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SINOPSE 

 

Análise da construção do ethos feminino nas animações 

fílmicas “A pequena sereia” (1989) e “Moana – um mar de 

aventuras” (2016), a partir de seis cenas, três de cada 

animação, em seus aspectos verbais e visuais, sob a luz da  

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada 

por Patrick Chauraudeau, e, secundariamente, dos 

pressupostos postulados pela Teoria dos Signos de Charles 

Sanders Peirce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILVA, Janayna Rocha da. ‘E foram empoderadas para sempre?’: uma análise 

semiolinguística da construção do ethos feminino nos filmes de princesas da Disney. 

(Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

Federal Fluminense – Mestrado em Estudos de Linguagem (UFF). Niterói – RJ, 2019.  

 

RESUMO  

 

Neste trabalho, procuramos refletir acerca da construção do ethos feminino nos filmes de 

princesa da Disney. As animações produzidas pela Walt Disney Studios são sucesso de 

público e crítica até a atualidade. Sereias, bruxas do mar, meninas e semideuses ajudam 

a construir um imaginário a respeito das identidades de gênero. Objetivamos, a partir das 

animações fílmicas “A pequena sereia” (1989) e “Moana – um mar de aventuras” (2016), 

identificar como o gênero feminino é representado em ambas as animações. Para tal feito, 

focamos a análise nas actantes principais de cada narrativa: Ariel e Moana. Seis cenas, 

três de cada animação, foram analisadas, levando em consideração o momento histórico 

de sua produção, além dos aspectos verbais e imagéticos presentes nas cenas. Pautamos 

a nossa investigação, prioritariamente, na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 

postulada pelo professor Patrick Charaudeau. Considerando que, em uma narrativa 

fílmica, os signos imagéticos aliam-se aos signos verbais para formar um todo 

significativo, utilizamos os pressupostos postulados por Santaella (2012), Charaudeau 

(2013), Barthes (1990) e Peirce (2010), a fim de analisarmos os signos imagéticos. 

Ademais, buscamos olhar para o corpus a partir de uma perspectiva feminista, assim 

teóricas como Beauvoir (2016), Butler (2017) e Federici (2017) guiaram a nossa 

investigação. A hipótese que norteou a pesquisa foi a de que cada actante representa 

sistemas de crenças e valores condizentes com o momento histórico no qual estão 

inseridas, indo, assim, ao encontro das ideologias dominantes vigentes. Embora haja 

alguns avanços, no que tange à emancipação feminina, representações cristalizadas 

socialmente, de forma mais ou menos explícitas, ainda dão o tom das narrativas. 

Buscamos, portanto, contribuir para o pensar acerca dos discursos que reverberam 

socialmente a respeito do ser-se mulher, já que, muitas vezes, eles moldam a nossa forma 

de sermos no mundo.  

 

Palavras-chave: Semiolinguística, ethos, representações de gênero, princesas Disney.  

 



 

ABSTRACT 

 

In this work, we seek to reflect on the construction of feminine ethos in Disney princesses 

films. The animations produced by Walt Disney Studios are both public and critical 

success to this day. Mermaids, sea witches, girls and demigods help build an imaginary 

about gender identities. We aim, from the filmic animations “The Little Mermaid” (1989) 

and “Moana - A Sea of Adventures” (2016), identify how the female genre is represented 

in both animations. For this purpose, we focused the analysis on the main actants from 

each narrative: Ariel and Moana. Six scenes, three from each animation were analyzed, 

taking into account the historical moment of its productions, besides the verbal and 

imaginary aspects presented in the scenes. We focus our research, primarily, on the 

Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis postulated by Professor Patrick 

Charaudeau. Whereas, in a film narrative, the imaginary signs align with the verbal signs 

to form a meaningful whole, we use the assumptions postulated by Santaella (2012), 

Charaudeau (2013), Barthes (1990) and Peirce (2010) in order to analyze the imaginary 

signs. In addition to that, we seek to look at the corpus from a feminist perspective, so 

theoreticians such as Beauvoir (2016), Butler (2017) and Federici (2017) have guided our 

investigation. The hypothesis that guided the research was that each actant represents 

systems of beliefs and values consistent with the historical moment in which they are 

inserted in, thus meeting the dominant prevailing ideologies. Although there are some 

advances, regarding female emancipation, socially crystallized representations, more or 

less explicitly, still give the tone of the narratives. We, therefore, seek to contribute on 

thinking about socially reverberating discourses about being a woman, since they often 

shape our way of being in the world.  

 

Keywords: Semiolinguistics, ethos, gender representations, Disney princesses. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No sumisa ni obediente / Mujer fuerte insurgente /Independiente y valiente 

Romper las cadenas de lo indiferente / No pasiva ni oprimida/Mujer linda que 

das vida1. (TIJOUX, 2014)  

 

Em 1977, Julian Rapport, psicólogo norte-americano, cunhou o termo ‘empowerment’, 

a partir da palavra ‘power’. ‘Empowerment’ foi criado para defender a ideia de que grupos 

sociais oprimidos deveriam possuir condições de desenvolverem a sua autonomia. Já, no Brasil, 

o educador Paulo Freire criou o neologismo ‘empoderamento’, a partir do termo inglês. No 

dicionário Michaelis online, ‘empoderamento’ significa uma ação que “envolve consciência 

social dos direitos individuais para que haja a consciência coletiva necessária e ocorra 

superação da dependência social e da dominação política”. 

Atualmente, o termo encontra-se muito em voga, sendo muito utilizado por diversas 

áreas. Embora algumas pessoas creditem-no ao movimento feminista, ele não é apenas ligado 

ao feminismo, já que aparece também em outras áreas como administração, economia, saúde 

pública e sociologia política. 

Em 2016, uma matéria publicada, no dia 24/12/2016, pelo portal de notícias IG São 

Paulo, informava que a palavra empoderamento foi a mais buscada no dicionário Aurélio 

durante aquele ano. No entanto, vem sendo usada de forma indiscriminada, adquirindo, assim, 

novos significados. Sardemberg (2006), em seu artigo ‘Conceituando “Empoderamento” na 

perspectiva feminista’, define o empoderamento de mulheres como  

 

o processo da conquista da autonomia, da auto-determinanação. E trata-se, para nós, 
ao mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio.  O empoderamento 
das mulheres implica, para nós, a libertação das mulheres das amarras da opressão de 
gênero, da opressão patriarcal. (p.02)  

 

O conceito do empoderamento de mulheres tem reverberado em muitos espaços, sendo 

um deles o cinematográfico. Filmes protagonizados por heroínas femininas, como o Mulher 

Maravilha que estreou em 2017, arrecadando, segundo a página Adoro Cinema, US$ 346,644 

milhões de dólares somente na América do Norte, estão em “alta” no mercado da sétima arte2, 

                                                           
1 Música Antipatriarca de Ana Tijoux: Não submissa nem obediente / Mulher forte insurgente / Independente e 
valente / Quebrando as cadeias da indiferença / Não passiva nem oprimida / Mulher bonita que dá vida (Tradução 
nossa). 
2 Sétima arte: No século XX, Ricciotto Canudo, teórico e crítico de cinema, pertencente ao futurismo italiano, 
escreveu o Manifesto das Sete Artes, definindo o cinema como a sétima arte. Canudo apresentou a seguinte 
listagem: 1ª Arquitetura, 2ª Escultura, 3ª Pintura, 4ª Música, 5ª Dança, 6ª Poesia, 7ª Cinema.   
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já que são bastante lucrativos. O discurso que permeia essas produções é vendido como 

empoderador, contudo, cabe a seguinte reflexão: as personagens estão de fato sendo construídas 

a partir de um discurso empoderador ou apenas reverberam estereótipos já cristalizados, mas 

com uma “nova roupagem”?  

Pensando na inegável importância dos filmes, já que são, muitas vezes, o meio mais 

acessível de consumo de cultura para o grande público, e dos discursos propagados por eles, 

definimos como corpus desta pesquisa três cenas que fazem parte do enredo do filme “A 

pequena sereia” (1989) e três cenas que fazem parte do enredo do filme “Moana – um mar de 

aventuras” (2016), totalizando, assim, seis cenas. Destacamos que as cenas serão analisadas a 

paritr dos textos3 verbais e não-verbais, tendo em vista que a construção de sentido nas 

narrativas ocorre por intermédio de uma conformação verbo-visual. Optamos por cenas de 

filmes classificados como contos de fadas, pois acreditamos que essas narrativas são capazes 

de formar subjetivamente meninas e meninos por todo mundo, devido ao seu grande alcance e 

apelo emocional.  

A pesquisa enfocará as protagonistas dos filmes: Ariel e Moana, uma vez que a figura 

da princesa permeia o imaginário coletivo até os dias de hoje, sendo, muitas vezes, orientadora 

de comportamentos, formas de agir e pensar o mundo que vão para além da infância.  

Certa vez, ouvi de uma mulher, em idade adulta, a afirmação de que uma mulher jamais 

poderia ser feliz se não tivesse um marido. Essa frase foi o ponto de partida dessa investigação, 

pois, foi, a partir dela, que outros pensamentos afloraram em minha mente: Por que algumas 

mulheres só se consideram felizes se forem casadas? Por que, para algumas mulheres, o não 

estar comprometida é sinônimo de infelicidade? Como a felicidade pode estar condicionada a 

um estado civil? Essas perguntas transportaram o meu olhar para as histórias de princesas, pois 

a figura da princesa é capaz de fabricar, no imaginário coletivo, formas de ser mulher. Berger; 

Luckmann (1999) apud Mira (2017) afirmam que  

 
ser-se mulher e ser-se homem é, sobretudo, um conjunto de papéis e expectativas 
sociais, fruto de uma construção social, transmitido pelo processo de socialização e 
eternizado por um conjunto complexo de práticas e mecanismos de (re)produção de 
uma ordem instituída e fortemente legitimada. (p.15) 

 

A sociedade moderna tem ressignificado as concepções de ser mulher. Há um processo 

de desconstrução dos tradicionais moldes femininos, assim segmentos como casamento, 

                                                           
3 Esta pesquisa utilizou a concepção de texto postulada por José Carlos de Azeredo que diz: “(...) o texto é um 
produto da atividade discursiva. Em um texto circulam, interagem e se integram formações várias, explícitas ou 
implícitas, evidentes por si mesmas ou dependentes de interpretação. Por isso, um texto é necessariamente fruto 
de uma construção de sentido em que cooperam quem o enuncia e quem o recebe (...)”. (AZEREDO, 2004, p. 39)  
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maternidade, mercado de trabalho, relacionamentos vêm sofrendo modificações de valores e 

padrões comportamentais e/ou ideológicos, condizentes com o contexto vigente, promovendo 

um novo entendimento do “ser-se mulher”. Segundo Monnerat (2017), 

 

a época, o meio social, o micromundo – da família, dos amigos e conhecidos – sempre 
se representam por meio de enunciados que dão o “tom” de seu tempo. Dessa forma, 
toda época, em cada uma das esferas da vida e da realidade, tem tradições acatadas, 
que se expressam e se preservam sob o invólucro das palavras, tendo como ponto de 
ancoragem referências culturalmente compartilhadas. (p.59) 

 

A escolha em trabalhar com cenas de filmes que apresentam uma diferença cronológica 

de 27 anos foi intencional, visto que o cinema é o veículo que, a cada dia mais, retrata a 

realidade social vigente. Portanto, optamos por traçar uma análise comparativa de cenas que 

realizam uma representação da mulher, cada uma em seu tempo e com as perspectivas de sua 

época.  

