminina pelo direito ao voto. 

 A locução verbal acabam de alcançar ocorre no sentido de garantir que as 

figuras femininas adquiriram o direito ao voto. Trata-se de um caso de mudança de 

estado. Os termos vem pleiteando e acabam de alcançar formam um contínuo 

temporal no texto refletindo as lutas das figuras femininas para que tenham 

garantido o direito ao voto. Em ambos os casos, a figura feminina é o agente das 

ações praticadas. Também se refere ao processo de mudança de estado da figura 

feminina no texto, materializando o tornar-se eleitora.  

 No que tange às conexões, são responsáveis pela coesão textual que 

assegura a interpretação das descrições, conforme observamos nos excertos a 

seguir. 
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T6L7-9 – Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir 

parallelamente a estrada da vida, sem certos abusos de direito, pois, o 
homem é e será sempre O HOMEM, e a mulher não deixará nunca de ser o 
que é...  

T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de 
conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o merece, deveria 
primeiramente receber uma completa educação da vida civil, no catecismo 

do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio da collectividade,  
sem nunca abusar da confiança que lhe for depositada.  
T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso continente coube ás 

patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o direito do voto,  
portanto  de cidadania independente! Por este motivo está de parabens a 
mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o voto.  

 

 No excerto T6L7-9, temos as relações de conexão estabelecidas pelos 

termos portanto e pois instaurando no texto sentidos de conclusão e de explicação. 

Portanto estabelece relação de conclusão, iniciando a oração que conclui o 

raciocínio sobre a entrada da figura feminina na vida pública. Já o conector pois liga 

as orações que explicam textualmente as diferenças inscritas socialmente entre o 

homem e a mulher. 

 No excerto T6L10-13, o termo mas opera semanticamente a relação de 

oposição construída no texto. Já no excerto T6L14-17, o termo portanto expressa 

relação de conclusão na construção da representação textual-discursiva da figura 

feminina como uma cidadã independente. 

O texto evidencia, ainda, que a figura feminina foi perspectivada tomando 

como parâmetro o contexto histórico, conforme observamos. O próprio título do 

texto, A mulher e o voto, já se configura como uma categoria referencial, uma vez 

que não se desvia do tema tratado no texto e constitui-se de termos constantemente 

retomados por diferentes estratégias linguísticas referenciais na progressão textual. 

As recategorizações são os processos por meio dos quais são (re)construídas as 

representações textual-discursivas da figura feminina no contexto da sua 

regionalidade.  

 Além disso, importa ressaltar que desde o século XIX, a figura feminina já 

atuava constante e efetivamente em áreas como literatura, educação e artes no 

Brasil. Segundo Prado e Franco (2012), em virtude de pesquisas históricas mais 

recentes, esse cenário veio à tona. Conforme as supracitadas autoras,  

 

[...] nomes esquecidos e vozes abafadas ou excluídas voltaram à cena,  
conferindo legitimidade e visibilidade às atividades intelectuais e políticas de 

mulheres que, de fato, participaram da vida pública do Brasil no passado.  
Aos que sugerem que tais mulheres tinham ‘ideias avançadas’, estavam ‘à 
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frente de seu tempo’ e “fugiram às convenções sociais”, podemos dizer que 

elas pensavam e agiam como indivíduos pertencentes à sua época e,  
assim, entre outras atividades também se envolviam com política (mais  
intensamente do que se tem assinalado e não apenas a partir do final do 

século, quando as lutas sufragistas ganharam destaque (PRADO; 
FRANCO, 2012, p. 194).  

 

É importante ressaltar que se trata de política em seu sentido amplo e não 

apenas restrita à esfera do Estado e de suas instituições. Paralelamente a essa 

trajetória, circundavam ainda resquícios de modelos sociais nos quais o universo 

feminino era situado no âmbito da vida familiar. “O universo feminino era para ser 

doméstico. Mesmo as mulheres das classes privilegiadas não podiam entrar no 

mundo ‘masculino da política’” (HABNER, 2012, p. 47).  

Em linhas gerais, concernente às representações textual-discursivas da figura 

feminina no texto, ressaltamos as retomadas operacionalizadas a partir de anáforas 

especificadoras, resumidoras e pronominais, as quais desempenham diferentes  

papéis na continuidade textual, operando de forma diferente na construção de 

representações textual-discursivas da figura feminina. A operação de textualização 

modificação, conectando-se aos processos de recategorização, também designa a 

figura feminina a partir de traços da sua nacionalidade. Destacamos ainda, nesse 

contexto linguístico, os processos que expressam a ação verbal, as predicações 

textualizadas pelo dever, como auxiliar modal, e as operações de ligação 

instauradas em estruturas argumentativas, quais sejam: mas o que achamos 

plausível, portanto para melhor harmonia, portanto de cidadania independente, 

entre outras as quais se conectam aos pré-construídos culturais que também fazem 

parte da unidade texto e revelam o contexto histórico que circunda as 

representações textual-discursivas evidenciadas.  

 

6.1.7 Texto 7 – CARTAS DA SERRA VII 

 

Esse texto foi publicado na 23ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no 

dia 25 de dezembro de 1927, na seção nomeada pelo próprio periódico como 

“Cartas da serra”. Do texto original, só foi possível transcrever as 53 linhas 

apresentadas, em virtude das condições ilegíveis do material original. Consiste, tal 

como textualizado, em uma resposta a uma carta recebida pelo autor, de um amigo, 

com quem se correspondia e trocava materiais de leitura. O seu conteúdo 
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apresenta, entre outros assuntos, uma discussão sobre o voto feminino. Ocupa as 

páginas 1, 2 e 3 dessa edição do jornal, foi escrito em 2 de dezembro de 1927 e 

assinado por K. Zuza. O texto está exposto no Quadro 32 a seguir. 

 

Quadro 32 – Texto 7: CARTAS DA SERRA VII 
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CARTAS DA SERRA 
VII 

Semedo amigo 
 

Á luz inquieta de uma lamparina fumarenta, li ontem a até muito tarde.  

 Chegara a 4 horas da XXX Morta’ onde tenho meia duzia de rezas no trato. 
 Encontrei tudo por aqui em desalinho.  
 A minha pobre banquinha, de onde te escrevo, feita de taboas de caixão, estava toda 

empoeirada.  Debaixo desta grossa camada de poeira e de algumas folhinhas secas que o 
vento trouxera pelas frestas do telhado encontrei a tua carta e os jornaes que me enviaste.  
 Fiquei surpreendido com a noticia do eleitorado feminino. A mulher de nossa terra vae 

entrar na politica!!!Meter-se, portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus!  
            As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas sabem ler, porem do A 
para traz. 

 O dr. Lamartine está de parabéns, o Rio Grande do Norte transbordante de orgulho, 
principalmente este querido Serido, que produz homens que podem governar.  
 Mas XXX velho esse negocio do voto feminino é uma coisa tão emaranhada!!!  

A tua opinião? 
Quanto a mim, XXX um bicho de 7 cabeças. Haveremos de ver.  
A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já vi, mas talvez não de nem bolla.  

A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros misteres já lhe foram 
reservados. São as preocupações do lar. 

Cada macaco no seu galho, diz o ri fão. 

Politica é uma XXX que deve ser movida por numero limitado de artistas escolhidos.  
Nunca ouviste dizer que panella que muitos mexem ou sae insossa ou salgada?  
Pois é o caso. No dia em que o sexo imberbe começar a mexer na politica, o bonde 

começa a dar para traz.  
Imagina que a mulher é um bichinho que fala como periquito. Diz em até que uma só, 

quando é muito calada, fala mais do que dez homens tagarelas. Ora, política exige muito 

segredo e muita conveniencia.  
Conheces alguma mulher conveniente? 
Penso que não. 

Conheço milhares dellas, entretanto, possuidoras de todos os predicados invejaveis, 
menos a conveniencia. 

Afirma-se que, a mulher quando nasce, bebe logo dois litros de uma água de chocalho.  

E sendo assim, poderá ella guardar algum segredo? É impossivel.  
O voto feminino, Semeão, é um pedaço de futurismo. E sabes o que vem a ser o 

futurismo? O inverso de tudo que é direito. O futurismo é a moda e a moda uma Babel. Mas 

deixemos de mão as coisas confusas e falemos do que nos interessa.  
Ahi já choveu? Passou por aqui, faz muitos dias, a primeira chuvinha de apagar poeira.  
Que diz a prophecia  de M. Thomaz sobre o novo anno?  

As esperiencias  aqui da Serra são todas de bom inverno. Mais das noites o relampago 
pestaneja, para cima, ate de madrugada. Si o inverno não chegar daqui para XXX de anno eu 
irei a missa. 

Guarda-me por lá alguma coisa.  Faz toda vida que não vou a C. Novos. Sympathiso 
muito, entretanto, com a tua terra, de passeio. Para morar não. Gosto muito do isolamento das 
Serras e mesmo não tenho dinheiro para morar nas cidades. Além disso, em terra que 

pharmaceutico é doutor, eu não moro.  
Já me acostumei com a natureza e os dissabores das gratas e vivo feliz.  
Queimar xique-xique para o gado, nas secas, por exemplo, é o quadro mais XXX que 

conhecemos. Já tiveste na ocasião de ver? Imagina o seguinte: o calor é de rachar. A cigarra 
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assobia no galho do XXX seco, chega doer nos ouvidos. 
O vento é parado. Não se ouve uma folha. 

O sol é mesmo que fogo: é de correr lagrimas nos olhos da gente.  
Faz-se a XXX XXX XXX, mas não há vento. Solta-se então, o t radicional  assobio de S. 

Lourenço chamando a viração da tarde.  

Os bons XXX, de XXX 
[...] de sempre, K. Zuza [...] 2,12,927 

 
Fonte: O PORVIR (1927, p. 1-3, edição 23) 

 

 No referido texto, o autor tenta construir imagens de si ancoradas nos 

elementos simples de uma vida na fazenda, textualizados nas expressões Á luz 

inquieta de uma lamparina fumarenta, onde tenho meia dúzia de rezas no trato, 

A minha pobre banquinha, de onde te escrevo, feita de taboas de caixão. Ao 

mesmo tempo, procura ressaltar certa intelectualidade, a partir de excertos textuais 

que evidenciam o seu hábito de leitura, a saber: li ontem a até muito tarde, 

encontrei a tua carta e os jornaes que me enviaste. 

 Ao longo do texto, os recursos linguísticos utilizados para abordar a questão 

do voto feminino apontam para a construção de representações textual-discursivas 

da figura feminina tornando-a inapta para a política. Construindo representações 

textual-discursivas desse objeto de discurso a partir de categorizações e 

recategorizações que desqualificam seu potencial para atuação política, co nforme 

designações desse referente destacadas nos excertos textuais a seguir.  

 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na politica!!!Meter-se,  
portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus!  
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 

sabem ler, porem do A para traz. 
T7L16 – A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já vi, mas talvez 
não dê nem bolla.  

T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros  
misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do lar.  
T7L22-23 – Pois é o caso. No dia em que o sexo imberbe começar a 

mexer na politica, o bonde começa a dar para traz. 
T7L24-25 – Imagina que a mulher é um bichinho que fala como 
periquito. Dizem até que uma só, quando é muito calada, fala mais do que 

dez homens tagarelas.  
T7L27 – Conheces alguma mulher conveniente? 
T7L29-30 – Conheço milhares dellas, entretanto, possuidoras de todos os 

predicados invejaveis, menos a conveniencia. 
T7L31-32 – Afirma-se que, a mulher quando nasce, bebe logo dois litros de 
uma água de chocalho. E sendo assim, poderá ella guardar algum segredo? 

É impossivel.  

 

 O citado texto revela diversificadas representações textual-discursivas da 

figura feminina. Essas representações estão ancoradas em três universos 
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diferentes, nos quais a figura feminina é participante. Nas linhas 7 e 8, o texto revela 

representações textual-discursivas da figura feminina focalizando sua regionalidade 

e a figura feminina representada no discurso pertence norte-rio-grandense. Nas 

linhas 9 e 10, a figura feminina descrita no texto é a da serra, inapta para votar por 

ser analfabeta. Na linha 16, a figura feminina representada no referido texto é a 

mãe, que tem suas características focalizadas na continuidade textual. Das linhas 17 

a 32, o texto revela a figura feminina em uma perspectiva mais generalista, falando 

da mulher, em uma perspectiva mais ampla.  

Nos excertos T7L7-8, T7L9-10 T7L17-18, T7L24-25, T7L27 e T7L31-32, o 

referente é nomeado com o sintagma nominal a mulher/alguma mulher. Todos os 

casos são de pré-tematização, pois o referente foi denominado imediatamente no 

período, havendo uma denominação imediata do referente pelo termo mulher no 

texto. A denominação imediata do referente no texto é um caso de pré-tematização, 

segundo Adam (2011). Essas representações textual-discursivas abrem o escopo da 

proposição-enunciado à direita para as informações novas sobre esse referente, 

(re)construindo novas representações textual-discursivas da figura feminina. 

Ademais, o referente, a figura feminina, foi ancorado no excerto T7L22-23 como o 

sexo imberbe. 

 No excerto T7L16, também por meio de uma denominação imediata, uma 

pré-tematização ou ancoragem (ADAM, 2011), o referente foi nomeado como mãe. 

O mesmo caso, esse referente é retematizado e instaura a representação textual-

discursiva da mãe como a mais sublime.  

 Em T7L17-18 por meio da retematização a representação textual-discursiva 

da figura feminina instaurada a coloca como a obra mais perfeita da Creação. Já 

em T7L24-25, pela mesma estratégia linguística de retematização, o referente já 

posto é caracterizado como um bichinho que fala como periquito, o que agrega 

um viés negativo às demais representações textual-discursivas que vem sendo 

perspectivadas no texto dessa figura.  

A continuidade referencial dessas designações ocorreu conforme exposto no 

Quadro 33 a seguir. 
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Quadro 33 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto CARTAS DA 

SERRA VII – jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Tipos de continuidade 
referencial das designações 

Excertos 

 

 
 
 

 
 
 

 
Anáfora pronominal 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na politica!!!Meter-

se, portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus! 
 
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, 

todas sabem ler, porem do A para traz. 
 
T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem 

outros misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do 
lar.  
 

T7L27 – Conheces alguma mulher conveniente? 
 
T7L29-30 – Conheço milhares dellas, entretanto, possuidoras de 

todos os predicados invejaveis, menos a conveniencia.  
 
T7L31-32 – Afirma-se que, a mulher quando nasce, bebe logo 

dois litros  de uma água de chocalho.  E sendo assim, poderá ella 
guardar algum segredo? É impossivel.  

 
 

 
 
Anáfora especificadora  

T7L7-8 – A mulher de nossa terra  vae entrar na politica!!!Meter-
se, portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus! 

 
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, 
todas sabem ler, porem do A para traz. 

 
T7L16 – A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já vi, 
mas talvez não dê nem bolla.  

 
T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem 
outros misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do 

lar.  
 
T7L22-23 – Pois é o caso.  No dia em que o sexo imberbe  

começar a mexer na politica, o bonde começa a dar para traz.  
 
T7L24-25 – Imagina que a mulher é um bichinho que fala como 

periquito. Dizem até que uma só, quando é muito calada, fala 
mais do que dez homens tagarelas.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1927) 

 

 Após ser introduzido no texto analisado, o referente a figura feminina foi 

retomado em diferentes partes do texto, conforme vemos nos excertos T7L7-8, 

T7L9-10, T7L17-18, T7L27, T7L29-30 e T7L31-32 por anáforas pronominais, sem 

acréscimos de novas representações textual-discursivas do objeto de discurso, mas 

assegurando a continuidade textual e a construção de sentido do texto.  

Já nos excertos T7L7-8, T7L9-10, T7L16, T7L17-18, T7L22-23 e T7L24-25, 

os segmentos textuais a mulher de nossa terra , as daqui da serra, a mais 

sublime que já vi, a obra mais perfeita da Creação, o sexo imberbe e um 
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bichinho que fala como periquito retomam o referente e mantêm a continuidade 

textual, dessa vez, por anáforas especificadoras, delimitando melhor o conjunto de 

possibilidades aberto pelo objeto de discurso já posto anteriormente, 

recategorizando-o e acrescentando novas especificações, corroborando 

representações textual-discursivas da figura feminina que transitam entre 

caracterizações positivas e negativas dessa figura.  

 No texto, por meio da operação de textualização que visa modificar o 

referente, as expressões de nossa terra, daqui da serra e alguma modificam o 

referente designado anteriormente pelo sintagma nominal a mulher, segundo 

confirmamos nos excertos a seguir. 

 

T1L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na politica!!!Meter-se,  
portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus!  

T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas  
sabem ler, porem do A para traz. 
T7L27 – Conheces alguma mulher conveniente? 

 

 Estamos entendendo como modificadores do referente, neste estudo, os 

termos utilizados para indicar propriedades e qualidades do referente. Nos excertos 

T7L7-8 e T7L9-10, as expressões modificadoras atribuem ao referente a 

propriedade, operacionalizada no texto por meio das ligações anafóricas, que 

correspondem à (re)construção da representação textual-discursiva da figura 

feminina com base na sua localização espacial. Em detrimento dessa localização, a 

figura feminina é descrita considerando o seu posicionamento geográfico e 

recategorizada com as representações textual-discursivas de mulher da nossa 

terra e as mulheres da serra, ambas trazendo certa especificidade ao objeto de 

discurso posto.  

 Quanto às predicações, destacamos as que estão imbricadas nos processos 

de tornar a figura feminina eleitora no estado do Rio Grande do Norte.  

 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na política!!! Meter-se,  
portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus!  
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 

sabem ler, porem do A para traz.  
T7L16 – A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já vi, mas talvez 
não dê nem bolla.  

T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros  
misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do lar.  
T7L22-23 – Pois é o caso. No dia em que o sexo imberbe começar a 

mexer na politica, o bonde começa a dar para traz. 
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T7L24-25 – Imagina que a mulher é um bichinho que fala como periquito.  

Dizem até que uma só, quando é muito calada, fala mais do que dez 
homens tagarelas.  
T7L27 – Conheces alguma mulher conveniente? 

T7L29-30 – Conheço milhares dellas, entretanto, possuidoras de todos os 
predicados invejaveis, menos a conveniencia. 
T7L31-32 – Afirma-se que, a mulher quando nasce, bebe logo dois litros de 

uma água de chocalho. E sendo assim, poderá ella guardar algum segredo? 
É impossivel.  

 

 Das predicações, destacamos inicialmente as expressões vae entrar, sabem 

ler e começar a mexer, locuções verbais que operacionalizam no texto ações e 

estado do objeto de discurso posto.  

No excerto T7L7-8, a figura feminina é agente da ação de entrar na vida 

política. No excerto T7L10, a figura feminina é paciente, encontra-se em um 

determinado estado, o qual está diretamente relacionado com a sua posição na 

sociedade da época. Já no excerto T7L22-23, a figura feminina é o ser 

experienciador, está disposta a receber a experiência de iniciar a vida política. Está 

no processo de tornar-se eleitora, o que configura também uma mudança de estado. 

 Nos excertos T7L17-18 e T7L24-25, conforme a predicação é, a figura 

feminina é paciente, está descrita no texto em um determinado estado. Além disso, a 

predicação é abre escopo à direita, construindo representações textual-discursivas 

complexas, da figura feminina como a obra mais perfeita da Creação e um 

bichinho que fala como periquito. Trata-se de representações textual-discursivas 

antagônicas, grosso modo, do mesmo objeto de discurso, em função das posições 

sociais de mãe e eleitora, discutidas como espaços de atuação da figura feminina. 

Do mesmo modo, no excerto T7L16, a figura feminina é também paciente, está 

descrita em um determinado estado e operacionaliza a representação textual-

discursiva desse objeto de discurso como a mais sublime que já vi. Ainda no texto, 

a figura feminina é agente das ações de falar e beber, cujas representações textual-

discursivas construídas são negativas, caracterizando a figura feminina com 

atributos que a tornam inapta para participar da vida política. 

 Ambas as predicações exercem, no texto, a mesma relação semântica. 

Beber é a ação que constitui a expressão corriqueira entre os sertanejos, beber 

água de chocalho, para justificar o fato de uma pessoa falar muito. Essa mesma 

ideia é reforçada pelo autor do texto ao afirmar, por meio da expressão a mulher é 

um bichinho que fala como periquito, que a figura feminina fala muito, não para 

de falar, é, em termos correlatos, tagarela.  
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 As operações de textualização que consistem na modificação da predicação 

observadas no texto sinalizam para representações textual-discursivas da figura 

feminina como eleitora e como analfabeta, conforme observamos nos excertos a 

seguir. 

 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na política!!! Meter-se,  

portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus!  
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 
sabem ler, porem do A para traz.  

 

 No primeiro excerto, T7L7-8 vai, modificador da predicação principal entrar, 

constrói o sentido de temporalidade que envolve a representação textual -discursiva 

da figura feminina como eleitora, o modificador opera no sentido de colocar a ação 

para o futuro. No excerto T7L9-10, o modificador da predicação principal ler, 

construiu uma informação que é refutada, mais adiante, por outras estratégias 

linguísticas utilizadas pelo autor do texto para qualificar negativamente a fig ura 

feminina da serra.  

Quanto à ligação das sentenças, destacamos as que, por meio das relações 

conexão, operam na construção de representações textual-discursivas da figura 

feminina, conforme destacamos nos excertos a seguir. 

 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na politica!!!Meter -se,  
portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus!  

T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 
sabem ler, porem do A para traz. 
T7L16 – A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já vi, mas talvez 

não dê nem bolla.  
T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros  
misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do lar.  

T7L29-30 – Conheço milhares dellas, entretanto, possuidoras de todos os 
predicados invejaveis, menos a conveniencia. 

 

 Entre as propriedades exercidas pelas relações de conexão, as conclusivas 

estabelecem relações de fechamento de um raciocínio ou de uma exposição de 

motivos postos na oração anterior. Esse contexto se aplica à representação textual-

discursiva da figura feminina construída no texto, conforme excerto T7L7-8. Nessa 

porção de texto, o termo portanto fecha o raciocínio posto na primeira oração de 

que a figura feminina vai fazer parte da política, logo, constrói-se a representação 

textual-discursiva da figura feminina eleitora. 
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Nos excertos T7L9-10, T7L16, T7L17-18 e T7L29-30, as relações de sentido 

estabelecidas, que constroem os sentidos do texto, ocorrem a partir dos termos 

porém, mas e entretanto. Em conformidade com Adam (2011), os conectores 

exercem uma mesma função de ligação semântica entre unidades de níveis 

diferentes (palavras, proposições, conjuntos de proposições e mesmo grandes 

porções de texto). 

O elemento de ligação das unidades textuais porém, identificado no texto, 

estabelece na construção de representações textual-discursivas da figura feminina 

relações de sentido que apontam para duas representações dessa figura, quais 

sejam: a figura feminina da serra como analfabeta e a figura feminina como a 

dona de casa, responsável pelas preocupações do lar.  

 

T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 
sabem ler, porem do A para traz. 
T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros  

misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do lar.  

 

No excerto T7L9-10, o porém é o termo que esclarece o verdadeiro sentido 

da expressão sabem ler, porém, do A ara traz presente no texto. Isso equivale ao 

fato de que as figuras femininas da serra não saber ler, instaurando a representação 

textual-discursiva da figura feminina da serra como analfabeta. Ademais, é ainda o 

elemento que desconstrói a informação dada pela expressão predicadora sabem 

ler, conforme observamos no excerto a seguir. 

 

T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 
sabem ler, porem do A para traz. 

 

Nessa direção, o termo porém, no excerto T7L17-18, conecta informações 

fornecidas pelo autor do texto, as quais revelam seu ponto de vista concernente à 

figura feminina. Um ponto de vista que recorre ao discurso religioso para descrever a 

figura feminina, mas é fortemente impactado pelas questões de ordem social que 

envolvem os perfis femininos em diferentes épocas, conforme consta do excerto a 

seguir. 

 

T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros  
misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do lar.  
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Em linhas gerais, o texto se dá a partir de um contexto histórico no qual as 

questões de ordem política estavam sendo discutidas no Brasil. Segundo Scott 

(2012), nas primeiras décadas do século XX, menos de um terço da população 

brasileira vivia em áreas urbanas e mais da metade da população ainda era 

analfabeta. Esses dois fatos observamos retratados no texto confirmando 

representações textual-discursivas da figura feminina que surgem da interlocução 

entre o voto feminino, como um dos temas tratados no texto, e papéis que 

definem/caracterizam a figura feminina.  

 Segundo Habner (2012, p. 47-48), em função da forte adesão ao pensamento 

de que o universo feminino era eminentemente doméstico, não podia fazer parte do 

mundo da política, mesmo as mulheres pertencentes às classes privilegiadas, ou 

seja, “[...] não podiam entrar no mundo ‘masculino’ da política”. O panorama descrito 

anteriormente também era comungado pela Igreja Católica, a qual, “[...] procurava 

restringir a atuação das mulheres. Ao desencorajar a participação feminina no 

mundo da política e do trabalho fora de casa, os religiosos reforçavam a hierarquia 

existente entre homens e mulheres e o ideal de reclusão feminina” (HABNER, 2012, 

p. 48).  

 No texto, a figura feminina é perspectivada em função da discussão sobre o 

voto feminino. A operação de textualização de modificação do referente segue o 

mesmo princípio contextual, instaurando a representação textual-discursiva da figura 

feminina considerando o contexto geográfico. As retomadas do referente no texto 

se deram mais recorrentemente pelas anáforas pronominais, em processos mais de 

retomada e manutenção do tema tratado do que novos acréscimos de 

recategorizações. Além disso, ressaltamos também no texto as ligações textuais 

cujas relações de sentido estabelecidas nas representações textual-discursivas em 

análise desenvolveram-se por meio de relações semânticas que inferiorizam a figura 

feminina descrita. Ademais, conforme textualizado, também estabelece relações 

com o contexto histórico pelo qual passava o país e o estado do Rio Grande do 

Norte. 
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6.1.8 Texto 8 – Retalhos... 

 

 O texto foi publicado na 27ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no dia 

29 de março de 1928. Não constava em nenhuma seção específica identificada pelo 

periódico, desse modo, foi integrado ao conjunto de “Textos avulsos”. Esse texto 

concentra-se nas páginas 1 e 2 desse periódico e a temática tratada concentra-se 

na figura feminina e no voto feminino. É assinado por Neco e está escrito em 27 

linhas. O texto está exposto no Quadro 34 a seguir. 

 

Quadro 34 – Texto 8: Retalhos... 
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Retalhos... 
1 

 
 Uma das coisas que mais vêm preocupando o espirito do povo norteriograndense é o 
voto feminino.  

 E’ mesmo uma coisa sem limite. 
 Enquanto lá na capital os solidarios do voto se reunem para tractar do caso, aqui no 
alto sertão os pobres matutos se aterrorizam de mêdo em pensar que mais tarde as suas 

mulheres irão tambem votar.  
 Uns, por incompreendidos, coitados, chegam até a falar mal do Sr. Juvenal Lamartine. 
Faz quinze dias, que em conversa com certo rapazola tive de fazer commentarios sobre o voto, 

ressaltando a seguinte pergunta: Neco, que dizes então do tal voto feminino? Achas que o 
senhor Lamartine venha tirar proveito com semelhante idéia?... O meu amigo sorriu... Eu, 
porem que vejo no Sr. Lamartine uma personalidade honesta e capaz de tão alevantados 

gestos não hesitei em responder, ao meu interlocutor. – Meu amigo, o voto feminino merece 
antes de tudo o nosso apoio e a nossa solidariedade.  
 Depois, eu te asseguro que no Rio Grande do Norte nunca surgiu uma idea tão feliz 

como esta. O voto feminino é antes de tudo [devo dizer ainda) a libertação da mulher brasileira. 
Nós, riograndenses, devemos nos sentir bem satisfeitos em termos obtido para dirigir os 
destinos do nosso Estado, um homem de idéias tão bem acentuadas e efficazes como o Sr. 

Lamartine.  
 Há mais tempo tivesse surgido o foto feminino!... E’ uma prova de que a região 
nordeste tinha continuado sempre marchando em rumo do progresso, desenvolvendo-se com 

efficacia avantajada.  
 Certamente ignoras o que tem acontecido intimamente com as nossas patricias em 
paizes estrangeiros. Muitas são ellas, coitadas, soffrem o golpe terrivel  dos seus maridos 

mulçumanos, sem poderem dar geito.  
             Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos sobre o caso em apreço. De 
hora em deante a mulher  brasileira liberta-se há de tão desastrosas esparrellas.  

 Assim conclui com o pobre doente de espirito que nada mais me disse a respeito.  
 

NECO. 

 

Fone: O PORVIR (1928, p. 1-2, edição 27) 

 
 O referido texto, cujo tema circunda em torno da figura feminina e do voto, 

apresenta o voto feminino como uma preocupação para o espírito do povo do estado 

do Rio Grande do Norte, principalmente, no alto sertão, entre o que designa como 

pobres matutos, isso textualizado no excerto a seguir. 
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T8L4-6 – Enquanto lá na capital os solidarios do voto se reunem para tractar 
do caso, aqui no alto sertão os pobres matutos se aterrorizam de mêdo 

em pensar que mais tarde as suas mulheres irão tambem votar. 

  

Ademais, coloca o voto feminino como a libertação da mulher brasileira e 

como uma concessão do senhor Lamartine107, conforme expressões destacadas a 

seguir. 

 

T8L14-18 – Depois, eu te asseguro que no Rio Grande do Norte nunca 
surgiu uma idea tão feliz como esta. O voto feminino é antes de tudo [devo 

dizer ainda) a libertação da mulher brasileira. Nós, riograndenses,  
devemos nos sentir bem satisfeitos em termos obtido para dirigir os 
destinos do nosso Estado, um homem de idéias tão bem acentuadas e  

efficazes como o Sr. Lamartine. 

 

No texto, esse contexto histórico que reflete o universo feminino, o qual 

corrobora a (re)construção das representações textual-discursivas da figura feminina 

evidenciadas, é apresentado também pelas designações do objeto de discurso, 

conforme destacado nos excertos a seguir.  

 

T8L4-6 – Enquanto lá na capital os solidarios do voto se reunem para tractar 
do caso,  aqui no alto sertão os pobres matutos se aterrorizam de mêdo em 
pensar que mais tarde as suas mulheres irão tambem votar.  

T8L14-15 – Depois, eu te asseguro que no Rio Grande do Norte nunca 
surgiu uma idea tão feliz como esta. O voto feminino é antes de tudo (devo 
dizer ainda) a libertação da mulher brasileira. 

T8L22-24 – Certamente ignoras o que tem acontecido intimamente com as 
nossas patricias em paizes estrangeiros. Muitas são ellas, coitadas,  
soffrem o golpe terrivel dos seus maridos mulçumanos, sem poderem dar 

geito.  
T8L25-26 – Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos sobre o 
caso em apreço. De hora em deante a mulher brasileira  liberta-se há de 

tão desastrosas esparrellas.  

 

 Nos casos apresentados, por meio da denominação adiada do objeto de 

discurso, em várias partes do texto, esse objeto foi nomeado, no quadro geral da 

descrição, no meio ou no final da sequência a qual contém a descrição da figura 

feminina no texto. Em T8L4-6, temos que o objeto de discurso fecha porções 

textuais que descrevem a figura feminina de forma mais geral, ocorrendo uma 

primeira categorização como mulher. Em T8L14-15, também ocorre o mesmo 

                                                                 
107 Foi governador do Rio Grande do Norte

 
por dois anos e nove meses, sendo destituído com o 

advento da Revolução de 1930 comandada por Getúlio Vargas, que depôs todos os governadores  

eleitos na época.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
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fenômeno de forma a acrescentar a esse referente especificidades que apontam 

para representações textual-discursivas ancoradas nos lugares nos quais se 

desenvolvem os participantes. Com foco na regionalidade da figura feminina, a 

representação textual-discursiva evidenciada é da figura feminina brasileira.  

 Nomeado no curso da porção textual que descreve a figura feminina em 

diferentes partes do texto, a figura feminina é apresentada ainda com recursos 

linguísticos que focalizam a sua regionalidade, apontando para a representação 

textual-discursiva na qual circunda o objetivo geral do texto que é a mulher 

brasileira. 

 Essas representações textual-discursivas da mulher ancoradas em 

elementos locativos agem na progressão textual num continuum de informações 

sobre o voto feminino no Brasil, tema tratado no referido texto. Logo, essas 

representações textual-discursivas asseguram a continuidade textual mantendo a 

figura feminina como um tema tratado. 

A continuidade referencial dessas designações ocorreu conforme processos 

de referenciação expostos no Quadro 35 a seguir. 

 

Quadro 35 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto Retalhos... – 
jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Tipos de continuidade 

referencial das designações 

Excertos 

 
 
 

 
 
Anáfora especificadora  

T8L14-15 – Depois, eu te asseguro que no Rio Grande do Norte 
nunca surgiu uma idea tão feliz como esta. O voto feminino é antes 
de tudo (devo dizer ainda) a libertação da mulher brasileira. 

 
T8L22-24 – Certamente ignoras o que tem acontecido intimamente 
com as nossas patricias em paizes estrangeiros. Muitas são ellas, 

coitadas, soffrem o golpe terrivel dos seus maridos mulçumanos,  
sem poderem dar geito.  
 

T8L25-26 – Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos 
sobre o caso em apreço. De hora em deante a mulher brasileira 
liberta-se há de tão desastrosas esparrellas. 

 

 
Anáfora pronominal  

T8L22-24 – Certamente ignoras o que tem acontecido intimamente 

com as nossas patricias em paizes estrangeiros. Muitas são ellas,  
coitadas, soffrem o golpe terrivel dos seus maridos mulçumanos,  
sem poderem dar geito.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1928) 

 

 Nos excertos T8L14-15, T8L22-24 e T8L25-26, o referente foi retomado por 

anáforas especificadoras, delimitando um certo grupo, o das figuras femininas 

segundo sua posição geográfica, operacionalizando as representações textual-
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discursivas das brasileiras e das potiguares. No excerto T8L22-24, as retomadas 

do referente asseguraram a progressão textual por meio de pronome, consistindo 

em um caso de retomada do referente por anáfora pronominal (ADAM, 2011).  

 A operação de textualização modificação, responsável pela modificação dos 

referentes textuais, utilizada neste estudo, fundamentada nas operações de 

aspectualização propostas por Adam (2011), i nstaura representações textual-

discursivas da figura feminina a partir da caracterização desse objeto de discurso 

situada em aspectos da sua nacionalidade, conforme observamos nos excertos a 

seguir. 

T8L14-16 – Depois, eu te asseguro que no Rio Grande do Norte nunca 
surgiu uma idea tão feliz como esta. O voto feminino é antes de tudo (devo 
dizer ainda) a libertação da mulher brasileira. 

T8L25-26 – Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos sobre o 
caso em apreço. De hora em deante a mulher brasileira liberta-se há de tão 
desastrosas esparrellas.  

 

Por meio da modificação do referente expresso no texto pelo termo 

designador daquele que pertence ao Brasil, o objeto de discurso posto constrói a 

geografia do texto, ancorando uma temática que é tratada mundialmente, como o 

voto feminino, no contexto geográfico do Brasil, visando discutir a questão no sertão 

norte-rio-grandense.  

 Concernente às predicações, na (re)construção de representações textual-

discursivas da figura feminina, destacamos duas, ambas relacionadas ao processo 

de tornar-se eleitora, conforme excertos a seguir. 

 

T8L4-6 – Enquanto lá na capital os solidarios do voto se reunem para tractar 
do caso,  aqui no alto sertão os pobres matutos se aterrorizam de mêdo em 
pensar que mais tarde as suas mulheres irão tambem votar. 

T8L25-26 – Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos sobre o 
caso em apreço. De hora em deante a mulher brasileira liberta-se há de tão 
desastrosas esparrellas.  

 

 No excerto T8L4-6, a predicação irão votar ocorre no sentido de que a figura 

feminina passará a ter o direito ao voto, construindo uma representação textual-

discursiva da figura feminina eleitora, fato ainda não consumado. Nesse sentido, a 

figura feminina é agente da ação de votar, configurando também uma mudança de 

estado, se considerarmos o fato de que ela não era eleitora e vai passar a ser. 

Ademais, na expressão irão votar, a predicação votar é modificada pelo termo que 

desloca para o futuro a ação de votar, operacionalizando uma mudança de estado 
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na construção da representação textual-discursiva da figura feminina que passará a 

ser eleitora.  