Ron Clements e Jonh Musker dirigiram ambos os filmes cujas cenas são objeto de 

investigação deste trabalho e a Walt Disney Animation Studios realizou a produção. “A pequena 

sereia” conta a história de Ariel, uma princesa sereia que está insatisfeita com a vida no mar. 

Ao se apaixonar por um príncipe humano, a jovem decide fazer um acordo com a bruxa do mar. 

Pelo acordo, ela entrega a voz à bruxa e, em troca, ganha pernas, tornando-se, então, humana. 

Já “Moana – um mar de aventuras” conta a história de Moana, uma corajosa jovem, que é filha 

do chefe de uma tribo na Oceania. Ela vem de uma longa linhagem de navegadores. Ao perceber 

que a sua ilha está passando por dificuldades e que isso está acontecendo porque o coração de 

TeFiti, deusa criadora da vida e da natureza, foi roubado pelo semideus Maui, Moana decide 

enfrentar o mar e ir atrás do coração de TeFiti. Para isso, ela deverá encontrar Maui, convencê-

lo a devolver o coração e levá-la até TeFiti. Acompanhada de Maui, Moana começa a sua 

jornada em mar aberto, onde viverão diversas aventuras. 

O filme “A pequena sereia” foi baseado no conto de mesmo nome do autor Hans 

Christian Andersen, já “Moana – um mar de aventuras” foi baseado em lendas da cultura dos 

povos do pacífico, como a Polinésia e Nova Zelândia. Contos e lendas são gêneros textuais que 

trazem em sua constituição o ato de contar. Para Charaudeau (2016),  

 

contar é uma atividade posterior à existência de uma realidade que se apresenta 
necessariamente como passada (mesmo quando é pura invenção), e, ao mesmo tempo, 
essa atividade tem a propriedade de fazer surgir, em seu conjunto, um universo, o 
universo contado. (...) (p.154) 
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Dessa forma, trata-se de uma atividade humana que ajuda a construir a memória e a 

visão de mundo do indivíduo que se reveste do papel de “contador”.  Por meio dos estudos da 

linguagem, buscamos suscitar, mais uma vez, reflexões acerca desses gêneros, já que eles são 

capazes de delinear o homem de forma universal.  

A pesquisa tem por objetivo verificar como é feita a construção do ethos feminino das 

protagonistas dos filmes “A pequena sereia” e “Moana – um mar de aventuras”, realizando uma 

análise comparativa, a fim de identificar se há diferenças e/ou semelhanças entre as duas 

personagens. Além disso, pretendemos compreender quais são os significados atribuídos à 

mulher. Para isso, analisaremos seis cenas prototípicas no que tange à construção das 

identidades femininas. O que se busca com este trabalho, portanto, é verificar se o hiato 

temporal entre as duas produções resulta em mudança de representação no que concerne ao 

gênero feminino. A pesquisa se debruçará no funcionamento dos signos verbais e imagéticos e 

como a animação está ligada ao contexto histórico e social no qual está inserida.  

Tomamos como fundamentação teórica da pesquisa a Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso, postulada por Patrick Charaudeau. Essa corrente teórica busca analisar os 

diferentes discursos sociais e as suas variantes, enxergando a linguagem como um veículo de 

comunicação. Para essa AD, o homem é visto como um ser social que é condicionado pela 

cultura que o circunda, no entanto, possui, também, um lado psicossocial, o que lhe garante 

uma individualidade. Assim, considera-se o lado psicossocial e o lado linguageiro dos sujeitos 

que protagonizam os diversos atos de linguagem.  

Esta pesquisa é importante para o campo dos estudos linguísticos, tendo em vista que se 

propõe a compreender os signos verbais e imagéticos veiculados pelos dois filmes que, de modo 

lúdico, podem propagar valores morais, culturais e ideológicos. Portanto, o trabalho torna-se 

necessário e importante, já que pretende traçar como os textos de “A pequena sereia” e “Moana 

– um mar de aventuras” caracterizam a figura feminina e até que ponto contribuem para a 

manutenção, ou não, de certos comportamentos sociais. Desse modo, o estudo será capaz de 

colaborar tanto para o campo da linguística quanto para o das ciências sociais.  

As hipóteses desta pesquisa são: 

 

 a imagem arquetípica feminina de Ariel e Moana reflete conceituações do “ser 

mulher” de acordo com o tempo e o contexto histórico social no qual as 

personagens estão inseridas. 

 embora Moana apresente um novo modelo de ser princesa, comparando-a à 

Ariel, os ideais românticos, do século XIX, ainda prevalecem. 
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 as personagens apresentam semelhanças e diferenças em sua constituição, sendo 

as identidades sociais corroboradas pelas identidades discursivas. 

 

Assim, para alcançarmos os objetivos propostos, no próximo capítulo, segundo deste 

trabalho, abordaremos os postulados da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. 

Discorreremos, especificamente, sobre o ato de linguagem, os sujeitos de linguagem, o contrato 

de comunicação, a semiotização de mundo e seus processos, as visadas discursivas e a 

patemização como estratégia discursiva.  

No terceiro capítulo, mostraremos a contribuição do estudo de gênero e do estudo dos 

modos de organização do discurso para os estudos linguísticos. Para isso, apresentaremos o 

conceito de gênero desde a sua origem, na antiguidade, até os dias atuais, explanando as 

perspectivas de Bakhtin, Marcuschi e Charaudeau. Além disso, abordarmos os modos de 

organização do discurso segundo à compreensão desses três teóricos. Finalizaremos o capítulo 

discorrendo, especificamente, sobre o gênero conto de fadas, para que assim possamos 

especificar o objeto de estudo deste trabalho.  

O quarto capítulo versará sobre a construção da imagem do sujeito. Desse modo, 

poderemos revelar os diferentes imaginários sociais construídos e, assim, perceber quais 

comportamentos são condicionados e capazes de influenciar a caracterização do ethos feminino. 

Para tanto, discorreremos sobre a identidade social, discursiva e cultural, a ideologia, as 

representações sociais, os imaginários sociodiscursivos, o ethos discursivo e os estereótipos e 

arquétipos. 

O quinto capítulo tratará da concepção do feminismo. Ademais, pensaremos o 

feminismo como um movimento teórico e de ação. Assim, abordaremos momentos de 

construção teórica e momentos de insurgência feminina. O sexto capítulo será dedicado à 

imagem e à sua construção. Algumas noções relativas à Teoria dos signos de Charles Sanders 

Peirce serão abordadas, a fim de compreendermos os signos imagéticos que constituem o 

corpus.  

A metodologia que norteia a investigação que propomos aqui será o tema do sétimo 

capítulo. Nesse capítulo, caracterizaremos o corpora da pesquisa e abordaremos quais os 

procedimentos de análise serão utilizados. 

O oitavo capítulo apresentará a análise do corpus. As considerações finais constituem o 

nono capítulo. Por fim, no décimo capítulo, traremos as referências bibliográficas.  
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2. “É TÃO BELO O NOSSO MUNDO” - A SEMIOLINGUÍSTICA 
 
 

O sujeito empírico, que se presta a realizar uma pesquisa e que escolhe a 

Semiolinguística (...) deve, por definição -na nossa opinião- ter um espírito 

crítico, ou seja, manter um olhar não-conformista sobre o mundo, não se 

deixando levar por ideias feitas; deve nele reinar algo de subversão, de ironia, 

face aos fatos e ditos do mundo. (MACHADO, 2001, p.44) 

 

A Teoria Semiolinguística, fundada por Patrick Charaudeau, é a base teórica na qual 

esta pesquisa se fundamenta. Assim, o discurso é visto pelo viés da interação e, os sujeitos 

participantes do ato de comunicação interagem com o intuito de falarem sobre o mundo, 

recriando-o discursivamente.   

O termo que nomeia essa corrente teórica reflete de forma primorosa a sua concepção. 

Semio-  a partir de “Semioses”, aponta o fato de que a construção de sentidos se dá através da 

relação forma-sentido – em diferentes sistemas semiológicos – por intermédio de um sujeito 

intencional, que possui um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; e 

linguística aponta que a matéria principal da forma em questão são as línguas naturais 

(CHARAUDEAU, 2005, p.13).  

Portanto, essa perspectiva teórica investiga os atos de linguagem que constituem o texto, 

realizando uma análise tanto da parte explícita quanto da parte implícita. Elabora, portanto, uma 

investigação do texto propriamente dito, como também dos elementos externos que o 

constituíram, como as condições de produção e o contexto psicossocial no qual o falante se 

encontra ao realizar determinados enunciados. 

Alguns conceitos ancoram a Semiolinguística como: o ato de linguagem, os sujeitos de 

linguagem, o contrato de comunicação, o processo de semiotização de mundo e seus princípios, 

as visadas discursivas e a patemização como estratégia discursiva. Para uma exposição mais 

clara, abordaremos essas concepções no decorrer deste capítulo.  

 

2.1 Ato de Linguagem 

 

O ato da linguagem apresenta um duplo valor: explícito e implícito, sendo ambos 

indissociáveis. Dessa forma, a interação entre os elementos textuais e os extratextuais constitui 

o ato da linguagem em sua totalidade discursiva. Não basta apenas analisar os signos 

linguísticos isoladamente, mas sim realizar uma investigação das situações de comunicação de 
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maneira contextualizada. Sendo assim, as pesquisas que têm como referencial teórico a 

Semiolinguística buscam traçar um estudo que contemple ambos os elementos. 

Um signo linguístico adquire sentido a partir da circunstância de produção na qual se 

encontra inserido, por esta razão, não podemos observá-lo, apenas, pela parte explícita, já que 

o implícito também age na construção de sentido. Assim, podemos refletir, por exemplo, sobre 

o signo “mulher”. Se nos depararmos com ele na porta do banheiro de um estabelecimento, 

saberemos que se trata do banheiro feminino; mas, se passarmos por uma banca de jornal, 

resolvermos olhar as revistas e encontrarmos uma com o título Mulher, saberemos que, naquele 

momento, o signo estará significando “publicação periódica jornalística destinada ao público 

feminino”. Corroboramos, portanto, a concepção de que o significado de um signo está atrelado 

à sua totalidade discursiva. Charaudeau (2016) afirma que 

 

é um jogo construtor da significação de uma totalidade discursiva que remete a 
linguagem a si mesma como condição de realização dos signos, de forma que estes 
não signifiquem mais por si mesmos, mas por essa totalidade discursiva que os 
ultrapassa: vamos, pois, nomeá-la Significação. (p.25) 
 

A partir disso, destacamos que, para Charaudeau, o sentido não é composto, 

primeiramente, pela forma explícita e, posteriormente, pela forma implícita, mas pela 

coexistência de ambas. Dessa maneira, o sentido é concebido dentro de um contexto e, portanto, 

precisa ser analisado de forma ampla.  