Já no excerto T8L25-26, a figura feminina é beneficiária da ação de se 

libertar, passar a ser livre. A figura feminina se liberta e se beneficia com a ação de  

ser livre. Trata-se de uma mudança de estado operacionalizada na construção da 

representação textual-discursiva da figura feminina como eleitora.  

 No contexto histórico, quanto à figura feminina, Prado e Franco (2012, p. 214) 

afirmam que no final do século XIX “[...] assumiram a defesa de seus direitos 

políticos, concretizados na luta pelo sufrágio feminino. Entretanto, enfatizamos que a 

participação política não pode ser vista como algo restrito à conquista desses 

direitos”. As lutas dos diferentes grupos sociais e as inúmeras manifestações 

correlacionadas ainda persistiram por um longo tempo, perpassando pelas primeiras 

décadas do século XX também. Nesse contexto, não eram poucos os grupos que 

tentavam restringir a atuação da figura feminina, principalmente no que diz respeito 

ao mundo do trabalho e da política. 

 Entretanto, as aspirações das brasileiras, de todos os segmentos sociais, 

mudaram de maneira significativa ao final do século XIX. Nessa trajetória, o acesso 

pleno à educação de qualidade, ao direito de voto e à elegibilidade foram, então, 

considerados objetivos da figura feminina.  

 

Na verdade, havia na sociedade brasileira em geral, e entre autoridades e 

políticos em particular, forte oposição às reivindicações das mulheres.  
Respaldando tal oposição, a ciência da época considerava as mulheres, por 
suas supostas fragilidade e menor inteligência, inadequadas para as 

atividades públicas, afirmando que o lar era o local apropriado  à sua 
inserção social e o cuidado com a família, sua ocupação prioritária 
(SOIBET, 2012, p. 219).  

  

 É nesse ambiente que são travadas no Brasil as lutas pela emancipação 

feminina. Um contexto que, segundo textualizado, também preocupava o povo do 

Rio Grande do Norte por ensejar a participação feminina na política de forma efetiva, 

incluindo o direito ao voto e à elegibilidade. 

 De modo geral, as representações textual-discursivas que o texto perspectiva 

são fundadas em elementos que (re)constroem o objeto de discurso posto pondo em 

foco a sua nacionalidade. Conforme observamos, o próprio título recorre a termos 

referenciais retomados durante a progressão do texto. Nessa trajetória de 

(re)construção de representações textual-discursivas da figura feminina no texto, 
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ressaltamos as retomadas por anáforas especificadoras, apresentando certo 

refinamento de sua categorização. Os processos ressaltam a mudança de estado do 

referente para tornar-se eleitora, um processo que é também atrelado ao contexto 

histórico a que subjaz diferentes papéis dessa figura ao longo da história.   

 

6.1.9 Texto 9 – OS BONS COSTUMES 

 

 O texto foi publicado na 28ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no dia 

02 de maio de 1928. Está localizado nas páginas 4 e 5 dessa edição do jornal e é 

assinado pela professora Annita Mello. Não constava em nenhuma seção específica 

identificada pelo periódico, razão pela qual passou a integrar o conjunto de “Textos 

avulsos”. O tema aborda a educação e a instrução, direcionando, entre outros 

espaços da sociedade, para o lar e para a família. Contém 34 linhas e está exposto 

no Quadro 36 a seguir. 

 

Quadro 36 – Texto 9: OS BONS COSTUMES 
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OS BONS COSTUMES 
 

Ás minhas caras alunas  

 
A educação é a arte de inspirar e arraigar os sentimentos nobres e elevados; a 

instrução é o crisól  por onde se purifica o cultivo dos talentos.  

 Embora distinctas, ellas arvoram o mesmo symbolo, visam o mesmo altruístico e 
humanitário ideal; o congraçamento e a prosperidade dos povos. 
 Querer uma sem outra, é exigir uma obra incompleta. A educação deve mesmo 

preceder a instrução. 
 Os bons costumes, disse com muita razão um philosopho italiano, - só se aprendem 
por um assíduo estudo que deve começar no centro da própria família.  

 Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado para iniciar as crenças nos 
salutares princípios do bom proceder, e é a mãe de família quem mais facil e proficuamente 
póde desempenhar essa missão social. 

 Com as caricias e beijos maternos, ella deve innocular nos corações de seus filhos as 
noções de todos os deveres, considerando como o principal o de reconhecer e amar a a Deus! 
o conhecimento de todo o respeito e gratidão que devem a seus paes e mestres ! o alcance de 

todas as obrigações e direitos, que mais tarde terão como membros da sociedade. 
 A educação bem orientada impoe deveres de moderação e urbanidade dos proprios 
superiores para com os inferiores.  

 Um celebre moralista formulou a seguinte máxima: - “Nos  superiores a indulgenc ia  e a 
amabilidade são virtudes que lhes custam pouco e lhe rendem muito.  
 Dai-me um povo instruído, e eu vos darei um povo livre, disse napoleão, o Grande.  

 Eu, como preceptora, girando em esphera  muito limitada e modesta irei apenas: dae -
nos creanças  um tanto educadas e em pouco tempo daremos á Patria uma phalange  de 
jovens instruidos uteis a collectividade e a si mesmos.  

 Proceder bem! – eis o principal característico de toda a pessoa finamente educada:  
Procedei bem ! é a  aposthophe que também eu vos dirijo, appellando para a boa vontade de 
cada uma e vós. 

 Procedei bem! porque a melhor credencial de uma pessoa, perante os homens 
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28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 
 

 

sensatos e esclarecidos é a sua conducta. 
 Quanto ao Baptista lhe perguntaram  quem era, não disse que se chamava joão, nem 

que era filho de zacarias: não se definiu pelo appellido; só das suas acções formou a sua 
definição: Ego vox clamatis. 
 - Eu sou a voz que clama. –  

 Termino, repitindo-vos ainda: - procedei bem, tendes bons costumes e eu vos affianço 
que sereis felizes no tempo e na eternidade, é a  graça que de coração vos desejo.  
 

Professora Annita Mello 

 
Fonte: O PORVIR (1928, p. 4-5, edição 28) 
 

 O texto apresenta a representação textual-discursiva da figura feminina como 

mãe, um elemento essencial do lar, responsável pela educação dos filhos que 

mais tarde serão membros da sociedade. Desse modo, conforme o texto, a mãe tem 

a função social de cuidar e educar os filhos. No texto, as representações textual-

discursivas da figura são construídas a partir da designação desse referente 

destacada no excerto a seguir. 

 

T9L9-11 – Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado para 
iniciar as crenças nos salutares princípios do bom proceder, e é a mãe de 

família quem mais facil e proficuamente póde desempenhar essa missão 
social. 
 

  

A representação textual-discursiva da figura feminina concentra-se no 

ambiente da vida familiar e o referente é designado como a mãe de família . O 

referente foi nomeado a partir de um caso de pós-tematização, que segundo Adam 

(2011), acontece quando a denominação do referente ocorre no curso ou no final da 

porção de texto que descreve objeto de discurso posto. Nesse texto em questão, 

não ocorreu uma primeira nomeação e a descrição da figura feminina, mesmo tendo 

sido introduzida no curso da descrição, não ficou obscura, recuperando-se a 

representação textual-discursiva da figura feminina como a mãe de família e a mãe 

com uma função social de educar os filhos. 

A continuidade referencial dessas designações ocorreu conforme exposto no 

Quadro 37 a seguir. 
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Quadro 37 – Elementos linguísticos responsáveis pelas do referente no texto OS BONS COSTUMES 

– jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Tipos de continuidade 
referencial das designações 

Excertos 

 

 
Anáfora pronominal  

T9L12-15 – Com as caricias e beijos maternos, ella deve innocular 

nos corações de seus filhos as noções de todos os deveres, 
considerando como o principal o de reconhecer e amar a Deus! o 
conhecimento de todo o respeito e gratidão que devem a seus paes e 

mestres! o alcance de todas as obrigações e direitos, que mais tarde 
terão como membros da sociedade.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1928) 

 

 No excerto T9L12-15, a representação textual-discursiva da figura feminina 

como a mãe de família foi retomada na continuidade textual pela anáfora 

pronominal. Quando ocorrem essas retomadas, é garantida a continuidade textual, 

mas, em contrapartida, não são construídas novas representações textual-

discursivas do objeto de discurso posto. O referente se limita a retomar.  

 Além disso, a expressão textual de família atua na representação textual-

discursiva da figura feminina como a mãe de família, assumindo a função de 

modificador do referente na construção de sentido da porção de texto que designa a 

mãe como mãe de família, qualificando o objeto de discurso posto. Segundo 

Passeggi (2016), a operação de textualização modificação é a operação responsável 

pela modificação dos referentes textuais (participantes, no sentido amplo), conforme 

observamos exposto no excerto a seguir. 

 

T9L9-11 – Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado para 
iniciar as crenças nos salutares princípios do bom proceder, e é a mãe de 

família quem mais facil e proficuamente póde desempenhar essa missão 
social. 

 

 No que diz respeito às predicações, destacamos duas: a do poder e a do 

dever, diretamente conectadas com o propósito comunicativo do texto de constituir-

se em uma espécie de orientação, de manual orientador para as mães de família, 

conforme excerto a seguir. 

 

T9L9-11 – Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado para 
iniciar as crenças nos salutares princípios do bom proceder, e é a mãe de 

família quem mais facil e proficuamente póde desempenhar essa missão 
social. 
T9L12-15 – Com as caricias e beijos maternos, ella deve innocular nos 

corações de seus filhos as noções de todos os deveres, considerando como 
o principal o de reconhecer e amar a Deus! o conhecimento de todo o 
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respeito e gratidão que devem a seus paes e mestres! o alcance de todas 

as obrigações e direitos, que mais tarde terão como membros da sociedade.  

 

 No excerto T9L9-11, a predicação do poder aparece como auxiliar modal, 

com o sentido de ter poder. Essa predicação opera na construção da representação 

textual-discursiva da figura feminina como mãe. Essa mãe é a mãe de família com 

poder para a missão social de não só criar e amar os filhos mas também prepará-

los para a vida em sociedade. É a mãe com uma função social de educar os filhos. 

 No excerto T9L12-15, a predicação do dever ocorre com sentido de ter 

obrigações. A representação textual-discursiva da figura feminina como mãe é 

aquela cercada pelo dever, pela obrigatoriedade de cuidar dos filhos e prepará-los 

para a sociedade. 

 No que se refere às ligações textuais, destacamos a relação de adição 

presente no enunciado/esquematização que constrói a representação textual-

discursiva da figura feminina como a mãe de família e responsável pela missão 

social de educar os filhos, conforme observamos no excerto a seguir. 

 

T9L9-11 – Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado para 
iniciar as crenças nos salutares princípios do bom proceder, e é a mãe de 

família quem mais facil e proficuamente póde desempenhar essa missão 
social. 

  

 No excerto T9L9-11, observamos a relação de conexão ligando orações que 

acrescentam informações na construção da representação textual-discursiva da mãe 

de família responsável pela educação e formação social dos filhos. Na construção 

dessa representação textual-discursiva, há, por meio do conectivo, uma junção de 

espaços e de funções já instituídas socialmente para a figura feminina como mãe. 

Há, nessa porção de texto, a representação textual-discursiva da figura feminina 

construída a partir da junção das expressões lar doméstico e mãe de família, 

culminando na mãe de família com a responsabilidade social de cuidar dos filhos 

que, mais tarde, integrarão a sociedade.  

O espaço destinado a essa mãe é o lar, como espaço da família, e a função 

dessa mãe é a de desempenhar a função social de cuidar dos filhos e formar 

bons cidadãos. Isso envolve não só os cuidados físicos mas também morais, com a 

formação da personalidade desse sujeito. Seu espaço de atuação é restringido ao 

lar, como espaço familiar e de formação de bons cidadãos. 
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No Brasil, o período entre os anos finais do século XIX e primeiras décadas 

do século XX caracteriza-se historicamente por grandes mudanças em decorrência, 

entre outros eventos, do advento da República, dos processos de urbanização e de 

industrialização, deixando para trás um caráter mais agrário e primando por uma 

sociedade mais moderna. No cerne desse processo de modernização, segundo 

Scott (2012), um novo modelo de família começou a ser concebido.  

Para Scott (2012, p. 17), a nova família perspectivava uma nova figura 

feminina, “[...] uma mãe dedicada que dispensava especial atenção ao cuidado e à 

educação dos filhos (não recorrendo mais às amas de leite, por exemplo), 

responsabilizando-se também pela ‘formação moral’ das crianças”. A esse fato, 

agrega-se a dificuldade enfrentada pelas figuras femininas quanto ao acesso à 

educação formal no Brasil.  

A esse respeito, Rosemberg (2012) afirma que o acesso legal e irrestrito das 

brasileiras à educação escolar foi extenso.  

 

Longo foi o processo para a permissão legal do acesso legal e irrestrito  das 

brasileiras à educação escolar. Autorizada em 1827 pela Lei Geral do 
Ensino de 5 de outubro, mas restrita apenas  às escolas femininas de 
primeiras letras, a educação das mulheres só conseguiu romper as últimas 

barreiras legais em 1971 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), que atribuiu equivalência entre os cursos secundários  
(ROSEMBERG, 2012, p. 334).  

 

 Acrescenta Rosemberg (2012) que vários obstáculos foram sendo desfeitos 

no que concerne à educação feminina ao longo desse período. Entre eles, 

ressaltamos: a) a segregação sexual das escolas, interditando a educação mista; b) 

o ideário de que a educação de meninas e moças deveria ser mais restrita que a de 

meninos e rapazes em decorrência de sua saúde frágil, sua inteligência limitada e 

voltada para sua “missão” de mãe; c) o impedimento à continuidade dos estudos 

secundários e superior para as jovens brasileiras.  

 É nas bases desse novo modelo de família, perspectivado a partir das 

mudanças pelas quais ansiava o Brasil no começo do século XX, bem como nas 

dificuldades enfrentadas para a consecução da educação formal feminina, que o 

texto personifica a figura feminina como mãe de família com a missão social de 

educar os filhos. A esse respeito, importa observar o título do texto, OS BONS 

COSTUMES, que já sinaliza o modelo de figura feminina esquematizado. 
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No texto ora analisado, as representações textual-discursivas da figura 

feminina são instauradas na progressão textual, por meio de poucos recursos 

linguísticos. O termo modificador de família corrobora a construção da 

representação textual-discursiva da figura feminina como mãe, modificando o 

referente. Os processos verbais são operacionalizados transitando nas ações de 

poderes e deveres desse objeto de discurso frente à missão social de educar os 

filhos, ambos designados como auxi liar modal. As ligações das unidades textuais 

que perspectivam representações textual-discursivas da figura feminina o fazem por 

relações de acréscimo de informações.  

 

6.1.10 Texto 10 – RABISCOS 

 

 O texto foi publicado na 33ª edição do jornal O PORVIR (1926-1929), no dia 

11 de agosto de 1928. Não constava de nenhuma seção específica identificada pelo 

periódico, passando a integrar o conjunto de “Textos avulsos”. É um texto assinado 

por Rosildo Franco e constitui-se de 15 linhas. Está localizado na página 2 dessa 

edição do jornal. O tema trata da figura feminina e dos seus deveres para uma boa 

formação pessoal. O texto está exposto no Quadro 38 a seguir. 

 

Quadro 38 – Texto 10: RABISCOS  
 

 
 

 
 
01 

02 
03 
04 

05 
06 
07 

08 
09 
10 

11 
12 
13 

14 
15 
 

RABISCOS 
 

Joanninha: 
 
 Não tenhas nunca o espirito empregnado nas irregularidades que nos faculta a vida.  

 Procura sempre te destrair com as tuas amigas e quando não, dispensa alguns 
momentos de attenção aos teus livros que dormem despresados  na gaveta da tua banca.  
 E’ preciso, porem, educares o teu espirito, sem o que, não poderás vencer a tarefa que 

pretendes encetar. 
 Acho, porem, não serem inuteis as minhas objeções, porquanto, és muito intelligente e 
facilmente tomarás medidas decisivas sobre o desenvolvimento intellectual do teu espirito de 

jovem. 
 A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua intelligencia, mas, educar o espirito 
para a formação futura dos que lhe são caros. Além de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, 

impõe, o absoluto incargo da instrução como um dos seus maximos problemas a resolver.  
 Portanto, é necessario que a mulher e o XXX elemento essencial do lar, ou melhor, 
indispensavel á formação futura da familia costume-se a praticar o bem e a defender a paz da 

familia brasileira, que assim fará um grande beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e 
ao seu proprio lar.  
  

Sem outro assumpto, subscrevo-me:  
Rosildo Franco 

 
Fonte: O PORVIR (1928, p. 2, edição 33) 
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 O texto apresenta a representação textual-discursiva da figura feminina 

vinculada a juventude, ao mesmo tempo que fornece as instruções para a figura 

feminina apontando a representação textual-discursiva da figura feminina como mãe 

de família e com a responsabilidade social de cuidar e educar os filhos, prestando 

um serviço à família e à pátria. Nesse contexto, o autor procurar estimular na figura 

feminina certa intelectualidade, evidenciando hábitos que devem fazer parte do seu 

cotidiano que a tornem preparada para as funções que virá a desempenhar no lar e 

na sociedade. Ao final do texto, o autor coloca a figura feminina como o elemento 

essencial do lar e como o ser essencial a formação da futura família, 

representações textual-discursivas vinculadas diretamente à maternidade, à mãe de 

família, conforme destacado nos excertos expostos a seguir. 

 

T10L2-3 – Procura sempre te destrair com as tuas amigas e quando 

não, dispensa alguns momentos de attenção aos teus livros que 
dormem despresados na gaveta da tua banca.  
T10L6-8 – Acho, porem, não serem inuteis as minhas objeções, porquanto,  
és muito intelligente e facilmente tomarás medidas decisivas sobre o 

desenvolvimento intellectual do teu espirito de jovem . 
T10L9-11 – A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua intelligencia,  
mas, educar o espirito para a formação futura dos que lhe são caros . Além 

de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe, o absoluto incargo da instrução 
como um dos seus maximos problemas a resolver.  
T10L12-15 – Portanto, é necessario que a mulher e o [...] elemento 

essencial do lar, ou melhor, indispensavel á formação futura da familia 
costume-se a praticar o bem e a defender a paz da familia brasileira, que 
assim fará um grande beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e 

ao seu proprio lar.  

 

 Em uma perspectiva linguística na unidade textual, processos de 

recategorização, ao retomarem o referente no texto, reconstroem representações 

textual-discursivas da figura feminina como elemento essencial do lar e 

indispensavel á formação futura da família.  

A designação do referente no texto acontece por meio de uma estratégia de 

pré-tematização. No excerto T10L9-11, exposto a seguir, o referente é nomeado 

imediatamente, materializando-se o que Adam (2011) define como ancoragem.  

 
T10L9-11 – A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua intelligencia,  

mas, educar o espirito para a formação futura dos que lhe são caros . Além 
de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe, o absoluto incargo da instrução 
como um dos seus maximos problemas a resolver.  
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Uma vez já tendo sido nomeado na unidade texto pelo sintagma definido a 

mulher, esse referente é retematizado ou reformulado, conforme Adam (2011). As 

retematizações do referente apontam as seguintes expressões linguísticas: 

elemento essencial do lar e indispensavel á formação futura da família, 

(re)construindo representações textual-discursivas desse referente em espaços 

vinculados à família e ao ambiente doméstico, conforme observamos no excerto a 

seguir. 

 
T10L12-15 – Portanto, é necessario que a mulher e o [...] elemento 
essencial do lar, ou melhor, indispensavel á formação futura da familia 

costume-se a praticar o bem e a defender a paz da familia brasileira, que 
assim fará um grande beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e 
ao seu proprio lar.  

 

A continuidade referencial dessas designações ocorreu conforme exposto no 

Quadro 39 a seguir. 

 

Quadro 39 – Elementos linguísticos responsáveis pelas retomadas do referente no texto RABISCOS 
– jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Tipos de continuidade referencial das 
designações 

Excertos 

 
 

Anáfora pronominal 

T10L9-11 – A mulher, não só deve ampliar os  
moldes da sua intelligencia, mas, educar o espirito 

para a formação futura dos que lhe são caros. 
Além de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe,  
o absoluto incargo da instrução como um dos seus 

maximos problemas a resolver. 

 
 
 

Anáfora especificadora  

T10L12-15 – Portanto, é necessario que a mulher e 
o [...] elemento essencial do lar, ou melhor,  
indispensavel á formação futura da familia 

costume-se a praticar o bem e a defender a paz da 
familia brasileira, que assim fará um grande 
beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e 

ao seu proprio lar.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1928) 

 

 No excerto T10L9-11, o referente é retomado assegurando a continuidade 

textual com o uso de anáforas pronominais. Nesses casos, não constam a 

construção de novas representações textual-discursivas por meio dessas 

retomadas, no entanto, observamos sua manutenção como um tema tratado no 

citado texto. 

 No excerto T10L12-15, o referente já nomeado anteriormente é retomado no 

texto mantendo a progressão textual e acrescentando novas representações textual-
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discursivas da figura feminina. Nos casos de retomadas do referente no citado 

excerto, identificamos que ocorreram por anáforas especificadoras.  

Os segmentos textuais elemento essencial do lar e indispensavel á 

formação futura da família refletem um ponto de vista do enunciador, o qual 

(re)constrói representações textual-discursivas prototípicas da figura feminina 

situando-a no espaço familiar. 

 No que se refere às predicações, as apresentadas a seguir operam no 

processo de (re)construção das representações textual-discursivas da figura 

feminina frente à construção de sentidos da mãe como a mãe de família e 

responsável pela formação dos filhos.  

 

T10L6-8 – Acho, porem, não serem inuteis as minhas objeções, porquanto,  
és muito intelligente e facilmente tomarás medidas decisivas sobre o 

desenvolvimento intellectual do teu espirito de jovem.  
T10L9-11 – A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua intelligencia,  
mas, educar o espirito para a formação futura dos que lhe são caros. Além 

de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe, o absoluto incargo da instrução 
como um dos seus maximos problemas a resolver.  
T10L12-15 – Portanto, é necessario que a mulher e o [...] elemento 

essencial do lar, ou melhor, indispensavel á formação futura da familia 
costume-se a praticar o bem e a defender a paz da familia brasileira, que 
assim fará um grande beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e 

ao seu proprio lar.  

 

 No excerto T10L6-8, a figura feminina é paciente, sendo perspectivada em 

um determinado estado. Esse estado do referente opera a (re)construção da 

representação textual-discursiva de figura feminina descrevendo-a como muito 

inteligente.  

 No excerto T10L9-11, temos a predicação do dever, que ocorre com o 

sentido de obrigatoriedade. Além disso, nesse caso, a figura feminina é agente das 

ações de ampliar e de educar. 

No excerto T10L12-15, a predicação acostumar situa a figura feminina na 

condição de experienciadora, disposta a receber uma experiência. Além disso, 

perspectiva uma mudança de estado. Nesse mesmo excerto, a figura feminina é 

também agente das ações de praticar o bem, defender a paz da família e fazer um 

grande benefício à Pátria.  

Essas predicações (re)constroem representações textual-discursivas da figura 

feminina como um agente social responsável pela formação de uma sociedade 

digna e composta por sujeitos bem instruídos pelas mães. A figura feminina tem uma 
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função e uma grande responsabilidade não só na família e no lar mas também na 

sociedade. No entanto, trata-se de uma função prototípica da figura feminina, 

diretamente relacionada à família e ao lar, o que postula a maternidade como 

inerente a sua natureza feminina.  

Por meio da operação de textualização modificação da predicação, expressa 

no texto pelo modificador deve, a qual se integra a predicação principal ampliar, é 

expressa a relação de deveres da figura feminina que o texto sugere. Há também 

expressa nessa modificação da predicação a preocupação do autor que a figura 

feminina desenvolva a sua inteligência com o fim profícuo de cuidar da família.  

 Quanto às expressões linguísticas responsáveis pelas ligações das unidades 

textuais na construção de sentidos do texto, destacamos as ligações que operam na 

(re)reconstrução de representações textual-discursivas da figura feminina no 

contexto da família, como um ser que ama e cuida dos filhos e para o 

desenvolvimento de tal missão, que também é social, deve estar preparada 

intelectualmente, conforme relações de conexão destacadas a seguir.  

 

T10L6-8 – Acho, porem, não serem inuteis as minhas objeções,  
porquanto, és muito intelligente e facilmente tomarás medidas decisivas 

sobre o desenvolvimento intellectual do teu espirito de jovem.  
T10L9-11 – A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua intelligencia,  
mas, educar o espirito para a formação futura dos que lhe são caros. Além 

de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe, o absoluto incargo da instrução 
como um dos seus maximos problemas a resolver.  
T10L12-15 – Portanto, é necessario que a mulher e o [...] elemento 

essencial do lar, ou melhor, indispensavel á formação futura da familia 
costume-se a praticar o bem e a defender a paz da familia bras ileira, que 
assim fará um grande beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e 

ao seu proprio lar.  

 

 No excerto T10L6-8, os operadores de conexão porém e porquanto 

estabelecem na construção de representações textual-discursivas da figura feminina 

como a figura feminina inteligente, relações de oposição e de justificativa, 

explicação. Além disso, a relação de adversidade, expressada no excerto T10L9-11, 

articula a construção de representações textual-discursivas da figura feminina, pelo 

operador mas, no que diz respeito aos deveres desse objeto de discurso. Já no 

excerto T10L12-15, é o operador de conexão conclusivo portanto que fecha a 

unidade de sentido e conclui as representações textual-discursivas do objeto de 

discurso no texto como elemento essencial do lar e indispensável á formação 

futura da família.  
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Ademais, as análises evidenciam que as representações textual-discursivas 

instauradas no texto vêm à tona partindo de um contexto no qual a figura feminina é 

posta em perspectiva frente a um novo ideário de família que se lançava no Brasil 

nas décadas iniciais do século XX. Esse novo modelo de família diferenciava-se do 

modelo patriarcal anteriormente estabelecido. Para esse novo modelo, 

perspectivava-se uma nova configuração para a figura feminina.  

 

Essa “nova mulher” seria também a esposa afetiva, ainda submissa ao 
marido, mas não mais completamente sem voz. Desobrigada agora de 
qualquer t rabalho “produtivo”, a mulher estaria voltada inteiramente aos 

afazeres do lar, o espaço feminino por excelência, ao passo que o espaço 
público seria o domínio dos homens (SCOTT, 2012, p. 17).  

 

No texto, as representações textual-discursivas da figura feminina partem de 

dois lugares comuns destinados historicamente para ela, quais sejam: o lar e a 

família. Além disso, emergem de um modelo de família que transforma a figura 

feminina na “rainha do lar” (SCOTT, 2012, p. 17). Logo, inferimos, no supracitado 

texto, a construção de representações textual-discursivas que se coadunam com 

outras já (re)construídas em textos analisados nesta mesma subseção. Trata -se da 

figura feminina nos papéis de mãe, esposa e dona de casa, por exemplo. 

É importante ressaltar que os valores que dizem respeito à figura feminina 

dos quais estamos tratando não tiveram a mesma relevância na vida e na família de 

todos os brasileiros. Por uma questão de gosto ou de possibilidade, nem todos se 

adaptaram aos modelos ditos burgueses. Também em virtude da diversidade de 

elementos socioeconômicos e éticos, houve grandes diferenças quanto aos padrões 

familiares seguidos no Brasil.  

A esse respeito, Scott (2012) reitera um fato importante no contexto que 

retrata a saída das figuras femininas operárias do trabalho nas fábricas para 

dedicarem-se inteiramente ao lar e aos cuidados com os filhos e, 

consequentemente, com a família. Nesse âmbito, importa ressaltar que no começo 

do processo de industrialização do Brasil, as figuras femininas fizeram parte desse 

contingente de trabalhadores. Segundo a autora, 

 

[...] a diminuição do peso da mão de obra feminina na indústria está 
associada especialmente ao aumento da oferta de trabalhadores 
masculinos ocorrido nas primeiras décadas do século XX – resultado tanto 

da entrada de grandes contingentes de imigrantes europeus, como do 
crescimento da migração do campo para as cidades. Isso provocou uma 
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queda da participação feminina no mercado de trabalho, por conta da 

concorrência da mão de obra masculina – e é aqui que entra o peso dos 
valores ditos “‘modernos”, “civilizados” em que a mulher (de qualquer classe 
social) deveria restringir-se ao lar (SCOTT, 2012, p. 18).  

  

 Outro fator histórico que incide na construção das representações textual-

discursivas instauradas no texto em análise é o fato de que a motivação para a 

permanência da figura feminina operária no lar se coadunava com o que desejavam 

os dirigentes, os quais, “[...] procuravam enquadrar grupos considerados 

potencialmente ‘perigosos de valores morais e familiares fracos’” (SCOTT, 2012, p. 

18). 

 É, então, desse contexto que desponta a figura feminina/mãe de família, com 

foco nas classes populares, com a responsabilidade de preparar o trabalhador ideal, 

formado em casa com hábitos e valores ideais para a rotina de trabalho. “Enfim, 

cabia à mulher manter a família ‘higienizada’, que se pretendia, afinal eram elas, as 

mães, as responsáveis pela formação de uma descendência saudável, cuidando e 

vigiando o comportamento e as escolhas de seus filhos e filhas” (SCOTT, 2012, p. 

18). 

Por conseguinte, o referido texto apresenta, de modo geral, complexas 

representações textual-discursivas da figura feminina inscritas no texto a partir de 

processos de retomada desse referente. Essas retomadas tanto construíram novas 

representações textual-discursivas da figura feminina no texto como serviram de 

estratégia linguística para a manutenção do objeto de discurso na progressão 

textual. Concernente aos processos que instauram representações textual-

discursivas da figura feminina, ressaltamos a do dever, que perspectiva as 

obrigações do referente com a família. As ligações das unidades textuais 

responsáveis pela (re)construção dessas representações se deram por relações de 

sentido diversificadas, quais sejam: oposição, justificativa, adversidade e conclusão.  

 

6.2 Síntese e interpretação das análises  

 

No decorrer das análises, observamos que os textos expressam diferentes 

grupos de representações textual-discursivas da figura feminina. Os textos MÃE, OS 

BONS COSTUMES, RABISCOS e Às mães de família: a minha irmã A. P. 

focalizam/perspectivam a mãe. Os textos A Mulher e CARTAS DA SERRA ancoram-
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se na descrição da figura feminina na perspectiva religiosa e na discussão dos 

valores que circundam o comportamento feminino. Além disso, os textos A MULHER 

E O VOTO e Retalhos... abordam a dimensão regional que complementa a 

descrição desse referente. Já os textos CARTAS DA SERRA VII e VERDADES 

perspectivam o objeto de discurso em análise a partir de pontos de vista que o 

descrevem em perspectivas antagônicas, conforme sintetizamos no Quadro 40 a 

seguir. 

 

Quadro 40 – Conjuntos de textos que expressam grupos semelhantes de representações 

textual-discursivas da figura feminina no jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Conjunto de textos cujo 
grupo de 

representações textual-
discursivas da figura 

feminina focaliza a mãe 

Conjunto de textos 
cujo grupo de 

representações 
textual-discursivas 
da figura feminina 

focaliza a 
religiosidade e os 

valores 

Conjunto de 
textos cujo 

grupo de 
representações 

textual-

discursivas da 
figura feminina 

focaliza a 

dimensão 
regional 

Conjunto de textos 
cujo grupo de 

representações textual-
discursivas da figura 

feminina focaliza 

perspectivas 
antagônicas da figura 

feminina 

 
(T1) MÃE 
(T9) OS BONS 

COSTUMES 
(T10) RABISCOS 
(T5) Às mães de família – 

À minha irmã A. P. 

 
(T4) A mulher 
(T3) CARTAS DA 

SERRA 

 
(T6) A MULHER 
E O VOTO 

(T8) Retalhos... 

 
(T7) CARTAS DA 
SERRA VII 

(T2) VERDADES 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Dos 10 textos examinados neste estudo, 4 se inserem no contexto cujas 

representações textual-discursivas perspectivam a figura feminina como mãe, 2 

focalizam a figura feminina segundo as perspectivas da religiosidade e dos valores; 

2 se concentram na dimensão regional e os últimos 2 focalizam perspectivas 

antagônicas dessa figura, conforme observamos nos percentuais expostos no 

Gráfico 3 a seguir.  
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Gráfico 3 – Percentual de textos por grupo de representações textual-discursivas da figura 

feminina que focalizam 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Os textos que perspectivam a mãe constituem o conjunto formado pelo maior 

número de textos, os quais (re)categorizam a figura feminina como mãe em 

diferentes perspectivas. A análise também permite identificar no conjunto de textos 

que perspectivam a figura feminina como mãe um número significativo de termos ou 

expressões que designam esse objeto de discurso positivamente nos textos, 

construindo uma cadeia referencial.  

Quanto à cadeira referencial que perspectiva a mãe, observamos que por 

meio das marcas e estratégias linguísticas utilizadas pelos produtores dos textos, 

bem como em função do seu projeto de dizer, as representações textual-discursivas 

são (re)construídas colocando em perspectiva a mãe como uma figura elevada ao 

mais alto grau, sublimada, referenciada com descrições e caracterizações que 

denotam muito amor na relação que estabelece com seus pares. Além disso, 

remontam às funções sociais já instauradas historicamente no que diz respeito à 

imagem da figura feminina de modo geral, inscritas, principalmente, no ambiente 

doméstico.  

Em relação aos processos de correferencição estabelecidos nos textos, os 

quais ensejam representações textual-discursivas da figura feminina, concentremo-

nos na cadeia referencial que visa perspectivar a mãe, conforme exposto a seguir. 

 

40% 

20% 

20% 

20% 

(T1) MÃE / (T9) OS BONS 
COSTUMES / (T10) RABISCOS 
/ (T5) Às mães de família - À 

minha irmã A. P. 

(T4) A Mulher / (T3) CARTAS 
DA SERRA 

(T6) A MULHER E O VOTO / 
(T8) Retalhos... 

(T7) CARTAS DA SERRA VII / 
(T2) VERDADES 



255 
 

 

T1L2 este monossylabo preciosissimo – MÃE! 
T1L5 este ente dilecto – MÂE! 

T1L6-8 vocabulo mais terno, meigo, encantador, sublime, tão 
pleno de [...], de afecto, elevado esthetico, docil, que 
produza no coração de um filho melhores [...] que o de 

MÃE. 
T1L9 “Mãe! Palavra inexplicavel  
T1L11 Palavra intraduzivel  

T1L12-13 este tesouro inesquecível,  
T1L22 de minha Mãe 
T5L1 minha irmã 

T5L7 mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas crianças 
T5L9 bôas mães 
T5L15 Querida irmã 

T5L21-22 bôas mães de familia,  
T5L22 nossa boa e santa mãe. 
T5L23 As mães  

T9L9 a mãe de família 
T10L9 A mulher 
T10L12 elemento essencial do lar 

T10L13 indispensáve a formação futura da família 

 

Há uma supervalorização das representações textual-discursivas da figura 

feminina como mãe, sempre representada com aspectos positivos, entretanto 

perspectivada em espaços de atuação restritos ao lar e à família. É um ser que 

assume posições sociais, mas em espaços já historicamente preestabelecidos, 

quais sejam, o ambiente da vida doméstica. Desempenha um papel relevante na 

formação da família do ponto de vista dos cuidados e da educação dos filhos. Trata-

se de representações que remontam a um contexto histórico já vivenciado e se 

materializam por meio de diferentes estratégias linguísticas em textos concretos , os 

quais circularam socialmente.  

Quanto à cadeira referencial que perspectiva a mãe, observamos que por 

meio das marcas e estratégias linguísticas utilizadas pelos autores dos textos, bem 

como em função do seu projeto de dizer, as representações textual-discursivas são 

construídas e reconstruídas e perspectivam a mãe como uma figura elevada ao 

mais alto grau, sublimada, referenciada com descrições que denotam muito amor 

na relação que estabelece com seus pares.  

 Conforme evidenciam as análises, um segundo conjunto de textos 

compreende um grupo de representações textual-discursivas da figura feminina cujo 

foco é a religiosidade e os valores, nos quais circundam a construção de certos 

papéis desse referente na sociedade ao longo da história.   
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 É a partir da progressão referencial que se desenvolve a cadeia referencial no 

texto, em processos de introdução, preservação, continuidade, identificação e 

retomada de referentes textuais.  

 Os textos analisados com foco na religiosidade e nos valores que permeiam 

as representações textual-discursivas da figura feminina instauram outras ancoradas 

em elementos que dizem respeito tanto à religiosidade quanto aos valores ditos 

apropriados para serem internalizados pela camada feminina da sociedade. Essas 

estratégias linguísticas instauraram representações textual-discursivas do objeto de 

discurso posto e foram responsáveis também pela manutenção de objeto na 

progressão do texto.  

 Apresentamos a seguir a cadeia referencial que perspectiva a figura feminina 

no contexto citado. 

 

T3L36 As moças  

T3L40 Uma certa mocinha   
T4L4 uma descendente da esposa de Adão 
T4L5 tão poeticamente decantado typo feminino. 
T4L6 a mulher, da mulher 

T4L15 - a mulher. 
T4L16 Verdadeira grinalda de flores intellectuais  
T4L16 joia de alto valor estimativo,  

T4L17 sexo que ironicamente se intitula de frágil 
T4L23-25 o bello e fino sexo feminino  
T4L30  mulher sempre virgem e mãe verdadeira 

T4L32 exiladas filhas de Eva   
T4L32-33 a mulher, a mulher, a mulher 

  

 A análise da cadeia referencial mostra que o processo de recategorização foi 

o procedimento mais produtivo na (re)construção de representações textual-

discursivas da figura feminina, considerando o acréscimo de informações. Por meio 

dessa estratégia, nos textos analisados, notamos diferentes formas de redesignação 

desse referente na unidade texto. Já as retomadas, tanto acrescentam informações 

sobre as representações textual-discursivas em análise como mantêm o tema na 

progressão textual.  

 Ademais, outra característica que deve ser considerada relevante quanto às 

representações textual-discursivas da figura feminina nos dados analisados nesta 

tese são os espaços geográficos nos quais esse referente é perspectivado. Entre 

os textos analisados, elegemos um conjunto que compreende um grupo de 
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representações textual-discursivas que coloca em evidência esses espaços nos 

quais se situa a figura feminina descrita. 

 A cadeia referencial que perspectiva a figura feminina nos textos mantém um 

contínuo homogêneo de significação pelas retomadas do referente. Conforme 

observado, esse referente não se limita apenas a retomar, mas suas retomadas 

modificam-no na progressão textual, instaurando representações textual-discursivas 

desse objeto de discurso segundo sua localização espacial, conforme constatamos 

na cadeia referencial a seguir.  

 

T6L1 a mulher  
T6L8 a mulher  
T6L10 a mulher  

T6L14-15 ás patricias norte rio grandenses 
T6L16 a mulher potyguar  
T6L18 a mulher  

T8L5-6 suas mulheres  
T8L15 da mulher brasileira 
T8L22 nossas patricias  

T8L26 a mulher brasileira  

 

 A geografia perspectivada no texto, ensejada pelo tema tratado, aponta para 

representações textual-discursivas da figura feminina segundo a sua localização 

espacial. Além disso, no que concerne aos postulados de Adam (2011), temos que 

todas as formas de anáforas e de cadeias de correferências visam perdurar o 

processo de continuação de construção de significados no texto, configurando uma 

isotopia do discurso que ocorre por retomadas e repetições.  

 Entre os textos analisados, outro conjunto perspectivou a figura feminina em 

dois universos diferentes, o negativo e o positivo, perspectivas antagônicas. Essas 

descrições se estruturam e estabelecem relações com domínios sociais distintos. O 

grupo de representações textual-discursivas da figura feminina (re)construído 

nesses textos estão ancorados nos papéis já predefinidos em uma dada época 

histórica para as pessoas dessa camada da sociedade. 

 De modo geral, as ligações anafóricas são responsáveis por duas estratégias 

linguísticas sobremaneira importantes na construção de sentidos do texto, quais 

sejam, a coesão e a progressão. Nesse contexto, ocorre a modificação progressiva 

do referente e não apenas a retomada deste (ADAM, 2011). De acordo com o 

exposto, ressaltamos as designações a seguir. 

 



258 
 

T2L5 das mulheres 

T2L7 Instrumentos de prazer 
T7L7 A mulher de nossa terra 
T7L9 As daqui da serra 

T7L16 A mãe do Dr. lamartine 
T7L16 a mais sublime que já vi 
T7L17 A mulher 

T7L17 a obra mais perfeita da Creação 
T7L22 o sexo imberbe 
T7L24 a mulher 

T7L24 um bichinho que fala como periquito 
T7L32 a mulher  

 

 Conforme exemplificado, todas as formas de anáforas visam também 

assegurar a progressão a partir de novas especificações e mobilizações das 

referências dos lexemas uti lizados. Nessa direção, as análises realizadas atestam 

que textos do jornal O PORVIR (1926-1929) (re)constroem representações textual-

discursivas diferentes da figura feminina, evidenciadas por meio, entre outras, da 

operação de textualização referenciação.  

Conforme a operação de textualização referenciação, analisamos como o 

referente, também entendido como objeto de discurso, foi nomeado no texto. Ainda 

por meio dessa operação de textualização, analisamos como o referente foi 

retomado na continuidade textual, impactando a construção de sentidos do texto.  

 Verificamos, ainda, que a (re)construção das representações textual-

discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929) ocorre 

com uma designação inicial, mais geral, que representa essa figura, e, que, ao longo 

do texto, essa estratégia linguística mais geral se desdobra em designações mais 

específicas, que (re)caracterizam, com novas especificações, a representação 

textual-discursiva inicial, conforme observamos no Quadro 41 a seguir. 
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Quadro 41 – Representações textual-discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR 

(1926-1929) 
 

Representações 
textual-

discursivas da 
figura feminina 

 
Perspectiva  

 
Texto 

 
Excertos  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Mãe 

Mãe na 

perspectiva 
romântica, 
idealizada 

(T1) MÃE  este monossylabo preciosissimo – MÃE! 

 este ente dilecto – MÂE! 
 vocabulo mais terno, meigo, encantador,  

sublime, tão pleno de [...], de afecto, 

elevado esthetico, docil, que produza no 
coração de um filho melhores [...] que o de 
MÃE. 

 “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração 
sente, mas que os lábios não podem 
traduzir. ” (Lopes Trovão). 

 Palavra intraduzivel porque a linguagem do 
coração não pode desenvolve-la.  

 este tesouro inesquecível, a quem no meu 

coração exigi um altar ornamentado de 
flores polychomas para diante do qual fazer 
a prece da saudade e da tristeza, 

(4) A Mulher  da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 

(5) Às mães de 

família - À 
minha irmã A. 
P. 

 

 mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 

crianças  
 bôas mães 
 nossa boa e santa mãe. 

(T7) CARTAS 
DA SERRA VII 
 

 a mais sublime que já vi  

(9) OS BONS 
COSTUMES 

 a mãe de família 

Mãe na 

perspectiva 
social 

(5) Às mães de 

família - À 
minha irmã A. 
P. 

 bôas mães de família 

 

 (9) OS BONS 

COSTUMES 

 a mãe de família 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura feminina 

(mulher em uma 
perspectiva 

ampla) 

Perspectiva 
negativa da 
mulher 

(2) VERDADES  instrumentos de prazer.  

(7) CARTAS 
DA SERRA VII 

 um bichinho que fala como periquito 

Mulher jovem (3) CARTAS 
DA SERRA 

 As moças 
 Uma certa mocinha 

Mulher 

idealizada, na 
perspectiva 
romântica, 

religiosa 

(4) A mulher  uma descendente da esposa de Adão 

 tão poeticamente decantado typo feminino 
 Verdadeira grinalda de flores intellectuais, 

joia de alto valor estimativo 

 sexo que ironicamente se intitula de frágil.  
 o bello e fino sexo feminino 
 da mulher sempre virgem e mãe verdadeira. 

 exiladas filhas de Eva 
 elemento essencial do lar 
 indispensavel á formação futura da familia  

(7) CARTAS 

DA SERRA VII 

 a obra mais perfeita da Creação 

 o sexo imberbe 

Mulher como 
sujeito social 

(T6) A 
MULHER E O 

 ás patricias norte rio grandenses  
 a mulher potyguar 
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VOTO 

(7) CARTAS 
DA SERRA VII 

 A mulher de nossa terra 
 As daqui da Serra 

(8) Retalhos...  nossas patrícias 

 a mulher brasileira 

 
Irmã 

Irmã na 
perspectiva 
romântica, 

familiar 

(5) Às mães de 
família - À 
minha irmã A. 

P. 

 Minha irmã 
 Querida irmã  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

  

 Por meio das estratégias linguísticas utilizadas pelos produtores dos 

textos, a figura feminina foi perspectivada em textos do jornal O PORVIR (1926-

1929) focalizando diferentes representações textual-discursivas, conforme 

observamos no Gráfico 4 a seguir.  

 

Gráfico 4 – Diferentes perspectivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Entre essas perspectivas, as da mãe abrangem um total de 34%, sendo o 

maior entre as da figura feminina nos textos analisados. Essa mãe foi descrita em 

representações textual-discursivas mais específicas, ao longo dos textos, que a 

caracterizaram sob óticas diferentes, a saber: a mãe em uma perspectiva 

romântica, idealizada, com traços e características prototípicas da figura 

materna, já inscritos cultural e socialmente para essa figura feminina, mas 

31% 

12% 

13% 
6% 

13% 

19% 

6% 

Mãe na perspectiva romântica, 
idealizada 

Mãe na perspectiva social 

Perspectiva negativa da mulher 

Mulher jovem 

Mulher idealizada, na 
perspectiva romântica, religiosa 

Mulher como sujeito social 

Irmã na perspectiva romântica, 
familiar 
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também em uma perspectiva social, como responsável pela formação da família e 

dos sujeitos integrantes da sociedade. A mãe é apresentada com uma 

responsabilidade social, entretanto, com espaços de atuação já preestabelecidos 

como o lar e a família.  

 A figura feminina, entendida neste estudo como a mulher, no sentido amplo, 

foi perspectivada com representações textual-discursivas mais complexas. Nessas 

representações textual-discursivas da figura feminina, constam algumas negativas, 

como também outras mais direcionadas para o viés romântico e religioso que 

envolve essa figura. Além disso, há até representações textual-discursivas da figura 

feminina como agente social, integrando-se à vida social e política do estado do Rio 

Grande do Norte por meio do voto, uma conquista pioneira das norte-rio-

grandenses. 

 A figura feminina foi representada nos textos analisados também como irmã. 

Uma representação mais vinculada ao grupo que perspectiva a figura feminina junto  

à vida familiar, em uma caracterização mais romântica.  

Além disso, é mister considerar os processos nos quais se desenvolveu o 

referente nos textos. O Quadro 42, a seguir, apresenta as predicações, 

concentrando-se na designação dos processos que corroboram a construção das 

representações textual-discursivas da figura feminina. 

 

Quadro 42 – Predicações na construção das representações textual-discursivas da figura feminina 

em textos do jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Referenciação / 
categorização 

(objeto de 
discurso) 

Textos   
Processo 

 
Número de 

ocorrências 

 
Predicações  

 
Conjunto de 

textos cujo grupo 
de representações 
textual-

discursivas da 
figura feminina 
focalizam a mãe 

 
(T1) MÃE 

 
 

(T5) Às 

mães de 
família. À 

minha irmã 

A. P. 
 
 

(T9) OS 
BONS 

COSTUMES 

 
 

(10) 

 
Ação  

 
19 

T1L6-8 – Ninguem conhece outro 
vocabulo mais terno, meigo, encantador, 

sublime, tão pleno de [...], de afecto, 
elevado esthetico, docil, que produza no 
coração de um filho melhores [...] que o 

de MÃE. 
 
T1L12-18 – Eu que, infelizmente, 

desgraçadamente, não tenho a ventura de 
possuir este tesouro inesquecível, a quem 
no meu coração exigi um altar 

ornamentado de flores polychomas para 
diante do qual fazer a prece da saudade e 
da tristeza, só me resta [...] me perante o 

seu retracto e cobri-lo com as lagrimas e 
os beijos de gratidão, da nostalgia e do 
amor, aqui nesta velha fazenda onde 
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RABISCOS 
 

 

estou actualmente e onde nasci, onde 
recebi as primeiras caricias, e os 

primeiros beijos como a flor que 
desabrocha e pela vez primeira recebe 
em suas petalas o orvalho de uma aurora 

de maio! 
 
T5L7-9 – Hoje, eis-te casada e mãe de 

cinco filhinhos, de cinco lindas crianças, a 
quem adoras, a quem consagras a tua 
vida, que te obrigaram substituir a tua 

propensão para o egoismo pela 
abnegação e sacrificio de que são 
modelos as bôas mães. 

 
T5L19-20 – Educa bem os teus filhos, 
innocula-lhes na alma, desde os mais 

verdes annos, os sãos principios da moral 
e da virtude e não meças sacrificios 
quando se tratar da sua instrução. 

 
T5L21-22 – Procura fazer dos homens 
cidadãos uteis à patria e preparar as 

mulheres para bôas mães de familia, 
transmitindo-lhes as virtudes que 
herdaste de nossa boa e santa mãe.  

 
T5L23-26 – Mais de uma vez tenho-te 
exposto este meu modo de pensar: - As 

mães que educam bem os filhos prestam 
à pátria e a humanidade um serviço de 
maior alcanse do que o legislados 

promulgando leis, cuja aplicação é em 
muitos casos de um resultado nullo pela 
falta de instrução e preparo do povo.  

 

T9L9-11 – Effectivamente é o lar 

doméstico o centro mais adequado para 
iniciar as crenças nos salutares princ ípios 
do bom proceder, e é a mãe de família 

quem mais facil e proficuamente póde 
desempenhar essa missão social. 
 

T9L12-15 – Com as caricias e beijos 
maternos, ella deve innocular nos 
corações de seus filhos as noções de 

todos os deveres, considerando como o 
principal o de reconhecer e amar a Deus! 
o conhecimento de todo o respeito e 

gratidão que devem a seus paes e 
mestres! o alcance de todas as 
obrigações e direitos, que mais tarde 

terão como membros da sociedade.  

 

T10L6-8 – Acho, porem, não serem 
inuteis as minhas objeções, porquanto, és 
muito intelligente e facilmente tomarás 

medidas decisivas sobre o 
desenvolvimento intellectual do teu 
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espirito de jovem.  
 

T10L9-11 – A mulher, não só deve 
ampliar os moldes da sua intelligencia, 
mas, educar o espirito para a formação 

futura dos que lhe são caros. Além de 
tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe, 
o absoluto incargo da instrução como um 

dos seus maximos problemas a resolver. 
 
T10L12-15 – Portanto, é necessario que a 

mulher e o [...] elemento essencial do lar, 
ou melhor, indispensavel á formação 
futura da familia costume-se a praticar o 

bem e a defender a paz da familia 
brasileira, que assim fará um grande 
beneficio á Patria, assim como á sua 

propria vida e ao seu proprio lar.  

 
 

Estado  

 

 
 
2 

T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira 
disseste-me:  
- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois 

nada faço em benefício dos outros! 
 
T5L5 – Eras então muito jovem ainda e 

eu acusava-te de seres um pouco egoista. 
 

Mudança 
de estado  

  

 

Conjunto de 
textos cujo grupo 
de representações 

textual-
discursivas da 
figura feminina 

focalizam a 
religiosidade e os 

valores 

 

(3) CARTAS 
DA SERRA 

 

 
(4) A Mulher 

 

Ação 

 

5 

T3L36-39 – No meu tempo as coisas 

eram diferentes. As moças primavam 
pelo recato do seu corpo. Hoje prima-se 
pela exhibição dos seus contornos. 

Braços despidos, decotes exagerados e 
vestidos curtos de fazer medo a gente. Eu 
não fui acostumado a ver certas coisas, e 

por isso tive medo.  
 
T3L40-41 – Uma certa mocinha falou 

comigo toda gentil, toda graciosa, e eu 
pude notar que ella estava muito corada e 
aparentemente era linda. 

 
T4L3-5 – Quanto a mim penso que não 
trahlria à vontade se ousasse asserir que 

ninguem, a não ser uma descendente da 
esposa de Adão, poderia dizer algo de 
bem ou de mal ao tão poeticamente 

decantado typo feminino.  
 
T4L5-8 – Porque com o seu estylo 

deliciosos e macio,com seus meneios 
ternos e affectivos, somente a mulher 
falando da mulher, poderia sondar-lhe a 

temperatura branda do seu coração, a 
doce charisma de sua alma, os 
transbordamentos do seu lyrial 

sentimentalismo.  

Estado   

Mudança 
de estado  
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Conjunto de 

textos cujo grupo 
de representações 
textual-

discursivas da 
figura feminina 
focalizam a 

dimensão regional 

 
(6) A 

MULHER E 
O VOTO 

 

 
(8) 

Retalhos... 

 
Ação 

 
10 

T6L1-3 – De há muito que a mulher de 
todos os paizes vem pleiteando a sua 

emancipação politica, a ultima etapa que 
lhe resta vencer para igualar-se ao 
homem em todos os aspectos da vida. 

 
T6L7-9 – Portanto para melhor harmonia 
geral deviam seguir parallelamente a 

estrada da vida, sem certos abusos de 
direito, pois, o homem é e será sempre O 
HOMEM, e a mulher não deixará nunca 

de ser o que é... 
 
T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel 

é que a mulher antes de conquistar um 
lugar na vida publica, lugar este que bem 
o merece, deveria primeiramente 

receber uma completa educação da vida 
civil, no catecismo do direito para 
cooperar harmoniosamente em beneficio 

da collectividade, sem nunca abusar da 
confiança que lhe for depositada.  
 

T6L18-20 – Agora que a mulher em nosso 
estado está independente 
constitucionalmente, completamente livre, 

deve aproveitar-se destes direitos  para 
introduzir-se na vida publica e 
demonstrar com actos dignos aos seus 

adversários que não é o que muitos 
apregoam... 
 

T8L4-6 – Enquanto lá na capital os 
solidarios do voto se reunem para tractar 
do caso,  aqui no alto sertão os pobres 

matutos se aterrorizam de mêdo em 
pensar que mais tarde as suas mulheres 
irão tambem votar. 

 
T8L25-26 – Tudo isso foi a 
despreoccupação dos nossos governos 

sobre o caso em apreço. De hora em 
deante a mulher brasileira liberta-se há 
de tão desastrosas esparrellas. 

Estado   

Mudança 

de estado  

1 T6L14-17 – A primeira victoria feminina 

em nosso continente coube ás patricias 
norte rio grandenses, que acabam de 
alcansar o direito do voto, portanto de 

cidadania independente! Por este motivo 
está de parabens a mulher potyguar, bem 
como os legisladores que instituiram o 

voto.  

 
Conjunto de 

textos cujo grupo 

de representações 
textual-

discursivas da 

figura feminina 

 
(2) 

VERDADES 

 
 

(7) CARTAS 

DA SERRA 

 
Ação 

 
4 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae 
entrar na política!!! Meter-se, portanto, 
nesta camisa de onze varas! Santo Deus! 

  
T7L22-23 – Pois é o caso.  No dia em que 
o sexo imberbe começar a mexer na 

politica, o bonde começa a dar para traz.  
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focalizam 
perspectivas 

antagônicas da 
figura feminina 

VII  
T7L24-25 – Imagina que a mulher é um 

bichinho que fala como periquito. Dizem 
até que uma só, quando é muito calada, 
fala mais do que dez homens tagarelas. 

 
T7L31-32 – Afirma-se que, a mulher 
quando nasce, bebe logo dois litros de 

uma água de chocalho. E sendo assim, 
poderá ella guardar algum segredo? É 
impossivel.  

 

Estado 

 

6 

T2L5-7 – Em se tratando das mulheres, 

os homens, em geral, na sua vaidade 
estulta, julgam-se no direito de 
considera-las sob um aspecto inferior, 

rebaixando-as do seu nobilitante papel, 
exclusivamente às funções mesquinhas 
de instrumentos de prazer.  

 
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá 
não irão. Coitadinhas, todas sabem ler, 

porem do A para traz. 
T7L16 – A mãe do dr. Lamartine foi a 
mais sublime que já vi, mas talvez não dê 

nem bolla.  
 
T7L17-18 – A mulher é a obra mais 

perfeita da Creação, porem outros 
misteres já lhe foram reservados. São as 
preocupações do lar.  

 
T7L24-25 – Imagina que a mulher é um 
bichinho que fala como periquito. Dizem 

até que uma só, quando é muito calada, 
fala mais do que dez homens tagarelas.  

Mudança 
de estado  

  

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 
 Observamos que os processos a foram instaurados a partir de unidades 

verbais cujos sentidos perspectivam a figura feminina realizando as ações, sofrendo 

as ações realizadas e em processos também que dizem respeito a mudança de 

estado. O desenvolvimento desses processos é influenciado pelas temáticas 

tratadas nos tetos, pelas formas como a figura feminina foi perspectivada em cada 

texto, conforme verificamos nos dados expostos no Gráfico 5 a seguir.  
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Gráfico 5 – Processos por grupo de representações textual-discursivas da figura feminina que 

focalizam 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

  

O Gráfico 5 aponta os textos que focalizam a mãe como os em que 

ocorreram mais processos de ação, seguidos pelos textos que perspectivam a figura 

feminina a partir da sua regionalidade.  

Nos processos de predicação realizados nos 10 textos do jornal O PORVIR 

(1926-1929), pelo ato de predicar, os produtores dos textos associaram atributos ao 

objeto de discurso categorizado, conforme já vimos anteriormente, como mãe, 

mulher, moça e irmã, inscrevendo essa associação na linha do tempo. 

Identificamos nos textos essas associações operacionalizadas por meio da unidade 

verbal ser, perfazendo os tempos atuais (1926-1929), anteriores e posteriores, 

respectivamente.  

Para exemplificar essas associações, organizamos e expusemos no Quadro 

43 a seguir, os respectivos excertos textuais que exemplificam as construções 

linguísticas. 

 

 

 

 

 

Focalizam 
a mãe 

focalizam 
a 

religiosida

de e os 
valores 

focalizam 
a 

dimensão 

regional 

focalizam 
perspectiv

as 

antagônica
s da f igura 
feminina 

Ação 19 5 10 4 

Estado 2 0 0 6 

Mudança de estado 0 0 1 0 
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Quadro 43 – Associação de atributos ao objeto de discurso por meio do verbo ser  

 

Referenciação (categorizações) Excertos  

 
Associação de atributos à categorização mãe 
 

A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já 
vi, mas talvez não dê nem bolla.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Associação de atributos à categorização 

mulher 
 

A primeira victoria feminina em nosso continente 

coube ás patricias norte rio grandenses, que 
acabam de alcansar o direito do voto, portanto de 
cidadania independente! Por este motivo está de 

parabens a mulher potyguar, bem como os 
legisladores que instituiram o voto. 
 

Agora que a mulher em nosso estado está  
independente constitucionalmente, 
completamente livre , deve aproveitar-se destes 

direitos para introduzir-se na vida publica e 
demonstrar com actos dignos aos seus adversários  
que não é o que muitos apregoam... 

 
A mulher é a obra mais perfeita da Creação, 
porem outros misteres já lhe foram reservados.  

São as preocupações do lar.  
 
Imagina que a mulher é um bichinho que fala 

como periquito. Dizem até que uma só, quando é 
muito calada, fala mais do que dez homens 
tagarelas.  

 

 
 
Associação de atributos à categorização moça 

 

A sua belleza era artificial. O carminho fôra o 

responsavel pelo roseo atractivo de suas faces. E 
sabes uma coisa? Acho que ella effectivamente 
tinha razão. O hoteleiro para vender melhor os  

seus petiscos, emprega abundantemente o 
“COLORAU” Ribeiro... 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Associação de atributos à categorização irmã 

 

E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 
                  - Eu, minha irmã, sou um ente inutil, 

pois nada faço em benefício dos outros ! 
 
Eras então muito jovem ainda  e eu acusava-te 

de seres um pouco egoista.  
 
E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de 

inútil? 
- Não,  repliquéi; a tua vida agora é 
preciosíssima. Porém, querida irmã, a tua 

obra não está completa; de ti depende que 
Ella se torne util ou inutil e até nociva,  
conforme legares à sociedade membros 

dignos ou indignos della.  
A tua tarefa è de uma importancia incalculavel 
e, se for bem desempenhada, os seus beneficos e 

feitos não ficarão limitados no estreito circulo do 
teu lar.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Os processos de tornar-se ocorreram no contexto da mudança da situação 

eleitoral da figura feminina no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil. Nesse 
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cenário, essas predicações designam a seguinte sequência de mudança de estado 

da figura feminina, qual seja, tornou-se oficialmente eleitora, introduzida na vida 

pública, passa a votar e a libertar-se de longas amarras circunscritas 

historicamente. O Gráfico 6 a seguir evidencia em percentuais o exposto.  

 

Gráfico 6 – Percentuais de associação de atributos à figura feminina por meio do verbo ser 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Verificamos que a figura feminina categorizada como mãe recebeu o maior 

número de atributos, ensejando um maior número de representações textual-

discursivas nos textos. Ainda no contexto da operação de textualização predicação, 

observamos a figura feminina preenchendo diferentes papéis semânticos, a saber: 

agente, paciente e experienciador, conforme observamos no Quadro 44 a seguir. 

 

Quadro 44 – Papéis semânticos preenchidos pela figura feminina em textos do jornal O PORVIR 
(1926-1929) 

 

 
 

Predicações  

Papéis semânticos 
da figura feminina 
em textos do jornal 

O PORVIR (1926-
1929) 

 
 

Excertos  

produza Agente  Ninguem conhece outro vocabulo mais terno, meigo,  
encantador, sublime, tão pleno de [...], de afecto, elevado 

esthetico, docil, que produza no coração de um filho 
melhores [...] que o de MÃE. 
 

exigi Agente Eu que, infelizmente, desgraçadamente, não tenho a 

9% 

46% 

9% 

36% 

Associação de atributos à 
categorização mãe 

Associação de atributos à 
categorização mulher 

Associação de atributos à 
categorização moça 

Associação de atributos à 
categorização irmã 
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ventura de possuir este tesouro inesquecível, a quem no 
meu coração exigi um altar ornamentado de flores 

polychomas para diante do qual fazer a prece da saudade e 
da tristeza,  só me resta [...] me perante o seu retracto e 
cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da 

nostalgia e do amor, aqui nesta velha fazenda onde estou 
actualmente e onde nasci, onde recebi as primeiras caricias, 
e os primeiros beijos como a flor que desabrocha e pela vez 

primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma aurora 
de maio!... 
 

Primavam 

 

Agente  No meu tempo as coisas eram diferentes. As moças 

primavam pelo recato do seu corpo. Hoje prima-se pela 
exhibição dos seus contornos. Braços despidos, decotes 
exagerados e vestidos curtos de fazer medo a gente. Eu 

não fui acostumado a ver certas coisas, e por isso tive 
medo.  
 

falou Agente  Uma certa mocinha falou comigo toda gentil, toda graciosa,  

e eu pude notar que ella estava muito corada e 
aparentemente era linda. 
 

poderia dizer Paciente  Quanto a mim penso que não trahlria à vontade se ousasse 

asserir que ninguem, a não ser uma descendente da esposa 
de Adão, poderia dizer algo de bem ou de mal ao tão 
poeticamente decantado typo feminino.  

 

poderia sondar Paciente  Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus 
meneios ternos e affectivos, somente a mulher falando da 
mulher, poderia sondar-lhe a temperatura branda do seu 

coração, a doce charisma de sua alma, os  
transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo.  
 

Sou Paciente E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 

- Eu, minha irmã, sou  um ente inutil, pois  nada faço em 
benefício dos outros ! 
 

Eras  Paciente  Eras então muito jovem ainda e eu acusava-te de seres um 

pouco egoista.  
 

Adoras, consagras Agente  Hoje, eis -te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas 
crianças, a quem adoras, a quem consagras a tua vida,  

que te obrigaram substituir a tua propensão para o egoismo 
pela abnegação e sacrificio de que são modelos as bôas 
mães. 

 

Educa, inocula Agente  Educa bem os teus filhos, innocula-lhes na alma, desde os 
mais verdes annos, os sãos principios da moral e da virtude 
e não meças sacrificios quando se tratar da sua instrução.  

 

Procura fazer, 
prepara, 

transmitindo 

Agente Procura fazer dos homens cidadãos uteis à patria e 
preparar as mulheres para bôas mães de familia,  
transmitindo-lhes as virtudes que herdaste de nossa boa e 

santa mãe.  
 

Educam  Agente Mais de uma vez tenho-te exposto este meu modo de 
pensar: - As mães que educam bem os filhos prestam à 

pátria e a humanidade um serviço de maior alcanse do que 
o legislados promulgando leis, cuja aplicação é em muitos  
casos de um resultado nullo pela falta de instrução e 
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preparo do povo.  
 

vem pleiteando Agente  De há muito que a mulher de todos os paizes vem 

pleiteando a sua emancipação politica, a ultima etapa que 
lhe resta vencer para igualar-se ao homem em todos os 
aspectos da vida.  

 

deviam seguir Experienciador  Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir 
parallelamente a estrada da vida, sem certos abusos de 
direito, pois, o homem é e será sempre O HOMEM, e a 

mulher não deixará nunca de ser o que é... 
 

deveria 
primeiramente 

receber 

Experienciador Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes de 
conquistar um lugar na vida publica, lugar este que bem o 

merece, deveria primeiramente receber uma completa 
educação da vida civil, no catecismo do direito para 
cooperar harmoniosamente em beneficio da collectividade,  

sem nunca abusar da confiança que lhe for depositada.  
 

acabam de 
alcançar 

Paciente  A primeira victoria feminina em nosso continente coube ás 
patricias norte rio grandenses, que acabam de alcansar o 

direito do voto, portanto de cidadania independente! Por 
este motivo está de parabens a mulher potyguar, bem como 
os legisladores que instituiram o voto.  

 

deve aproveitar, 
introduzir, 

demonstrar 

Experienciador  
Agente  

Agora que a mulher em nosso estado está independente 
constitucionalmente, completamente livre, deve aproveitar-
se destes direitos para introduzir-se na vida publica e 

demonstrar com actos dignos aos seus adversários que 
não é o que muitos apregoam... 
 

vae entrar Experienciador  A mulher de nossa terra vae entrar na politica!!!Meter-se,  

portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus! 
 

sabem ler Paciente  As daqui da Serra penso que lá não irão. Coitadinhas, todas 
sabem ler, porem do A para traz.  

 

Foi  Paciente  A mãe do dr. Lamartine foi  a mais sublime que já vi, mas 
talvez não dê nem bolla.  
 

É  Paciente  A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros  

misteres já lhe foram reservados. São as preocupações do 
lar.  
 

começar a mexer Agente  Pois é o caso. No dia em que o sexo imberbe começar a 

mexer na politica, o bonde começa a dar para traz. 
 

É, fala Paciente 
Agente  

Imagina que a mulher é um bichinho que fala como 
periquito. Dizem até que uma só, quando é muito calada,  

fala mais do que dez homens tagarelas.  
 

Bebe  Agente  Afirma-se que, a mulher quando nasce, bebe logo dois litros  
de uma água de chocalho. E sendo assim, poderá ella 

guardar algum segredo? É impossivel.  
 

Irão votar  Agente  Enquanto lá na capital os solidarios do voto se reunem para 
tractar do caso, aqui no alto sertão os pobres matutos se 

aterrorizam de mêdo em pensar que mais tarde as suas 
mulheres irão tambem votar. 
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Libertar-se-á  Experienciador  Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos 
sobre o caso em apreço. De hora em deante a mulher 

brasileira liberta-se há de tão desastrosas esparrellas. 
 

pode 
desempenhar 

Agente  Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado 
para iniciar as crenças nos salutares princípios do bom 

proceder, e é a mãe de família quem mais facil e 
proficuamente póde desempenhar essa missão social. 
 

deve inocular Agente  Com as caricias e beijos maternos, ella deve innocular nos 

corações de seus filhos as noções de todos os deveres, 
considerando como o principal o de reconhecer e amar a 
Deus! o conhecimento de todo o respeito e gratidão que 

devem a seus paes e mestres ! o alcance de todas as 
obrigações e direitos, que mais tarde terão como membros 
da sociedade.  

 

És  Paciente  Acho, porem, não serem inuteis as minhas objeções, 
porquanto, és muito intelligente e facilmente tomarás 
medidas decisivas sobre o desenvolvimento intellectual do 

teu espirito de jovem.  
 

Deve ampliar, 
educar  

Experienciador  A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua 
intelligencia, mas, educar o espirito para a formação futura 

dos que lhe são caros. Além de tudo o nosso Brasil de hoje,  
exije, impõe, o absoluto incargo da instrução como um dos 
seus maximos problemas a resolver. 

 

Acostume, 
praticar,defender, 

fará   

Experienciador 
Agente  

Portanto, é necessario que a mulher e o [...] elemento 
essencial do lar, ou melhor, indispensavel á formação futura 
da familia costume-se a praticar o bem e a defender a paz 

da familia brasileira, que assim fará um grande beneficio á 
Patria, assim como á sua propria vida e ao seu proprio lar.  
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

Diante do exposto, observamos que a figura feminina, nas várias 

representações textual-discursivas identificadas nos dados analisados, transitou 

preenchendo diferentes papéis semânticos. Os papéis semânticos preenchidos pela 

figura feminina nos textos analisados variaram em detrimento do tipo de 

representação textual-discursiva que se construía e reconstruía ao longo dos textos, 

bem como variaram em função dos temas tratados nos textos e do projeto de dizer 

do enunciado. O Gráfico 7 a seguir apresenta os papéis semânticos preenchidos 

pela figura feminina nos textos.  
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Gráfico 7 – Papéis semânticos preenchidos pela figura feminina nos textos analisados  
 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

  

 O Gráfico 7 apresenta, no quadro geral das representações textual-

discursivas da figura feminina, essa figura feminina em sua maioria como agente das 

ações praticadas.  

Adam (2011) ainda discorre sobre cinco operações de ligação de base, as 

quais asseguram o agrupamento das proposições-enunciados. Entre essas 

operações estão as conexões (conectores, organizadores e marcadores). Os 

conectores espelham também a orientação argumentativa do enunciado em função 

de um querer dizer do enunciador (autor do texto).  

 Essa classe de expressões linguísticas estabelecem relações de sentido que 

operam diretamente na (re)construção de representações textual-discursivas da 

figura feminina, principalmente pelas relações de sentido que estabelecem na 

construção de sentidos do texto. Além disso, quanto às relações de conexão nos 

textos analisados, destacamos as que operaram na construção de representações 

textual-discursivas da figura feminina. Estas desencadearam as relações de 

conexão das unidades textuais expressas no Quadro 45 a seguir. 

 

 

 

50% 

29% 

21% 

Agente 

Paciente 

Experienciador 
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Quadro 45 – Relações de conexão estabelecidas pelos conectores na construção de representações 

textual-discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR (1926-1929) 
 

Operadores 
de conexão 

Textos nos quais operaram 
Representações textual-

discursivas da figura 
feminina 

 
 

Relação de conexão expressa nos textos 

 
 

mas, porque 

 
 

(1) MÃE 

T1L9-10 – “Mãe! Palavra inexplicavel que o coração 
sente, mas que os lábios não podem traduzir.” (Lopes 

Trovão).  
T1L11 – Palavra intraduzivel porque a linguagem do 
coração não pode desenvolve-la. 

 

 
 

 

pois, porém 

 

 
 

(5) Às mães de família – À 

minha irmã A. P 

T5L3-4 – E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 

- Eu, minha irmã, sou um ente inutil, pois nada faço 
em benefício dos outros! 
T5L13-16 – E agora, minha irmã, ainda poderão 

chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é 
precios íssima. 

 Porém, querida irmã, a tua obra não está 
completa; de ti depende que Ella se torne util ou 
inutil e até nociva, conforme legares à sociedade 

membros 

 
 
 

 
 
 

 
 
portanto, pois, 

mas  

 
 
 

 
 
 

 
 

(6) A MULHER E O VOTO 

T6L7-9 – Portanto  para melhor harmonia geral 
deviam seguir parallelamente a estrada da vida , 
sem certos abusos de direito, pois, o homem é e será 

sempre O HOMEM, e a mulher não deixará nunca de 
ser o que é... 
T6L10-13 – Mas o que achamos plausivel é que a 

mulher antes de conquistar um lugar na vida publica, 
lugar este que bem o merece, deveria primeiramente 
receber uma completa educação da vida civil, no 

catecismo do direito para cooperar harmoniosamente 
em beneficio da collectividade, sem nunca abusar da 
confiança que lhe for depositada.  