A Teoria Semiolinguística analisa os diversos discursos sociais, sendo assim, realiza 

uma análise que pensa a linguagem como um veículo social de comunicação. É imprescindível 

salientarmos que as construções enunciativas devem estar embutidas em princípios que 

norteiam a sociedade.  

O homem é pensado como um ser social, logo é condicionado pela sociedade na qual 

está inserido; contudo, há um lado psicossocial que lhe dá uma individualidade. Assim, a 

Semiolinguística diferencia-se da AD francesa (Pêuchex), já que esta apresenta o “sujeito 

assujeitado”, enquanto a outra aponta o “sujeito intencional”. Portanto, a teoria formulada por 

Charaudeau compreende o homem como um amálgama do individual com o coletivo.  

O sujeito intencional está inserido em um discurso em movimento, já que produz novos 

dizeres. Ademais, um mesmo discurso pode ser proferido por diversos sujeitos e possuir 

significados distintos. O ato de linguagem, portanto, é dependente do contexto no qual estão 

inseridos os parceiros da troca linguageira. Segundo Charaudeau apud Machado (2001), 
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  (...) um ato de linguagem carrega em si uma intencionalidade (a dos parceiros da 
troca comunicativa); inserido em determinada situação, portador de um propósito 
sobre o mundo, o ato de linguagem está na dependência da identidade desses 
parceiros, resultando de um desejo de influência por parte do sujeito-
comunicante. (p.48) 

 

Assim, o ato de linguagem é construído por parceiros da troca comunicativa que estão 

imbuídos de uma intenção que antecede a ação da comunicação; e estão inseridos em um 

determinado contexto. Portanto, o pesquisador que adota essa corrente teórica como base deve 

ter como orientação o fato de que a análise realizada deve perpassar pela parte linguística e pela 

parte extralinguística. 

A Semiolinguística utiliza o termo mise en scène para mostrar que o ato de linguagem 

é, na verdade, uma encenação comandada pelos sujeitos. A terminologia utilizada por 

Charaudeau é bastante propícia, já que os atos de fala, de todos nós, envolvem um lado teatral. 

Podemos pensar, por exemplo, no discurso político que é construído intencionando o poder, 

enquanto os discursos publicitários almejam a venda.  

O próximo tópico, portanto, tratará dos sujeitos que encenam o ato de linguagem. 

 

2.2 Sujeitos de linguagem 

 

O ato de linguagem é apresentado como uma encenação discursiva realizada por sujeitos 

que interagem entre si, em um determinado contexto situacional, regidos por um contrato 

comunicacional. O emprego do termo contrato comunicacional, retirado do domínio jurídico, é 

um conceito significativo. Todo ato de linguagem está inserido em um contrato de comunicação 

que, normalmente, é acordado entre os parceiros da troca linguageira. Segundo Charaudeau; 

Maingueneau (2016), o contrato de comunicação define-se como: 

 
o conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação (qualquer 
que seja a sua forma, oral, escrita, monolocutiva ou interlocutiva). É o que permite 
aos parceiros de uma troca linguageira reconhecerem um ao outro com os traços 
identitários que os definem como sujeitos desse ato (identidade), reconhecerem o 
objetivo do ato que os sobredetermina (finalidade), entenderem-se sobre o que 
constitui o objeto temático da troca (propósito) e considerarem a relevância das 
coerções materiais que determinam esse ato (circunstâncias). (p.132) 

  

Charaudeau postula que há, no mínimo, quatro sujeitos protagonistas no ato da 

comunicação: o Eu-comunicante, o Eu-enunciador, o Tu-destinatário e o Tu-interpretante. O 

Eu-comunicante e o Tu-interpretante fazem parte do circuito externo do contrato 

comunicacional, enquanto o Eu-enunciador e o Tu-destinatário fazem parte do circuito interno. 

Desse modo, os sujeitos do ato de linguagem estruturam-se em dois circuitos de produção, onde 
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o Euc e o Tui encontram-se no espaço do fazer, enquanto o Eue e o Tud encontram-se no espaço 

do dizer. 

 
Esquema 1: Contrato de comunicação  

Fonte: Charaudeau (2016, p.77) 

 

Os seres de existência real fazem parte do circuito externo, enquanto os seres do 

discurso, do circuito interno, como podemos observar nos esquemas a seguir: 

 

 

Esquema 2: Circuito externo 

Fonte: Criação nossa. 
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Esquema 3: Circuito interno 

Fonte: Criação nossa.   

 

Assim, há um sujeito comunicante que produz o ato de linguagem e um sujeito 

interpretante que interpreta. Desse modo, o sujeito só existe em função de um “outro” com 

quem interage; portanto, o dialogismo, pensado neste trabalho por meio da perspectiva 

bakhtiniana, é uma constante no ato de comunicação. Em vista disso, quem produz e quem 

recebe têm “voz”. O sujeito falante nunca está sozinho no processo comunicacional, há sempre 

um “outro”, que precisa ser seduzido, por isso há o uso de estratégias de persuasão, por parte 

de quem comunica, a fim de conquistar o direito à fala. 

Dessa forma, o Euc não tem domínio sobre o Tui, já que a imagem que o Euc tenta 

passar ao Tui, através do Eue, pode ser recusada pelo Tui. Isso faz com que o ato de comunicar 

seja uma aventura, uma vez que pode resultar em sucesso ou fracasso.  

Percebemos, então, que, no ato de linguagem, o Tud é um locutor ideal projetado pelo 

Euc. Já o Tui pode fugir da projeção realizada, pois encontra-se na parte externa do circuito, 

sendo um ser que possui um corpo físico e habita o mundo. Assim, há a possibilidade de o Tud 

coincidir com o Tui e, quando isso ocorre, a comunicação é efetivada com sucesso. Caso 

contrário, a comunicação pode não atingir os objetivos pretendidos.  

Ao pensarmos no corpus desta pesquisa, verificamos que há dois espaços de 

significação: um espaço externo e um espaço interno ao texto. No espaço externo ao texto, 

encontram-se os seres de existência real; portanto, temos os produtores e os espectadores. Já no 

espaço interno ao texto, encontram-se os seres da ficção; assim, temos o narrador e os 
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personagens. Logo, há uma dupla misè en scene: uma no mundo da produção e interpretação e 

outra no mundo da representação, como podemos observar:  

 

 
    Esquema 4: Contrato de comunicação aplicado ao corpus 

    Fonte: Criação nossa, a partir de Xavier (2017, p.122).  

 

Cabe destacarmos que a posição ocupada pelos sujeitos no contrato comunicacional não 

é fixa, assim há uma constante troca dos papéis linguageiros, pois comunicar é uma ação 

interativa.  

Ademais, os sujeitos pertencentes ao mundo da ficção, ou seja, os actantes que fazem 

parte da narrativa, desdobram-se em Euc, Eue, Tud, Tui, tendo em vista que, em um texto 

narrativo, os circuitos - interno e externo - se sobrepõem a todo momento. Podemos, portanto, 

pensar que no texto ficcional, os circuitos são acionados por um viés caleidoscópico.  

Percebemos que os sujeitos que interagem, na misè en scène do discurso, atuam por 

meio de estratégias discursivas que são utilizadas em um jogo entre o dizer e o fazer, sendo 

regidos por um contrato comunicacional. Assim, os sujeitos fazem uso de estratégias 

comunicativas, para conquistarem o direito à fala enquanto sujeitos comunicantes, utilizando 

estratégias de legitimação, credibilidade e captação. 
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A estratégia de legitimação consiste em comprovar que a fala do enunciador é legítima. 

Dessa forma, o sujeito quando comunica precisa confirmar que o seu discurso é justificável. 

Para que isso ocorra, ele deve ocupar uma posição que reafirme o seu dizer. Um professor, por 

exemplo, é legitimado a lecionar uma determinada matéria para um grupo de alunos, pois 

graduou-se para aquela profissão e, por isso, é reconhecido socialmente, sendo legítima a sua 

voz em sala de aula. A legitimação é definida por Charaudeau; Maingueneau (2016) da seguinte 

maneira, “em análise do discurso, a noção de legitimação pode ser utilizada para significar que 

o sujeito falante entra em um processo de discurso, que deve conduzir a que reconheça que tem 

direito à palavra e legitimidade para dizer o que diz” (p.295). 

A estratégia de credibilidade é utilizada, a fim de fazer com que o interlocutor creia no 

discurso proferido pelo locutor. Charaudeau; Maingueneau (2016, p.143) estabelecem a 

credibilidade como “uma noção que define o caráter de veracidade dos propósitos de uma 

pessoa”. O sujeito falante, portanto, precisa defender a imagem que ele construiu de si mesmo, 

mostrando, por meio de seu discurso, que é sincero. Dessa maneira, ele pode utilizar três 

atitudes enunciativas, a fim de obter a credibilidade: neutralidade, distanciamento ou 

engajamento. Vejamos cada uma delas a seguir: 

 

 Neutralidade: há o apagamento de qualquer vestígio de julgamento ou avaliação 

pessoal. Uma testemunha de crime ao dar o seu relato a um juiz, por exemplo.  

 Distanciamento: o sujeito analisa o fato, mas de uma maneira distante, 

controlada. Um aluno de mestrado ao defender a sua pesquisa para uma banca 

avaliadora, por exemplo. 

 Engajamento: o sujeito toma uma posição acerca do que é discursado. Um 

militante ao defender suas ideias e posições políticas, por exemplo. 

 

E, por fim, a estratégia de captação surge da necessidade do sujeito falante em assegurar 

que o seu parceiro na troca linguageira compartilhe das mesmas ideias, opiniões ou esteja 

impressionado com o seu projeto de fala. A captação é apresentada por Charaudeau; 

Maingueneau (2016) da seguinte maneira: 

 
As estratégias de captação visam a seduzir ou a persuadir o parceiro da troca 
comunicativa, de tal modo que ele termine por entrar no universo do pensamento que 
é o ato de comunicação e assim partilhe a intencionalidade, os valores e as emoções 
dos quais esse ato é portador. (p.93) 
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Há também a utilização de três atitudes discursivas, a fim de captar o interlocutor: 

polêmica, sedução ou dramatização. Vejamos cada uma delas a seguir: 

 

 Atitude polêmica: o locutor questiona possíveis objeções que o interlocutor faça. 

  Atitude de sedução: o locutor constrói uma imagem de si como um benfeitor 

para o seu interlocutor. 

  Atitude de dramatização: o locutor compartilha fatos de sua vida, envolvendo o 

interlocutor por meio de emoções. 

 

Podemos dizer que comunicar é um jogo que demanda de seus jogadores o uso de 

artifícios para saírem vitoriosos. Então, as três estratégias podem ser utilizadas durante o ato 

comunicacional pelo falante, a fim de confirmar e manter o seu direito à fala, ganhando, assim, 

o jogo da comunicação.  

Vale ressaltarmos que esse “jogo” é “comandado” por um contrato comunicacional, 

desse modo, esse será o tema da próxima seção.  

 

2.3 Contrato de comunicação 

 

Há três componentes que estruturam o contrato comunicacional: o circunstancial, o 

psicossocial e o intencional. O circunstancial determina os sujeitos envolvidos no ato 

comunicativo, diz respeito à parte física da situação interacional.  