T6L14-17 – A primeira victoria feminina em nosso 
continente coube ás patricias norte rio grandenses, que 
acabam de alcansar o direito do voto, portanto de 

cidadania independente ! Por este motivo está de 
parabens a mulher potyguar, bem como os legisladores 
que instituiram o voto. 

 

 
 
 

 
portanto, 

porém, mas, 

entretanto 

 

 
 
 

 
(7) CARTAS DA SERRA VII 

T7L7-8 – A mulher de nossa terra vae entrar na 

politica!!!Meter-se, portanto, nesta camisa de onze 
varas! Santo Deus!  
T7L9-10 – As daqui da Serra penso que lá não irão. 

Coitadinhas, todas sabem ler, porem do A para traz. 
T7L16 – A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que 
já vi, mas talvez não dê nem bolla . 

T7L17-18 – A mulher é a obra mais perfeita da 
Creação, porem outros misteres já lhe foram 
reservados. São as preocupações do lar. 

T7L29-30 – Conheço milhares dellas, entretanto, 
possuidoras de todos os predicados invejaveis, 
menos a conveniencia. 

 

 
e 

 

 
(9) OS BONS COSTUMES 

T9L9-11 – Effectivamente é o lar doméstico o centro 

mais adequado para iniciar as crenças nos salutares 
princ ípios do bom proceder, e é a mãe de família 
quem mais facil e proficuamente póde 

desempenhar essa missão social. 

  T10L6-8 – Acho, porem, não serem inuteis as minhas 
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porém, 

porquanto, 

mas, portanto 

 
 

 
 
 

 
(10) RABISCOS 

objeções, porquanto, és muito intelligente e 
facilmente tomarás medidas decisivas sobre o 

desenvolvimento intellectual do teu espirito de 
jovem. 
T10L9-11 – A mulher, não só deve ampliar os moldes 

da sua intelligencia, mas, educar o espirito para a 
formação futura dos que lhe são caros. Além de tudo o 
nosso Brasil de hoje, exije, impõe, o absoluto incargo 

da instrução como um dos seus maximos problemas a 
resolver.  
T10L12-15 – Portanto, é necessario que a mulher e 

o [...] elemento essencial do lar, ou melhor, 
indispensavel á formação futura da familia costume-se 
a praticar o bem e a defender a paz da familia 

brasileira, que assim fará um grande beneficio á Patria, 
assim como á sua propria vida e ao seu proprio lar.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 

 

 Observamos, a partir das evidências dos dados, que as relações de 

adversidade operaram mais frequentemente na construção de representações 

textual-discursivas da figura feminina nos textos analisados. Nesse sentido, foi mais 

recorrente a introdução de um conector adversativo na construção dessas 

representações do que de outras relações, como explicação, conclusão e adição, 

também presentes. A seguir, o Gráfico 8 apresenta a recorrência dos operadores de 

conexão na construção de representações textual-discursivas da figura feminina nos 

textos analisados.  

 

Gráfico 8 – Recorrência dos operadores de conexão na construção de representações textual -
discursivas da figura feminina 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do jornal O PORVIR (1926-1929) 
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Conforme dados expostos no Gráfico 8, observamos que as relações de 

conexão das unidades textuais desencadearam representações textual-discursivas 

da figura feminina em 6 dos 10 textos analisados.  

Em síntese, identificamos representações textual-discursivas como mãe, 

perfazendo o ambiente da vida familiar, evidenciando duas perspectivas distintas, 

quais sejam: a mãe em uma perspectiva romântica, idealizada, mais próxima das 

representações prototípicas da mãe já instauradas socialmente; além disso, em uma 

perspectiva que a coloca como um agente social, responsável pela formação da 

família, não só com os requisitos já atrelados à figura materna, como carinho, amor 

e demais cuidados, mas como alguém que prepara sujeitos para constituir a 

sociedade, desse modo, responsável pela formação de uma sociedade, conforme a 

instrução que ofereça aos indivíduos por quem é responsável. 

 A figura feminina representada como a mulher de modo geral não foge, de 

uma perspectiva romântica de figura feminina, idealizada, inserida no âmbito 

religioso. Mas, se apresenta, também, de outras formas, a saber: ressaltando 

atributos negativos. Ou relacionada à faixa etária, e, principalmente, nos processos 

de mudança de estado, quando se torna eleitora, conquistando o direito ao voto. 

Essa última perspectiva conjectura uma representação textual-discursiva da figura 

feminina apropriando-se da sua cidadania, integrando a vida pública. 

 Trata-se de representações textual-discursivas complexas, instauradas a 

partir de estratégias linguísticas diferentes. A (re)construção dessas representações 

discursivas estão diretamente relacionadas com a construção de sentidos do texto, 

bem como com os processos de introdução e permanência dos participantes, em 

sentido amplo, com a atuação desses participantes em ações, definindo seus 

estados e suas mudanças de estado, como agente, paciente ou experienciador. 

Trata-se, portanto, das modificações progressivas de um referente que não se 

limitam a retomar, mas a ampliar as (re)categorizações e instaurar representações 

textual-discursivas nos textos.  

 
6.3 Síntese e reflexão da seção 

 
 Esta seção se constitui uma parte fundamental da pesquisa realizada. Diz 

respeito as verificações do que foi perspectivado teórica e metodologicamente no 
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estudo. Nessa direção, analisamos uma coletânea de 10 textos selecionados no 

jornal O PORVIR (1926-1929), cujo tema tratado perspectivou a figura feminina. 

 Ao longo das análises, observamos que as perspectivas da figura feminina 

evidenciadas se conectam em textos, constituindo certos conjuntos de textos cujo 

grupo de representações textual-discursiva da figura feminina tem continuidade.  

 Os textos MÃE, OS BONS COSTUMES, RABISCOS e Às mães de família: a 

minha irmã A. P. focalizam/perspectivam a mãe. Os textos A Mulher e CARTAS DA 

SERRA ancoram a descrição da figura feminina na perspectiva religiosa e na 

discussão dos valores que circundam o comportamento feminino. Além disso, os 

textos A MULHER E O VOTO e Retalhos... abordam, para descrever a figura 

feminina, a dimensão regional que complementa a descrição desse referente. Já os 

textos CARTAS DA SERRA VII e VERDADES perspectivam a figura feminina a partir 

de pontos de vista que a descrevem em perspectivas antagônicas. 

 A representação textual-discursiva da figura feminina como ser doméstico, 

responsável pela criação dos filhos e pela harmonia e êxito do grupo familiar é 

evidenciada logo nas perspectivas da figura feminina no primeiro texto analisado, o 

texto MÃE.  

 Essa perspectiva tem continuidade nos textos OS BONS COSTUMES, 

RABISCOS e Às mães de família: a minha irmã A. P. nesses textos as 

representações textual-discursivas da figura feminina exaltam a capacidade 

produtiva da figura feminina, sem fugir do compromisso de ser mãe de família, as 

quais exaltam ainda o papel doméstico dessa figura.  

 As perspectivas religiosa e dos valores que perpassam as representações 

textual-discursivas da figura feminina se conectam nos textos A Mulher e CARTAS 

DA SERRA. Exaltando modelos femininos pré-construídos socialmente.  

 Além disso, a geografia perspectivada pelas representações textual-

discursivas da figura feminina começa e tem continuidade nos textos A MULHER E 

O VOTO e Retalhos.... esses textos, ao mesmo tempo que perspectivam a figura 

feminina definem os espaços nos quais esse objeto de discurso se desenvolveu.  

 As visões antagônicas da figura feminina perspectivadas pelos textos 

analisados se concentram nos textos CARTAS DA SERRA VII e VERDADES. Neles, 

a figura feminina é exaltada em papéis que a descrevem de forma positiva, mas 

também com atributos que a definem com aspectos negativos inerentes aos 

modelos já pré-estabelecidos dessa figura na história.  
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 Importa ressaltar, nesse contexto, que as evidências constatadas emergiram 

da análise dos textos completos, examinados individualmente. Desse processo, foi 

possível identificar as representações textual-discursivas da figura feminina de cada 

um dos textos que constituem a coletânea analisada, uma vez que essas 

representações se constituem a partir de uma complexa atividade de interpretação 

textual.  

 Nessa direção, observamos que determinadas representações textual-

discursivas da figura feminina perpassaram diferentes textos, nos quais se 

complementaram e se ampliaram. Entretanto, outros textos trouxeram 

representações textual-discursivas novas, as quais já se conectaram com outros 

textos, em função também da temática abordada.  

 As representações textual-discursivas estão diretamente relacionadas com os 

processos de construção de sentidos dos textos. Em cada texto analisado, 

(re)constroem certas imagens do referente discursivo.  

 As análises realizadas permitiram constatar também a hipótese gerada nesta 

pesquisa. Trata-se de que todo texto (re)constrói representações textual-discursivas, 

pelo menos em três instâncias, quais sejam: do enunciador, do coenunciador e dos 

temas tratados, e que não se trata de relações diretas e simples. Além disso, essas 

representações textual-discursivas são (re)construídas no texto, pelo interpretante, a 

partir dos enunciados, por conseguinte, das esquematizações, textualizados por 

intermédio de estratégias linguísticas diferentes, em função de um projeto de dizer 

do enunciador na construção de sentidos do texto, incluindo as modificações 

progressivas de um referente que não apenas retomam mas também instauram 

(re)categorizações desse objeto de discurso na continuidade textual.  

 Nesse processo, ressaltamos a relevância da análise dos textos completos, 

bem como a observância da construção de representações textual-discursivas na 

continuidade textual, como um processo diretamente vinculado a construção de 

sentidos dos textos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todo texto tem uma existência inseparável de outros textos que t rabalham 

sua bela, mas ilusória unidade [..] (ADAM, 2011, p. 348-349).  

 

Este estudo está ancorado na noção de representação textual-discursiva. 

Nesta tese, examinamos as representações textual-discursivas da figura feminina, 

tendo por fonte documental o jornal O PORVIR (1926-1929). Esse periódico foi 

criado na cidade de Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte, no ano de 

1926, décadas iniciais do século XX. 

 Ao final deste estudo, a constatação a que chegamos é a de que os textos do 

jornal em estudo constroem, com maior ou menor intensidade, uma ou várias 

representações textual-discursivas. Essas representações textual-discursivas 

surgem na continuidade textual. Ademais, não se trata de construções 

desenvolvidas de forma linear no texto.  

 Nesse contexto, as representações textual-discursivas implicam que o ato de 

referência constrói semanticamente uma representação e que essa representação 

se constitui no texto, por meio de diferentes estratégias linguístico-discursivas, a 

partir de um objeto de discurso posto e do desenvolvimento de predicações a seu 

respeito, estabelecidos na construção de sentidos do texto. 

 O que justificou o estudo das representações textual-discursivas em textos do 

jornal O PORVIR (1926-1929) foi a observação de dados empíricos, os quais fazem 

emergir questionamentos sobre as estratégias linguísticas utilizadas pelos autores 

dos textos na construção e na reconstrução de representações textual-discursivas e, 

consequentemente, na (re) construção de sentidos do texto. 

Partimos da hipótese geral de que todo texto constrói representações textual-

discursivas, pelo menos em três instâncias, quais sejam: do enunciador, do 

coenunciador e dos temas tratados e que não se trata de relações diretas e simples. 

Além disso, essas representações textual-discursivas são construídas e 

reconstruídas no texto pelo interpretante, a partir de estratégias linguísticas 

diferentes, em função de um projeto de dizer do enunciador (produtor do texto) na 

construção de sentidos do texto.  

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, adotamos os postulados da Análise 

Textual dos Discursos (ADAM, 2011), uma teoria da produção co(n)textual de 

sentidos ancorada na análise de textos concretos, uma perspectiva pautada nos 
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princípios da Linguística Textual. A perspectiva teórica da Análise Textual dos 

Discursos propõe níveis ou planos de análise de discurso e da análise textual. Entre 

esses níveis está o nível semântico, o qual focaliza a noção de representação 

discursiva. 

 Propusemo-nos a examinar o fenômeno das representações textual-

discursivas da figura feminina reveladas em textos do jornal O PORVIR (1926-1929). 

Partimos do pressuposto de que a representação textual-discursiva é um nível de 

análise textual, mais diretamente vinculado à semântica, à análise do nível 

semântico do texto. Na nossa ancoragem teórica, discutimos a noção de 

representação discursiva a partir de Adam (2011) e Grize (1996, 1997). Nesse 

contexto, Adam (2011) postula que a atividade discursiva de referência constrói 

semanticamente uma representação. Para Grize (1996, 1997), a representação 

discursiva é perspectivada nos termos da esquematização.  

Adam (2011) não detalha os procedimentos de construção de uma 

representação discursiva, mas direciona a discussão para Grize (1996, 1997), em 

que identificamos a lógica natural e as noções de comunicação discursiva e 

esquematização. Ademais, o autor ainda cita a sua obra (ADAM, 1999), na qual 

discute, entre outras questões, a esquematização como representação discursiva. 

Nesse sentido, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), em trabalho que 

deram prosseguimento ao desenvolvimento da noção de representação discursiva 

afirmam, a partir do posicionamento de Adam de remeter a discussão sobre a 

representação discursiva em sua obra de 2011 para a obra de 1999, que a lógica 

natural é sobremaneira importante para os estudos da análise de textos e que as 

operações lógico-discursivas constituem noções importantes para o estudo dos 

conteúdos semânticos.  

Esse pressuposto fez com que autores que desenvolvessem trabalhos 

utilizando a noção de representação discursiva passassem a trazer a noção de 

esquematização (GRIZE, 1996, 1997) para complementar a discussão teórica sobre 

essa noção. A partir disso, trabalhos que utilizam a noção de representação 

discursiva partem do que propõe Adam (2011) sobre representação discursiva e 

articulam com a noção de esquematização de Grize (1996, 1997). Nesse contexto, 

nosso estudo articula essa discussão à noção de comunicação discursiva e ao 

postulado das representações, também de Grize (1996, 1997). 
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Para a análise das representações discursivas, trabalhos anteriores 

articularam um conjunto de categorias que considera tanto os postulados de Adam 

(2011) para construção do período/sequência descritiva quanto as operações lógico-

discursivas de Grize (1996, 1997). Dessa articulação, resultaram as seguintes 

categorias semânticas/textuais: referenciação, modificação da referenciação, 

predicação, modificação da predicação, localização espacial, localização temporal, 

analogia e conexão. A partir do exposto, foi submetida à prova de análise uma 

grande diversidade de textos de diferentes domínios discursivos, a saber: 

jornalístico, político, jurídico, entre outros. Trabalhos mais atuais já discutem essas 

categorias de análise como operações de textualização.  

Estamos seguindo na direção da representação textual-discursiva. Nossa 

ancoragem é a de que as representações textual-discursivas constituem um dos 

níveis de análise textual, especificamente o semântico. Nesse sentido, as 

representações textual-discursivas se constituem linguisticamente no texto e no 

discurso e são construídas e reconstruídas pelo interpretante. Essa construção se 

dá na perspectivação de certas imagens que o texto projeta.  

Articulamos a essa discussão advinda de Adam (2011) a reinterpretação do 

postulado da representação, de Grize (1996, 1997), que, por sua vez, entende que a 

atividade discursiva dos sujeitos é orientada por um conjunto complexo de 

representações, para o qual convergem os principais trabalhos sobre as 

representações discursivas.  

Entre eles, consideramos como sendo os principais: Adam (199, 2008, 

2011); Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010); e Grize (1996, 1997). Esses 

trabalhos consideram que todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, 

detalhada, intensa, uma representação discursiva ou representações discursivas do 

seu enunciador, do seu interlocutor, dos temas tratados e da própria situação de 

discurso.  

Nesta tese, nossas análises pautam-se em uma metodologia que se 

configura como uma pesquisa documental, de métodos mistos, com uma estratégia 

de investigação concomitante. Com essa metodologia, objetivamos reunir dados 

quantitativos e qualitativos e integrá-los com vista a uma análise mais significativa 

dos dados (CRESWELL, 2010).  

A partir das análises, depreendemos resultados que incidem em 

representações textual-discursivas básicas mais gerais, que se organizam no âmbito 
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da vida familiar, vinculadas aos espaços domésticos. Essas representações textual-

discursivas mais gerais se desdobram, ao longo do texto, em representações 

discursivas mais específicas, por meio de processos linguísticos responsáveis pela 

continuidade textual e pela construção de sentidos do texto. 

 Do exposto, evidenciamos também, nos dados analisados, representações 

textual-discursivas da figura feminina como mãe, vista a partir de representações 

prototípicas da figura materna, de forma romântica, idealizada. Mas também como 

um ser social, com responsabilidades sociais na constituição da sociedade. Essa 

mãe é a que tem a responsabilidade de educar bem os filhos para integrar a 

sociedade.  

A figura feminina, como a mulher em uma perspectiva ampla, é apresentada 

em representações textual-discursivas ora de forma negativa, ora positiva. Essas 

representações ressaltam a beleza da figura feminina, sua jovialidade, vista também 

sob as perspectivas romântica e idealizada, além do contexto religioso.  

Essa figura feminina representada nos textos do jornal O PORVIR (1926-

1929) é também a que passa a ter responsabilidades sociais com as decisões do 

país, uma vez que os textos refletem sua mudança de estado , de mãe, no ambiente 

familiar, para eleitora, constituindo-se cidadã norte-rio-grandense, tornando-se assim  

apta ao exercício do voto e à participação nas decisões políticas do país. Além 

disso, é também uma figura feminina incutida no ambiente familiar, como irmã, com 

atributos sempre positivos. 

 Através da macro-operação de tematização, que compreende as operações 

de pré-tematização, pós-tematização e retematização, verificamos as formas de 

designação do objeto de discurso. Observamos, ainda, que os processos de 

construção e reconstrução das representações textual-discursivas da figura feminina 

em textos do jornal O PORVIR (1926-1929), instaurados nos textos também pelas 

formas de introdução do referente na continuidade textual, afetam a complexidade 

das representações textual-discursivas operacionalizadas. É nas retematizações que 

encontramos representações textual-discursivas da figura feminina mais complexas, 

as quais caracterizam mais especificamente o objeto de discurso, o que não ocorre 

com frequência com os casos de pré-tematização e pós-tematização, uma vez que 

constroem representações textual-discursivas da figura feminina de forma mais 

geral. 
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 Após ser introduzido no texto, o objeto de discurso é retomado. Esse 

processo de retomadas também incide na construção de representações textual-

discursivas da figura feminina. No que diz respeito às retomadas do objeto de 

discurso, estas se materializaram por vários tipos de processos de referenciação, 

quais sejam: anáforas resumidoras, anáforas associativas, anáforas pronominais, 

anáforas especificadoras. No nosso estudo, as anáforas pronominais tiveram grande 

recorrência, embora não corroborassem a construção de novas representações 

textual-discursivas.  

 Concernente às predicações, a partir dessa operação de textualização 

observamos a figura feminina preenchendo papéis semânticos de agente, paciente e 

experienciador, papéis instaurados na (re)construção das diferentes representações 

textual-discursivas da figura feminina reveladas nos dados analisados. Ademais, 

esses papéis consideram, também, que as representações textual-discursivas 

variam em função dos temas tratados nos textos e que, a depender do tema, variam 

também os processos dos participantes nos textos. 

 As conexões, responsáveis pelas ligações das unidades textuais, operaram 

na (re)construção de representações textual-discursivas da figura feminina mais por 

relação de adversidade entre as unidades textuais do que por adição, conclusão e 

explicação, relações também identificadas nos textos analisados.  

Em face do que foi analisado, observamos que a noção de representação 

textual-discursiva, tal como entendemos neste estudo, dá conta da análise das 

representações textual-discursivas da figura feminina em textos do jornal O PORVIR 

(1926-1929), considerando as operações de textualização definidas. No entanto, 

chamamos a atenção para o fato de que se trata de uma noção ampla que visa dar 

conta do nível semântico do texto, o que abre lacunas para novas pesquisas a partir 

do que foi exposto neste estudo, considerando que reconhecemos que, em se 

tratando no nível semântico, bem como de outros níveis textuais, ainda há o que ser 

estudado.  

 Ressaltamos a sucinta contribuição teórica desta tese para os estudos das 

representações discursivas, primeiramente pelas poucas pesquisas com este 

mesmo viés teórico e metodológico e depois pela articulação do que já vinha sendo 

discutido a respeito da noção de representação discursiva, complementada com a 

lógica natural de Grize (1996, 1997). 
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 Parece-nos claro, nesse contexto, que os estudos, a partir do modelo de 

análise textual realizado neste trabalho, podem contribuir de maneira efetiva para o 

ensino da Língua Portuguesa, especificamente no que tange à construção de 

sentidos do texto, ao funcionamento da língua e à organização do texto. Nesse 

sentido, objetivamos, de modo geral, oferecer contribuições para a ampliação da 

noção de representação discursiva e para as categorias de análise que vêm sendo 

utilizadas pelos trabalhos que seguem essa linha teórica. 

Para a consecução do proposto, o que fizemos já de concreto para 

conseguirmos contribuir com o avanço teórico dessa noção foi apresentar, no 

quadro teórico desta tese, a retomada de um significativo conjunto de trabalhos 

publicados utilizando a noção de representação discursiva segundo os pressupostos 

da Análise Textual dos Discursos e apresentar análises em textos completos, nos 

quais o fenômeno da representação discursiva, perspectivada como representação 

textual-discursiva por se tratar de uma análise textual e discursiva, é analisado na 

continuidade textual.  

Essa retomada não dispensa a consulta pelos diferentes pesquisadores às 

obras originais, nem foi o nosso propósito levá-las a exaustão. O que almejamos 

consistiu em ampliar a discussão teórica e metodológica sobre a noção de 

representação discursiva e, para tanto, entendemos que apenas citar os trabalhos 

poderia não perspectivar uma discussão tão produtiva sobre a temática quanto 

analisá-los, enfatizando pontos que consideramos essenciais para a compreensão 

dessa noção.  

Nessa direção, perspectivamos, ainda, rediscutir as categorias de análise 

partindo do conjunto de categorias que já vem sendo utilizado pelos trabalhos 

ancorados nas representações discursivas, a partir de observações feitas nas 

análises desta tese. 

 Ademais, importa evidenciar que deixamos também à disposição, ver anexo, 

uma coletânea de textos retirados do jornal O PORVIR (1926-1929) como forma de 

contribuição para tantos quantos queiram uti lizar esse material para pesquisas 

científicas.  
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ANEXOS – TEXTOS SELECIONADOS DO JORNAL O PORVIR (1926-1929) 
 

CARTAS DA SERRA 
VII 

Semedo amigo 

Á luz inquieta de uma lamparina fumarenta, li ontem a até muito tarde.  
 Chegara  a 4 horas da XXX Morta’ onde tenho meia duzia  de rezas no trato.  
 Encontrei tudo por aqui em desalinho.  

 A minha pobre banquinha, de onde te escrevo, feita de taboas de caixão, estava toda 
empoeirada. Debaixo desta grossa camada de poeira e de al gumas folhinhas secas que o vento 
trouxera pelas frestas do telhado encontrei a tua carta e os jornaes que me enviaste.  

 Fiquei surpreendido com a noticia do eleitorado feminino. A mulher de nossa terra vae entrar 
na politica!!! 
 Meter-se, portanto, nesta camisa de onze varas! Santo Deus! As daqui da Serra penso que 

lá não irão. Coitadinhas, todas sabem ler, porem do A para traz.  
 O dr. Lamartine está de parabéns, o Rio Grande do Norte transbordante de orgulho,  
principalmente este querido Serido, que produz homens que podem governar.  

 Mas XXX velho esse negocio do voto feminino é uma coisa tão emaranhada!!!  
A tua opinião? 

Quanto a mim, XXX um bicho de 7 cabeças. Haveremos de ver.  

A mãe do dr. Lamartine foi a mais sublime que já vi, mas talvez não de nem bolla.  
A mulher é a obra mais perfeita da Creação, porem outros misteres já lhe foram reservados.  

São as preocupações do lar.  

Cada macaco no seu galho, diz o ri fão. 
Politica é uma XXX que deve ser movida por numero limitado de artistas escolhidos.  
Nunca ouviste dizer que panella que muitos mexem ou sae insossa ou salgada?  

Pois é o caso. No dia em que o sexo imberbe começar a mexer na politica, o bonde começa 
a dar para traz. 

Imagina que a mulher é um bichinho que fala como periquito. Diz em até que uma só,  

quando é muito calada, fala mais do que dez homens tagarelas. Ora, política exige muito segredo e 
muita conveniencia.  

Conheces alguma mulher conveniente? 

Penso que não. 
Conheço milhares dellas, entretanto, possuidoras de todos os predicados invejaveis, menos 

a conveniencia.  

Afirma-se que, a mulher quando nasce, bebe logo dois litros de uma água de chocalho.  
E sendo assim, poderá ella guardar algum segredo? É impossivel.  
O voto feminino, Semeão, é um pedaço de futurismo. E sabes o que vem a ser o futurismo? 

O inverso de tudo que é direito.  O futurismo é a moda e a moda uma Babel. Mas deixemos de mão 
as coisas confusas e falemos do que nos interessa.  

Ahi já choveu? Passou por aqui, faz muitos dias, a primeira chuvinha de apagar poeira.  

Que diz a prophecia  de M. Thomaz sobre o novo anno? 
As esperiencias  aqui da Serra são todas de bom inverno. Mais das noites o relampago 

pestaneja, para cima, ate de madrugada. Si o inverno não chegar daqui para XXX de anno eu irei a 

missa. 
Guarda-me por lá alguma coisa.  Faz toda vida que não vou a C. Novos. Sympathiso muito,  

entretanto, com a tua terra, de passeio. Para morar não. Gosto muito do isolamento das Serras e 

mesmo não tenho dinheiro para morar nas cidades. Além disso, em terra que pharmaceutico é 
doutor, eu não moro.  

Já me acostumei com a natureza e os dissabores das gratas e vivo feliz.  

Queimar xique-xique para o gado, nas secas, por exemplo, é o quadro mais XXX que 
conhecemos. Já tiveste na ocasião de ver? Imagina o seguinte: o calor é de rachar. A cigarra 
assobia no galho do XXX seco, chega doer nos ouvidos. 

O vento é parado. Não se ouve uma folha. 
O sol é mesmo que fogo: é de correr lagrimas nos olhos da gente.  
Faz-se a XXX XXX XXX, mas não há vento. Solta-se então, o tradicional  assobio de S.  

Lourenço chamando a viração da tarde.  
Os bons XXX, de XXX 

Nº 23 - 25 de Dezembro, 1927. 
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CARTAS DA SERRA 

 
Prezado Bernabé das Queimadas – O meu abraço 
 Deixa por alguns instantes a prosa costumeira do Adons, negação perfeita da bizarra dos 

tempos, espreguiça-te na itaporam avarandada, e vamos palestrar. 
 Li com attenção o que escreveste ha dias na “folha” do Sandoval.  Gosto muito daquele 
jornalzinho. 

 Tens apreciado aquelle aranzel dos Palantinicks? Coitados, eles estão roendo brocha da 
miudinha.  
 Manda-me sempre alguns jornaes novos para eu me divertir nas horas vagas. Gosto muito 

da prosa satírica e da literatura chã, por que o meu bodoque não vae muito longe; eu não entendo 
coisas difíceis.  
 Aqui, meu caro, na remansosa paz da rustica fazenda, onde a mudez dos campos é  sinistra 

e tétrica, vive-se uma vida de profundo isolamento.  
 A natureza nas serras tem poesia e tem tristeza. 
 A voz prolongada do vendaval echôa dolentemente nos socavões dos morros, e os mororós 

oscillam soltando as suas folhas murchas ao impulso do vento, quaes borboletas brancas pelo 
espaço inquieto.  
 A’s vezes, ao longe, ouve-se reboar nas quebradas o mugido triste de um boi synthetisando 

immota esphynge de um passado que ainda vive. A voz do gado tem um quê de tristeza e de 
saudade que se não compreende. 
 As tardes caem sombrias, pesarosas, e a gente sente logo um dôce -amargo que não se 

sabe de onde vem, e ás vezes chora sem saber porque.  
 As noites são tristes que faz medo. A propria lua chora lagrimas de prata sobre as 
montanhas.  

 Ah! Meu amigo, vives ahi no borborinho das cidades e talvez não conheças o silencio e a 
tristeza das serras. Nem o silvio de uma machinha, nem a bozina de um carro, nem a voz dos sinos 
nas igrejas se ouve aqui.  

 Uma jaçanã na lagôa, um bem-ti-vi no alto do joazeiro copado ou um canario no alpendre ao 
meio dia, é que vem quebrar, de leve, o silencio e a profunda montanha das fazendas.  
 Não imaginas, Bernabé amigo, isso por cá, como é esquisito. As manhãs são húmidas 

porque faz frio aqui na serra, e os passarinhos com frio não sabem cantar. 
 Mas, deixemos as coisas daqui que são tétricas, e passemos ás coisas da tua cidade que 
são alegres. Conta-me o que ha de novo. A ultima vez que estive ahi, voltei pasmado.  

 Gostei muito do finzinho do mez de maio, onde vi coisas que nunca tinha visto.  Quem vive 
nos campos não vê nada, meu caro. Não acompanha o evoluir das sociedades e depois igora tudo.  
A moda feminina tem evoluído demais.  

 No meu tempo as coisas eram diferentes. As moças primavam pelo recato do seu corpo.  
Hoje prima-se pela exhibição dos seus contornos. Braços despidos, decotes exagerados e vestidos 
curtos de fazer medo a gente. 

 Eu não fui acostumado a ver certas coisas, e por isso tive medo. Uma certa mocinha falou 
comigo toda gentil, toda graciosa, e eu pude notar que ella estava muito corada e aparentemente era 
linda.  

 A sua belleza era artificial. O carminho fora o responsavel pelo roseo atractivo de suas faces. 
E sabes uma coisa? Acho que ella effectivamente tinha razão. O hoteleiro para vender melhor os  
seus petiscos, emprega abundantemente o “COLORAU” Ribeiro...  

O teu 
K. ZUZA.  

 

Nº 14 - 19 de Junho, 1927.  

 

 
CHRONICA DE UM VIOLÃO 

 

Hoje, quando perambulava pelas ruas desta cidade, fui inesperadamente surpreendido pelo 
som rithmico e macioso de um violão! A peça que ouvi era executada por mãos femininas, mas com 
uma symphonia tal que deixou-me enlevado por longas horas, a perscrutar no silencio da noite 

procurando investigar de onde vinham tão sublis e harmoniosos acordes que enchiam a 
athmosphera de alegria e de goso...  
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Approximei-me tanto que cheguei a beijar-te a fonte, sem que tu me visses... Fiquei immovel 
como uma estátua, a contemplar-te, até que Diana, a muda testemunha dos namorados, 

desapparecia no ocasso, deixando-nos e a toda a natureza envoltos no manto negro das trevas. 
Emquanto isto acontecia, o meu espírito se transportava ás regiões da fantazia...  

E. C. 

 
Nº 2 - Sem data, 1926.  

 

 
ELES ESTÃO DIZENDO 

 
- Que Zé Orestes, despresado pelas senhorinhas desta cidade viu -se obrigado a frequentar o sitio... 
- Que Raynel confessa haver desistido de casamento aqui na cidade, dizendo estar bastante 

apaixonado por uma certa senhorinha... 
- Que trez irmans, moradoras da rua do Rosario foram ‘photographadas’ quando estavam se 
exibindo na lucta do ‘pega-pega’... 

- Que um moço ‘o pelintra apaixonado’, tomou uma resolução muito digna de seu caracter; pois quer 
ser agora o ‘Lulu das melindrozas’... 
- Que um bello jovem deu tantos votos a uma senhorinha para esta tirar o concurso de belleza que 

foi obrigado a vender chapeos, miudezas, etc... etc... 
 

Nº 24 - Sem data, 1926. 

 

 

GRANDE CONCURSO 
Qual a moça mais bella do Seridó? 
Apuramos hoje a seguinte votação:  

 

Nomes Lugar Votos 

Estellita Chacon  C. Novos  532 

Maria Galvão Acary 502 

Emilia Galvão  Acary 352 

Alba Pereira C. Novos 348 

Maria do XXX B. Albuquerque Acary 340 

Wenseslar Bezerra C. Novos  332 

Maria de Chacon C. Novos  232 

Olga Dantas   202 

Georgina Medeiros Acary 106 

America Araujo Acary 100 

Maria Judihta C. Novos  92 

Julia Coelho  50 

Avea Saraiva  50 

Mariinha Vasconcellos  46 

Sinhá Bezerra Acary 34 

Anna Chacon C. Novos  32 

Alia Medeiros  J. do Seridó 22 

Anna Vasconcellos C. Novos  18 

Thereza Salatiel  Acary 12 

XXX Chacon C. Novos  10 

Anna Zebina  10 

Zulmira Azevêdo J. do Seridó 6 

Mrcta Beserra C. Novos  6 

XXX Pires Acary 4 

Annita Bemjamim Acary 4 

Leticia Pereira C. Novos  2 

Anna Pinheiro  2 

Amalia Beserra  2 

Juracy Beserra Acary 2 

Maria de L. Damasceno C. Novos  2 
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Nota:  - Nesta redação encontram-se conpons para as pessoas que desejarem votar, devidamente 

preparados, cada conpon dá direito a dois votos. Custa $ 100 cada um.  
Nº 12 – 02 de Maio, 1927.  

 

 
GRANDE CONCURSO 

Qual a moça mais bella do Seridó? 
Apuramos hoje a seguinte votação:  

Nomes  Lugar Votos 

Neusestina Bezerra C. Novos  232 

Estellita Chacon C. Novos  232 

Maria de L. Chacon C. Novos  232 

Emilia Galvão Acary 152 

Olga Dantas  C. Novos  102 

América Araujo Acary 100 

Maria Judilita  C. Novos  92 

XXX Coelho C. Novos  50 

Avea Saraiva C. Novos  50 

Alba Pereira C. Novos  48 

Mariinha Vasconcellos C. Novos  40 

Sinhá Beserra Acary XXX 

Thereza Salatiel  Acary 12 

Anna Chacon C. Novos  12 

Avea Chacon C. Novos  10 

Ilda Pires  Acary 4 

Annita Bemjamim Acary XXX 

Maricota Beserra Acary 2 

Leticia Pereira Acary 2 

Anna Pinheiro Acary 2 

Amalia Beserra Acary 2 

Juracy Beserra Acary 2 

Maria de L. Damaceno C. Novos  2 

Anna Zebina C Novos  2 

 
Nota: Nesta redação encontram-se conpons para as pessoas que desejarem votar, devidamente 

preparados. Cada conpon dá direito a dois votos. Custa $100 cada um.  
Nº 17 - XXX de Setembro, 1927. 

 

 
Grande Concurso 

Qual a moça mais bella do Seridó? 
Aparamos hoje a seguinte votação:  

Nome Lugar Voto  

Maria de L. Chacon C. Novos  1.232 

Alba Pereira  C. Novos  1.029 

Maria Galvão Acary 610 

Estellita Chacon C. Novos  555 

Wenseslina Beserra C. Novos  550 

Emilia Galvão Acary 352 

Maria do Carmo B. de Alb. Acary 340 

Olga Dantas  C. Novos  202 

Maria de L. Medeiros Flores  200 

Georgina Medeiros Acary 105 

Maria Judilita C. Novos  100 

América Araujo Acary 100 

Milagres Rodrigues  C. Novos  100 

Julia Coelho C. Novos  50 
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Ave Saraiva C. Novos  50 

Maria Bendita Flores  50 

Mariinha Vasconcellos C. Novos  45 

Sinha Beserra Acary 34 

Anna Chacon C. Novos  32 

Belkisse Monteiro  Caicó 30 

Alia Medeiros  J. do Seridó  22 

Anna Vasconcellos C. Novos  18 

Hermelinda Medeiros  Caicó 12 

Theresa Salatiel  Acary 12 

Anna Zebina C. Novos  10 

Avia Chacon C. Novos  10 

Rita Camboim Caicó 8 

Maricota Beserra C. Novos  6 

Zulmira Azevedo J. do Seridó 6 

Jenerina Valle Caicó 4 

Ilda Pires  Acary 4 

Annita Benjamim Acary 4 

Izaura Medeiros  Caicó 4 

Amalia Beserra C. Novos  2 

Leticia Pereira C. Novos  2 

Maria do C. Damasceno C. Novos  2 

Anna Pinheiro C. Novos  2 

Juracy Beserra Acary 2 

Nº 20 -  Sem data, 1927.  

 

 
Grande Concurso 

Qual a moça mais bella do Seridó? 

Aparamos hoje a seguinte votação:  

Nomes Lugar Votos 

Maria Galvão Acary 536 

Alba Pereira C. Novos  534 

Estellita Chacon C. Novos  532 

Emilia Galvão Acary 352 

Maria do Carmo B. de Albuqe. Acary 340 

Wenseslina Beserra C. Novos  332 

Maria de L. Chacon C. Novos  232 

Olga Dantas  C. Novos  202 

Georgina Medeiros Acary 106 

America Araujo Acary 100 

Milagres Rodrigues  C. Novos  100 

Maria Judilita C. Novos  92 

Julia Coelho C. Novos  50 

Ave Saraiva  C. Novos  50 

Mariinha Vasconcellos  C. Novos  46 

Sinhá Beserra Acary 34 

Anna Chacon C. Novos  32 

Alta Medeiros  J. do Seridó  22 

Anna Vasconcellos C. Novos  18 

Santinha Araujo Caicó 16 

XXX Monteiro Caicó 14 

Hermelinda Medeiros  Caicó 12 

Thereza Salatiel  Acary 12 

Anna Zebina C. Novos  10 

Avia Chacon C. Novos  10 

Rita Camboim  Caicó 8 

Maricota Beserra C. Novos  6 
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Zulmira Azevedo J. do Seridó 6 

Jenerina Valle Caicó 6 

Ilda Pires  Acary 4 

Annita Benjamim  Acary 4 

Hermilinda XXX Caicó 4 

Amalia Beserra C. Novos  2 

Leticia Pereira C. Novos  2 

Maria do C. Damasceno C. Novos  2 

Anna Pinheiro  C. Novos  2 

Juracy Beserra Acary 2 

Nota: - Nesta redação encontram-se conpons para as pessoas que desejam votar, devidamente preparados. 
Cada compon dá direito a dois votos. Custa $100 cada um. Avisamos tambem que o  presente concurso se 
encerrará no dia 31 de dezembro proximo.  

Número 21 - XXX de Novembro, 1927. 

 

 

Grande Concurso 
Qual a moça mais bella do Seridó? 
Apuramos hoje a seguinte votação:  

Nome Lugar Votos  

Maria Galvão Acary 554 

Alba Pereira C. Novos  552 

Estellita Chacon C. Novos  532 

Wenseslina Beserra  C. Novos  450 

Emilia Galvão  Acary 352 

Maria do Carmo B. de Albuqe. Acary 340 

Maria de L. Chacon Acary 232 

Olga Dantas  Acary 202 

Georgina Medeiros Acary 106 

Maria Judilita C. Novos  106 

America Araujo Acary 100 

Milagres Rodrigues  C. Novos  100 

Julia Coelho C. Novos  50 

Ave Saraiva C. Novos  50 

Mariinha Vasconcellos C. Novos  46 

Sinhá Beserra Acary 34 

Anna Chacon C. Novos  32 

Alia Medeiros  J. do Seridó 22 

Anna Vasconcellos C. Novos  18 

Santinha Araujo Caicó 16 

Belckisse Monteiro Caicó 14 

Hermelinda Medeiros  Caicó 12 

Thereza Salatiel  Acary 12 

Anna Zebina C. Novos  10 

Avia Chacon C. Novos  10 

Rita Camboim Caicó 8 

Maricota Beserra C. Novos  6 

Zulmira Azevedo J. do Seridó 6 

Jenerina Valle Caicó 6 

Ilda Pires  Acary 4 

Annita Benjamim Acary 4 

Izaura Medeiros  Caicó 4 

Amalia Beserra C. Novos  2 

Leticia Pereira C. Novos  2 

Maria do C. Damasceno C. Novos  2 

Anna Pinheiro C. Novos  2 

Juracy Beserra Acary 2 



299 
 

Nota: - Nesta redação encontram-se conpons para as pessoas que desejarem votar, devidamente 
preparados. Cada conpon dá direito a dois votos. Custa $100 cada um. Avisamos tambem que o presente 
concurso se encerrará no dia 31 de Dezembro proximo.  

Número 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 
GRANDE CONCURSO  

 
 Bem feito concurso que abrimos em nossas colunnas para apurarmos qual é a senhorinha 
possuidora de maior belleza na zona do Seridó tem effectivamente despertado o mais vibrante  

enthusiasmo entre os nossos queridos leitores.  
 Isto bem demonstra a crescente votação que sempre vai havendo de dia para dia nos nomes 
das que pleiteiam a sua eleição.  

 A victoria deste certamen é por demais honrosa. Por isto é que muito interessados, com 
receio, talvez, de não verem as pessoas que desejam triumphar pedem-nos insistentemente para 
prorogarmos o encerramento do concurso.  

 Portanto, para satisfazermos a vontade destes amigos, resolvemos adiar o encerramento 
para o dia 31 de Janeiro proximo, o que faremos impreterivelmente.  
 

Nº 23 – 25 de Dezembro, 1927. 

 

Grande Concurso 
Qual a moça mais bella do Seridó? 
Apuramos hoje a seguinte votação:  

Nomes Lugar Votos 

Maria Galvão  Acary 610 

Alba Pereira C. Novos  600 

Estellita Chacon C. Novos  532 

Wenseslina Beserra C. Novos  550 

Emilia Galvão  Acary 352 

Maria do Carmo B. de Albuqe. Acary 340 

Maria de L. Chacon Acary 232 

Olga Dantas  Acary 202 

Georgina Medeiros Acary 106 

Maria Judilita C. Novos  106 

América Araujo Acary 100 

Milagres Rodrigues  C. Novos  100 

Julia Coelho C. Novos  50 

Ave Saraiva C. Novos  50 

Mariinha Vasconcellos C. Novos  46 

Sinhá Beserra  Acary 34 

Anna Chacon C. Novos  32 

Alia Medeiros  J. do Seridó 22 

Anna Vasconcellos C. Novos  18 

XXX Monteiro C. Novos  30 

Hermelinda Medeiros  C. Novos  12 

Thereza Salatiel  Acary 12 

Anna Zebina C. Novos  10 

Avia Chacon C. Novos  10 

Rita Camboim Caicó  8 

Maricota Beserra C. Novos  6 

Zulmira Azevedo J. do Seridó 6 

Jenerina Valle Caicó 6 

Ilda Pires  Acary 4 

Annita Benjamim Acary 4 

XXX Medeiros Caicó 4 

Amalia Beserra C. Novos  2 

Leticia Pereira C. Novos  2 
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Maria do C. Damasceno C. Novos  2 

Anna Pinheiro C. Novos  2 

Juracy Beserra Acary 2 

Nota: - Nesta redação encontram-se conpons para as pessoas que desejarem votar devidamente 
preparados. Cada conpon dá direito a dois votos. Custa $100 cada um.  

Nº 23 – 25 de Dezembro,  1927.  

 

 
Grande Concurso 

Qual a moça mais bella do Seridó? 
Apuramos hoje a seguinte votação:  

Nome Lugar Votos 

Maria de L. Chacon C. Novos  732 

Alba Pereira C. Novos  729 

Maria Galvão  Acary 610 

Wenseslina Beserra C. Novos  550 

Emilia Galvão  Acary 352 

Maria do Carmo B. de Albuqe. Acary 340 

Estellita Chacon C. Novos  253 

Olga Dantas  C. Novos  202 

Georgina Medeiros Acary 106 

Maria Judilita C. Novos  106 

America Araujo Acary 100 

Milagres Rodrigues  C. Novos  100 

Julia XXX  C. Novos  50 

Ave Saraiva C. Novos  XXX 

Mariinha Vasconcellos C. Novos  46 

Sinhá Beserra Acary 34 

Anna Chacon C. Novos  32 

Belckisse Monteiro Caicó 30 

Alia Medeiros  J. do Seridó 22 

Anna Vasconcellos C. Novos  18 

Hermellinda Medeiros  Caicó 12 

Thereza Salatiel  Acary 12 

Anna Zebina C. Novos  10 

Avia Chacon C. Novos  10 

Rita Camboim Caicó 8 

Maricota Beserra C. Novos  6 

Zulmira Azevedo J. do Seridó 6 

Jenerina Valle Caicó 6 

Ilda Pires  Acary 4 

Annita XXX Acary 4 

Izaura XXX Caicó 4 

Amalia Beserra C. Novos  2 

Letícia Pereira C. Novos  2 

Maria do C. Damasceno C. Novos  2 

Anna Pinheiro C. Novos  2 

Juracy Beserra Acary 2 

Nota: - Nesta redacção encontram-se conpons para as pessoas que desejarem votar, devidamente 
preparados. Cada conpon da direito a dois votos. Custa $100 cada um.  

Nº 27 – 29 de Março, 1928.  

 

 

Grande Concurso 
 

SUA CONCLUSÃO 

 Conforme anunciámos em a nossa edição anterior foi encerrado no dia 19 do mez proximo 
findo, com a presença de um grande numero de pessoas da nossa sociedade, o concurso de belleza 
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que haviamos aberto nas colunnas desta folha, o qual teve o seguinte resultado:  
Primeiro lugar:  

Senhorinha MARIA DE L. CHACON – C. Novos – 1232 
Segundo Lugar:  

Senhorinha ALBA PEREIRA – C. Novos – 1029 

Terceiro lugar:  
Senhorinha MARIA GALVÃO – Acary – 610 

Ás senhorinhas vencedoras do nosso Concurso enviamos o nosso atencioso parabens pela brilhante 

victoria que veem de obter.  
 

Nº 26 – 10 de Março, 1928.  

 

 

MOTE 
Vi uma moça chorando 

Para não cortar o cabelo 

 
GLOSAS:  

 

Em uma rua, eu passando 
Notei estranho ruido,  

Fazendo grande alarido 

Vi uma moça chorando,  
Uma velha lamentando 
Dizia: que desmantello! 

O rapaz deu cotuvello 
A sua noiva querida 

Essa se mostra sentida 

Por não cortar o cabelo 
Birico  

 

O caritó está chamando 
A mulher que usa trança 

Por não fazer aliança 

Vi uma moça chorando 
E sua mãe blasphemando 

Dizia: não há apelo 

Disse o Vigario Campello 
Da freguesia do Pinna,  
Não ficaraes Vitalina 

Por não cortar o cabelo. 
Mamedes  

 

Nº 1 - 02 de Maio, 1926. 

 

 
MOTE 

 

Só contigo minha flor 
Desejo meus dias findar 

 

GLOSAS 
 

Se não fosse o dissabor 

Que sinto dentro do peito,  
Estaria satisfeito 

Só contigo minha flor 

És um anjo de primor, 
Vivo sempre a cortejar 

Tenho prazer em te amar 
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De todo meu coração, 
Tenho de ti compaixão 

Desejo meus dias findar.  
 

NOSLEN 

 
Mais alta que o Thanbor 

Uma casa vou fazer 

Para com comtigo viver 
Só comtigo minha flor.  

Acredite por favor,  

Eu não preciso negar,  
Vou construir nosso lar,  
Estou coberto de flores 

Gosando de teus amores  
Desejo meus dias findar.  

 

GOSADOR 
 

A vida é uma phase de amor 

Vivida com perfeição 
Quero viver de hoje então 

Só contigo minha flôr.  

Qual bem-te-vi no explendor 
Da madrugada a cantar,  

Despertando o verbo amar, 

Pelas plagas do sertão, 
Preso por teu coração 

Desejo meus dias findar.  

 
Nº 4 -  01 de Agosto, 1926.  

 

 
FAZEM ANNOS ESTE MEZ 

 

 Em igual data a senhorita Maria de Lourdes Chacon, filha do major Elpidio Chacon.  

 A 6, D. Zita B. Pinto, dignissima  consorte do nosso director Nelson Geraldo.  

 Em 21 do fluente tambem completa anos o Sr. Vicente Avundano, e no dia 29, sua digna 

esposa D. Elizia Avundano.  

 Consoreiou-se no dia 6 do mez p. passado com a senhorinha D. Rita Pereira o Cel. Vivaldo 
Pereira de Araujo, conceituado comerciante n’esta praça e Redactor -Chefe da revista “NINHO 

DAS LETRAS” ‘O PORVIR’ almeja aos recem casados perenes felicidades. 

 Acham-se há dias nesta cidade vindos de Natal, o Sr. Basilio Morais e suas distictas filhas: D. 
Jenuina Freire Cavalcante e  a senhorita Elvira Morais de Albuquerque, que vieram visitar D. 

Teta Paula, esposa do Sr. Manoel Paula. 

 Em companhia de sua Exma. Consorte seguiu á semana p. passada para sua fazenda 
‘Tostado’ o Cel. Vivaldo Pereira, o qual volverá brevemente a esta cidade.  

 

Nº 1 -  02 de Maio, 1926. 

 

 
FAZEM ANNOS 

 

 No dia 4 Waldemira Galvão, filha do Sr. Silverio Galvão, desta praça.  

 No dia 29, a intelligente senhorita Anna de Vasconcellos Galvão, dilecta filha do Major João 
Lopes de vasconcellos.  

 
Nº 2 - Sem data, 1926.  
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FAZEM ANNOS 
 

 Amanhã – a prendada senhorinha d. Dulce Coelho, prezada irmã do dinstincto facultativo 
d’esta cidade, Dr. Mariano Coelho. 

 A gentil senhorinha receberá, certamente, por esse motivo, innumeras felicitações.  

 
Nº 3 - 27 de Junho, 1926.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 XXX no dia 28 o natalício, da gentil senhorinha julia Coelho irmã do Dr. Mariano Coelho.  

 No dia 25, festejará o seu natalício, a dilecta senhorinha Maria Eulália Pereira.  
 

Nº 4 -  01 de Agosto, 1926.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 Defluirá no dia 16 de andante o anniversario natalicio de D. Zulmira Fernandes.  

 Decorrerá em o dia 17 o anniversario da Senhorinha Iguez Chacon, filha do Major Elpidio 
Chacon.  

 No dia 14 do corrente completa anos D. Guilhermina Filgueira, esposa do negociante Antonio 

Filgueira.  
 

Nº 5 -  3 de Setembro, 1926. 

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Completará annos no dia 6 do corrente mez, D. Elvira Bezerra de Oliveira, distinctissima 

esposa do Sr. Antonio Eduardo, negociante n’esta praça.  

 A’ noite, no Cine União houve um empolgante festival dramático, promovido pelas 
competentes professoras do Grupo Escolar, o qual obedeceu a um programma longo e 
variadíssimo, tendo sobre modo agradado a todos os espectadores, pelo que felicitamos as 

distintas preceptoras.  
 

Nº 6 -   3 de Outubro, 1926.  

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Faz annos no dia 13 do corrente a pequena Eunice, dilecta filha do Major Vivaldo Pereira.  

 Em igual data tambem faz annos a Senhorinha Maria do Carmo, filha do nosso distincto 
amigo Manoel Damasceno. 

 Festejou a 17 deste mez, o seu aniversario a gentil senhorinha Maria Dom Miranda, filha do 
Sr.  Francisco Miranda, funcionario publico, nesta cidade.  

 Fez annos em o dia 14 do corrente a gentil senhorita Milagre Araújo, filha do Cel. Antonio 
Othon.  

  Acompanhado de sua digníssima consorte, encontra-se nesta cidade o Sr. Manoel  Coêlho, 

irmão do ilustre dr. Mariano Coêlho, muito digno clinico desta circumscripção.  
 
 

Nº 7 - 24 de Outubro, 1926.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 No dia 13 _ A prendada senhorinha Anaa Annita  Gomes, dilecta filha do Major José Gomes 
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de Mello.  

 No dia 16 _ A senhorinha cândida Cortez, filha de D. Maria D. Cortez.  A distincta nataliciante 

gosa de grandes  affeições no nosso meio social. 

 Completará annos  amanhã  - A digna professora D. Maria L. de carvalho, virtuosa esposa do 
nosso  ilustre amigo Major José D. de Carvalho, chefe  da Estação Telegraphica desta cidade.  

 No dia 24 – A prendada senhorinha  Amália Bezerra, dilecta filha do Cel Antônio Bezerra.  

 No dia 26 – A gentil senhorita Olga Pereira ... 
Nº 9 - 18 de Janeiro,1927.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 A 16, a Exma. Sra. Judith Buros, virtuosa esposa do Sr.  Izaias F. Xavier, residente em Cerro 
Corá.  

 A 22, a Exma Snra. D. Rita Pereira, digna consorte do Major Vivaldo Pereira, alto 
comerciante nesta praça.  

 Na mesma data, a Snra. D. Annita Fernandes, virtuosa esposa do Cel. José Fernandes, 
honrado comerciante na cidade de Sant’Anna de Mattos.  

 No dia 8,  as senhorinhas  Anna Chacon, dilecta filha do Major Elpidio Chacon ; e Luzia Pires 
Dantas, filha do Cel. Francisco Casemiro.  

 No dia 10, a senhorita Maria dos Milagres Rodrigues, do nosso escol social.  
 

Nº 10 - 03 de Março, 1927.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 Anniversariou  no dia 28 do mez p. findo a gentil senhorinha Maria O. de Carvalho, filha do 
Cel. João Ernesto de Carvalho, fazendeiro no município de Sant’Anna de Mattos.  

 A 31, a interesante Alb “a Pereira, filhinha do Major Aproniao Pereira.  

 Sexta feira ultima, a elegante ZULEIDE, mimosa filhinha do Major Bevenuto Pereira Filho 
Director da Empreza Electrica “União, Força e Luz”, desta cidade.  

 No dia 13, a inteligente senhorinha Estellita Chacon, filha do Major Elpidio Chacon.  

 No dia 23, a pequena Maria Edith, filhinha do Major Thomaz Silveira.  

 No dia 15 de Março completou annos a senhorinha Dina Marques, filha do Sr. João Marques 
da Silva.  

 
Nº 11 - 3 de Abril, 1927. 

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Defluiu no dia 2 do corrente o anniversario natalicio da  Exma. Snra. D. Maria Silveira, digna 

progenitora do Cel. Vivaldo Pereira. 

 Com os melhores votos de felicidade “O PORVIR” apresenta-lhe sinceros parabens.  

 Passou no dia três do fluente a data natalícia da pequena ADELMANA, mimosa filhinha do 

nosso brilhante confrade Abilio Chacon.  

 Assistiu ante-hontem 6 do corrente, a passagem do seu natalício a inteligente senhorinha 
Maria do Céo, dilecta filha do Cel. Vivaldo Pereira, e um fino elemento de nossa sociedade.  

 A prendada senhorinha “O Porvir” apresenta efusivos parabens, almejando muitas venturas.  

 Viu passar, na mesma data, seu aniversario, a Exma. Snra. D. Thereza C. Gomes, digna 
consorte do Snr. Cypriano Gomes, abastardo agricultor neste municipio. Parabens.  

 Festejará no próximo dia onze o seu natalício, a prendada senhorinha Anna Zebina, filha do 
Cel. Thomaz Pereira. A distincta anniversariante, que pelas suas qualidades de escól, 

desfructa, em nosso meio, radicaes sympathias, certamente nesse dia receberá de suas 
innumeras admiradoras muitas homenagens, às quais juntamos as d’O PORVIR.  

 Defluirá no dia 12 do corrente, o anniversario da Exma. Snra. D. Annanilia Silveira digna 

consorte do nosso prezado amigo Manoel  santa Rosa.  

 A illustre anniversariante que gosa em nosso meio de justas sympathias apresentamos os 
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nossos parabens, augurando-lhe muitas felicidades. 
 

Nº 12 -  2 de Maio, 1927. 

 

 
DR. MARIANO COELHO 

 

 Acompanhado de sua Exma. consorte, D. Rosita Coelho, seguiu sabbado passado para a 
Capital Bahiana onde demorar-se-á alguns mezes, o nosso querido facultivo, D. Mariano Coelho.  
 Embora seja temporaria  a ausencia do illustre clinico, é grande, verdadeiramente grande a 

falta que o Dr. Mariano nos faz e ao povo do Seridó em geral, que o preza realmente.  
 E não é para menos, porquanto sempre tivemos em Dr. Mariano não só um médico, mas 
também um amigo dedicado e sincero. Fazemos votos para que dentro em breve tenhamos 

novamente ao nosso lado o querido amigo.  Agradecemos penhorados o affectuoso abraço de 
despedidas que nos trouxe na véspera de sua partida.  
 Ao Dr.  Mariano e sua Exma. esposa, D. Rosita Coelho desejamos feliz viagem e muitas  

venturas.  
 

Nº 12 -  2 de Maio,  1927. 

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Fizeram annos: No dia 11 do fluente, a interessante CREUZA, mimosa filhinha do nosso 

prezado amigo Francisco XXX 

 No dia 15, a XXX NANETE, dilecta filha do Sr. Thomaz Silvestre.  

 No dia 25, a gentil senhorinha  Anna Pinheiro  Galvão, dilecta filha do Cel. José Pinheiro.  

 Fazem annos: Hoje, a Exma. Snra. D. Anna Gomes Cortez, virtuosa esposa do Snr. José 

Gomes de Mello.  

 No dia 4, a Exma. Snra. D. Auta Galvão, digna consorte do Snr. Jefferson Durval Galvão.  

 No mesmo dia, a graciosa WALDEMIRA, interessante filhinha do Snr. Silverio Galvão.  

 Ainda nesta data tambem assiste o seu aniversario  a Exma. Snra. D. Adelaide Cavalcante,  

m. d. Director da Secretaria da Assembléa Legislativa do Estado.  
 

Nº 13 -  31 de Maio,  1927. 

 

 

ANNIVERSARIOS 

 No dia 9 do corrente defluiu o anniversario natalicio da prendada senhorinha Emilia Coêlho,  
querida irman do prestimoso medico, Dr. Mariano Coêlho.  

 A gentil anniversariante é um fino elemento da nossa élite, e que desfructa em nosso meio 
muitas sympathias. 

 No dia 6 festejou o seu natalicio a virtuosa senhora D. Josefa de Melo Chacon, dignissima 
consorte do Sr. Abilio Chacon, conceituado pharmaceutico  desta cidade.  

 A respeitosa senhora, que gosa  em nossa sociedade de inequivocas amisades O PORVIR 
felicita desejando-lhe muitas venturas, tornando-as extensivas ao seu illustre esposo.  

 - Tambem anniversariou neste mesmo dia a gentil senhorinha Donina Galvão, querida filha  
do major Ladislau Galvão. A digna anniversariante  ocupa um lugar de verdadeiro destaque 

em nosso escól o que demonstra os dotes de bondade de que é possuidora.  

 Enviamos-lhe  os nossos effusivos parabens, desejando toda sorte de felicidades.  

 Ainda neste mesmo dia defluiu a data XXX do nosso prezadissimo  amigo Beserrinha, digno 

filho do Major Napoleão Beserra.  

 No próximo dia 23 decorrerá o anniversario da Exmª. Snrª. D. Auta Cortez Beserra, virtuosa 
esposa do senhor Jefferson Durval Beserra.  

 Enviamos-lhe sinceras felicitações com votos de perenes venturas para si e sua digna 

familia. 
 

Nº 14 - 19 de Junho, 1927.  
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MAJOR MOYSÉS GALVÃO 

 
 Auta Bezerra de Araújo, seus filhos, genros e nora, ainda magoados pelo inesperado golpe 
do fallecimento  de seu inesqueci vel chefe Moysés de Oliveira Galvão, veem pelo presente convidar 

a todos os seus parentes e amigos para assistirem à missa e visita que mandam celebrar no dia 28 
do corrente, 30º dia do falecimento do pranteado extincto.  
 Antecipadamente, agradecem o conforto que esperam receber de sua presença, nesse acto 

de religião e caridade. 
  

Nº 14 - 19 de Junho 1927.  

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Festejou no dia 26 do mez p. findo o seu anniversario natalicio  a prendada  senhorinha  

Anna Vasconcellos, fino elemento de nossa élite, e dilecta  filha do Cel. João Lopes de 
Vasconcellos Galvão. 

 A distincta anniversariante  apresentamos effusivos parabens.  

 Assistiu no dia 28 a passagem  de seu natalicio  a inteligente senhorinha  Dulce Coelho, um 
doa ornamentos da elite curraesnovense, sendo possuidora de finas qualidades que muito a 
distinguem. 

 

Nº 15 - 10 de Julho, 1927.  

 

 
FIZERAM ANNOS 

 

 No mesmo dia a Exma. Snra. D. Othilia de Souza Pereira, digna consorte do Sr. Manoel 
Rodrigues Pereira. 

 Hoje, a prendada senhorinha Ruth Vasconcellos, dilecta filha do Cel. João Lopes, fazendeiro 

neste munic ípio.  

 Tambem assiste hoje a passagem de seu natalicio a interessante CRINDELIA, mimosa 
filhinha do Sr. Francisco Viterbo Cutico. 

 No mesmo dia, D. Maria Salomé de Vasconcellos, digna esposa do Sr. Silverio Galvão .  

 No dia 28 D. Maria dos Prazeres Pinheiro, digna consorte do Sr. Satyro Pinheiro.  
 

Nº 17 – XXX  de Setembro, 1927.  

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Decorrerá no dia 13 do fluente  o anniversario natalicio da Exma. Snra. D. Maria Senhorinha 
D. Cortez. A digna anniversariante é uma senhora de qualidades modela es e que usufrui 

mui justa reputação em nosso meio. E’ com verdadeiro contentamento que apresentamos a 
distincta  nataliciante os nossos effusivos saudares.  

 

Nº 19 - 23 de Outubro,  1927.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 No dia 2 a intelligente  senhorinha XXX Rodrigues dilecta filha da Exma. Snra.D. Santa 
Rodrigues, e um distinto elemento da nossa elite social.  

 Os que fazem annos  

 No dia 16, a Exma. Snra D. Judith Barros, digna consorte do Snr. Izaias F. Xavier, residente 
em CERROCORA-RN, neste munic ípio. 

Nº 20 - Sem data,  1927.  
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FIZERAM ANNOS 

 

 No dia 19, a prendada senhorinha Maria Galvão Bezerra, filha de D. Auta Bezerra.  

 No dia 23, a senhorinha Adelia Salustino, digna filha do Cel. Manoel Salustino e um fino 

elemento da nossa sociedade.  

 No dia 24, a senhorinha Veronica B. Galvão, digna filha do Snr. Luiz Galvão e um distincto 
elemento de nossa elite.  

 A gentil senhorinha Annanilia Othon, filha do Snr. Antonio Othon, e um real elemento de 

nosso escól social. 

 A 30, a prendada senhorinha  Estella Pereira, filha do Cel. Vivaldo Pereira, que ocupa um 
lugar  mui disticto em nossa sociedade.  

 
Nº 21 – XXX de Novembro, 1927. 

 

 
OS QUE FIZERAM ANNOS 

 

 No dia 2, D. Francisca Xavier de Araujo, esposa do Major Ladislau Galvão. 

 No dia 4, D. Rita Beserra, esposa do Cel. Antonio Bezerra.  

 Na mesma data, a pequena Maria Izaura filhinha do Snr. Satyro Pinheiro.  

 No dia 8, D. Maria Augusta de Araujo, esposa do Major Aproniano Pereira.  

 No dia 13, a prendada senhorinha Maria Judilita, dilecta filha do Snr. José Pinto,  e um fino 
elemento de nossa sociedade.  

 No dia 15, a senhorinha Maria Euzebia Cortez,  filha do Major Joaquim Pegado.  

 
Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 
PARTICIPAÇÕES 

 
O nosso brilhante collaborador Tristão Barros e sua digna esposa D Severina Barros nos 
participaram o nascimento do seu primogenito filhinho Genibaldo, occorrido no dia 7 do fluente.  

Agradecemos penhorados esta gentileza e ao galante petiz desejamos uma florida existencia.  
 

Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 

ANNIVERSARIO 
 

CASAMENTOS: No dia 14 do corrente  realizaram -se nesta cidade os enlaces matrimoniaes dos 

distinctos jovens Miguel Olympio e Francisco Assis com as prendadas senhorinhas Maria e Zulmira 
Galvão, dilectas filhas do Major Alfredo Galvão.  
Aos  dignos recem-casados enviamos os nossos effusivos parabens com os nossos sinceros votos 

de perennes felicidades.  
 

Nº 23 -  25 de Dezembro, 1927.  

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 Os que fizeram annos: 

 No dia 22 D. rita Pereira virtuosa esposa do Cel. Vivaldo Pereira.  

 Na mesma data a gentil sonhorinha  Annita Fernandes, dilecta filha do Sr. José Fernandes, 
alto comerciante em Sant’Anna de Mattos.  

 No mesmo dia XXX Campos, filhinha do Sr. João Campos e D. Judith Carneiro.  

 No dia 8 a prendada senhorinha Anna Chacon, filha do Sr. Elpidio Chacon. 

 No mesmo dia senhorinha Luzia Pires fino elemento da nossa sociedade.  

 No dia 10 a gentil senhorinha Maria Milagres, filha de D. Santa Rodrigues.  
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 No dia 11 a pequena Mariana, filha do nosso presado assignante Elias Caetano.  

 No dia 18, a senhorinha Marieta Cunha, filha do Sr. Ernesto Cunha. 

 
Nº 26 - 10 de Março,  1928.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 Os que fizeram annos: 

 No dia 23 a gentil senhorinha Maria da Luz de Oliveira, elemento de escol em nosso meio.  

 No dia 25 a Exma. Srª D. Annunciada Alda de Memedeiros, esposa do Sr. Cypriano Lopes.  

 No dia 26 a pequena Maria Breulia Cortez dilecta filha do Sr. Euclides Pegado.  

 Na mesma data a Srª D. Francisca Gomes. 

 No dia 28 a prendada senhorinha Maria Odila de carvalho dilecta filha do nosso presado 
amigo e assignante Sr. João Ernesto de Carvalho  Filho residente no munic ípio de 

Sant’Anna do Mattos.  

 No dia 31 a gentil senhorinha Alba Pereira, fino elemento social em nosso meio.  

 No dia 1 de Abril Zuleide Pereira filhinha  do casal Benvenuto Pereira e D. Auriecta Galvão.  
 

 No dia 20 de dezembro p. findo, a gentil senhorinha Niná Salustino, digna filha do Dr.  
Thomaz Salustino, M. D. Juiz de Direito  desta Comarca;  

 Na mesma data, a prendada senhorita Afra Pereira, dilecta filha de D. Maria Olindina 
Pereira;  

 No dia 9, o Snr. Cicero J. dos Santos, commerciante nesta praça;  

 No dia 13, a senhorita Anna Annita Gomes, digna filha do Major José Gomes de Mello;  

 No dia 15, a senhorinha Candida Cortez, conceituado elemento de nosso escol social;  

 Hoje, a Exmª. Snrª D. Maria Izaura de Carvalho, digna consorte do Snrº. José Domingues de 
Carvalho, dignissimo encarregado da estação telegraphica, desta cidade;  

 A 24, a gentil senhorita Amalia Beserra, dilecta filha do Cel.  Antonio Beserra, e um distincto 
elemento de nossa elite.  

 
Nº 27 - 29 de Março,  1928.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 No dia 12 de Abril proximo findo a gentil senhorinha  Suetónia  d’Alva Nunes, filha do Sr. 
Herminio Nunes Pereira.  

 No dia 13 a Senhorinha Estellita Chacon, dilecta filha do Sr. Elpidio chacon.  

 No dia 14 a intelligente senhorinha  Eloysa Carneiro, nossa aparecida colaboradora, 
residente em Recife. 

 No dia 15 a Exma. Srª. D. Severina Anestesia Barros, digna esposa do nosso presado amigo 

e collaborador  Tristão Barros. 

 No dia 15 a Sra. D. Francisca Galvão Lisbôa, digna consorte do poeta Epaminondas Lisbôa.  

 No dia 23 a pequena  Maria Edith da Silveira, filhinha do Sr. Thomaz Silveira.  

 No dia 30 a senhorinha Avia Chacon, dilecta filha do Sr. Abilio Chacon.  

 Amanhã a intelligente senhorinha  Leticia Pereira de Arauj o, prendada filha  do Cel. Vivaldo 
Pereira de Araujo e um elemento de escól em nosso meio.  

 No dia 5 a senhorinha Maria de Lourdes Chacon, fino elemento da nossa sociedade.  

 No dia 7 Gizelia pereira de Araujo, Tiha do Cel. Vivaldo Pereira de Araujo.  

 No dia 11 a pequena Creuza filha do nosso presado assignante  Francisco Viterbo e sua 
dignissima esposa D. Gailhermina Beserra.  

 No dia 29 Anna ... da Silveira, filhinha do Sr. Thomaz Silveira.  
 

Nº 28 - 02 de Maio, 1928. 
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ANNIVERSARIOS 
 

 No dia 23 a Exmª. Srª. D. Beatriz Barros de Araujo.  

 No dia 26 a gentil senhorinha Anna de Vasconcellos. 

 No mesmo dia a senhorinha Julia Coelho presada imã de Dr. Mariano Coelho.  

 No dia 2 a Exmª Srª. D. Maria d’Avila Assumpção digna consorte do Sr. José Furtado.  

 No dia 10 a Exma. consorte do Sr. Benvenuto Pereira Filho, D. Auriceta Galvão.  

 No dia 13 D. Guilhermina Beserra, digna esposa do Sr. Francisco Viterbo Beserra.  

 No dia 26 a gentil  senhorinha Maria Eulalia Pereira. 
 

Nº 33 - 11 de Agosto, 1928. 

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 No dia 8 a pequena E. Pinto Freire.  

 Hoje completa annos a gentil senhorinha Zulmira Fernandes.  

 Amanhã D. Benedicta Gomes da Silveira digna consorte do Sr. Thomaz Silveira comerciante 
nesta praça. 

 No dia 23 D. Maria Emilia Cunha.  

 No dia 26 a senhorinha Darcylia Cunha.  
 
 

Nº 33 - 11 de Agosto, 1928. 

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 No dia 13 a gentil senhorinha Maria do Carmo Damasceno. 

 No dia 20 a gentil senhorinha Ruth Vasconcellos. 

 No dia 30 D. Annita Mello.  

 No dia 3 Eunice Pereira de Araujo. 

 No da 6 D. Elvira Beserra de Oliveira. 

 No dia 14 a senhorinha Milagre de Araujo.  

 No dia 20 a pequena Crindelia Filha do casal  Francisco Victerbo e D. Guilhermina Beserra.  
 

Nº 35 - 20 de Outubro, 1928.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 Os que fizeram annos em Outubro: 

 No dia 28 D. Maria dos Prazeres Pinheiro digna consorte  do Sr. Salyro Ivaldo Pinheiro.  

 No dia 2 a Exma. Sra. D. Maria Silveira digna genitora do Cel. Vivaldo Pereira.  

 No dia 6  a gentil senhorinha Maria do Céo Pereira, prendada filha do Cel. Vivaldo Pereira.  

 No dia 11 a prendada senhorinha Zebina Pereira filha do Cel. Thomaz Pereira.  

 No dia 12 D. Annunciada Silveira. 

 PARTICIPAÇÕES 

 Maria Natividade Silva e Manoel Genesio Cortez Gomes participam o seu noivado.  

 Natal, 27 de Outubro de 1928. 

 Á illustrada redactora do “O PORVIR”  

 Francisco Assis e Zulmira Galvão participam o nascimento de sua filhinha Thereza de Jesus.  
 

Nº 36 – 10 de Novembro, 1928. 
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ANNIVERSARIOS 

 

 No dia 19 a senhorinha Maria Galvão Beserra.  

 No dia 23 a Exmª Srª D. Adelia Salustino que por esse motivo recebeu muitas felicitações.  

 No dia 27 a senhorinha  Annanilia Othon.  

 No dia 30 a gentil senhorinha Stella Pereira prendada filha do Cel. Vivaldo Pereira.  

 Encontram-se entre nós vindas do Collegio da Conceição de Natal as gentis senhorinhas 
maria do Céo, Stella e Lecticia Pereira, dignas filhas do Cel. Vivaldo Pereira.  

 Há dias acha-se entre nós a intelligente normalista, senhorinha Maria Brandão a quem 
levamos nossos cumprimentos.  

 Em companhia de seu progenitor Dr. Thomaz Salustino Gomes de Mello regressaram há 
dias a esta cidade as prendadas senhorinhas Venceslina e Gizelda Beserra.  

 
Nº 37 – de 7 de Dezembro, 1928.  

 

 
ANNIVERSARIOS 

 

 Os que fizeram annos: 

 No dia 15 a gentil Senhorinha Maria  Euzebia Cortez. 