Assim, se tomarmos como exemplo os filmes “A pequena sereia” e “Moana – um mar 

de aventuras”, para que possamos determinar o componente circunstancial, teremos que saber 

quem são os sujeitos envolvidos nessa troca comunicativa. Ambos os filmes destinam-se a um 

público infantil, no entanto não são apenas as crianças que vão ao cinema para assistir ao filme 

infantil, já que é necessário que os pais acompanhem os filhos pequenos, além disso há também 

os adultos que gostam de assistir a filmes infantis. Portanto, crianças e adultos constituiriam os 

receptores do ato comunicativo. Já os produtores dos filmes seriam os emissores. A 

comunicação não ocorre de forma presencial, sendo assim, o canal de ligação entre eles é a tela 

do cinema.  

Ieda de Oliveira (2003), em seu livro “O contrato de comunicação da literatura infantil 

e juvenil”, cita Coelho (2000) para afirmar que as histórias destinadas ao público infantil que 

vieram do passado foram destinadas, primeiramente, ao público adulto. Se pensarmos na 

atualidade, percebemos a existência de histórias destinadas ao público infantil, mas que atingem 
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também o público adulto; no entanto, não podemos afirmar que há um processo inverso, já que 

essas narrativas continuam destinadas, principalmente, ao público infantil.  

O segundo componente do contrato comunicacional, o psicossocial, aponta para as 

percepções realizadas entre os parceiros da linguagem, portanto é algo subjetivo, já que depende 

de como eles se sentem em relação ao outro, em que estado emocional se encontram. Por isso, 

devemos compreender qual foi o sentimento causado pela mensagem veiculada nos dois filmes. 

Como o espectador se sentiu após assistir aos filmes? As mensagens veiculadas o impactaram 

de que forma? Dessa maneira, podemos constatar que os fatores extralinguísticos também 

constituem a mise en scéne e são determinantes para a identificação do componente 

psicossocial. 

O terceiro e último componente, o intencional, está voltado para o conhecimento que 

cada um dos parceiros possui ou constrói do outro para si. A partir disso, o emissor - os 

produtores dos filmes- volta-se para o receptor - os espectadores reais- construindo um discurso 

que consiga captá-lo e levá-lo a assistir aos filmes. O componente intencional, portanto, aponta 

para os espectadores dos filmes.  

Dessa forma, os componentes que regem o contrato comunicacional devem responder 

às seguintes questões:  

 

- Circunstancial: Qual é a posição dos parceiros da comunicação? Os parceiros estão 

presentes fisicamente ou não? Quantos parceiros há? Qual canal foi utilizado para a 

comunicação? 

- Psicossocial: Como os parceiros se sentem em relação ao outro? Em que estado 

emocional se encontram?  

- Intencional: O que os parceiros conhecem do outro? Qual é a intenção por trás da 

mensagem veiculada pelo sujeito comunicante? A mensagem atingiu o sujeito interpretante? 

 

Todo ato de linguagem é regido por um contrato comunicacional formado por três 

componentes; sendo assim, não podemos ser ingênuos e pensarmos em uma análise que 

compreenda, somente, os elementos linguísticos, já que os elementos extralinguísticos, 

também, constituem esse processo. Além disso, devemos olhar profundamente para os sujeitos 

que compõem o ato comunicativo, já que eles são os protagonistas.  

No próximo tópico falaremos sobre como o sujeito significa o mundo no qual habita, 

portanto, a semiotização de mundo e seus processos será o tema.  
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2.4 Semiotização de mundo e seus processos 

 

A semiotização de mundo acontece por meio de um duplo processo de construção de 

sentidos: processo de transformação e processo de transação. O processo de transformação 

acontece quando o sujeito falante, a partir da linguagem, age no mundo, significando-o; dessa 

maneira, o “mundo a significar” transforma-se em um “mundo significado”; o processo de 

transação ocorre quando o sujeito comunicante, pertencente à instância de produção, e o sujeito 

interpretante, pertencente à instância de recepção, interagem com o “mundo significado”; 

assim, o “mundo significado” torna-se um “objeto de troca” entre ambos.  

 

 
 Esquema 5: Semiotização de mundo 

  Fonte: Criação nossa, a partir de Charaudeau (2005, p.17). 

 

O processo de transformação ocorre por meio de quatro categorias linguísticas: a 

identificação, a qualificação, a ação e a causação, que definiremos como: 

 

 - Identificação: é o processo pelo qual nomeamos e conceituamos os seres do mundo, 

construindo, assim, a “identidade nominal”. Esse processo é realizado através da categoria dos 

substantivos. É importante observarmos que a designação acompanha o processo de 

identificação, já que os artigos, numerais, pronomes e advérbios dêiticos são responsáveis por 

delimitarem ou especificarem os seres. 
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 - Qualificação: é o processo pelo qual caracterizamos, especificamos e discriminamos 

os seres do mundo, construindo, assim, a “identidade descritiva”. Esse processo é realizado 

através da categoria dos adjetivos. A qualificação pode conferir aos seres características 

objetivas ou subjetivas, não sendo obrigatório o seu uso, contudo, Pauliokonis (2011) afirma 

que  

os atributos não são obrigatórios na representação do mundo, mas constituem 
interesse do enunciador em comunicar uma descrição objetiva ou uma apreciação 
sobre o referente. O uso da qualificação, por meio de índices favoráveis ao objeto 
descrito, constitui uma estratégia importante de construção textual, já que conduz o 
raciocínio do leitor/ouvinte para uma apreciação valorativa do objeto focalizado. (p. 
249) 

 

A qualificação dos seres pode ocorrer, segundo Pauliokonis, através da identificação ou 

caracterização objetiva, qualificações ou avaliações subjetivas e informações que são 

apresentadas pelo enunciador, com algum interesse textual.  

A identificação ou caracterização objetiva ocorre quando o ser é diferenciado a partir de 

algum traço específico que o constitui, como em “saia azul” ou “copo de plástico”. Já as 

qualificações ou avaliações subjetivas ocorrem quando o enunciador deseja imprimir ao texto 

a sua percepção sobre o objeto, como em “cadeira confortável” ou “livro interessante”. E, por 

fim, temos a qualificação que traz informações apresentadas pelo enunciador, com algum 

interesse textual, como em “o livro que ganhou de presente de seu marido” ou “casa de João”. 

Essa caraterização além de qualificar o objeto, fornece uma informação a mais para o sujeito-

interpretante.  

A presença do enunciador nos enunciados pode ser observada por meio de marcas 

linguísticas. Essas marcas imprimem ao texto uma certa subjetividade. Kerbart-Orecchioni 

(1997) afirma que as unidades lexicais são carregadas de subjetividade, de modo que os 

adjetivos dispõem de uma escala em que se movem do objetivo ao subjetivo. Os adjetivos 

subjetivos são subdivididos em afetivo ou avaliativo. E o avaliativo é subdividido em axiológico 

e não-axiológico. O esquema abaixo de Kerbart-Orecchioni esclarece a divisão: 
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Esquema 6: Categoria dos adjetivos 

Fonte: Kerbrat-Orecchioni (1997, p.110) 

 

Os adjetivos objetivos são marcados pelo distanciamento emocional do enunciador em 

relação ao objeto ou ao ser que se pretende caracterizar. Assim, o enunciador procura 

caracterizar um objeto ou um ser a partir do que ele vê e a caracterização não é impregnada de 

aspectos emotivos ou de juízos de valor. Os adjetivos subjetivos, diferentemente dos objetivos, 

são marcados pela predominância emocional do enunciador em relação ao objeto ou ao ser que 

se pretende caracterizar.  

Os adjetivos subjetivos afetivos caracterizam o objeto a partir de uma propriedade que 

o constitui, e, ao mesmo tempo, revelam a reação emocional do enunciador diante do objeto 

descrito. Já os adjetivos subjetivos avaliativos não-axiológicos caracterizam o objeto 

qualitativamente ou quantitativamente a partir de um conhecimento da realidade. Por fim, os 

adjetivos subjetivos avaliativos axiológicos caracterizam o objeto a partir do juízo de valor 

emitido pelo enunciador.  

Com base no corpus desta pesquisa, observemos os quadros a seguir:  
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ADJETIVO EM A PEQUENA SEREIA PELA PERSPECTIVA DE 

KERBRAT-ORECCHIONI  

OBJETIVO Acho que você engoliu água salgada 

demais. 

SUBJETIVO AFETIVO Suas filhas estão espetaculares.  

SUBJETIVO AVALIATIVO NÃO-

AXIOLÓGICO 

Eu a levo para casa e lhe dou algo quente 

para beber.   

SUBJETIVO AVALIATIVO 

AXIOLÓGICO 

Eu deveria escrever sinfonias e não andar 

por aí escoltando uma garota maluca.  

Quadro 1: Adjetivo – A pequena sereia. 

Fonte: Criação nossa. 

 

ADJETIVO EM MOANA - UM MAR DE AVENTURAS PELA 

PERSPECTIVA DE KERBRAT-ORECCHIONI 

OBJETIVO Eu procuraria por uma [menina] 

cacheada. 

SUBJETIVO AFETIVO Você é a próxima grande chefe de nosso 

povo. E fará coisas maravilhosas, minha 

pequenina. 

SUBJETIVO AVALIATIVO NÃO-

AXIOLÓGICO 

Considere o coqueiro, usamos todas as 

partes de um coco, é tudo o que 

precisamos, fazemos nossas redes das 

fibras, a água de dentro é doce (...). 

SUBJETIVO AVALIATIVO 

AXIOLÓGICO 

Motonui é um paraíso.   

Quadro 2: Adjetivo – Moana - um mar de aventuras. 

Fonte: Criação nossa. 

 

No primeiro enunciado do primeiro quadro, Erick foi encontrado por Grimsby na praia 

logo após ser salvo por Ariel de um naufrágio. O princípe conta que uma garota o salvou. Por 

sua vez, o amigo acredita que ele está delirando e diz: “Acho que você engoliu água salgada 

demais”, o adjetivo “salgada” é empregado de forma objetiva, já que a característica atribuída 

ocorre por intermédio de uma constatação acerca de algo que é de conhecimento geral: a água 

do mar é salgada.  
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No segundo enunciado do primeiro quadro, Tritão e Sebastião estão conversando. O rei 

demonstra estar ansioso para assistir ao espetáculo protagonizado por suas filhas. Sebastião diz 

que o concerto será o mais bonito que o rei já viu e afirma: “Suas filhas estão espetaculares”. O 

adjetivo “espetaculares” é utilizado para caracterizar as sereias. Sebastião é o maestro daquele 

reino, além de ser amigo de Tritão, logo há uma relação de proximidade entre eles, e, 

consequentemente, entre Sebastião e as filhas de Tritão. Além disso, elas estão presentes em 

um espetáculo comandado por ele. Sendo assim, a caracterização é baseada a partir de uma 

reação emocional do enunciador, temos, portanto, um adjetivo subjetivo afetivo. Ademais, o 

adjetivo também pode ser considerado subjetivo avaliativo axiológico, tendo em vista que a 

caracterização é realizada a partir de um juízo de valor empregado pelo enunciador.  

No terceiro enunciado do primeiro quadro, Ariel e Tritão haviam acabado de discutir. A 

sereia encontra-se triste, Sebastião, por sua vez, quer animá-la, de modo que o siri acredita que 

dando uma bebida quente à sereia, a tristeza irá passar. O adjetivo “quente” que aparece na 

construção “Eu a levo para casa e lhe dou algo quente para beber” apresenta uma qualificação 

subjetiva avaliativa não-axiológica, visto que o vocábulo foi empregado a fim de qualificar 

quantitativamente a temperatura da bebida servida. É um adjetivo subjetivo não-axiológico 

porque é empregado em função da ideia que se tem da temperatura, que pode variar de uma 

pessoa para outra, dependendo da capacidade que tem de suportar uma temperatura.  

No quarto enunciado do primeiro quadro, Tritão resolve designar a Sebastião a tarefa 

de vigiar Ariel. O maestro não fica satisfeito com a sua nova atribuição. Por isso, ele diz: “Eu 

deveria escrever sinfonias e não andar por aí escoltando uma garota maluca”. O adjetivo maluca 

é subjetivo avaliativo axiológico. Isso ocorre porque a caracterização é utilizada com a 

finalidade de demonstrar que Sebastião não aprova o comportamento e as atitudes da sereia, 

logo há um juízo de valor. Ademais, reforça a insatisfação dele em ter que vigiar a menina.  

No primeiro enunciado do segundo quadro, Maui e Moana chegam ao seu obstáculo 

final: enfrentar Te Ka. O semideus, então, resolve elogiar a menina. Sendo assim, ele diz que 

se ele fosse oceano também procuraria por uma cacheada, fazendo uma clara alusão à Moana. 

Ao caracterizá-la como “cacheada”, Maui atribui características a ela a partir do que ele vê. Ela 

é uma menina morena, de cabelos cacheados e corpo delineado; dessa forma, qualquer pessoa 

que olhar para ela dirá que Moana possui cabelos cacheados. Para descrever fisicamente a líder 

de Montonui, ele vale-se de traços específicos, gerando, assim, um enunciado objetivo.  

Dando continuidade no segundo enunciado, Sina, mãe de Moana, pega a filha no colo, 

em um gesto carinhoso, e diz: “Você é a próxima grande chefe de nosso povo. E vai fazer coisas 

maravilhosas, minha pequena”. Ao caracterizar a filha como pequena, Sina está qualificando-a 
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a partir de algo que ela vê: Moana é uma criança, logo é pequena. No entanto, o uso do 

possessivo “minha” junto com o adjetivo “pequena” denota uma reação de carinho por parte do 

enunciador (Sina) em relação ao objeto caracterizado (Moana), logo temos um adjetivo 

subjetivo afetivo.  

No terceiro enunciado do segundo quadro, Tui está apresentando à Moana as tarefas da 

Vila. Assim, ele mostra a importância do coco para os moradores de Motonui: “Considere o 

coqueiro, usamos todas as partes de um coco, é tudo o que precisamos, fazemos nossas redes 

das fibras, a água de dentro é doce (...)”. O Chefe de Motonui caracteriza a água do coco 

qualitativamente – doce – a partir de um conhecimento baseado na realidade que o cerca, assim 

há a presença de um adjetivo subjetivo avaliativo não-axiológico. Vale salientarmos que o 

adjetivo doce, nesse caso, não é considerado adjetivo objetivo, tendo em vista que a percepção 

do sabor da água do coco – doce – é ancorada na subjetividade do sujeito que a prova. Sendo 

assim, algo que é tido como doce para um indivíduo pode não ser para outro. Portanto, como 

estamos trabalhando com uma classificação que leva em consideração o adjetivo dentro de um 

contexto, temos, nesse enunciado, um adjetivo subjetivo avaliativo não-axiológico.  

No quarto enunciado do segundo quadro, Tui conversa com a sua mãe Tala, a fim de 

mostrar a ela que Motonui é um lugar maravilhoso, sendo assim não há motivos para que 

alguém queira sair da ilha. O pai de Moana diz: “Motonui é um paraíso”. Dessa forma, há uma 

caracterização de Motonui a partir de um juízo de valor do enunciador. Tui, como líder daquele 

lugar, acredita que lá é o melhor lugar para se viver, logo a caracterização dada parte da 

percepção emocional que ele possui, temos, assim, um adjetivo subjetivo avaliativo axiológico. 

Ademais, esse adjetivo também é afetivo, já que há uma carga afetiva muito grande por parte 

de quem enuncia. O Chefe de Motonui ama o lugar onde nasceu, cresceu e tornou-se líder. 

Dessa forma, o adjetivo “paraíso” apresenta uma carga afetiva juntamente como um juízo de 

valor por parte de quem enuncia.  

Ainda em relação às categorias linguísticas do processo de transformação, há a categoria 

de ação e a de causação. 

 

 - Ação: é o processo pelo qual os seres do mundo agem ou sofrem a ação, construindo, 

assim, a “identidade narrativa”. Esse processo é realizado através da categoria dos verbos. 

 

 - Causação: é o processo pelo qual a causa de certos acontecimentos é revelada, 

envolvendo os seres do mundo, construindo, assim, a “relação de causalidade”. Esse processo 

é realizado através de modalizadores.  
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Além do processo de transformação, há o processo de transação que engloba quatro 

princípios: o princípio de alteridade, o princípio de pertinência, o princípio de influência e o 

princípio de regulação, que veremos a seguir.   

 

 - Princípio de alteridade: segundo esse princípio, o ato de linguagem é um fenômeno 

que ocorre entre dois parceiros. Contudo, para que esse processo ocorra, é necessário que esses 

parceiros se reconheçam como semelhantes e também como diferentes. São semelhantes 

porque, para que haja uma troca entre eles, há a necessidade de que possuam saberes 

compartilhados e motivações comuns. São diferentes porque, para que o sujeito se reconheça 

como Eu, é necessário que ele identifique as dissemelhanças com relação ao Tu. 

 

 - Princípio de pertinência: de acordo com esse princípio, os atos de linguagem devem 

ser apropriados ao seu contexto e à sua finalidade, de modo que o sujeito comunicante possa 

atingir o parceiro durante a troca comunicativa.  

 

 - Princípio de influência: conforme esse princípio, o sujeito comunicante possui a 

intenção de influenciar o sujeito interpretante durante a troca comunicativa. Para que o objetivo 

seja atingido, o sujeito comunicante utiliza-se de estratégias de persuasão e sensibilização, com 

o intuito de capturar o sujeito interpretante. 

 

 - Princípio de regulação: esse princípio diz respeito ao que os participantes da troca 

comunicativa sabem a respeito do ato de linguagem de que participam. Dessa forma, há uma 

regulação do jogo de influências, para que a comunicação ocorra sem que haja nenhum 

confronto. 

O sentido comunicativo, portanto, é construído através da relação intrínseca entre o 

processo de transformação e o processo de transação. Desse modo, compreendemos que para o 

ato de comunicação obter êxito, é necessário que essas diferentes operações, oriundas desses 

dois processos, sejam acionadas pelo sujeito falante.  

Ademais, é necessário que o sujeito falante mobilize as suas competências linguísticas, 

a fim de que o ato comunicativo ocorra sem falhas. São elas: competência comunicacional (ou 

situacional), competência semântica, competência discursiva e competência semiolinguística.  

A competência comunicacional (ou situacional) está relacionada à aptidão do sujeito em 

reconhecer a estruturação e as restrições da situação comunicativa. Ou seja, o sujeito deve ser 

capaz de reconhecer as identidades dos sujeitos no ato comunicativo, a finalidade desse ato, 
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assim como o seu propósito e as circunstâncias materiais que o envolvem. Já a competência 

semântica está relacionada à aptidão do sujeito em organizar e tematizar seus diferentes tipos 

de saberes. A competência discursiva está relacionada à aptidão de reconhecer às possíveis 

formas de organização discursiva: enunciativa, narrativa, descritiva e argumentativa, 

construindo, assim, a identidade discursiva do sujeito. Por fim, a competência semiolinguística 

está relacionada à aptidão de combinar formas em função das restrições da língua, do quadro 

situacional e da organização discursiva. Aqui, a identidade discursiva é “corporificada”. As 

noções de identidade social e discursiva serão abordadas de forma minuciosa no item 1 do 

capítulo 4 deste trabalho.  

Beatriz Feres (2010), em seu artigo “Competência para uma leitura sensível”, aponta 

que existe mais uma competência: a fruitiva. A competência fruitiva está relacionada à 

capacidade de sentir. Para Feres,  

 
é uma competência que diria respeito às habilidades do sentir, não só por meio da 
percepção sensorial (ainda que o abalo do contato com o mundo via obra seja 
imprescindível), mas também daquilo que é impactante para o ser humano em termos 
de emoção; é a competência da fruição estética. (p.2) 
 

Assim, além de significar o mundo, o sujeito precisa mobilizar as suas competências 

discursivas para que o ato comunicativo ocorra sem falhas. Como o ato comunicativo é 

construído a partir de uma intencionalidade do sujeito falante, o nosso próximo tópico abordará 

as visadas discursivas.  

 

2.5 Visadas discursivas 

  

As visadas discursivas, para a Teoria Semiolinguística, correspondem à 

intencionalidade psico-sócio-discursiva do Euc; portanto, são consideradas a partir do ponto de 

vista da instância de produção. Dessa maneira, elas são capazes de determinar o ato de 

linguagem e a troca linguageira. 

É importante ressaltarmos que as visadas não são esquematizações do texto, muito pelo 

contrário, elas aparecem antes da construção textual e marcam a intenção do falante, que se 

encontra no espaço externo do contrato comunicacional. Além disso, o Euc deve ser 

reconhecido e, consequentemente, legitimado pelo Tud, que se encontra na instância de 

recepção.  

Há um duplo critério para definir os tipos de visadas: a intenção do Eu em relação à 

posição de força que ocupa sobre o Tu e à posição de força que o Tu deve ocupar. Temos sete 
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principais visadas: a visada de prescrição, a visada de solicitação, a visada de incitação, a visada 

de informação, a visada de instrução, a visada de demonstração e a visada do pathos. 

Abordaremos cada uma delas, a seguir. 

 

 Visada de prescrição: ocorre quando o Eu ocupa uma posição de autoridade e deve 

ordenar ao Tu que realize uma ação. Já o Tu encontra-se em uma posição de 

inferioridade em relação ao Eu e, dessa forma, deve cumprir a ordem dada. Ex.: bula de 

remédio, receita médica, etc. 

 Visada de solicitação: ocorre quando o Eu encontra-se em posição de inferioridade 

diante do Tu, mas necessita de uma informação e está legitimado em seu 

questionamento. Assim, o Tu encontra-se em uma posição de “dever responder” o 

questionamento feito pelo Eu. Ex.: petição inicial; uma pergunta feita por um aluno, no 

momento em que o professor acaba de explicar a matéria, etc. 

 Visada de incitação: ocorre quando o Eu necessita de que o Tu realize uma ação, porém 

o Eu não se encontra em posição de autoridade para “mandar fazer”. Portanto, o Eu 

utiliza-se de estratégias de persuasão e sedução a fim de convencer o Tu de que ele age 

para o seu próprio bem. Então, o Tu encontra-se em posição de “dever acreditar”. Ex.: 

publicidade, discurso político em ano eleitoral, etc.  