 No dia 29 a prendada Senhorinha  Niná Salustino Gomes, dilecta filha do D. Thomaz 

Salustino Gomes de Mello. 

 ENLACE:  

 Consorciaram-se na fasenda  Tostado, de propriedade do Cel. Vivaldo Pereira, a gentil 
Senhorinha Maria Adelia e o Sr. Manoel  Theodoseo Felix.  

 Cumprimentamol-os.  
 

Nº 38 - 22 de Dezembro, 1928. 

 

 

ANNIVERSARIOS 
 

 No dia 28 Senhorita  Afra Pereira de Araujo, gentil filha de d. Marinha Enoch Pereisa.  

 A 13 Senhorita  Anna Cortez Gomes, filha do José Gomes de Mello.  

 A !5 d. Candida  Cortez, actualmente em Natal.  

 A 19 D. Izaura  de Carvalho, esposa do Sr. José Domingues,  chefe da estação telegraphica  
desta cidade. 

 Assignala, o proximo dia 24, a data natalicia da gentil senhorita  Amalia Beserra,  filha do 
Coronel  Antonio  Beserra. A distincta  anniversariante  pelas qualidades adamantinas  que 
exornam  o seu espirito delicado desfructa  em nosso meio as melhores sympathias.  

 
Nº 39 - 20 de Janeiro, 1929. 

 

 
O QUE VAI PELA CIDADE 

 
O ultimo discurso que seu Zé fez no cemiterio, não falou nas Parcas como é de costume, 

porem disse que a vida é um farfalhar de ilusões. 

 Hontem á noite, não sei em qual das ruas desta cidade, ouvi uma senhorinha dizer muito 
confidencialmente a uma sua companheira de escola: “fulana foi a Natal e lá bancou a beradeira,  
porque não foi ao cinema e nem passeiou na avenida Tavares de Lyra, ponto dos  almofadinhas; foi á 

casa do dentista e não namorou; não deu um passeio no bonde e afinal fez como o pessoalismo da 
roça.  As duas senhorinhas continuavam a discretear os assumptos da moda com tregeitos, garroias, 
emquanto os tempos se passavam n’um engano  d’alma lêdo e cego que os anos não deixam durar 

muito (Camões).  
 

Nº 1 - 02 de Maio, 1926. 
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PUBLICIDADE 
 

GRANDE DESCOBERTA PARA A MULHER 

FLUXO-SEDATINA 
 

A MULHER não soffrerá  collicas do UTERO e dos ovarios porque  a FLUXO -SEDATINA as curará 

me 2 horas. A MULHER não perderá a vida em consequencia de Partos.  A MULHER não sofrerá 
mais porque os partos serão felizes sem hemorragias e sem dores. O primeiro parto já não tem 
perigo. A MUHER, emfim, esta salva, porque a FLUXO-SEDATINA é o melhor regulador e calmante 

para todas as doenças da mulher. Suspensões, corrimentos, flores brancas, insufficiencia nas 
meninas.  As senhoras de 40 annos precisam evitar os tumores, o rheumatismo e outras doenças da 
edade critica, tomando a FLUXO-SEDATINA. 

 
             Receitada por mais de 4.000 medicos.  

Propaganda presente em vários números do jornal.  

 

 

PUBLICIDADE 
 

Glyfosfer 

O mais poderoso e energico fortificante 
Tuberculose?   

Anemia? 

Neurastenia? 
Fraqueza? 
Magreza? 

Flores Brancas? 
Perturbações  uterinas? 

 

 
O Glyfos fer deve ser usado antes e depois do parto. 

Mães Fortes Filhos Robustos 

 
Nº 5 -  3 de Setembro, 1926. 

 

 
RECADOS 

 
João Geraldo:  

Li a tua carta que me escreveste com data de 12 de dezembro do anno p. passado. Sómente 

agora é que pego da pena para resposta-la, o que não fiz com presteza simplesmente por 
negligência.  

Disseste em tua missiva que o teu coração é um painel, aonde se achava exaradas todas as 

reminiscencias do passado, ao passo que o meu é um minusculo cofre cheio de saudades..  
Faz, mais de um lustro, pois que embarcaste para a metropole do paiz, e ahi vives gosando 

a tua mocidade, nesse ambiente luminoso.  

Com relação ao teu estado de noivo, estou de acordo com as tuas ideias, penso que fizeste  
excellente selecção em se tratando da madamoiselle Diva.  

Vão os numeros 4 e 5 do Ninho das Letras, revista, de publicação mensal, é muito bem 

escripta, poequanto o corpo redactorial é composto de eminentes homens de letras d’esta cidade.  
Na pagina 10 encontrarás um artiguete intitulado Divagações, de minha auctoria.  

Sem mais, Disponha de teu 

Nelson G. Freire  
 

Nº 1 -  02 de Maio, 1926. 
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REPORTAGENS 

 

 Mademoiselle A. P. sempre modesta e encantadora estava como a pulchra flor de um 
coração que  ama em silencio... estava radiante.  

 Mademoiselle  M. C. P. elegante e altiva, trazendo nos labios  o affecto ideal que lhe 
embalsama o coração, deixava transparecer um suave aroma de saudades...  

 Mademoiselle A. Z. P. estava parecendo um anjo XXX na brisa do amor, que conduz no 
coração o doce fél da saudade suavisado pelo terno lenitivo da esperança.  

 Mademoiselle A. B. Desfeita em amabilidades comentava tudo que via, demonstrando 
destarde um fino gosto pelas actualidades... 

 Mademoiselle C. G. sempre bela e seductora condusia sob su’alma angelical um mundo de 

ilusões... Alguem ficou embriagado com o seu amor.  

 Outras encantadoras Nynphas povoaram  o rico salão espalhando por toda a parte  a doce 
luz de suas belezas fascinadoras gravando no coração de todos os presentes um retrato 
mystico do prazer e da alegria. 

 
Nº 17 - XXX de Setembro, 1927. 

 

 
SECÇÃO CHARADISTICA 

 
Quem falla da mulher melindrosa tem aversão a vaidade.  

 

Nº 17 - XXX de Setembro,1927. 

 

 
SECÇÃO CHARADISTICA 

 

A mulher prende o homem.  
Nº 17 - XXX de Setembro, 1927. 

 

 
SAUDADE 

 
A quem me comprehendo 
Oh! que meiga felicidade embalsama meu sempre abandonado ser...Abandonado pela 

ausencia d’aquela a quem dediquei toda a minh’alma, todo o meu affecto, em holocausto às venturas 
vividas com  um santo e idéia amor... 

Eu te bemdigo, oh! saudade amena que com o seu deletavel manto, cobres o meu coração 

feliz e venturoso.  
Oxalá que sempre tortures o meu espirito, pois, somente assim posso afirmar que em mim 

vive um amor puro, que transformado em uma essencia melli flua que alimenta o meu espirito c om 

este doce lenitive, que é a esperança... 
 

Hanila.  

 
Nº 17 – XXX de Setembro, 1927.  

 

 
IMITAÇÃO 

(Procurando retribuir a Martha) 
 

 

 Tenho entre as mãos o querido ‘O PORVIR’, em cujas páginas leio com prazer a tua 
chronica ‘sobre o amor’, que tão gentilmente me dedicaste.  
 Nas tuas phrases  tão cheias de encanto, vejo a luz que resalta  em teu coração e a 

bondade dos teus sentimentos. 
 Muito bem, Martha! São bellas as tuas comparações. Não poderei dizer como tu, porque é 
fraca a luz que projecta a tosca lampada de minha intelligencia, mas digo tambem: 
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 O amor é u’a taça de ouro, cujo conteúdo é o melli fluo sabor da felicidade.  
 E o amor u’a maravilhosa tela elaborada no presente e que envolve a tenda rosea do nosso 

futuro.  
 E’ nesta interminavel alameda de rosas e chrysantemos, iluminada pelos doirados ruídos da 
esperança, que caminha incansavel o coração sincero.  

 E, - um coração que não ama, não contem sentimentos suficientes para enfrentar as  
intemperies  da vida – disse alguem alhuses. 
 Pois bem: Ao plantarmos  essa ‘roseira’, devemos regala carinhosamente com a agua pura 

do coração, para ella crescer, frondar, florir e... nunca fenecer.  
ELOYSA. 

 

 
Número 17 -  XXX de Setembro, 1927.  

 

 
Maria do Céu 

Minha boa amiguinha 
 

 

É sentindo o aroma tépelo destas manhãs de novembro que venho rabiscar esta cartinha. 
 Se não fora o motivo que me induz a te escrever neste dia tão jubiloso  para o teu espírito 
virgem, certamente que estaria como de costume a tratar cuidadosamente do meu querido 

jardimzinho, o unico enleio que a minha alma preza... 
 Mas, sendo hoje o dia em que assistes verdadeiramente satisfeita a passagem do teu feliz  
natalicio, não posso amortecer o grito de contentamento que se alevanta em meu coração, ir com o  

pensamento levar-te os meus sinceros parabens. 
 E ao creador, minha doce amiguinha, que eu me dirijo para pedir um valioso brinde que hei 
de oferecer-te como lembrança deste dia festivo, dia de rosas para o teu coração.  

 E’ a elle que peço uma offerenda  sublime  para presentear-te. Exijo, sim, minha DO CE’O, 
uma coroa perpetua de felicidades com que ornarás por toda a vida a tua fronte candida  e virginal.  
 

Da tua amiguinha 
MIRIAM.  

 

 
Nº 20 – Sem data, 1927. 

 

 
Esperança e Saudade 

A inteligente amiguinha Maria do Céo. 
 

Em um deserto, mas delicioso recinto, onde a agua de uma cascata cantava 

melancholicamente e as flores se estendiam como chamas parecendo beijarem -se  umas ás outras  
nas pontas das suas hastes em espiral achava-se uma encantadora visão, envolta num lindo manto 
da cor das folhagens. O seu semblante era alegre; seus olhos profundamente encantadores e o seu 

sorriso, fonte inesgotavel de doçura.  
Esperava alguem.  
Eis que outra visão aparece; esta de faces brancas como o lyrio, envolta num manto na 

mesma cor, trazia á mão uma selta... O seu aspecto triste, seus olhos XXX, seu sorriso doce 
amargo, bem expressavam o seu nome... e encaminhando para a primeira, interrogou-lhe: Quem ès, 
oh! formosa visão? tão linda e tão risonha, te achas neste deserto onde habito? que missão tras por 

aqui? 
- Tu não és a Saudade, a branca flor que viceja nos corações sinceros pela ausencia dos 

seres amados? O livro do passado em cujas páginas a humanidade lê com pesar os seus dias de 

venturas que se foram? 
A dor intraduzivel que amortalha o coração d’aquelle que pranteia a morte de um ente 

amado? Não és emfim a flor nostalgica  que desabrocha nos recantos de uma alma que XXX minha 

desolada pela espinhosa estrada do abandono? 
Pois bem: eu sou a esperança e o consolo dos que sofrem; a estrela que ilumina as trevas 

de um coração torturado; sou a essencia que perfuma o coração que embala o soluço da juventude 
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desanimando-lhe  com lindas cores o painel do futuro... 
Por isso vim esperar-te. Quero ser uma companheira inseparado Amor... E como que 

recordando as XXX dos tempos ancestraes, que XXX a gloria das tradições, e hoje vivem somente 
em as nossas imaginações, vimos surgirem tambem naquelle completo jardim de flores syntheticas 
XXX VENUS e MINERVAS, que muito empolgaram aquelle mundo de illuzões, e de futilidades... 

Havia almas cutuaradas e resplandecentes  que iluminaram os nossos espinhos com a 
palidez XXX de seus modos ret rahidos, bem como muitas brincavam sorridentemente com a luz  
diamantina de um espirito em festa... 

O que mais me empolgou o espirito foi  o contentamento  que infiltrou-se no coração, de 
certa DIVA que, plena de satisfação, viu proxederem ao aroma de sua fronte cândida os raios XXX 
de uma transformação de vida.  

Tudo neste mundo é mera vaidade, illuzão tudo encerra.  
E a encantadora flores social viveu trez dias de completa vaidade.  

Flores, - janeiro – 1928.  

 
Nº 20 – Sem data, 1927. 

 

 
A Mulher 

 
Leonilla Duarte 

 

 Já houve quem, em estylo grandíloquo e coerente, dissesse que para falar de Cicero seria 
preciso inventar um outro Cicero. 
 Quanto a mim penso que não t rahlria à vontade se ousasse asserir que ninguem, a não ser 

uma descendente da esposa de Adão, poderia dizer algo d bem ou de mal ao tão poeticamente 
decantado typo feminino. Porque com o seu estylo deliciosos e macio,com seus meneios te rnos e 
affectivos, somente a mulher falando da mulher, poderia sondar-lhe a temperatura branda do seu 

coração, a doce charisma de sua alma, os transbordamentos do seu lyrial sentimentalismo.  
 Poucos dias há que por uma fatalidade destas que vem de alem, offereceu-se-me o 
momento de saborear espiritualmente um magnifico opusculo de conferências da autoria do 

primoroso orador sacro italiano Monsenhor Murino. Puz-me a devorar, com gulodice, varios trabalhos 
do fino artista italiano, filho do berço das artes. Qual mais bem feito, qual mai attrahente, qual mais  
ameno, qual mais educativo.  

 Mas a espinha dorsal do corpo de idéias do fulgurante genio de Murino, a meu ver foi, é e 
será a lucilante conferencia que tem por epigraphe e thema  - a mulher. 
 Verdadeira grinalda de flores intellectuais, joia de alto valor estimativo, tratado completo da 

pulchritude taoral do sexo que ironicamente se intitula de frágil.  
 O perito desenhista do verbo escripto e declamado leva tempos  a fio em malhar na  haste 
vetusta e carcomida do immundo paganismo, atirando-lhe golpes e mais golpes de correr pus e 

sangue. Cita as opiniões pessimistas e passadistas de Lycurgo, Salon, Hypocrates, Juvenal, Catão e 
muitos outros sobre o assunto. Perde-se nos enredos das prístinas legislações de Roma, China e 
Athenas.  

 Diz cobras e lagartos, diz horrores da mulher nos tempos paganisados. E mudando de 
objectiva investe, em marcha batida, com o racioc ínio rebrilhante e afinado, sobre o bello e fino sexo 
feminino para defende-lo e desultraja-lo em nome de Deus e em face da ciencia. Diga-se lá o que se 

quiser. A glorificação do feminismo foi completae absoluta apenas luzi-luziu nos horizontes da Judéa 
a estrela matinal  da Era Nova – a Virgem Maria. Há uma vintena de seculos o feminismo conquistou 
o mais esplendido dos trophéos na formosura incomparavel da perfumosa flor de Jessé, na pureza 

angelical da consorte do santo arti fice  de Nazareth, as dignidades sublimada da mulher sempre 
virgem e mãe verdadeira. 
 A meiga e divina doutrina de Jesus, somente o manso e compassivo Evangelho de Chisto 

conseguia reivindicar os direitos das exiladas filhas de Eva, sublimando a mulher, santificando a 
mulher, diviuisando a  mulher.  
 

Nº 21 – XXX de Novembro, 1927. 
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Às mães de família 

À minha irmã A.P. 
 
 

 Faz alguns annos já que conversamos eu e minha irmã a respeito da família, da pátria e da 
humanidade.  
 E tu, entre seria e zombeteira disseste-me: 

 - Eu, minha rima, sou um ente inutil, pois nada faço em benefício dos outros !  
 Eras então muito jovem ainda e eu acusava-te de seres um pouco egoista.  
 Lembras-te? 

 Hoje, eis-te casada e mãe de cinco filhinhos, de cinco lindas crianças, a quem adoras, a 
quem consagras a tua vida, que te obrigaram substituir a tua propensão para o egoismo pela 
abnegação e sacrificio de que são modelos as bôas mães. 

 Um dia, surprehendendo-me tu a contemplar-te, quando rodeada com teus cinco anjos, 
repartias com elles os teus ternos desvelos, e recordando-te das minhas dissertações sobre a 
inutilidade de certas existências, pergunto-me sorrindo:  

 - E agora, minha irmã, ainda poderão chamar-te de inútil? 
 - Não, repliquéi; a tua vida agora é preciosíssima.  
 Porém, querida irmã, a tua obra não está completa; de ti depende que Ella se torne util ou 

inutil  e até nociva, conforme legares à sociedade membros dignos ou indignos della.  
 A tua tarefa è de uma importancia incalculavel e, se for bem desempenhada, os seus 
beneficos efeitos não ficarão limitados no estreito circulo do teu lar.  

 Educa bem os teus filhos, innocula-lhes na alma, desde os mais verdes annos, os sãos 
principios da moral e da virtude e não meças sacrificios quando se tratar da sua instrução. Procura 
fazer dos homens cidadãos uteis à patria e preparar as mulheres para bôas mães de familia,  

transmitindo-lhes as virtudes que herdaste de nossa boa e santa mãe.  
 Mais de uma vez tenho-te exposto este meu modo de pensar: - As mães que educam bem 
os filhos prestam à pátria e a humanidade um serviço de maior alcanse do que o legislados 

promulgando leis, cuja aplicação é em muitos casos de um resultado nullo pela falta de instrução e 
preparo do povo.  
 Eis que tinha a responder à tua pergunta sobre a utilidade de tua vida, e agora 

accrescentarei que será para mim motivo de prazer ouvir, no futuro, merecidos louvores a teus 
filhinhos e que, ouvindo-os, para participar um pouco de tua glória, não deixarei de dizer: São meus 
sobrinhos.  

Aurora 
 

Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 

CARTA AMIGA 
Minha boa Martha: 

 

 Um silencio tumular há muito submerge o meu espirito.  
 Insistes com as tuas delicadas interrogações. Mas, que hei de fazer, quando a viuvez 
soturna da melancolia desfez  as fagueiras ilusões que enchiam o coração divino que levara  minhas 

supremas e santas aspirações? 
 Sinto profundamente em te dizer que não mais vive  minh’alma juvenil embriagada com os 
harpejos melodiosos da inocencia pura divinizada pelos encantos fagueiros da mocidade em pleno 

desabrochar para a vida, para o amor.  
 Da alegria festiva dos meus primeiros dias o que resta? O symbolo horrando da desilusão! 
Um desengano sem piedade é a guilhotina do meu coração, que enlutado numa tristeza mórbida 

vive a carpir esse malfadado designio da fatalidade.  
 O que sinto?... Não sei... Deve ser saudade... Mas, de quem...? Ah! sim, saudade do amor 
que tanto busquei, e que jamais pude encontrar. 

 O amor, esse sentimento abstrato e tão querido, não existe. Existe sim, na imaginação 
fantazista do poeta, que o transmite aos corações sensitivos e inexperientes com seus hypocritos   
devaneios.  

 A principio, quando comecei a sentir a ensenia que procura enganar e peverter o nosso 
espírito, tive a sensação perfeita de um prazer infindo. Depois imperceptivelmente tudo foi fugindo,  
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desaparecendo para deixar macula incuravel, que é  a odyssea lugubre de todo coração que ama.  
 O encanto suave que sempre encontrei no meneio das cousas naturaes já perdeu seu fulgor,  

sua graça. 
 A poesia selvagem dos campos ondeados pela compacta vegetação não me causa medo,  
só me causa horror.  

 O unico contentamento que me resta nesta vida seismaresta  e emotiva é a caudal de 
lagrimas que brotam do meu peito e osculando com tepidez a minha face fria lava e amenisa as 
dores e as maguas que tanto me faz sofrer.  

 Entre as expressões que sobre a causa da minha t risteza, tenho assistido, nenhuma 
responde com tão fatal certeza como aquelle teu pensamento admiravel  amar é plantar uma roseira 
n’alma, que fronda, flora, feneci e foge levada pela brisa suave e saudosa do esquecimento.  

 
Magriam.  

Nº 36 - 10  de Novembro, 1928.  

 

 

MÃE 
“Oh! amour d’hne mere? 
Amour que nal n’oablie!” 

V. Hugo 
Nosso vernaculo é insufficientissimo para conter um qualificativo que bem possa traduzir 

este monossylabo preciosissimo – MÃE! 

A elevada Eloquencia, a Rhetorica com os seus tropos, a Philosophia com os seus 
argumentos, a inteligencia humana emfim, como disse alguem, não bastam para definir o amor que 
devemos consagrar a este ente dilecto – MÂE! 

Ninguem  conhece outro vocabulo mais terno,  meigo, encantador, sublime, tão pleno de 
(xxxxx), de afecto, elevado esthetico, docil, que produza no coração de um filho melhores (xxxxx) 
que o de MÂE. 

“Mãe! Palavra inexplicavel que o coração sente, mas que os lábios não podem traduzir.” 
(Lopes Trovão).  

Palavra intraduzivel porque a linguagem do coração não pode desenvolvel -a.  

Eu que,infelizmente, desgraçadamente, não tenho a ventura de possuir este tesouro 
inesquecível, a quem no meu coração exigi um altar ornamentado de flores polychomas para diante 
do qual fazer a prece da saudade e da tristeza, só me resta (xxxxx) me perante o seu retracto  e 

cobri-lo com as lagrimas e os beijos de gratidão, da nostalgia e do amor, aqui nesta velha fazenda 
onde estou actualmente e onde nasci, onde recebi as primeiras caricias, e os  primeiros beijos como 
a flor que desabrocha e pela vez primeira recebe em suas petalas o orvalho de uma aurora de 

maio!... 
Certamente que ninguem imagina a recordação que me veio n’alma ao entrar aqui nesta 

casa branca da fazenda onde estão arraigados os meus sonhos disfeitos e as minhas esperanças 

mallogradas! 
Aqui onde tantas vezes recebi de minha Mãe, beijinhos, abraços, risos, tudo afinal que é de 

afectuoso, sincero, aqui mesmo ouvi alguem pronunciar a palavra mais profunda de todas as 

palavras – ADEUS! 
Oh! Esta palavra proferida por quem vai e não volta mais, por quem vai dormir o somno da 

lethargia de que ninguem mais acorda, é como que um punhal atravessando o coração de um filho!  

Termino estas linhas com os olhos rasos de lagrimas, recitando os versos de Guimarães 
Passos, que como eu, voltou depois de longos annos à casa paterna e lá só encontrou a negra 
saudade que punge e que magôa: 

Era esta a casa (Oh! Se me lembro e quanto!)  
Em que da luz nocturna á claridade 

Minhas irmãs e minha Mãe... O pranto 

Jorrou-me em ondas... resistir quem há de? 
Uma illusão gemia em cada canto 

Chotava em cada canto uma saudade! 

 
Pedro Pereira.  

Fazenda São Francisco, 10/4/926 

 
Nº 1 - 02 de Maio, 1926. 
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CARICIAS DE MÃE 
 
 Não há por mais delicado e dulcissimo que seja, um amor tão suave e tão doce como o amor 

de mãe.  
 Mãe, vocabulo que exprime tudo quanto é bom para um filho, que o comprehende e 
consagra. Portanto, somente aqueles que não souberem compehender o que significa esse vocábulo 

tão nobre e tão sublime, afastar-se-ão do mais sagrado dos deveres, não reconhecendo a 
supremacia que ella exerce no orbe.  
 São esses, porem, os desventurados da sorte, os que se transviam da senda do dever,  

deploravelmente. 
 Queridos leitores: amae, adorae as vossas mães, quem primeiro vos acariciou e nutriu por 
entre as Charles Wagner “um joguete das circunstâncias ” se não tivesse cultivado os princípios  

educativos de minha inesquecivel mãe. Porem, como encontrei n’ella a claridade benefica de uma 
lâmpada bemdicta nos primeiros passos de minha meninice, hoje posso me considerar tal qual o 
pescador que não lanceia em vão no alto oceano.  

 
Nº 1 - 02 de Maio, 1926. 

 

 
RESPOSTA DE UMA CARTA 

 
Senhorinha... 

 

Recebi sua mui distincta cartinha a qual respondo.  
O seu pai já me perguntou duas vezes quando eu tencionava pedir -te em casamento e eu 

respondi que quando regularisasse a minha situação financeira.  

Leio no olhar de sua mãe esta mesma pergunta; hoje recebo sua carta com esta mesma 
cantilena,  com esta mesma chicana! Eu não estou em condições de me casar, como também você,  
porque assim são dois cegos em uma porta.. 

Há também um grande obistaculo neste mesmo casamento: Minha mãe não quer que o 
mesmo se realise, portanto se você quiser me raptar, escreva me dizendo o dia e onde vai me 
buscar.  

Eu quero querida... é (xxxxx) o Horacio Basilio que se casou sendo raptado pela sua noiva.  
Este de rapaz raptar a moça já caiu da moda, agora é justamente o contrário. Resolva e me escreva 
com brevidade.  

O seu de sempre – Cortado. 
 

Nº 1 - 02 de Maio, 1926. 

 

 

D. MARIA BENTA  D’ ALBULQUERQUE:  
 

 Faleceu no dia 19 do corrente, em sua fazenda “Marcação” depois de uma longa e terrivel 

doença sem que os recursos da medicina e o zelo de todos que a cercavam podessem evitar o fatal 
desenlace, a exma. Senhora d. Maria Benta, alma generosa e tão cheia de virtudes.  
 D. Maria Benta de Albuquerque contava já 78 annos, deixando de descendencia: 11 filhos, 

39 netos e 27 bisnetos, tendo contrahido matrimonio duas vezes, a primeira com (xxxxx) de 
Albuquerque e a segunda vez com  (xxxxx), ambos já falecidos.  
 A todos os membros da sua nobre familia fazemos chegar os nossos votos de profundo 

pezar.  
 

Nº 4 - 01 de Agosto,1926. 

 

 

TARDE TRISTE... 
Á Minha Mãe 

 

Quando naquella tarde de incerteza,  
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Meu coração desfeito e mutilado 
Ausente de ti, no auge da tristeza 

Vi-me infeliz, misero e desgraçado. 
 

Senti-me mal, enfim desamparado,  

Sem conforto, sem lar e sem carinho,  
Ausente de ti, triste e amargurado,  
Qual pássaro perdido de seu ninho. 

 
Ausentei-me de ti, soffrendo vivo,  

Tendo por abrigo dôres e espinhos  

Que torturam o meu viver captivo.  
 

E assim, longe de ti, no peito trago 

Uma recordação dos teus carinhos  
E do teu meigo e gracioso afago.  

 

Sant’ Anna de Mattos, 
João G. Baptista Netto 

 

Nº 4 - 01 de agosto, 1926.  

 

 
RECEITA 

 

“Gatean  Sanit  Honoré” 
 

1 libra da beleza de Rita Pires  

500 grs. da elegância de Ruth 
500 grs. da sympathia de M. das Virgens. 
100 grs. da simplicidade de D’Alva. 

 
Maneira de fazer:  
 

Amassa-se tudo com as mãos de Avia e acrescentam -se: 15 grs. da meiguice de Auta, 15 grs. da 
sensibilidade de Niná, e por fim, 10 gottas da intelligencia de Maria do Céo. Adoça-se com um pouco 
do sorriso de Zuza, e vae ao forno brando como o olhar de Esther em formas pequenas, forradas 

com os cabelos de Lourdinha, até ficarem coradas como as faces de Annanilia. Em seguida tiram -se  
das fôrmas, e passa-se uma pincelada do olhar de Amalia para ficarem lustrosos.  
 

Boleira Moderna.  
 

Nº 6 -  3 de Outubro de 1926.  

 

 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
 
 Tive o prazer de visitar  a exposição de trabalhos feita pelas alunas do Externato XXX desta 

cidade do qual são dirigentes os esforçados  e intelligentes  professores  Gilberto Pinheiro e D. Maria 
P. Chacoa.  
 Certamente, quem teve o ensejo de visitar essa exposição, logrou uma impressão 

agradabilíssima, diante de tantos trabalhos confeccionados com tanto esmero e dedicação.  
 No antigo salão da Intendencia Municipal acham se expostos innumeros trabalhos femininos, 
para ornamentos e enfeites, como sejam: almofadas, vestidos, aventaes, quadros, combinações, 

alfineteiros, porta-toalhas, centros de mesa, abat -jours, etc, trabalhos esses executados pelas  
intelligentes alunnas  do referido estabelecimento de ensino.  
 São, pois, dignos de parabéns, os esforços empregados pelos dirigentes do Externato 

(xxxxx). 
 Appresento os meus aplausos áquellas gentis senhorinhas que tão  zelosamente procuram 
se instruir, ao mesmo tempo concorrendo para o engrandecimento de sua terra.  
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28/10/926.  

 
Ewerton D. Cortez.  

 

Nº 8 -  31 de Outubro, 1926. 

 

 
ENLACE PEDRO PEREIRA – AUTA P. GALVÃO 

 

 Era a tarde do dia 23 às 6 horas do expirante mez. Uma bellissima tarde  em que a brisa 
suavisava a Avenida Cel. José Bezerra, e o sol prestes a recolher -se no Ocidente, que o jovem 
Pedro Pereira, talentoso collaborador deste humilde orgam uniu -se para sempre , casando-se civil  e 

religiosamente com a senhorita  Auta Galvão, Pereira em casa dos progenitores da mesma.  
 Compareceram a este acto solene celebrado pelo parocho Padre Pedro Paulino,  innumeros 
amigos dos nubentes que foram recebidos com a amabilidade que caracteriza a familia  Galvão.  

 A’ noite foi offerecido um chá, no qual tomaram parte muitos cavalheiros e damas de suas 
intimas amizades.  
 O “Porvir” almeja ao distincto colaborador e a sua digna consorte d. Auta Galvão toda a sorte 

de ridentes felicidades, enviando efusivos parabens. 
 

Nº 8 - 31 de Outubro, 1926.  

 

 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DO EXTERNATO XXX 
 
 Há dias acham-se em exposição os trabalhos das alunas da professora d. Maria Chacon.  

 São devéras, sem nenhum elogio, admiraveis todos os trabalhos das intelligentes 
senhorinhas que com tanto esforço e satisfação veem demonstrando  a sua intelligencia e o seu 
proveito.  

 Nota-se, porem, o esforço maximo dos professores Gilberto Pinheiro e Maria  Chacon 
Pinheiro que tão competentemente veem instruindo  a nossa mocidade anciosa pela luz do saber, da 
civilisação. É se não fôra  a medida louvavel, grande, lisonjeira dos distinctos professores já 

referidos, o que seria da instrução entre nós ?!...  
 Deixamos nestas pálidas linhas os nossos fervorosos parabens às distinctas  senhorinhas e 
aos professores Gilberto da Cunha Pinheiro e  Maria Chacon Pinheiro, esperando a continuação dos 

seus esforços. 
 

Nº 8 -  31 de Outubro, 1926. 

 

 

Hora triste  
 

Tristemente cahía a tarde.  

O sol quasi a sumir-se no horizonte, ainda illuminava com os seus raios rubros o alto da torre 
da nossa matriz. 

As arvores frondescentes pareciam reflectir as angustias do dia, porque gemiam com a 

passagem suave da brisa, que traziá um doce perfume, embalsamando os ares. O harmonioso 
chilrear dos rouxinóes que procuravam o abrigo das verdes folhagens dos fícus benjamim, 
lembravam anseios de um coração, cuja ventura foi esboroada pelas mãos impiedosas do destino.  

Hora de tristezas! Hora em que recordamos os dias felizes, gozados à sombra amena das 
alamedas floridas dos sonhos!... 

Como de costume, debruçada ao parapeito de uma janela, eu assistía a triste seena – os  

ultimos suspiros do dia agonisante... 
Era a hora tristissima em que o sino murmura compassadamente a “Ave Maria”... Hora em 

que o coração sofredor parece mais negro do que sempre.. . tudo era tristeza, nem os rouxinóes 

queridos que ha pouco cantavam, perturbavam a paz do crepúsculo que lentamente cahia...  
O sol exhausto das luctas do dia tombou no seu jeito de trevas e a noite estendia sobre a 

terra o seu manto sombrio.. 

E eu, sozinha, contemplava absorta esse immenso quadro sentindo que a minh’alma se 
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comunicava com essa tristeza, porque o pensamento a vagar sobre este oceano de chimeras fazia o 
meu coração pulsar dolorosamente! 

De repente, risonha e gentil, approxima-se  de mim u’a amiguinha. Os seus olhos, quaes 
pyrilampos em noite escura, seintillavam à sombra  do crepusculo; e chegando se a mim com uma 
voz “como um beijo materno” interrogou-me:  

Em que pensas minha amiga, porque estás tão triste? Dize-me, não te quero ver assim... 
seismando.. se soubesses como me entristeço!... conta-me a causa da tua tristeza! 

A minha tristeza, respondi -lhe: é occasionada  pela immensa nostalgia de que se reveste a 

natureza nessa hora lugubre! 
Quando o sol desapparecce e o sino annuncia  a hora suprema, o meu coração palpita,  

soluça.. 

Porem, agora, sinto que essa tristeza foge de mim e que a alegria se intensifica em meu 
coração porque tenho-te ao meu lado, oh! Minha bondosa amiga! 

E ella com a doçura da sua voz e o encanto do seu meigo olhar, subst itma aquelle  triste 

panorama que se me apresentava, por  uma funda paisagem, onde os pássaros entoavam a doce 
cavatina da ventura!... 

Borboleta Verde 

 
 

Nº 9 - 18 de Janeiro, 1927.  

 

 

“MAREDIGHNCIAS” 
 

 À alguem 

 
 Em todas as sociedades há sempre alguns curiosos que, por prazer, ou ignorancia, gostam 

de seguir os passos da vida alheia. 

 Nos bailes, nas festas, em toda parte em suma, onde são mais provaveis  as imprudências; 
com uma arte extraordinária, eles estão sempre com o ouvido alerta para furtar um fragmento  de 
dialogo, ou com o olhar prompto para notar os gestos, os modos, e as acções do próximo.  

 Ninguem  fica isento a vorneldade desses indiscretos e, maledicentes.  
 Tanto ouve-se a calmaria provocada pelo despeito ou cólera, como a maledicencia 
provocada pela inveja ou mesmo ignirancia. 

 Em tudo encontram a base, o ponto de partida para menosprezar e estender sobre a 
humanidade, a negra aza da depreciação.  
 Preocupam-se com tudo;  esquecem-se de corrigir seus proprios defeitos ! D’ahi, a facilidade 

de se intervirem na vida alheia.  
 Por isso, doce amiga, quando ouvires os falsos dietos por esses infelizes, repele-os, mas 
perdoa-os sempre, porque a justiça do bem  é perdoar; é preciso ser boa e pura para ser querida e 

amada. 
 E lembra-te que, quanto mais a mulher desperta aos outros a inveja e o trama, tanto mais o 
homem se orgulha em possuil-a.  

 
Snetonia D’alra Nunes. 

 

Nº 10 - 03 de Março, 1927.  

 

 
DR. MARIANO COELHO 

 

 Com sua Exma. Consorte D. Rosilda Coelho, retornou da capital  do Estado, ultimamente, o 
talentoso facultativo Dr. Mariano Coelho, a quem C. Novos já deve uma somma incalculavel  de 
beneficios prestados com indefeso labor. 

 A.S.S. “O PORVIR’ envia effusios saudares.  
 

Nº 11 - 03 de Abril, 1927.  
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VERDADES 

 
A quem couber 

 

 Se há defeito no homem que mais excite o meu desespero, esse é por certo a presumpção.  
 E quanto mais alto subirmos na escala da jerarechia social, mais intensamente 
encontraremos esse caracteristico de degenerescencia.  

 Em se tratando das mulheres, os homens, em geral, na sua vaidade estulta, julgam -se no 
direito de consideral-as sob um aspecto inferior, rebaixando-as do seu nobilitante papel,  
exclusivamente às funções mesquinhas  de instrumentos de prazer.  

 Referindo-se aos seus companheiros de sexo, não é m ais condescendente o homem 
presumido, por isso que cônscio da  propria nulidade, procura superar os que são cultos, não pelo 
trabalho, estudo ou boas obras, mas pela irritante fatuidade que tanto mal me causa aos nervos.  

 E é de ver-se como eles se multiplicam  assustadoramente, passeiando pelas ruas suas 
figuras  ridículas, gesticulando com esgares de eloquencia  barata, sempre a falar de si, com as 
bochechas a inflar de um sorriso bestial.  

 Vivem alardeando a sua competência, os seus conhecimentos; abordam todos os 
assumptos; emitem opiniões abstrusas sobre tudo e sobre todos e, pobres maniacos, não vêem 
nunca o ridículo que os cerca, suppondo antes deixarem  após si uma esteira luminosa de lisonjeiras  

referencias... 
 Nas palestras, ainda nas mais intimas, falam sempre num tom arrogante, rebuscando 
phrases lindas ou ouvidas a esmo intercalando constantemente  termos technicos, francezismos e 

quejandas mais. 
 Pobres homens! E é com virtudes taes que se candidatam  à sempiterna gloria da 
popularidade! 