 Visada de informação: ocorre quando o Eu encontra-se legitimado em seu saber e quer 

“fazer-saber”, já o Tu encontra-se em posição de “dever saber”. Desse modo, o Eu 

informará o Tu ou sobre a existência de fatos ou como surgiram ou o porquê de seu 

surgimento. Ex.: jornais, o setor de consultoria de grandes empresas, etc. 

 Visada de instrução: ocorre quando o Eu encontra-se em posição de autoridade e possui 

o seu saber legitimado, portanto, é capacitado a transmitir o seu saber. Já o Tu encontra-

se em uma posição de “dever saber fazer” e, assim, deve seguir o modelo proposto pelo 

Eu. Ex.: manual de instrução, receitas de cozinhas, etc. 

 Visada de demonstração: ocorre quando o Eu precisa estabelecer uma verdade e possui 

autoridade para isso, contudo, para realizar tal ação, ele deve basear-se em provas. Já o 

Tu deverá avaliar a verdade transmitida pelo Eu. Ex.: capítulo de fundamentação teórica 

de uma dissertação, o item “Dos fatos” de uma petição inicial, etc. 

 Visada de pathos: ocorre quando o Eu, estando em posição de autoridade ou não, deseja 

“fazer sentir” o Tu, ou seja, tem a intenção de provocar no Tu um determinado estado 

emocional. Assim, o Tu encontra-se em uma posição de “dever sentir”. Ex.: um 
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apresentador de televisão que deseja que os seus espectadores contribuam com doações 

para um abrigo, um político que almeja ser eleito presidente.  

 

É importante destacarmos, como havíamos dito anteriormente, que as visadas não são 

esquematizações de textos, além disso, elas também não são atos de fala, função da linguagem 

ou tipologia textual. As visadas encontram-se na intencionalidade do falante, antes de produzir 

o ato de fala. Digamos, por exemplo, que um professor irá palestrar em um congresso. A sua 

intenção é a de propagar informação, assim, ele utilizará a visada de informação e a de instrução 

para construir o seu ato de fala. Logo, a visada sempre antecederá a construção do ato de fala.  

Além disso, cada situação comunicativa selecionará uma ou várias visadas, porém uma 

das visadas será dominante, de modo que essa será a que determinará a expectativa do contrato 

comunicacional. No exemplo anterior, temos a utilização da visada de informação e a de 

instrução, como estamos falando de um professor se apresentando em um congresso, podemos 

afirmar que a visada de informação predominará, já que se espera que, em um congresso, o 

palestrante informe sobre as suas pesquisas e trabalhos realizados.  

As visadas discursivas podem aparecer em uma mesma situação comunicativa. Por 

exemplo, uma pessoa dirige-se ao consultório médico para uma consulta, o médico explica ao 

paciente qual é a doença que ele tem, em seguida receita o medicamento e explica como deve 

ser utilizado. Nessa situação comunicativa, várias visadas foram selecionadas: visada de 

informação, prescrição e instrução.  

O contrário também poderá ocorrer quando temos situações comunicativas distintas e 

uma mesma visada para cada uma delas. A visada de instrução poderá aparecer em situações 

como: uma pessoa resolve cozinhar seguindo uma receita culinária ou uma pessoa resolver 

montar um móvel seguindo o manual de instrução ou um aluno executa o exercício conforme 

o professor havia demonstrado. Em todas essas situações comunicativas, mesmo sendo 

distintas, há a visada de instrução.  

É importante salientarmos que a situação comunicativa determina as condições de 

produção e de reconhecimento do ato de comunicação. Além disso, ela não é determinada 

apenas pela finalidade, mas pela combinação com outros componentes, como a identidade dos 

participantes, o propósito comunicacional e as circunstâncias de produção.  

Em “Moana – um mar de aventuras”, temos um diálogo entre Moana e seu pai, o chefe 

Tui Wailaki, como podemos observar a seguir: 
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(Chefe Tui Waialiki) -Venha, tem algo que preciso te mostrar. Eu queria te trazer aqui desde o 

momento em que você abriu seus olhos. Este é um lugar sagrado. Um lugar dos Chefes. Haverá um 

tempo em que ficará de pé neste pico e erguerá uma pedra nesta montanha. Como eu fiz. Como meu 

pai fez. E o pai dele, e todo Chefe que já existiu. E nesse dia, quando erguer sua pedra, você vai elevar 

essa ilha bem alto. Você é o futuro do nosso povo, Moana. E eles não estão lá... Eles estão bem aqui. 

É hora de ser a pessoa que precisam que você seja.  

Quadro 3: Exemplo de visada discursiva em Moana 

Fonte: Moana – um mar de aventuras (Transcrição nossa).  

Na situação comunicativa acima, podemos observar que a visada de informação, de 

instrução e de pathos estão presentes, já que o pai de Moana, legitimado em seu saber e em sua 

posição de líder de uma aldeia, deseja informá-la da existência de um lugar sagrado: “Eu queria 

te trazer aqui desde o momento em que você abriu seus olhos. Este é um lugar sagrado”. A 

informação é dada com o intuito de mostrar a Moana que ela será a próxima líder.  

Já a visada da instrução, embora seja secundária, também encontra-se presente. O chefe 

Tui Waialiki é uma autoridade e, a partir de sua identidade social, está legitimado a instruir 

Moana: “Haverá um tempo em que ficará de pé neste pico e erguerá uma pedra nesta montanha. 

Como eu fiz. Como meu pai fez. E o pai dele, e todo Chefe que já existiu.” Ao mesmo tempo, 

ocorre a visada de pathos, já que há o desejo, por parte do locutor, de suscitar emoções em sua 

interlocutora. Para isso, Tui rememora a linhagem da família Waialiki. Assim, o Chefe de 

Motonui, por meio da emoção, almeja que Moana adira ao seu projeto de fala.  

Ademais, ao finalizar a sua fala, ele demonstra que o futuro daquela aldeia depende de 

Moana: “Você é o futuro do nosso povo, Moana. E eles não estão lá... Eles estão bem aqui. É 

hora de ser a pessoa que precisam que você seja.”, buscando, também, provocar a compaixão 

de Moana, para que, assim, a menina partilhe dos mesmos sentimentos e pensamentos de seu 

pai. 

O ato comunicativo, portanto, constitui-se da seguinte maneira: 

 

 Finalidade          Informar, Instruir e Emocionar. 

 Identidade         Chefe e filha do chefe. 

 Propósito comunicacional          Mostrar a Moana que, futuramente, ela será a 

líder da aldeia. 

 Circunstâncias de produção         Diálogo presencial. 
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As visadas equivalem-se, portanto, à intenção do sujeito falante ao elaborar o seu projeto 

de fala. Dessa maneira, vemos que há uma relação intrínseca entre as visadas e as estratégias 

discursivas, já que as estratégias correspondem aos procedimentos utilizados pelo sujeito 

falante para alcançar o que ele havia intencionado.   

Ressaltamos que a título de exemplificação, nesta seção, utilizamos, apenas, a animação 

fílmica “Moana – um mar de aventuras”, contudo, na parte destinada à análise do corpus, 

investigaremos também a animação “A pequena sereia”.  

Logo, para que o ato de linguagem ocorra, é necessário que o Euc utilize estratégias, a 

fim de entrar em contato com o Tui. Muitas vezes, isso ocorre por meio da patemização. Desse 

modo, esse será o tema da nossa próxima seção.  

 

2.6 A patemização como estratégia discursiva  

 

A comunicação entre os seres humanos pode ocorrer por meio de múltiplas linguagens 

(verbal, imagética, gestual, etc.), contudo, a linguagem verbal adquire uma alta valoração em 

uma cultura logocêntrica. No entanto, o ato de comunicar-se não se dá por meio das palavras 

em “estado bruto”, já que essas não são passíveis de afetar nossos sentimentos, provocando 

reações. Assim, para que elas se tornem significativas é necessário que estejam inseridas no 

discurso.  

Como já mencionamos anteriormente, pensamos, neste trabalho, o discurso como um 

evento comunicativo protagonizado por sujeitos que interagem em uma dada situação, a fim de 

falarem sobre o mundo, recriando-o discursivamente.  

A teoria retórica de Aristóteles é considerada fundamental para os estudos do discurso 

argumentativo e persuasivo, tendo sido recuperada por vários estudiosos do discurso, dentre 

eles Charaudeau.  

A Retórica pode ser considerada como a arte do convencimento, da eloquência e do bom 

uso da palavra. Ela foi dividida em três pilares: ethos, logos e pathos. Em linhas gerais, o ethos 

está relacionado à forma como o orador se promove no discurso, ou seja, ao dirigir-se a uma 

plateia, ele deverá construir uma imagem de si que agrade aos seus ouvintes. Já o logos está 

relacionado à construção lógica do discurso. Para Aristóteles, o discurso não será convincente 

se o orador não demonstrar lógica no que diz. Por último, o pathos está relacionado à capacidade 

do orador de, por meio do discurso, provocar emoções no seu auditório.  

Pela perspectiva de uma análise do discurso, o estudo das emoções não pode ser 

realizado a partir do que os sujeitos sentem, mas do que a linguagem carrega em si. Assim, o 
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estudo das emoções, feito por um analista do discurso, não analisará a emoção enquanto 

fenômeno fisiológico e/ou psíquico. Muito menos, fará uma análise focalizando a expressão da 

coletividade, já que não se trata de um estudo sociológico. De acordo com Charaudeau (2007), 

 
o objeto de estudo da análise do discurso não pode ser aquilo que os sujeitos 
efetivamente sentem (o que é vivenciar a cólera), nem aquilo que os motiva a querer 
vivenciar ou agir (porque ou em que ocasião se vivencia a cólera), tampouco as 
normas gerais que regulam  as relações sociais e se constituem em categorias que 
sobredeterminam o comportamento dos grupos sociais. A análise do discurso tem por 
objetivo de estudo a linguagem em uma relação de troca, visto que ela é portadora de 
algo que está além dela. (s/p) 
 

Desse modo, o teórico realiza um estudo discursivo acerca das emoções, enfatizando 

três pontos que considera essencial: 1) as emoções são de ordem intencional; 2) as emoções 

estão relacionadas aos saberes de crença que os indivíduos possuem; 3) as emoções se 

inscrevem na problemática da representação psicossocial. 

As emoções são de ordem intencional, pois advém de uma racionalidade subjetiva. 

Desse modo, não podemos pensar as emoções apenas como pulsões ou sensações, tendo em 

vista que há uma relação entre os processos emocionais e os racionais. A racionalidade, 

portanto, está a serviço de um agir para alcançar algo (não necessariamente alcançado), cujo 

agente seria o primeiro beneficiário. Logo, ela compreenderia uma visada acional. Essa visada 

acional é movida por um desejo desencadeador, uma busca por algo, por parte de um sujeito 

racionalizante. Ademais, a racionalidade é subjetiva, uma vez que o desejo desencadeado é da 

ordem do universo afetivo.  

As emoções estão relacionadas aos saberes de crença que os indivíduos possuem. 