 Eu os deploro verdadeiramente e peço a Deus para que lhes conceda, magnanimo, um 
cantinho no reino dos Céos... 

 Saétonia D’alva Nunes (25 de 3 – 927) 

 
Nº 11 - 03 de Abril, 1927.  

 

 
ATRAVES D’UM BINOCULO...  

 
 
 No baile do dia 19 do mez findo em casa do nosso amigo, o ilustre cidadão Abilio Chacon, vi 

o seguinte: 
 Mademoiselle C. G. indiferente às futilidades dos flirts, em quanto a jovial E. C. desfolhava  
as pétalas do seu coração em affectos para com um jovem jornalista. O meigo encanto de Mad. A. P. 

confundia-se com a beleza sonhadora de Mad.  A. O. C., a qual trazia adormecida no seu adoravel 
espirito uma saudade cruciante...  
 Mad. S. A. N. dardejava as mysticas flores de um amor extincto, quando Mad. P. R.  

conservava-se retrahída em silenciosas meditações. Parecia que estava soffrendo  bastante, mas a 
culpa foi sua, pois, não quis dansar para dissipar os maus fados.  
 A elegante Mad. M. B. tava tão formosa como a aurora num mar de gelo...assim tambem 

brilhava deslumbrantemente sua irmanzinha  A. B. que dest ribuia affectos com seus inúmeros 
admiradores.  
 Mad. A. C. sempre gentil e delicada, oferecia um sorriso prateado aos seus cortejadores 

seguindo o exemplo da sedutora cordialidade de Mad. E. S.  
 Mad. O. D. não se apresentou com as vestes do linho que lhe  fica tão divinamente bem, 
mas trazia o perfume suave da açucena, que  a todos os corações embriagou.  

 Mad. M. L. C.  seduzia a nossa atenção com as suas maneiras delicadas, assim como Mad.  
J. R. proclamava o império da gentileza e da fidalguia, parecendo estar muito satisfeita, pois, 
conservava sempre um sorriso a flor dos labios. 

 Havia uma flor magnificente, electrizando com o seu fulgor, era Mad. M. C. D., que destilava 
de seus lábios candidos um casto sorriso de virgem... em quanto Mad. M. V.  occultava-se no 
mellifluo bosque do amor, aromatizando a tristeza plangente de Mad. A. Z. P. que estava adormecida 

no deserto da saudade.  
 Emfim vi Mad. M. C. P. com sua intelligencia XXX recordando um passado, que ainda não 
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passou... e Mad. M. L. V. com o pensamento impregnado nun doce aroma de saudade... 
 E como que emocionado comecei a reflectir realidades e vi descortinar  se um mundo de 

seductoras ilusões que embriagavam o coração vibrante de todos os presentes.  
 
 

REPORTER – AMADOR 
 

Nº 12 - 2 de Maio, 1927. 

 

 

MAJOR  MOYSÉS GALVÃO 
 

 Ainda perdura nitidamente em todos os nossos corações a grande magoa produzida pelo 

fallecimento do inesquecivel cavalheiro Moysés Galvão. O prateado extincto era geralmente 
estimado pelas suas apreciaveis qualidades, conservando sempre em toda a trajectoria da sua 
existencia  a modéstia, a nobreza e a bondade de um caracter são, tendo sempre por objectivo a 

prática da virtude.  
 - Conforme nos compromettemos no numero anterior deste jornal, damos em seguida alguns 
traços biographicos do illustre morto:  

 Moysés Galvão era filho do Cel. Francisco de Oliveira Galvão e D. Francisca Alexandrina 
Galvão.  
 Nasceu nesta cidade no dia 20 de abril de 1869. Contrahiu matrimonio com a Exmª. Snrª. D.  

Auta Beserra de Araujo, filha do saudoso Cel.  José Beserra, a 22 de fevereiro de 1892. Deste 
consorcio deixou os seguintes  filhos: José de Oliveira Galvão (fallecido), Antonia Bezerra Gomes, 
Francisca Beserra Galvão, Elvira, Herondina e Laura de Oliveira Galvão. Thomaz Joel e Maria 

Beserra Galvão. 
 - damos em seguida a relação dos nomes de algumas pessoas que enviaram mensagens 
telegraphicas à enluctada familia do inesquecivel extincto por occasião do seu fallecimento:  

 Dr. José Algusto, Governador do estado, Major Napoleão  e D. Veneranda Beserra,  
Deputado João Alfredo e D. Cecilia Pires, Cel Manoel Chistino e família, Aarão Pires, Cel. Manoel 
Aleixo e D. Ignez, Epaminondas Brandão, Octavio Lamartine, Annibal Barreto, Antonio Othon Filho,  

Manoel Salustino Netto, Isaac Ribeiro, Sinval e Elpidio, de Natal; Dr. Juvenal Lamartine, do Rio;  
Silvina e família, de Acary; Adelina Debora, de Santa Cruz; Francisco de Assis, Antonio Peris, de S.  
Vicente; Dadú XXX , de Flores, Cel. Joel Damasceno e familia, de Caicó. 

 Também foram innumeras cartas e cartões, de condolencias que os numerosos amigos do 
saudoso fallecido enviaram a sua exma. familia.  
 Por ocasião dos funeraes o Dr. Thomaz salustino, integro Juiz de Direiro desta Comarca,  

representou o D. José Augusto, M. D. Presidente deste Estado e o depultado João A lfredo,  
dignissimo Thesoureiro do Thesouro do Estado.  
 “O Porvir” mais uma vez reitera as suas sinceras condolencias por este lutuoso 

acontecimento,  tornando extensivas à todos os membros da sua illustrada familia.  
 

Nº 14 -  19 de Junho,1927.  

 

 

D.MARIA SENHORINHA D. CORTEZ 
 
 Na avançada idade de 79 annos, faleceu no dia  4 do corrente no sitio “S. Luiz”, deste 

município, depois de porfiada moléstia, a Exmª. Smª. D. Maria Senhorinha Dantas Cortez.  
 A saudosa extincta fazia parte de uma das mais dignas e conceituadas famílias desta  terra 
e que pelas peregrinas virtudes e adamantinas qualidades de que era possuidora fazia jús a muitas a 

inquebrantaveis amisades que desfructava em nosso meio; portanto o seu desaparecimento causou 
grande consternação aos seus numerosos amigos.  
 - D. Maria  Senhorinha era filha  do Sr. Manoel Francisco Dantas e D. Guilhermina S. 

Dantas. Nasceu no dia 13 de Maio de 1818, na fazenda “Monte Alegre”, no municipio  de Acary.  
 Casou-se no dia 6 de Fevereiro de 1866 com o Sr. Manoel pegado Cortez, já fallecido.  
Deixou a seguinte prolem: 9 filhos, 79 netos e 49 bisnetos.  

 - Registando  este lutuoso acontecimento, “O Porvir” envia sinceras condolencias a todos os 
membros e sua ilustre familia, especialmente  aos seus dignos filhos Manoel, José, Joaquim, 
Samuel, Euclides e Alfredo Pegado e ás suas queridas filhas: Luiza, casada com o Sr. Theophilo 
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Leopoldino dantas, Anna, esposa do Sr. José G. de mello e D. Candida Cortez, bem como ao nosso 
companheiro Ewerton D. Cortez.  

 
Nº 14 - 19 de Junho, 1927.  

 

 
D. FRANCISCA LOPES DE MACEDO 

 
 Faleceu no dia 10 de Maio p. findo, no povoado Melão, município de Santa Cruz, a Exma. 
Snra D. Francisca Lopes de Macedo, virtuosa esposa do nosso prezado amigo Alfredo Lopes.  

 A desditosa senhora era filha do Cel. Francisco Evangelista de Macedo  e D. Maria E. de 
Macedo, residente no sitio Malhada Limpa, deste munic ípio.  
 Por este triste acontecimento levamos os nossos sentidos pesames a todos os membros de 

sua desolada familia, especialmente ao pranteado esposo, Sr. Alfredo Lopes. 
 

 

Nº 14 - 19 de Junho 1927.  

 

 
MADAME DR. JOSÉ NEVES 

 

Foi motivo de grande jubilio para a sociedade galvanopolitana,  especialmente para a familia 
NEVES, o transcurso do anniversario natalicio  da Exma. Snra. D. Nenzinha Neves, virtuosa esposa 
do conceituado medico Dr. José Neves, no dia 10 do corrente.  

Para assignalar brilhantemente esse feliz evento, o distincto casal ofereceu á familia desta 
cidade um magnifico chá-dansante, que deixou as numerosas e XXX assistencia  do que 
Galvanopolis  possue de mais distincto e representativo.  

Durante o festival saudaram a anniversariante os nossos talentosos confrades Tristão Barros 
e Rodrigues Filho. Em agradecimento, o Dr. José Neves pronunciou eloquentes palavras, sendo 
muito aplaudido.  

Eram vinte e tres  horas quando todas as famílias se retiraram levando a mais lisongeira 
impressão daquelas horas de prazer, onde imperava a verdadeira cordialidade.  

“O PORVIR” mais uma vez envia mui respeitosamente as suas felicitações ao casal NEVES, 

com os melhores votos de felicidades. 
 

Nº 14 - 19 de Junho,1927.  

 

 

D. VENERANDA BESERRA 
 
 Defluiu na quinta feira ultima, 15 do andante, o anniversario natalicio da dignissima Snra. D.  

Veneranda Beserra, virtuosa esposa do Major Napoleão Beserra.  
 A ilustre anniversariante é uma senhora dotada de exemplares qualidades, que faz jús a 
muitas sympathias não só em nosso meio, como na Capital do Estado, onde reside.  

 O PORVIR envia-lhe respeitosos cumprimentos, augurando farta messe de venturas.  
 

Nº 14 - 19 de Junho, 1927.  

 

 

NYSIA FLORESTA 
 

M. Victorino 

 
Foi a 12 de Outubro de 1809, na remota e tradicional  fazenda Floresta  do munic ípio de 

Papary, XXX onde as chammadas destruidoras da revoluções  e o t ranscurso dos tempo fizeram-no 

desaparecer, nasceu a maior mulher de letras do continente  Sul Americano, que foi 
incontestavelmente Nysia Floresta Brasileira Augusta.  
 Era filha do Dr.  Dionizio Gonsalves Pinto Lysboa e D. Antonia Clara freire e irmã do sauoso 

bacharel Joaquim Pinto Brasil. 
 Logo em terna idade, Nysia dedicou-se com ardor aos livros, mostrando com isto a sua 
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tendencia para as letras. Mas, no limiar dos annos, quando a vida sorria aos que idealizam  e 
descortinam  um  futuro brilhante; seus paes organizaram -me um casamento  contrario a sua 

vontade com XXX seu parente, Manuel Alexandre Seabra, a que accedeu somente com o intuito de 
satisfasel-os.  
 Desde já, Nysia começou uma nova phase de vida perturbada constantemente pela 

desunião entre si e seu marido; homem sem nenhuma cultura, completamente rustico.  Vendo-se  
prohibida da convivencia  de seus inseparaveis amigos – os livros -  e sofrendo assiduamente os 
mautratos  de um homem que lhe era  inteiramente desigual resolveu abandonalo, fugindo para a 

grande capital pernambucana. Ahi, Nysia dedicou-se  a faser a caridade, servindo por algum tempo 
como enfermeira de um hospital até que emfim resolveu embarcar para Porto Alegre, onde fixou 
residência. Nesta capital, fundou um colegio, fez sobresahir como uma educadora emérita e fina 

administradora.  
 Viveu nas terras gaúchas por longos tempos. Annos depois seduzida pelos encantos da 
metrópole do paiz, transportou-se para lá continuando com afinco em seus estudos, onde dedicou -se 

tambem ao jornalismo, honrando as paginas de varios jornaes, como sejam.  
 

(Continúa no proximo numero) 

Nº 17 - XXX de Setembro,  1927.  

 

 
O CABUGY 

 

Tens a forma de um seio calumecido 
De mulher virgem, em plena adolescencia,  
Que ainda espera o noivo estremecido 

Para gosa-la em franca florescencia. 
 
No arido sertão és esquecido, 

Sem resguardo nenhum contra a inclem 
Do sol abrasador, que ressequido 
Torna o corpo da terra em penitencia...  

  
Eu quero crer, às vezes, és tu que esfrias  
As caricias do fauno rutilante,  

Que diariamente vem fartar-se em goso. 
 
E ès tão grande, è ès tão calmo em teu XXX 

Tens tanta vida, seio de gigante,  
Que o sol vencendo, os astros desafias. 
 

MAURILIO XXX 
 

Nº 19 - 23 de Outubro, 1927.  

 

 

VIOLETA DO VALLE 
 
 Quem abre as paginas do ‘O Porvir’ indaga logo dos que o fazem: quem é Violeta do Vale?  

 Pouquíssimos o sabem, ao certo, mas todos julgam logo que trata-se de quem justamente 
pode ser: flor peregrina, de raras virtudes, espirito livre, subtil, delicadíssimo, aliando á pureza de seu 
nobre coração invejaveis predicados moraes; conhecedora dos XXX da fantasia, dos requintes da 

forma de que se revestem  os talentos de escól tecerem essa grinalda multicores com XXX a fronte 
aurifulgente da literatura idealista. 
 Inspirada e modestíssima, sympathica e elegante, um solido preparo litterario  a nossa 

brilhante collaboradora não deixa de nos proporcionar o prazer de publicarmos as suas mimosas e 
apreciadas produções, horando, assim, as paginas deste jornal.  
 ‘A flor e a criança’ bello thema de que se serve a nossa inteligente escriptora, em seus 

devaneios, emprestando-lhe fulgor admiravel  ao descrevel -o, tal como nol-o apresenta ao sabor 
intelectual dos leitores de apurado gosto artistico. 
 Colaborações como esta de Violeta do Valle merecem aplausos e parabens muito sinceros 
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do leitor amigo.  
 

THULIO SER... 
 

Nº 19 - 23 de Outubro,  1927.  

 

 

O QUE MAIS ADMIRO EM GALVANOPOLIS:  A  elegancia  de Lalá; a amabilidade de Elysio; o 
andar de Luis; a gentileza de Amalia; a bondade de Alva; a constancia  de Maria das Virgens; a 
intelligencia de XXX a meiguice de Elena; o porte de Ruth; a simplicidade de Alba; a cor de Milagres 

Othon; a delicadeza de Baldomero; o sinalzinho da face de Anna Chacon; a afabilidade de Raynel; o 
retrahimento de Esther; a pacatez de Ewerton; a gracilidade de Anna Vasconcel los e a 
inseparabilidade de Jayme e Manoelzinho.  

TAGARELLA 
 

Nº 19 - 23 de Outubro, 1927.  

 

 

PHOHCAZIA 
 

Desejando  formar um lindo ramalhete, fui a um jardim colher as seguintes flores: Avia, u’a mimosa 

violeta. Amalia;  uma alvissima saudade; Maricota, uma linda sempre viva; Zebina, uma graciosa  
margarida e Lourdinha, um lindo botão de rosa, unia-lo-as com o laço do affecto da  

MAGNOLIA 

 
 

Nº 19 - 23 de Outubro, 1927.  

 

 

NYSIA FLORESTA B. AUGUSTA 
 

M.  Victorino 

(Continuação do nº p. passado) 
  

‘O diario’, ‘O Brazil illustrado’, ‘O Jornal do Comercio’, etc. com sua pena de valor admiravel.  

 Fêz tambem varias conferencias em prol da Abolição da Republica em 1824, demonstrando 
com isto grande fé republicana e grande largo descortino intelectual. Seu primeiro trabalho foi a bela 
tradução da importante obra inglesa de Miss Goduin para a língua portuguesa, “Direito  das mulheres 

e injustiças dos homens”, t radução livre e de agradavel  literatura. Nysia morou longo tempo no Rio;  
mas desejosa de conviver em um meio onde podesse cultivar seus estudos e alimentar a 
intelligencia rara, empreendeu uma viagem à Europa em companhia do seu 2º marido, o que 

realizou em 1849, indo fixar residencia em Paris, a seductora capital francesa.  
 (Tendo Nysia sciencia da morte de seu 1º marido consorciou-se em 2ª nupcias com um 
estrangeiro residente em Rio G. do Sul, não se sabendo ao certo o seu nome e nem a sua 

nacionalidade. Deste casamento teve ella uma filha, Livia Gode, casada, que até pouco tempo 
residia em Cannes, França, já em avançada idade, conforme se prova por meio de cartas recebidas 
pelo ilustre conterrâneo Prof. Luiz Soares, com quem ella tem se correspondido por varias vezes.)  

 Mesmo na luxuosa Paris, Nysia nunca esqueceu seu torrão natal, pois sempre  ella gravou 
em seus livros paginas de saudades, lembranças e immorredoicas. Revelou-se sempre u’a mãe e 
filha amantissima em seus escriptos, com preferencia em ‘conselhos a minha filha’, obra que a 

imortalizou, onde dedica paginas descrevendo o que é o amor materno; onde narra a sua filha, o seu 
unico erno, como ella confessou, o de ter abandonado o lar paginas de arrependime nto, paginas 
escriptas com lagrimas. Refere-se com grande carinho  ao ente querido que lhe deu a vida. Esta 

obra foi traduzida por  um bispo para o italiano e adotadas em todas as escolas daquele paiz, pelo 
valor que continha para com o sexo frágil.  
 Foi publicada em 1842, tirando-se 2ª edição em 1845 por já se haver esgotada  toda 1ª 

edição.  
(continua do p. numero) 

Nº 20 – Sem data, 1927. 
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D. ELCINA DE CARVALHO 

 
 Por uma feliz escolha do Departamento  de Educação, foi nomeada inpectora do Ensino 
neste Estado, a intelligente professora D. Elcina de Carvalho, que ha  dois annos  vinha t rabalhando  

em o Grupo Escolar CAPM. MÓR GALVÃO, onde ocupava cadeira elementar feminina.  
 A’ distincta professora, pelas suas admiraveis qualidades, formou em nosso meio um cyclo 
de varias amisades.  

 Com muita satisfação enviamos os nossos XXX a ilustre inspetora por tão justa nomeação,  
que não foi mais do que a recompensa por  seus valiosos  serviços á causa da instrução.  
 

Nº 20 -  Sem data, 1927.  

 

 
A MULHER E O VOTO 

 

 De há muito que a mulher de todos os paizes vem pleiteando a sua emancipação politica, a 
ultima etapa que lhe resta vencer para igualar -se  ao homem em todos os aspectos da vida. 
 Effectivamente não deve haver mesmo diferença alguma entre os dois sexos, como muitos, 

por egoismos, por egoísmo talvez querem impor, uma vez que um sempre depende do outro,  
reciprocamente.  
 Portanto para melhor harmonia geral deviam seguir parallelamente a estrada da vida, sem 

certos abusos de direito, pois, o homem é e será sempre O HOMEM, e a mulher não deixará nunca 
de ser o que é... 
 Mas o que achamos plausivel é que a mulher antes  de conquistar um lugar na vida publica,  

lugar este que bem o merece, deveria primeiramente receber uma completa educação da vida civil,  
no catecismo do direito para cooperar harmoniosamente em beneficio da collectividade, sem nunca 
abusar da confiança que lhe for depositada.  

 A primeira victoria feminina em nosso continente mcoube ás patricias norte rio grandenses, 
que acabam de alcansar o direito do voto, portanto de cidadania independente! Por este motivo está 
de parabens a mulher potyguar, bem como os legisladores que instituiram o voto.  

 Agora que a mulher em nosso estado está independente constitucionalmente,  
completamente livre, deve aproveitar-se destes  direitos para introduzir-se  na vida publica e 
demonstrar com actos dignos aos seus adversários que não é o que muitos apregoam...  

 Ewerdantez. 
  

Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 

DR. JOSÉ NEVES 
 

Em casa do nosso presado amigo Cel. João Alves, encontra-se  ha  alguns dias nesta cidade 

acompanhado de sua digna consorte, D. Nenzinha XXX, o ilustre facultativo, Dr. José Neves.  
 Ao Dr. José Neves  e sua digna esposa apresentamos os nossos votos de boas  vindas, 
augurando-lhes muitas felicidades. 

 
Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 
SANTA 

 
Santa ne olhar, na fala e no sorriso, santa! 
Santa nos gestos e na forma e na expressão! 

A sua voz aos meus ouvidos soa e canta,  
Qual citara tocando uma bela canção.  
 

Si sua voz seduz-me o seu olhar me encanta! 
E’ deusa singular de raras perfeições! 
Na pequena boca, há tanta graça, tanta,  

Que por ela darei o próprio coração. 
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Não chamo-a de mulher, porque seria crime! 

Pois graça e sedução o seu olhar exprime,  
Estática e magia, aroma embriagador! 
 

O’ Musa Divinal l... O’ Musa que me inspira !...  
Si virdes algum dia, um’alma que suspira,  
E minh’alma de vate, em busca deste amor!  

 
Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 
FALLECIMENTO 

 
 
 Depois de uma longa molestia, que a perseguiu tenazmente durante varios meses, veio a 

falecer no dia 4 do corrente na cidade de Acary, a Exma. Snra. D. Luiza Idalina Dantas, esposa do 
Cel. Theophilo Leopoldino Dantas.  
 Em virtude das invejaveis qualidades  moraes que exornavam o seu espirito, a saudos a 

extincta desfructava  no meio social um cyclo de radicadas sympathias.  
 - Luiza idalina  Dantas era filha do Cel. Manoel Pegado dantas e D. Maria Senhorinha 
Dantas, (falecidos). Nasceu no sitio S. Luiz deste município no dia 10 de outubro do anno de 1869,   

tendo contrahido matrimonio com o Cel. Theophilo L. Dantas no dia 17 de julho de 1888. Deste 
matrimonio  deixou sete filhos. 
 Registando este intenso acontecimento levamos os nossos sinceros pesames a todos os 

membros  de sua illustre familia, especialmente ao seu desolado esposo Cel. Theophilo L. Dantas.  
 

Nº 22 - 11 de Dezembro, 1927. 

 

 

Impressões 
 
 

Ao brilhante espirito de Araldo Toscano 
Por Ewerdantez  

 

 
 Esquiva, como que occulta aos olhos comuns, vive Flores, a sua vida de poesias e de 
encantos. Quem não a procurar nunca poderá XXX o seu mimoso e sorridente panorama. Guardada 

na silenciosidade imperturbavel  de seu límpido viver, não clama a presença do desconhecido 
forasteiro ao seu seio, mas quando este levado por qualquer circunstância lá procure pousar 
encontra infalivelmente, não um punhado de homens rusticos e de espiritos XXX pelo sol causteante 

que perpenheularmente lhe disse ao craneo, mas num verdadeiro jardim aromatizado de XXX e 
afagos dispensados pela conduta de espirito de seus admiraveis filhos. 
 Flores, pelo seu aspecto nataral e physico é realmente semelhante a u’a roseira XXX que  

continuamente  está desprendendo o seu preciosoperfume para embalsamar a athmosphera...  
 Ali, parece ser o lugar onde as almas imaculadas dos archanjos e cherubins procuram, para 
transpirar num ambiente  inofensivo o balsamo reconstituinte da vida... E tambem na sua ampla 

Avenida a “Deuza do Sertão” procura descansar, em noites de XXX pousando suas lagrimas 
prateadas em seu regaço XXX de mulher que é flor, de flor que é mulher... 
 A ti, eh poetica  e mimosa Flores, eu escuto com os labios de minh’alma para que em meu 

espirito continue sempre gravida a doce impressão que almentei pela primeira vez que conheci-te,  
oh princeza  do Seridó! 
 

Nº 25 – 15 de Dezembro, 1928. 

 

 
DE XXX 

 

 Esta prospera e tradicional Villa de Flores assistiu nos dias 18, 19 e 20 do corrente a uma 
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das mais mimosas e concorridas festas que os seus habitantes teem realizado em homenagem ao 
glorioso S. Sebastião, seu melyto padroeiro.  

 Todos os festejos e actos lithurgicos se revestiram XXX brilhantismo, sendo XXX o Pe. João 
Clemente, zeloso vigario da freguesia, auxiliado pelo Revmo. Pe. Paulo Alfonso, dignissimo parocho 
de São Gonçalo, o qual no dia da festa assoinou  a tribuna sagrada e fez um eloquentissimo sermão,  

dissertando com invejavel precisão sobre a grandiosa data que a egreja catholica com emorava. Foi 
um verdadeiro hymno de glorias á religião e ao thaumaturgo São Sebastião.  
 Os festejos foram encerrados com uma empolgante procissão, que desfilou por todas as 

ruas, montando-se uma grande multidão de fieis. 
 Para maior brilho das festividades tocou a afinada banda de musica local, que obedecia a 
direção do inteligente jovem Arnaldo  Toscano.  

 Por iniciativa de alguns jovens realizou-se no decorrer da festa  um elegante concurso para 
se apurar qual era a RAINHA DE BELEZA DA FESTA. 
 O encerramento deste honroso XXX no dia 20 ás 14 horas  em um local adredemente  

preparado, com a presença de grande número de cavalheiros, senhoritas, etc. 
 Apurada a votação verificou-se o seguinte resultado: 
 

 “Candida Medeiros, (1º lugar) 500 votos; Maria Juracy (2º lugar) 100; Maria Alice de 
Medeiros, 09; Maria Nazareth, 55; Hermina Macedo, 45, Consuelo Freire, 27; Maria Bendita, 12;  
Severina Souza, 11; Maria de Lourdes e Francisca Maira, 4; Maria Affonso, 2; Rita Fernandes, Diva 

Affonso, XXX Moraes, Maria Laurentina, Josefa Cleonice e Severina Medeiros, 1 voto.  
 Em seguida a comissão organizadora, pelo seu presidente  o Sr. Pepino Fazanaro,  
concedeu a palavra ao orador official da festa, o jovem Ernesto XXX que num inspirado discurso 

felicitou as vencedoras, realçando os meritos de belleza e XXX de tudo as suas diamantinas 
qualidades moraes. 
 Concluiu offerecendo duas honrosas lembranças as vencedoras em primeiro e segundo 

lugares: uma custosa e XXX volta de ouro e um mimoso collar. 
 - Foi realmente encantadora a festa que assignalou a fortaleza da fé catholica  do operoso 
povo de Flores.  

 
Em 25-1-28 

Do Correspondente.  

 
Nº 25 – 15 de Fevereiro, 1928.  

 

 
LADY 

 
Entre o caminho do Amor e o riso de Alegria,  

Sobre o afago dos paes e dos irmãos o afago,  

Lady sempre brincava em mui plena harmonia,  
Conservando na boca o seu sorriso mago. 

 

Naquella alma tão pura o Amor nunca dormia,  
Vivia qual espuma andando sobre um lago! 

Si ela é filha do Céo ou si o Céo vivia,  

Pergunto ao Creador, ao mundo todo indago!...  
 

Tinha a boca pequena e linda e perfumosa; 

Fazia pois inveja á mais sublime rosa: 
Inveja portanto a própria Natureza.  

 

Numa triste manhã – ó meus amigos, crede!- 
Poisou sobre seu peito um mundo de tristeza, 

E lady pereceu e eu nunca mais vi Lady. 

 
Caicó, 1928   UGO MAIA  

 

Nº 26 – 10 de Março, 1928.  
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Retalhos... 

1 
 

 Uma das coisas que mais vêm preocupando o espirito do povo norteriograndense é o voto 

feminino.  
 E’ mesmo uma coisa sem limite. 
 Enquanto lá na capital os solidarios do voto se reunem para tractar do caso, aqui no alto 

sertão os pobres matutos se aterrorizam de mêdo  em pensar que mais tarde as suas mulheres irão 
tambem votar. 
 Uns, por incompreendidos, coitados, chegam até a falar mal do Sr. Juve nal Lamartine. Faz 

quinze dias, que em conversa com certo rapazola tive de fazer commentarios sobre o voto,  
ressaltando a seguinte pergunta: Neco, que dizes então do tal voto feminino? Achas que o senhor 
Lamartine venha tirar proveito com semelhante idéia?... O meu amigo sorriu... Eu, porem que vejo no 

Sr. Lamartine uma personalidade honesta e capaz de tão alevantados gestos não hesitei em 
responder, ao meu interlocutor. – Meu amigo, o voto feminino merece antes de tudo o nosso apoio e 
a nossa solidariedade. 

 Depois, eu te asseguro que no Rio Grande do Norte nunca surgiu uma idea tão feliz como 
esta. O voto feminino é antes de tudo [devo dizer ainda) a libertação da mulher brasileira. Nós, 
riograndenses, devemos nos sentir bem satisfeitos em termos obtido  p ara dirigir os destinos do 

nosso Estado, um homem  de idéias tão bem acentuadas e efficazes como o Sr. Lamartine.  
 Há mais tempo tivesse surgido o foto feminino!... E’ uma prova de que a região nordeste 
tinha continuado sempre marchando em rumo do progresso, desenvolvendo-se com efficacia 

avantajada.  
 Certamente ignoras o que tem acontecido intimamente com as nossas patricias em paizes 
estrangeiros. Muitas são ellas, coitadas, soffrem o golpe terrivel  dos seus maridos mulçumanos, 

sem poderem dar geito. Tudo isso foi a despreoccupação dos nossos governos sobre o caso em 
apreço. De hora em deante a mulher  brasileira liberta-se há de tão desastrosas esparrellas.  
 Assim conclui com o pobre doente de espirito que nada mais me disse a respeito.  

NECO. 
 

Nº 27  – 29 de Março, 1928. 

 

 

 
Pedaços... 

 

Minha querida: 
 
 Sei que é muito triste a tua vida ahi no isolamento cruel da terra que te deu o berço. Mas... 

contenta-te... 
 Não digas a ninguem que soffres, porque se assim fizeres, não será feliz e demonstrarás a 
fraqueza do teu espirito de jovem. Bem sabes, que as pessoas resignadas são as que se salvam de 

um mao julgamento ou de uma breve sençura.  
 Não te afflijas... Bem sabes que esta é a phase adoravel da mulher... a dos dezessete 
annos... Ainda mesmo que a mulher viva separada daquele que lhe adora e estima, não é motivo 

para soffrer  nem sentir-se infeliz. 
 Não vês, aquelle copado e ramalhado “Flamboyan” que orna os beiraes do telhado da tua 
residencia?... 

 Elle tambem já soffreu e o soffrimento proveio de uma grande separação.  As arvores são 
como os próprios racionaes, minha querida. Se o ser humano soffre, da mesma forma sofre o reino 
vegetal. Aquelle velho “Flamboyan” que alegremente abriga os cantores  da floresta, quando o Sol a 

pino caustica a terra, já passou pela phase cruel da desolação... Já viveu solitariamente triste, 
porque viu a cada momento  as suas folhas quedarem -se sobre o solo e rolarem esfarrapadamente,  
quando podiam estar vesdes como o leque do coqueiro e bellas como as flores que ornam as 

capellas das noivas... Porem tudo isso já passou minha querida.  
 Hoje, ele vive alegre, rindo-se para o céo... e abrigando novamente os seus antepassados 
cantores.  

 Assim és tu, se vives hoje soffrendo os dissabores da existencia  e vês as tuas ilusões 
cahirem  como as ressequidas folhas do “Flamboyan” não digas mal da tua sorte.  
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 Se hoje és perseguida pelos tormentos  da vida, amanhã poderás ser feliz e ver o 
florescimento dos teus desejos e das tuas alegrias...  

 
 Do teu sempre:                                                                            D. Xandú.  
 

 
Nº 27 – 29 de Março, 1928.  

 

 
Mãe 

 
Envolta na penumbra da tristeza,  
Sinto minh’alma já desfeita em pranto,  

Recordando o carinho puro e santo,  
De minha Mãe, sacrário da firmeza. 

 

Eu vejo Nella, o emblema da riqueza,  
Mas riqueza de amor, de gloria e canto! 

Vivo do seu olhar cheio de encanto,  

Dos seus conselhos feitos de pureza.  
 

Por seu amor darei a própria vida! 

Por essa estrella lá do céo descida,  
Perecerei sorrindo e sem temor! 

 

Queria Deus, que, seu passo me acompanhe! 
- Como é divino e casto o seu amor! 

Não há cousa mais pura do que Mãe!...  

 
Em 13/4/28  

HUGO MAIA 

 
Nº 28 - 02 de Maio, 1928. 

 

 
ROSAS MIXTAS... 

 
(Para minha irmãn, Maria Rodrigues) 
 

Gosto de vel-as sempre a qualquer hora 
Em confidencias, perfumando a terra. 
Rosas mixtas, irmãns puichras daurora 

- Estrellas, que o jardim obriga a encerra.  
 
Manhã de Sol! Eu as encontro agora,  

Ante o explendor que o roseiral descerra... 
Sobe as pedras brutaes, mansa e sonora, 
Uma essência de rosas cae por terra. 

 
Rosas mixtas, humanas, mysteriosas 
Que o jardim da existencia desfructaes. 

Vós sois como essas rosas perfumosas.  
 
Que no balanço trem’lo dos rosaes,  

Perfumam pedras rígidas rugosas  
Em plena vastidão dos seus quintaes... 
 

Rodrigues FILHO.  
 

Nº – 02 de Maio, 1928. 
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A VIDA 
 

Á MINHA ESPOSA 

 
 Não importa a dificuldade do assumpto, quando nenhuma pretensão temos de descreve -lo 
com precisão. São ligeiras divagações de quem não pode se aprofundar em escaramuças literárias.  

 Nos tempos de Ma – No mundo hade tudo.  
 Para uns a estrada tem espinhos. Para outros ha flores pela estrada.  
 As illusões são flores. Os espinhos são as detristemente a extensão percorrida. Filha 

saudade dos espinhos das estradas. 
 

T. B. 

C. Novos 15 de Abril de 928.  
 

Nº 28 – 02 de Maio, 1928.  

 

 

A’ MINHA MÃE 
 

Eu gosto muito de olhar o seu retrato, mamaesinha.  

E, olhando-o, vejo em seus olhos um clarão de bondade. 
Aquelle clarão de bondade 

que os seus olhos continham 

quando você era viva.  
 

Eu me lembro muito de você... 

Eu tinha treze annos, somente,  
no anno em que você morreu.  

 

Lembro-me tanto dos carinhos que você me fazia 
e me lembro também 

daquelles bolos que você me dava,  

com a escova de roupa, 
quando eu fazia alguma macreação.  

 

 
Hoje, sete annos depois de sua morte 

é que eu lhe peço perdão 

por todas as macreações que cometi, 
naquelle tempo.  

 

 
Ás vezes, quando eu ponho os meus olhos sobre o seu retrato  

sinto que uma lagrima desce, 

lentamente,  
silenciosamente, 

por sobre o meu rosto pallido. 

 
Ah! si  você fosse viva 

teria pena de mim, 

agora, que sou muito triste... 
sei que lá do céo você vê meu sofrimento 

e pede a Deus para minorá-lo.  

Si você fosse viva, 
não me deixaria mortificar tanto 
por uma mulher eu me mentio.  

Recostaria a minha cabeça em seu cólo 
e me acalentaria como no tempo em que eu era pequeno. 
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E eu havia de soffrer menos,  

porque seus labios,  
secariam a fonte de lagrimas dos meus olhos. 

 

MARTINS VARELLA 
Da Academia Recifense de Letras 

 

 
Nº 28 – 02 de Maio,1928. 

 

 
PEDAÇOS 

 
II 

 

Minha querida: 
 

Tens a alma de neve e o espirito envolvido pelo véo verde-claro da esperança... 

 As tuas aspirações, eu bem as sei. Não desanimes. Traze sempre o coração aberto para 
Deus, não temendo nunca o desprezo dos mãos. Em tua consciência mora o segredo purissimo das 
tuas alegrias... Olha, és muito moça... 

 O teu porte demonstra muito bem o teu futuro. Olvida sempre as calumnias que por ventura 
venham te ferir a alma cândida e pura. Pois, bem sabes que a belleza da alma é a virtude e depois  
desta, a resignação. Se fores resignada vencerás  tudo. E se implicares contra o mal que te fizeram, 

perderás o direito.  
 Portanto, tranquiliza o teu coração de jovem e marcha... Não olhes para traz...  
 O mal sempre nos vem por traz.  

 Olha para a frente e avistarás o pharol que ilumina a tua existência feliz. 
D. XANDU 

 

 
Nº 28 – 02 de Maio, 1928.  

 

 
TARDE... 

 
(A’ poetiza Palmyra Wanderley)  
 

 
Aos poucos vae morrendo a luz Universal.  
Deixando em cada folha um raio de Crystal...  

 
Hora triste da tarde... E num profundo véo,  
Se envolve, afunda e morre a luz branca do céo.  

 
Além surgem cortando o espaço em desalinho,  
Aves soltas sem par, atraz do mano ninho.  

 
Pela encosta a mugir, saudoso e paciente,  
O Boi contempla as cinzas mortas do Oriente.  

 
Hora triste, sem par, acérrima, sombria,  
Em que o sino da Egraja entôa – AVE MARIA! 

 
E’ profundo o cismar. E’ negro o isolamento.  
Uma freira a rezar se encontra em seu convento...  

 
Preces brancas ao céo se elevam venturosas,  
Co’ um perfume subtil de pétalas de rosas...  
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Então fecha-se a tarde... E a noite embalsamada 

Nos volteios da treva, adormece encantada... 
 
RODRIGUES FILHO 

 
 

Nº 28  – 02 de Maio, 1928.  

 

 

OS BONS CONTUMES 
 
Ás minhas caras alunas  

 
A educação é a arte de inspirar e arraigar os sentimentos nobres e elevados; a instrução é o 

crisól  por onde se purifica o cultivo dos talentos.  

 Embora distinctas, ellas arvoram o mesmo symbolo, visam o mesmo altruístico e humanitário 
ideal; o congraçamento e a prosperidade dos povos.  
 Querer uma sem outra, é exigir uma obra incompleta. A educação deve mesmo preceder a 

instrução.  
 Os bons costumes, disse com muita razão um philosopho italiano, - só se aprendem por um 
assíduo estudo que deve começar no centro da própria família.  

 Effectivamente é o lar doméstico o centro mais adequado para iniciar as crenças nos 
salutares princípios do bom proceder, e é a mãe de família quem mais facil e proficuamente póde 
desempenhar essa missão social. 

 Com as caricias e beijos maternos, ella deve innocular nos corações de seus filhos as 
noções de todos os deveres, considerando como o principal o de reconhecer e amar a a Deus! o 
conhecimento de todo o respeito e gratidão que devem a seus paes e mestres! o alcance  de todas 

as obrigações e direitos, que mais tarde terão como membros  da sociedada.  
 A educação bem orientada impoe deveres de moderação e urbanidade dos proprios  
superiores para com os inferiores.  

 Um celebre moralista formulou a seguinte máxima:  - “Nos  superiores a indulgencia  e a 
amabilidade são virtudes que lhes custam pouco e lhe rendem muito.  
 Dai-me um povo instruído, e eu vos darei um povo livre, disse napoleão, o Grande.  

 Eu, como preceptora, girando em esphera  muito limitada e modesta irei apenas: dae-nos 
creanças  um tanto educadas e em pouco tempo daremos á Patria uma phalange  de jovens 
instruidos uteis a collectividade e a si mesmos. 

 Proceder bem! – eis o principal característico de toda a pessoa finamente educada:Procedei 
bem ! é a  aposthophe que também eu vos dirijo, appellando para a boa vontade de cada uma e vós.  
 Procedei bem! porque a melhor credencial de uma pessoa, perante os homens sensatos e 

esclarecidos é a sua conducta. 
 Quanto ao Baptista lhe perguntaram  quem era, não disse que se chamava joão, nem que 
era filho de zacarias: não se definiu pelo appellido; só das suas acções formou a sua definição: Ego 

vox clamatis. 
 - Eu sou a voz que clama. –  
 Termino, repitindo-vos ainda: - procedei bem, tendes bons costumes e eu vos affianço que 

sereis felizes no tempo e na eternidade, é a  graça que de coração vos desejo.  
 

Professora Annita Mello. 

 
Nº 28 – 02 de Maio, 1928.  

 

 
SAUDADE ETERNA 

 
 Pallida, pallida, para todo sempre, pallida de saudade, de saudade somente...  
 Eu tinha um pae querido, um amigo inseparavel...  

 Porem n’uma triste noite de Abril, ele deu-me o ultimo adeus, e expirou.  
 O enterro fez-se pela manhã do dia seguinte.  
 Fecharam o caixão, não sabendo talvez que era a minha alma que levavam a enterrar.  
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 E foi-se acompanhado de amigos até o campo santo!...  
 Sem ti!... é-me a vida uma noite escura sem estrelas. 

 Um dia eu bem me lembro... eu meditava privada de vel-o... e foi no coração  de minha mãe 
querida  sempre idolatrada, onde encontrei tenitivo ás minhas cruciantes maguas e saudades!...  
 Que seria d’aquelles, que, distantes, choram a ausencia  dos seus entes queridos, se não 

alimentassem a esperança de que  Deus “pode em um momento Em riso a dor mudar”?  
 Bendita sejas tu, ó Esperança, balsamo divino e suavisador, que nos acompanha e conforta 
até a hora derradeira!... 

 
9/4/928 

CECY. 

 
Nº 28 – 02 de Maio, 1928.  

 

 
CARTA ABERTA 

MINHA GENTIL SOBRINHA 
 Este livro, que ora te offereço, preciosa lembrança de um illustre amigo, é digno de passar 
para as tuas mãos. Desfaço-me dele em teu proveito. Não podia fugir ao teu intelligente apello,  

intelligentissimo, mesmo, para tua pouca idade.  
 Pedi-te-me um livro para teres a bordo em uma próxima viagem  ao Rio, mas, não querias  
um livro de  “conselhos” pois já estavas farta de os receber.  

  - que menina! exclamou tua mãe, atordoada, com o angelical  e infantil transporte que 
ultrapassou as ruas do seculo XX.  
 E eu gosei-o... Doze annos! Só nessa idade se é perfeita e se fala sem subterfugios !  

 Nem as rosas têm essa fortuna! 
 Uma flor que olha o céo tem sempre, assim, uma raiz obscura, mergulhada no lôdo, diz  
Afranio Peixoto.  

 Corri a minha modesta bibliotheca.  
 Os meus olhos se pousaram neste precioso XXX de profundas verdades, de Balthasar 
Pereira, o nosso Lafontaine brasileiro. Ele ha de ser para nós o que foi o poeta da corte de Luis XIV:  

para Racine, Moliere, Fernelon e outros grandes espiritos que lhe não po uparam elogios. 
 Balthasar Pereira é um grande psyehologo, tão raro, que escolheu de preferencia os  
irracionaes para fixar os seus exemplos... 

 Repara na historia da conquista do osso... 
 Como eram amigos aquelles dois cães! 
 Irmãos de infortunio, nada os separava, tudo os unia! Se um corria perigo o outro o defendia.  

As suas vidas “amarradas em summa” eram duas e o destino uma só enchergava.  
 “Dois? Não! Um só! Um só de estima rara!”  
 E assim unidos ficavam  a pensar as vezes  nos cães de outros quintaes  em desavensa.  

 E clamavam:  
 “Abrimos, felismente, uma excepção de gloria nas raivas desse povo ou dessa gente,  
opprobio capital da nossa história.”  

 E jurando amizade de irmãos ou mais que eterna apertavam as patas, jubilosos:  
 - “Aperta, mano, aperta a minha pata. 
 - Quirido mano, aperto...” 

 Mas um dia... 
 Atiram da cosinha aos dois um osso... 
 Vae-se o archanjo da paz, o íris da aliança.  

 “Tudo se vae depressa e, enfurecido o Pylates avança morde o Orestes na venta, no beiço,  
no pescoço, e o Orestes decidido o Pylates feroz logo ensanguenta.”  

Vês? 

 “Como um osso desune, um osso apenas, dois corações ligados!”  
 Não te zangues, cara sobrinha... 
 Foi um exemplo afinal que te mostrei... 

 Longe de mima idéia de um conselho... 
XXX Flores. 

 

 
Nº 28 – 02 de Maio, 1928.  
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NOTICIA DA CHEGADA 
 

 

 Há dias preparava-se o povo de Galvanopolis, para receber Dr.  Mariano Coêlho  e sua 
Exma. esposa D. rosita Coelho, preparando-lhes dessarte uma manifestação espontanea  e 
expansiva.  

 Aproximavam-se os dias e a alma de Galvanopolis vibrava de entusiasmo em ver se abrirem 
os horisontes da existencia  para uma nova phase  da vida material.  
 

Nº 30 - 10 de Junho, 1928.  

 

 
“O LAR”  

 

 
 Circulou em Natal, no dia 15 de maio fluente,  o 2º número deste brilhante periódico, que se 
edita pela “Escola doméstica de Natal” como orgam do Gremio Litero -Musical Auta de Souza.  

 Sua feição material é magnifica, e se apresenta com uma mimosa e aprimorada colaboração 
literaria. 
 Tem como directora a professora Santa Guerra; Secretaria Alix ramalho Pessoa:  

Redactoras: Celina Cavalcanti; Francisca Nolasco, Maria A. da Silva, Iracema Galvão e Gizelda 
Salustino.  
 A’s intelligentes alunas daquelle  conceituado educandario levamos as nossas effusivas 

felicitações por tão importante e altruistico empreendimento.  
 
 

Nº 30 -  10 de Junho, 1928. 

 

 
FESTIVAL DR. JOSÉ  NEVES 

 

 Por motivo do anniversario natalicio da Exma. consorte de Dr. José Neves D.  Nenzinha 
Neves realisou-se em casa do mesmo no dia dez do corrente um XXX dansante ao qual compareceu 
o que de mais selecto há em nosso meio social.  

 O nosso povo querendo atestar mais de uma vez a sua admiração como t ributo efficaz de 
sua gratidão ao illustre casal fez-se representar pela palavra do nosso redactor que num simples 
discurso saudou a illustre anniversariante, terminando offerecendo um lindo presente em nome dos 

moços de nossa sociedade. 
 Pela anniversariante agradeceu o seu digno esposo Dr. José Neves que num bello improviso 
discursou por longos momentos  dizendo o quanto lhe era grata aquella homenagem a qual 

(modestamente disse) não ter expressões para agradecer.  
 XXX pudemos dizer, modéstia do Dr. José Neves, porquanto o seu valor intellectual tem 
seintillado na metropole do nosso paiz, onde foi collaborador de um dos mais conceituados orgams 

daquela capital. 
 Concluiu Dr. José Neves sendo muito aplaudido por longa salva de palmas. Realisando -se  
depois animadas dansas que prolongaram -se até alta noite. 

 
 

Nº 31 – 30 de Junho, 1928.  

 

 

QUERIDA IRMÃ BULGARIA 
 
Salve/ 7 de julho!... 

 
 Apezar da distancia  que nos separa, hoje lembrei -me de ti, e de teu natalicio; por isto formei 
este humilde ramalhete com as seguintes flores, que envio: Miosottis, Violeta, e Lyrio Eneharistico.  

 O Miosottis, levará o  suave perfume de sua Fé, a Violeta, o magnifico odôr de sua 
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Humildade, e o Lyrio, o delicado aroma de sua caridade. 
 O ramalhete está preso por um laço azul, prova de nossa sincera amizade: e por entre as  

pétalas d’estas flores, encontrarás o meu abraço de parabéns, e sinceros votos de perennes 
felicidades!... 
 

XXX XXX 
 

Nº 32 – 20 de Julho,1928. 

 

 

Resgate 
 

 Pobre amiguinha! Como era lastimável o teu estado! A Lyra do sentimento geme de intimo 

prazer, quando relembra a tua t riste situação; mas – ditoso contraste! – desfere sons repassados do 
mais vivo enthusiasmo, quando attenta XXX  XXX mutação, que n’ella se operou deslumbrante e 
formosíssima! 

 Tu estavas moribunda, desfalecida, e alguem houve que com os extremos de u’a mãe que 
se desvela pela salvação da filha enferma, se abeirou pressurosa do teu leito, e da bossa divina 
d’essa Alguem, brotaram como medicina infallivel aquellas palavras de ducuras, e consolações: 

‘Tendes Fé’ A palidez do teu rosto, cedeu  logar aos risos abençoados da redempção.  
 Eras feliz ! 
 Alguem houve que apontando-te  o itenerario, que no porvir devias trilhar firme e inpavida,e 

querendo mostrar a linha, que há de levar-nos ao ponto luminoso da salvação, murmurou ao teu 
ouvido confusa aquella consoladora palavra: ‘Estudae’.  
 Mas... dize-me, sabes quem era essa que se apresentava  como tua salvadora, como tua 

mestra, como tua guia? Sabes dizer-me o seu nome? Olha: ella é um encanto pleno de attracções, é 
uma chuva de consolações,  e de bens, que cahe sempre a flux sobre a aridez da nossa alma. Ella é 
– eu t’o digo – tua Mãe! Oh! e não sabes  o que pretendo  dizer -te com tudo isso?... E’ que as mães 

que educam bem os filhos, não promovem somente a felicidade d’elles; vão mais longe..  
 E’ Deus, é a Pátria, é a Sociedade, quem há de recebe -los em seus braços!..  
 E que hymnos de gratidão sem tim devem entoar áquella, que foi a tua Mãe re dentora!... 

 
2-7-928 

CECY 

 
Nº 33 -  11 de Agosto, 1928.  

 
 

 

RABISCOS 
Joanninha: 
 Não tenhas nunca o espirito empregnado  nas irregularidades que nos faculta a vida.  

 Procura sempre te destrair  com as tuas amigas e quando não, dispensa alguns momentos 
de attenção aos teus livros que dormem despresados  na gaveta da tua banca.  
 E’ preciso, porem, educares o teu espirito, sem o que, não poderás vencer a tarefa que 

pretendes encetar. 
 Acho, porem, não serem inuteis as minhas objeções, porquanto, és muito intelligente e 
facilmente tomarás medidas decisivas sobre o desenvolvimento intellectual do teu espirito de jovem.  

 A mulher, não só deve ampliar os moldes da sua intelligencia, mas, educar o espirito para a 
formação futura dos que lhe são caros. Além de tudo o nosso Brasil de hoje, exije, impõe, o absoluto 
incargo da instrução como um dos seus maximos problemas a resolver.  

 Portanto, é necessario que a mulher e o XXX elemento essencial do lar, ou melhor,  
indispensavel á formação futura da familia costume-se a praticar o bem e a defender a paz da familia 
brasileira, que assim fará um grande beneficio á Patria, assim como á sua propria vida e ao seu 

proprio  lar. 
  
Sem outro assumpto, subscrevo-me:  

Rosildo Franco 
 

Nº 33 – 11 de Agosto, 1928. 
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MÃE 
 

Minha Mãe! Minha Mãe! Em pleno Mar, sosinho 

Uma saudade infinda eu vou sentindo agora! 
Com que magoa recordo as ilusões de outr’ora,  
Com que pranto, querida, o teu doce carinho!...  

 
Cheio assim de saudade è longo o meu caminho,  

Minh’alma não mais ri, constantemente chora! 

Longe do meu Sertão, não ouço a voz canora 
Do pássaro, que voa em busca do seu ninho! 

 

Em verdade te digo, ó Mãe, que estou soffrendo, 
Mas... é bom o meu pranto e é dôce esta magoa, 

Porque sofro por Ti, por não estar te vendo.  

 
Rogo a Deus, que, o meu verso o teu conceito ganhe,  
Que estou triste sem Ti, que estou vivendo em fragoa,  

Tu só crês porque  és Mãe, Tu só crês porque és Mãe!...  
 

(A bordo do comte Ripper)  HUGO MAIA  

 
Nº 33 – 11 de Agosto, 1928. 

 

 
CASAMENTOS 

 
Realizou-se nesta cidade no dia 31 do mez proximo passado enlace matrimonial e civil do 

Sr. José Furtado, com a prendada senhorinha D. Maria alva Assumpção dilecta filha do nosso 

saudoso amigo Luiz Ulysses da Cireumeizão, já falecido.  
 O ato do casamento teve logar em casa da  residencia de D. Maria Salomé Assumpção 
enteada da noiva, como comparecimento de  selecta assistencia.  

 Paraaymnharam os recem-casados o illustre clinico Dr. Mariano Coelho e sua Exma. esposa 
D. rosita Coelho por parte da noiva e o Sr. Antonio Furtado  e sua dignissima consorte D. Aguida 
Furtado por parte do noivo.  

 Registrando este acontecimento, embora tardiamente, levamos os nossos parabéns sinceros 
augurando perenes felicidades. 
 

 
Nº 33 – 11 de Agosto, 1928. 

 

 
PRANTO... 

 
PARA O MEU AMIGO EWERTON CORTEZ 

 

Pranto!... revelação da dor, na asperrima agudeza 
Pranto!... gotas febris, ou perolas ardentes,  

Que emanam os corações, dos doloridos entes, 

Pranto! effluvio  do mar na asperrima incerteza.  
 

Pranto ardente, de mãe, da magoa, da viveza 

Mensageiro da duvida e saudades latentes 
Nos peitos que palpitam e anceiam indigentes  

De amor, na saudade, a revelar tristeza. 

 
Pranto de amor  verteu Maria ao pé da cruz  

Enquanto agonizava, exangue dolorido 
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No estrectorar , da dor o corpo de Jesus. 
 

Chisto o meigo Rabi, o pranto humanitario 
Verteu, puro, escarlate, revivido!... 

Do topo de uma cruz ao cimo do Calvario.  

 
Em 8/7/28    L. Lobato 

 

Nº 34 – 16 de Setembro, 1928. 

 

 
CONFFREATA LITTERARIA 

 

 Galvanopolis assistiu em dias do mez proximo findo a um magnifico festival litterario 
realizado pelo illustre prof. Manoel Agripino  de Sant’Anna, lucida mentalidade   bahiana que tem 
grangeado os melhores aplausos, tanto naquelle Estado como em outros por  onde tem andado 

propagando as suas ideia sãs, repassadas de uma subtileza admiravel. 
 O illustre conferencista foi alvo de muitos encômios em nosso  meio, dando o sugestivo  e 
empolgante thema que escolheu para falar ao povo galvanopolitano: O VALOR DA MULHER E A 

MULHER BRASILEIRA, thema este que tem por base os seguintes subthemas: - A educação da 
moça – Profissão para moça – A missão da mulher no lar e na Sociedade, nos quaes o conferencista 
sabe definir com precisão  e clareza o valor da mulher brasileira, desde a educação da moça a 

elevada missão da mulher no lar e na sociedade.  
 Foi deveras uma lição de civismo que Galvanopolis assistiu representada pelo que há de 
mais selecto em seu meio social.  

 
 

Nº 34 – 16 de Setembro, 1928. 

 

 

OLIVIA 
 

Não te esqueças de mim, senhora do meu verso, 

XXX flor do meu ser, XXX pura e santa:  
Evelsa encarnação das deusas do Universo,  
Teu riso me seduz, o teu olhar me encanta. 

 
Não me esqueço de ti, do teu sorriso lerso. 
Desse sorriso igual ao pássaro que canta!... 

O meu tristonho olhar de pranto vive imerso, 
Longe da tua voz que minh’alma decanta.  

 

Teu halito parece uma essencia  divina,  
Irmã gêmea do Amor, essência crystalina,  
Descida lá do Céo na mais celeste calma. 

 
Teus olhos brilham mais, muito mais que uma estrela!  
E’s minha banda que casta, és mais casta que bella,  

O’ dona do meu estro, ó virgem de minh’alma.  
 

Do livro que não publicarei:  

‘Céo de minh’alma.  
HUGO MAIA 

 

Nº 35  – 20 de Outubro, 1928.  

 

 
FALLECIMENTOS 

 

 Em dias do mez proximo findo faleceu na cidade de Parelhas deste Estado a Exmª Snrª D.  
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Desideria Beserra inesquecivel esposa do Major Laurentino Beserra muito digno prefeito daquela 
prospera  cidade. Falecendo em pleno vigor da sua existencia deixou D. Desideria Beserra do seu 

primeiro matrimonio a Exma. Snra. D. Irene Beserra Duarte esposa do Sr. Raymundo Duarte e um 
pequeno de 11 annos.  
 Registando este lutuoso acontecimento expressamos nestas linhas, ao Major Laurentino 

Beserra e demais membros da família os nossos sentidos pesames.  
 

Nº 35  – 20 de Outubro, 1928.  

 

 

FESTA DE SANTA THEREZINHA 
 

 

 As senhoras galvanopolitanas bem inspiradas so sagrado dever que lhes assiste vêm de 
realizar  uma festa em homenagem a SANTA THEREZINHA DO CARMELLO; homenagem esta 
muito justa e digna XXX  de todos aquelles que observam de certo os sagrados mandamentos da lei 

divina.  
 Conforme nos participaram teve lugar hontem á noite o primeiro exercicio  da referida festa o 
qual foi bastante concorrido.  

 Hoje e amanhã realizar-se-ão os dois ultimos exerc ícios para os quaes as exmas. snras. 
promotoras da festa vêm por nosso intermedio avisar a todos, confiantes no brilhante concurso de 
XXX um para melhor realce da festividade.  

 E’ mais um gesto eloquente  das senhoras galvanopolitanas, este com XXX vêm de 
abrilhantar  esses tres dias festivos homenageando á Virgem Santinha do Carmello por entre as  
mais calorosas demonstrações de alegria.  

 Sirva, portanto, de um XXX exemplo o gesto XXX das nossas conterraneas. 
 
 

Nº 36 – 10 de Novembro, 1928. 

 

PERFIS 
 O que é, o que é?... 
 Não é muito gordo nem é magro. Não é alto nem é baixo.  

 Não é branco nem é preto. Não é bonito nem é feio.  
 O cabelo desperta-nos idéia de um famoso ouriço.  
 Tem um certo tupete mas não se parece com Agatangelo.  

 E’ metido a corajoso.  
 Quando vai a “S. Vicente”, está o tico da pistola.  
 Lá elle faz discurso e festa de casamento e o povo fica bestinha...  

 Assigna o “Diário de Manhas” e discute sem paixão  todos os factos que apaixonam aquella 
folha.  
 E’ comerciante. Não gosta do Cine por causa da visita obrigatoria áquella janellinha onde o 

Adonis faz a matança.  
 Joga bilhar, “Na certa, já se vê. Si acontece perde uma partida perde também o sonno á 
noite seguinte.  

 Metteram-lhe  na cabeça um dia, que devia ser padre. E elle zás, embocol no Seminario de 
Natal, XXX Pilatos no credo. 
 Vendo que não tinha embocadura, zarpou... 

 Em matéria de amores um verdadeiro águia.  
 Disse-me uma vez que mulher pode ser comparada, com justa razão, a uma ponta de 
charuto, como dizia um certo esculápio.  

 Joga-se fora quando não presta mais. Apesar destas suas idéias albinoforjazianas as moças 
gostam dele. 
 Elle é que não gosta das moças. A’s vezes finge-se apaixonado e até banca noivo.  

 Na voz de casar, porem, refuga o borná.  
 Quem adivinhar pode sair pelo mundo advinhando.  
 

TOB. 
 

Nº 36 – 10 de Novembro, 1928. 
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NOTAS INTIMAS 
 

Ewerlanter 

 
 

Estamos na epoca  das altas novidades. O homem, hoje, sabe somente viver de extasis de 

emoções.  
 Quando não ocorre algum acontecimento natural que produza sucesso, estão a crear algo 
que desperte atenção, que venha a servir de assumptos para os coloquios quotidianos. No entanto 

não deixa de haver  sempre as tradicionais novidades do dia.  
 Muitas vezes estas novidades são paradoxaes, quando não sejam um requinte da velha 
inimiga da ordem e da harmonia, que é sem rebuços a malediscencia.  

 De algum tempo a esta parte o assumpto de maior voga, especialmente em nosso estado,  
tem sido o feminismo.  
 Sobre este ponto um numero considerável de opiniões, na mais indesejavel promiscuidade,  

tem se manifestado de modos os mais diferentes possíveis.  
 De vez em vez estamos a encontrar cousas pasmaticas  visto a originalidade com que se 
nos apresenta. 

 Há dias, lendo uma chronica sobre este sentido, num jornalzinho de nossas plagas, deparou -
se me um topico assaz interessante, que primava numa originalidade sem igual. O chronista  com 
toda a sua meditada sapiencia e erudição affirmava  com emphaze que “o voto feminino é antes de 

tudo a libertação da mulher brasileira”, e, “no rio Grande do Norte nunca surgiu uma idéia como 
esta”. 
 E’ realmente paradoxal esta opinião.  

 Verdade é que a conseção  do direito  de voto ao sexo imberde, foi uma resolução que 
mereceu e que merece os nossos calorosos applausos, em virtude das condições com que foi 
instituida. 

 Mas por justas razões que a boa logica nos XXX, não devemos tão emphaticamente  dizer 
que o voto  feminino foi a idéia mais feliz que surgiu em nosso Estado.  
 Isso era retirar de nossa tradição cousas que muito nos honram, que muito nos elevam no 

conceito geral. Não há, não pode haver, absolutamente motivo para se fazer tal afirmação.  
 Pelos mesmos principios, de logica e de bom senso, devemos objetear esse pensamento: a 
emancipação politica da mulher norte rio grandense veio libertal -a... 

 De que? Desde que nosso paiz conquistou  sua autonomia politica, somos um povo 
completamente livre! A mulher também é autonoma, goza de todos os direitos constitucionaes, 
excepto o de votar e o de ser votada. 

 Concludentemente argumentamos que a mulher  brasileira, por não ter direito de cidadania,  
... (SEM CONDIÇÕES DE LEITURA) 
 

Nº 39 – 20 de Janeiro, 1929. 

 

 
EXALTAÇÃO 

 

Vilmár Vivier 
R. Poupia 

 

Hontem a vi no  baile delirante 
a valsar de tal fórma tentadôra 

labios em febre seios palpitante –  

a mais formosa estrela que ali fôra. 
 

Tinha o vestido de luár brilhante 

essa mulher bonita sonhadora! 
no rosto havia um gesto deslumbrante 
que a foi tornando sempre seductora.  

 
E no festim as taças espumando 
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andavam  pela dextra de alguns pares  
todo prazer que tinha demonstrado. 

 
Mas, se outra vez ao baile assim voltáras  

há  de me ver teu nome declamando 

bemdita Salomé dos meus cantares.  
 

Macahyba, 1928     Xavier de Araujo. 

 
Nº 39 – 20 de Janeiro, 1929. 

 

 
IMPERFEIÇÃO 

 
 
Adão andava triste. O paraiso.  

Nenhum encanto lhe proporcionava.  
Reconhecendo que Eva não o amava 
Perdera até a graça do sorriso.  

 
Uma forte paixão o atormentava.  
Inebriado de amor, louco, indeciso,  

Vendo que a amada lhe negava o riso,  
Pelos jardins celestes passeava.  
 

Lembrou-se um dia emfim de examinal-a;  
Sahiu por entre a relva a procural-a,  
Para reconhecer-lhe a imperfeição. 

 
Encontrando-a á dormir lhe auscutara.  
E vira então que Deus lhe o enganara. 

Pois a mulher não tinha coração.  
 
OSCAR MACÊDO. 

 
 

Nº 39 – 20 de Janeiro, 1929. 

 

 

VARIAS 
 

Em goso de ferias acham-se nesta cidade, em casa de seu digno progenitor, Cel. Vivaldo 

Pereira, as prendadas senhorinhas  Maria do Céo e Stella Pereira, do nosso escol social.  
A’s gentilissimas  senhorinhas, que obtiveram approvações distinctas  no Collegio  da 

Immaculada Conceição, em Natal, endereçamos as nossas felicitações.  

 
Ha  dias que se encontra nesta cidade a distincta  senhorita Maria Odila, dilecta filha do Cel. João E. 

de carvalho Filho, conceituado fazendeiro em Sant’Anna do Mattos.  

sabbado ultimo regressaram da praia de Touros, onde achavam se veraneando as Exmas. Sras. 
Donas Francisca Galvão , virtuosa esposa do Cel. Ladislau Galvão , D. Auta Galvão, dinga consorte 
do Sr. Pedro Pereira; D. Carmelia Circumcizão, gentilíssima esposa do Major Francisco Assumpção,  

e as senhoritas Donina e Aurina Galvão  e Maria do Céo Pereira.  
 

Nº 9 - 18 de Janeiro, 1927.  

 

 

SENHORINHA  SUE’TONIA D’ALVA  
 
 Ha dias acha-se em nosso escól, a inteligente senhorinha suétonia D’Alva Nunes, filha  do 

Sr. Erminio Nunes, conceituado alfaiate nesta cidade. 
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 “O PORVIR” apresenta a gentil senhorita d’Alva os seus cumprimentos desejando-lhe muitas  
venturas.  

 
Nº 10 -  03 de Março, 1927.  

 

 
OS QUE VIAJAM 

 
Para a capital do Estado, onde fixará residência, seguiram hontem o Snr. Elias Fernandes e sua 
Exma. familia. Tambem viajou a distincta senhorinha Maria Nice, cunhada do Snr. Manoel 

Clementino Gomes, m. d. Adjuncto de promotor desta cidade.  
 

Nº 12 - 2 de Maio, 1927. 

 

 

VÁRIAS 
 

Em viagem de seu particular interesse, viajaram esta manhã para Natal, o ilustre Cel. Vivaldo pereira 

e sua digna consorte, D. Rita Pereira; o Sr. Laurentino Pereira  e a Exma. Snra. D. Daria Galvão.  
 Desejamos lhes feliz viagem.  
 

Actualmente encontra-se nesta cidade a prendada senhorita Eunice dos Santos, dilecta filha do Cel.  
João dos Santos, residente na Capital do Estado.  
 

 
Nº 13 -  31 de Maio, 1927.  

 

 
VÁRIAS 

 
Desde a semana transacta se encontraram nesta cidade, em casa do ilustre medico Dr. José Neves,  
o Exmo. Snr. Zosimo Miranda e D. Lydia Neves Miranda, dignos progenitores  da Exma.  Snra. D.  

Nenzinha Neves, e o distincto jovem Zosimo de Miranda Filho.  
 Os illustres itinerantes voltarão brevemente á Borborema, onde residem.  
 O PORVIR cumprimenta-os augurando-lhes constantes venturas.  

 
  

Nº 14 -  19 de Junho, 1927. 

 

 

VÁRIAS 
 
Em goso de ferias, estão nesta cidade, em casa de seus progenitores, as intelligentes 

senhorinhas Maria do Céo, Stella e Lecticia Ferreira, filhas do Cel. Vivaldo Pereira e Aurina Galvão,  
filha do Cel. Ladislau Galvão.  
 As mesmas senhorinhas são alumnas do Collegio da I. Conceição da Capital do Estado.  

 Apresentamos-lhes os nossos votos de boas vindas, augurando-lhes muitas felicidades. 
 

Nº 14 -  19 de Junho, 1927. 

 

 

VÁRIAS 
 
Viajou esta semana para a cidade de Mossoró o Dr. Mariano Coelho, medico desta cidade, o 

qual foi acompanhado  de sua distincta progenitora, D. Maria Varella e sua digna consorte D. Rosita 
Coelho.  
 Desejamos-lhe boa viagem. 

 
Nº 14 -  19 de junho 1927.  
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VÁRIAS 
 

 
Para Natal, viajou em dias desta semana, o illustre facultativo Dr. José Neves, o qual foi 

acompanhado  de sua Exma. esposa,  D. Nenzinha Neves, e seu digno cunhado Josimo de Miranda 

Filho.  
Desejamos-lhe feliz viagem.  

 

Nº 14 -  19 de junho 1927.  

 

 
VÁRIAS 

 

Em viagem de recreio, estiveram em Natal, D. Ritinha Bezerra esposa do Cel. Antonio Bezerra, sua 
filha Snrtª.  Amalia Bezerra e D. Adélia Salustino, de nosso escól social.  
 O PORVIR deseja ás distinctas excursionistas muitas felicidades.  

 
Nº 15 - 10 de julho, 1927. 

 

 
VÁRIAS 

 
P. R. – Agradeço-te minha amiga a fragilidade do teu amor! Nada me perturba o teu procedimento 
para comigo, pois o lugar que ocupavas em meu coração já está preenchido e com XXX XXX 

 Queira desculpar o meu cynismo... isto é da vida.  
M. A 

 

 
Nº 16 -  26 de Julho, 1927.  

 

 
Os que chegam 

 
Regressou da capital Paraense, em dias da semana finda a Exma. Snra. D. Josefa F. de melo 
Chacon, esposa do Sr. Abilio Chacon, que veio acompanhada de sua digna progenitora, D.  

Adelmana  de Mello  e de sua dedicada irman D. Maria de Mello. 
- Vindsa da Capital Federal, onde residem, encontram -se nesta cidade, em casa de XXX pároco pe.  
Pedro Paulino, Exma. Snra. D. Maria Duarte, esposa do Sr. Ignacio Duarte e a inteligente senhorinha  

D. Leonila Duarte, sua dilecta filha. Tambem se encontram em casa do Revmº parocho as 
prendadas senhorinhas, Cellina e Elzira, suas dignas sobrinhas.  
 

 
Nº 17 -  XXX  de Setembro, 1927. 

 

 
VÁRIAS 

 
 
D. MARIA CHACON PINHEIRO Regressou   de Natal onde se encontrava ha alguns mezes, em 

tratamento de sua saúde, a Exma. Snra. D. Maria Chacon Pinheiro, virtuosa esposa do professor 
Gilberto da unha Pinheiro, a quem ‘O Porvir’ deve innumeros serviços.  
 A exma. Snra. D. Maria Chacon apresentamos os melhores votos de boas vi ndas, 

augurando muitas felicidades. 
 

Nº19 -  23 de Outubro, 1927.  

 

 

VARIAS 
 
Com o intuito de passarem as ferias em casa de suas dignas famílias seguiram para Natal o illustre 
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professor Francisco Leite, Director do Grupo Escolar  desta cidade e a intelligente professora D.  
Elcina de Carvalho. ‘O Porvir’ augura -lhes optima viagem e feliz regresso.  

 
Para a Capital Pernambucana, onde fixará a residência seguiu em dias da ultima semana o snr.  
Antonio Carneiro, acompanhado de sua Exmª familia. Aos illus tres viajantes, bem como a nossa 

distincta e intelligente collaboradora D. Eloysa Carneiro, auguramos muitas felicidades.  
 
Regressaram do collegio da I. Conceição, de Natal, para desfructarem os mezes de ferias em 

companhia de seu illustre progenitor, Cel. Vivaldo Pereira, as intelligentes senhorinhas Stella e 
Leticia Pereira.  

‘O Porvir’ apresenta sinceros votos de boas vindas augurando felicidades.  

 
Nº 21 - XXX de Novembro, 1927. 

 

 
VARIAS 

De Natal retornou eme dias desta semana a gentil senhorinha Amalia Beserra acompanhada de sua 
genitora D. Rita Beserra, onde achava-se há mezes. A gentil  senhorinha nossos cumprimentos pelo 
feliz regresso. 

 
Nº 30 – 10 de Junho, 1928.  

 

 
VÁRIAS 

 
Em companhia dos seus progenitores Cel. Vivaldo Pereira e D. Rita Pereira regressaram a esta 
cidade vindas da capital do Estado as intelligentes senhorinhas Maria do Céo, Stella e Leticia 

Pereira.  
Cumprimentamol-as.  
 

Em companhia da familia Cel. Vivaldo Pereira veio de Natal em dias do corrente mez a prendada 
senhorinha Nivia Guimarães, elemento de escól naquelle meio. 
Parabens de feliz viagem. 

 
De regresso da capital natalense acham -se entre nós as gentis senhorinhas Gilzelda e Wenceslina 
Salustino, dignas filhas do casal Dr. Thomaz Salustino e D. Thêtê Salustino.  

Parabens de feliz regresso. 
 

Nº 31 – 30 de Junho, 1928.  

 

 

PROFESSORA MARIA DA GLORIA SILVEIRA 
 

 Acha-se entre nós desde o mez proximo findo a gentil Senhorinha Maria da Gloria Silveira,  

onde está exercendo o cargo de Professora do curso secundario  feminino no Grupo Escola r Cap.  
Mór Galvão desta cidade.  
 A’ distincta Professora  D. Maria da Glória Silveira desejamos muitas felicidades.  

 
 

Nº 33  – 11 de Agosto, 1928.  

 

 

PROFESSORA ANNITA MELLO 
 

 Para a Villa de São Thomé seguio em dias do mez proximo passado a senhorinha  Annita 

Mello onde está exercendo a profissão de Professora do curso masculino no Grupo Amaro 
Cavalcante daquela localidade. 
 Desejamos muitas felicidades. 

 
Nº 33 – 11 de Agosto, 1928. 
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