Quando o sujeito vivencia ou exprime uma emoção, não basta ter acesso à informação que 

represente a realidade que o cerca; é necessário que haja, por parte do sujeito, uma avaliação da 

realidade, uma tomada de posição em face a essa realidade e, por fim, a construção de uma 

relação com a realidade circundante. 

A tomada de posição é estabelecida por meio dos saberes de crença que são provenientes 

de uma avaliação axiológica feita pelo homem a respeito dos fatos, sendo, então, construídos a 

partir de um juízo de valor. Para Charaudeau (2007), as emoções e as crenças são congregadas, 

assim, a modificação de uma crença pode modificar ou apagar uma emoção e a modificação da 

emoção pode evidenciar o deslocamento de uma crença.  

O estudo das emoções enquanto um fenômeno linguístico-discursivo pensa a emoção 

como um efeito visado (ou suposto), já que não há como se ter garantias sobre o efeito 

produzido. Assim, há sempre uma perspectiva de efeito. Por esse motivo, Charaudeau adota os 
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termos pathos, patêmico e patemização no lugar de emoção, uma vez que o foco de sua análise 

não é o sentimento provocado, mas a possibilidade de desencadeamento de emoções, por meio 

do discurso, o que insere a análise do discurso das emoções em uma perspectiva aristotélica.  

Podemos, então, pensar a patemização como uma estratégia linguístico-discursiva, cuja 

finalidade é captar o interlocutor, por meio da emoção. Segundo Charaudeau (2007), para 

detectarmos os efeitos patêmicos, devemos ter como base a seguinte trilogia: situação de 

comunicação, universos de saber partilhado e estratégia enunciativa.  

A situação de comunicação é capaz de produzir efeitos patêmicos diversos em um 

mesmo ato de comunicação. Ao pensarmos, por exemplo, no enunciado produzido pela actante 

Úrsula do filme “A pequena sereia”: “Se a mulher fica falando o dia inteiro fofocando, o homem 

se zanga, diz adeus e vai embora”, variados efeitos patêmicos são suscetíveis de serem 

produzidos como: de indignação, caso o interlocutor não concorde com o enunciado e o julgue 

como machista, já que há uma clara tentativa de subjugação feminina; de apreciação, caso o 

interlocutor concorde com o enunciado e o julgue como uma afirmação correta no que tange ao 

comportamento feminino.  

Além da situação de comunicação, Charaudeau fala sobre os universos de saber 

partilhados. Para ilustrar esse fenômeno, pensemos no enunciado produzido no parágrafo 

anterior. Seus efeitos não serão, provavelmente, os mesmos entre homens e mulheres. O 

enunciado é dirigido diretamente às mulheres, dando “dicas” de como uma mulher deve se 

comportar para que o homem não a deixe. A figura feminina é colocada em posição inferior à 

masculina. Assim, o enunciado pode provocar sentimentos de repulsa, raiva e ódio entre as 

mulheres. Para os homens, esse enunciado pode produzir o efeito de bem-estar, contentamento, 

já que ele compactua para a perpetuação da dominância masculina. 

Ademais, Charaudeau postula a estratégia enunciativa como uma das marcas da 

patemização. Para ele, o efeito patêmico é obtido pelo emprego de certas palavras que podem 

pertencer direta ou indiretamente a um universo emocional ou por vocábulos que não 

descrevem as emoções de forma transparente. A patemização, portanto, é uma estratégia 

discursiva inserida no universo da pretensão, já que é pretendida, mas não, necessariamente, 

alcançada.  

Para identificarmos os efeitos patêmicos, é necessário analisarmos a construção 

discursiva, quais as visadas foram intencionadas e quais inferências são passíveis de serem 

produzidas. Alguns dispositivos comunicativos são mais predispostos ao surgimento dos efeitos 

patêmicos do que outros.  Charaudeau (2007) aponta o fato de que 
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quando o dispositivo não se predispõe, é porque a finalidade comunicativa se encontra 
sob a forte dominante de credibilidade e que os parceiros estão colocados “à 
distância” de saberes de verdade; quando o dispositivo se predispõe, é porque a 
finalidade se encontra sob a forte dominante captadora e que os parceiros estão 
“envolvidos” nos saberes de crença. (s/p) 
 

Na tentativa de categorizar esses efeitos patêmicos, Charaudeau (2007) estabeleceu o 

que denominou de “tópicas do pathos”. Sendo elas: tópica da “dor” e seu oposto, a alegria; 

tópica da “angústia” e seu oposto, a “esperança”; tópica da “antipatia” e seu oposto, a 

“simpatia’; tópica da “atração” e seu oposto, a “repulsa”.  

Vejamos o diálogo entre Ariel e o Rei Tritão: 

 

(Rei Tritão) – O contato dos humanos com os seres do mar é estritamente proibido. Você sabe 

disto! Todos aqui sabem! 

(Ariel) – Ele iria morrer! 

(Rei Tritão) – Um humano a menos para nos preocupar. 

(Ariel) – O senhor nem o conhece. 

(Rei Tritão) – Conhecê-lo? Não preciso conhecê-lo! São todos iguais! Covardes, selvagens, 

devoradores de peixes! Incapazes do menor sentimento. 

(Ariel) – Papai, eu o amo! 

Quadro 4: Exemplo de patemização em A pequena sereia 

Fonte: A pequena sereia (Transcrição nossa).  

 

No trecho acima, o rei Tritão acaba de descobrir que a sua filha, Ariel, salvou um 

humano que se afogava. No entanto, pelas leis determinadas pelo rei, os seres do mar são 

proibidos de manterem contato com os humanos. A partir disso, inicia-se uma discussão entre 

pai e filha. 

Ariel, ao tomar a palavra, tenta convencer Tritão de que suas ações foram corretas. Para 

isso, ela produz enunciados como: Ele iria morrer e Papai, eu o amo! Ambos apresentam uma 

estratégia de dramatização, no qual há a tentativa de captação por meio da emoção.  

Em “Ele iria morrer”, a locutora utiliza a locução verbal “iria morrer”, visando provocar 

a comoção em seu interlocutor, já que o vocábulo “morrer” carrega em si uma carga dramática. 

Assim, há a tentativa de acionar emoções como a compaixão, a solidariedade, a clemência. A 

sereia utiliza a “tópica da dor”, para colocar Erick, o humano salvo por ela, em uma posição de 

vítima, procurando, portanto, demonstrar que a ação praticada por ela foi correta.   

O mesmo ocorre com o enunciado “Eu o amo”. Ariel tenta persuadir o pai por meio de 

um discurso baseado em seus sentimentos. Com isso, ela tenta ativar a tópica da simpatia em 
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seu pai, para que, assim, ele consiga compreender que as ações realizadas por ela foram 

conduzidas por algo maior, o amor.  

Percebemos, portanto, que os atos comunicativos cuja actante é a personificação do 

gênero feminino, há uma certa tendência em construir um discurso no qual a emoção seja a 

propulsora das ações realizadas pelo sujeito. Isso nos leva a pensar se as estratégias enunciativas 

adotadas não são baseadas em percepções solidificadas socialmente de que as mulheres, por 

muitas vezes serem consideradas o sexo frágil, precisam apelar para o lado sentimental, para 

que, assim, consigam atingir o seu interlocutor. 

A patemização, portanto, é uma estratégia linguístico-discursiva utilizada pelo Euc com 

o intuito de extrair emoção do Tud durante o ato comunicativo. Como todo ato comunicativo é 

manifestado materialmente por meio do texto, há constantes que permitem classificá-lo em 

gêneros textuais. O tema, portanto, do próximo capítulo será os gêneros textuais.  
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3. “VEJA O QUE ACHAMOS” - OS GÊNEROS TEXTUAIS E OS MODOS DE 

ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO  

 

A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas. (BRONCKART, 

1999, p. 103) 

 

Compreendemos que toda comunicação verbal é realizada por meio de um gênero, que, 

por sua vez, é materializado em textos; esses são constituídos por enunciados organizados em 

uma estrutura dominante. Assim, para analisarmos como o ethos feminino é construído no 

corpus desta pesquisa, faz-se necessário considerar o estudo de gêneros e o estudo da estrutura 

organizacional do texto, pois, assim como Marcuschi (2008, p.154), acreditamos que “quando 

dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de 

realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares”.  

Sendo assim, através dos conceitos difundidos por Charaudeau, entendemos que o 

sujeito, ao estabelecer um contrato de comunicação com o seu interlocutor, a fim de que o ato 

de comunicação ocorra sem falhas, esse o faz por intermédio de um gênero que é composto por 

uma estrutura organizacional dominante. Dell’Isola (2012), em seu artigo “A noção de gêneros 

textuais e discursivos: percursos teóricos”, afinada a essa percepção, mostra-nos que “a 

produção de linguagem de um indivíduo é uma ação resultante de um conjunto de decisões 

dentre as quais está a escolha de certos gêneros para a tessitura do texto que deve atender a uma 

determinada situação comunicativa” (p. 8).  

Portanto, torna-se imprescindível analisarmos a noção de gênero através de algumas 

perspectivas vigentes. No que tange à terminologia, observamos algumas variações: gêneros 

discursivos e gêneros textuais. Isso ocorre, pois, há duas vertentes teóricas diferentes. Rojo 

(2005) aponta que ambas realizam releituras diferenciadas da obra bakthiniana. A primeira -

gêneros discursivos - centra o seu estudo nas situações de produção dos enunciados ou textos e 

em seus aspectos sócio-históricos, dedicando-se, assim, a focalizar o discurso; já a segunda - 

gêneros textuais - centra o seu estudo na descrição da materialidade textual, dedicando-se, 

assim, a focalizar o texto.  Bakhtin e seu círculo são autores que adotaram o conceito de gêneros 

discursivos, já Bronckart e Adam adotaram o conceito de gêneros textuais.  

Além disso, consideramos igualmente relevante abordarmos as estruturas 

organizacionais que constituem os textos. No que tange à terminologia, observamos também 

algumas variações: tipos textuais e modos de organização do discurso. A variação é apenas de 
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caráter terminológico, enquanto Marcuschi (2008) as nomeia de tipos textuais, Charaudeau 

(2016) as nomeia de modos de organização do discurso. 

Para a consecução deste capítulo, buscamos contribuições em mais de um teórico, com 

o intuito de fundamentarmos melhor a análise. Desse modo, contemplaremos as contribuições 

de Bakhtin, uma das maiores referências no assunto; abordaremos também a visão de 

Marcuschi, um dos maiores nomes brasileiros no que tange ao estudo de gêneros; e Charaudeau, 

teórico cujos pressupostos são a ancoragem principal desta pesquisa. Primeiramente, 

localizaremos a noção de gênero em sua origem.  

 

3.1 Onde tudo começou... o gênero na Antiguidade   

  

O estudo de gêneros é um tema que teve a sua origem na Antiguidade. Charaudeau; 

Maingueneau (2016, p. 249) apontaram o fato de que, nessa época, dois tipos de atividades 

discursivas conviviam. Uma teve a sua origem na Grécia pré-arcaica e era relacionada ao fazer 

dos poetas que eram encarregados de representar o papel intermediário entre os deuses e os 

humanos. Assim, eles celebravam os heróis, além de interpretarem os enigmas que os deuses 

enviavam aos humanos. Essa atividade discursiva foi codificada em certos gêneros como o 

épico, o lírico, o dramático, o epidítico, etc. Já a outra atividade discursiva estava relacionada 

ao cotidiano, de modo que ela nasceu da necessidade de gerir a vida da cidade e os conflitos 

comerciais, portanto, a fala pública ganhava status de “um instrumento de deliberação e de 

persuasão jurídica e política” (2016, p. 249). 

Cabe destacarmos que Platão foi o precursor na observação sistemática dos gêneros, no 

entanto, Aristóteles foi quem criou uma teoria mais taxionômica sobre o assunto. Em sua obra 

A Retórica, Aristóteles desenvolveu um conjunto de três categorias, a fim de classificar o 

discurso. Para o filósofo, há três elementos que compõem o discurso: (a) aquele que fala, (b) 

aquilo sobre o que se fala e (c) aquele a quem se fala. Além disso, há um locutor interagindo 

com um interlocutor, então, dividiram-se os ouvintes em três tipos: (i) como o espectador que 

olha o presente, (ii) como a assembleia que olha o futuro e (iii) como o juiz que julga sobre as 

coisas passadas. A partir disso, o fundador da filosofia ocidental associou os três gêneros de 

discurso retórico aos três tipos de julgamento: (i) discurso deliberativo, (ii) discurso judiciário 

e (iii) discurso demonstrativo (epidítico).  

O discurso deliberativo tinha como função aconselhar/desaconselhar, assim voltava-se 

para o futuro; já o discurso judiciário tinha como função acusar ou defender e, portanto, voltava-

se para o passado; e, por fim, o discurso demonstrativo (epidítico) tinha como função elogiar 
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ou censurar, então, voltava-se para o presente. No esquema de Reboul (1998) apud Marcuschi 

(2008), é possível observar como Aristóteles construiu a sua teoria relacionando formas, 

funções e tempo: 

 

Os três gêneros do discurso, segundo Aristóteles 

Gênero Auditório Tempo Ato Valores Argumento-

tipo 

Judiciário Juízes Passado 

(fatos a 

julgar) 

Acusar; 

defender 

Justo; 

injusto 

Entimema 

(dedutivo) 

Deliberativo Assembleia Futuro Aconselhar; 

desaconselhar 

Útil; 

nocivo 

Exemplo 

(indutivo) 

Epidítico Espectador Presente Louvar; 

censurar 

Nobre; vil Amplificação 

      Quadro 5: Os três gêneros do discurso, segundo Aristóteles. 

      Fonte: Olivier Reboul apud Marcuschi (2008, p. 148) 

 

Aristóteles também realizou a divisão dos gêneros literários em: épico, lírico e 

dramático. A famosa tripartição aristotélica é conhecida e utilizada até os dias de hoje. A 

divisão literária também baseou-se em um critério formal: as obras em que apenas o autor fala 

pertencem ao gênero lírico; as que tanto o autor quanto os personagens falam pertencem ao 

gênero épico; e aquelas em que apenas os personagens falam pertencem ao gênero dramático.   

Como podemos observar, desde a Antiguidade, o homem possui a necessidade de 

classificar as atividades discursivas que realiza. Percebemos, portanto, que o estudo de gêneros 

sempre esteve relacionado à forma como o homem lida com a realidade que o circunda, já que 

urge no indivíduo o desejo de identificar e rotular os acontecimentos que o cercam.  

Na contemporaneidade, a noção de gênero aparece com um viés diferente do que foi 

concebido por Aristóteles. As áreas de análises do discurso e análises textuais dão bastante 

relevância ao estudo de gêneros, além disso áreas diversas como teoria literária, sociologia, 

retórica, etc. também dão destaque ao tema. O estudo de gêneros, portanto, ganha a cada dia 

um caráter multidisciplinar.  

As definições de gênero aparecem diretamente vinculadas às filiações teóricas que as 

legitimam. Mikhail Bakhtin, que foi um dos grandes nomes em pesquisas relacionadas à 

linguagem humana, é considerado a primeira referência teórica nos estudos sobre gêneros. 

Dessa forma, não podemos desconsiderar as suas brilhantes contribuições para o assunto. 
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Portanto, iniciaremos a nossa “viagem” teórica partindo dos pressupostos de Bakhtin, passando 

por Marcuschi e chegando a Charaudeau.  

 

3.2 Era uma vez... Bakhtin 

 

Mikhail Bakhtin dedicou grande parte de sua vida e obra à análise da linguagem, de 

modo que contribuiu imensamente para a área dos estudos linguísticos. A forma como 

enxergava a linguagem foi uma das mais importantes contribuições feitas pelo filósofo. Para o 

fundador do Círculo de Bakhtin, a linguagem era compreendida como um processo de constante 

interação mediado por uma relação dialógica. Assim, o autor distanciava-se de teorias mais 

formalistas, já que pensava a língua a partir do uso e, para ele, “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” (2016, p. 11). 

 Assim, para o filósofo, a língua é vista a partir do uso realizado pelos falantes em 

situações reais de comunicação. Além disso, ele afirma que para a comunicação ocorrer sem 

falhas, é necessário que o sujeito se valha de enunciados anteriores, para que, então, possa 

formular os seus próprios enunciados. A comunicação, portanto, é pensada a partir de uma 

relação dialógica.  Monnerat (2017), em seu artigo “Para além da leitura do texto, a leitura do 

mundo”, traz essa mesma percepção ao afirmar que 

 

a comunicação humana não se dá apenas de forma horizontal, entre os pares próximos 
ou distantes de um mesmo momento histórico, mas acontece verticalmente entre o 
sujeito e o passado, com o qual esse sujeito entra em contato por meio dos registros 
deixados por homens de outros tempos, sendo-lhe possível, por essas vias, projetar o 
futuro. (p. 59) 

 

Bakhtin (2016) estabelece uma relação entre a linguagem e a vida social, com isso, os 

enunciados são vistos a partir de sua funcionalidade diante do processo de interação. Para o 

autor, 

 
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 
conjunto do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
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 gêneros do discurso. (p.12) 
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Os gêneros do discurso, portanto, são constituídos por meio de três elementos 

indissociáveis: conteúdo temático, construção composicional e estilo. A fim de realizarmos uma 

exposição mais clara, reproduziremos o esquema gráfico proposto por Monnerat; Rebello 

Viegas (2012, p. 80) sobre essa constituição: 

 

Agrupamento dos gêneros, segundo Bakhtin 

 

Conteúdo temático – 

assunto 

     O que é ou pode ser dito por meio do 

gênero. 

 

Construção 

composicional - formato 

     A estrutura particular em que os gêneros 

são apresentados. 

 

 

Estilo 

     Palavras ou expressões selecionadas pelo 

locutor e os modos de construir os 

enunciados. 

   Esquema 7: Agrupamento dos gêneros, segundo Bakhtin. 

   Fonte: Monnerat; Rebello Viegas (2012, p. 80)  

 

Levando em consideração os três componentes apresentados por Bakhtin (2016), 

podemos tecer o seguinte comentário a respeito do corpus desta pesquisa: o corpus do nosso 

trabalho é constituído por cenas que integram duas narrativas cujo conteúdo temático aborda as 

relações de vida de duas protagonistas femininas. Cada uma delas aborda um assunto 

específico. Em “A pequena sereia”, conhecemos a vida de Ariel e suas aventuras para tornar-

se humana e casar-se com o seu príncipe encantado. Já em “Moana – um mar de aventuras”, 

deparamo-nos com Moana e sua luta para salvar o seu povoado.  

A construção composicional, em ambas, é igual, por se tratarem de produções 

cinematográficas que têm como base um conto e uma lenda; desse modo, possuem uma 

construção bastante prototípica. Temos, em um primeiro momento, a apresentação dos 

personagens, seguida por uma complicação que precisa ser resolvida. Logo depois, atinge-se o 

clímax da história (ponto máximo da narrativa), para, finalmente, chegar ao desfecho, momento 

no qual as soluções são encontradas e o problema é sanado.  

O estilo também é similar nos dois textos. Encontramos uma linguagem marcada pela 

informalidade. Acreditamos que essa estratégia seja utilizada a fim de que os interlocutores 
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possam se familiarizar com os locutores, algo muito comum tratando-se de textos voltados, 

primeiramente, para o público infantil.  

Além de definir gênero a partir de três elementos – conteúdo, construção e estilo, 

Bakhtin classifica os gêneros discursivos em dois tipos: gêneros primários e gêneros 

secundários. Os primários são os da vida cotidiana, ou seja, são utilizados pelos falantes que 

intencionam produzir uma comunicação imediata. São majoritariamente, mas não 

exclusivamente, orais. Temos, por exemplo, os diálogos, as piadas, os bilhetes, as conversas 

telefônicas. Já os secundários, segundo o filósofo, “surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente 

o escrito) – ficcional, científico, sociopolítico, etc.” (2016, p.15). São exemplos de gêneros 

discursivos secundários o romance, as pesquisas científicas, dramas, gêneros publicitários, etc.  

De acordo com a divisão feita pelo autor, os textos que constituem o objeto de estudo 

deste trabalho são classificados como gêneros discursivos secundários, já que os 

acontecimentos que os compõem só se concretizam por meio da esfera artística.  

Como já mencionamos anteriormente, algumas correntes teóricas realizam uma 

distinção entre gênero discursivo e gênero textual, uma vez que o primeiro coloca em evidência 

os enunciados formulados por um sujeito-histórico e sua relação dialógica com o mundo que o 

cerca, enquanto o segundo coloca em evidência a composição e a materialidade linguística que 

constitui o texto. No entanto, há correntes teóricas, como a Semiolinguística, que não 

estabelecem diferenciação entre gênero discursivo e gênero textual, utilizando, dessa forma, a 

nomenclatura indistintamente.  A título de ilustração, formulamos o quadro a seguir: 

 

Gênero discursivo e gênero textual 

Gênero Discursivo Gênero Textual 

Foco: no discurso Foco: no texto 

 Conteúdo temático; 

 Construção composicional; 

 Estilo. 

 Conteúdo; 

 Modo de composição; 

 Estilo; 

 Propósito; 

 Meio de veiculação. 

Bakhtin  Marcuschi  

Quadro 6: Gênero discursivo e gênero textual 

Fonte: Criação nossa. 
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A concepção adotada por Marcuschi será o tema do nosso próximo tópico.  

 

3.3 Era uma vez... Marcuschi 

 

Marchuschi define os gêneros textuais como “fenômenos históricos, profundamente 

vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para 

ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia” (2010, p. 19). Dessa maneira, os 

gêneros textuais são vistos como ações sociodiscursivas que servem para agir e dizer o mundo. 

Sendo assim, ao nos comunicarmos, o enunciador, mesmo que inconscientemente, 

seleciona o gênero textual que melhor se adapta ao que quer transmitir ao seu interlocutor; desse 

modo, é necessário que se dominem as estruturas que constituem os gêneros, para que o contrato 

de comunicação ocorra sem falhas. Segundo Koch; Elias, 

 
no processo de leitura e construção de sentido dos textos, levamos em conta que a 
escrita/fala baseiam-se em formas padrão e relativamente estáveis de estruturação e é 
por essa razão que, cotidianamente, em nossas atividades comunicativas, são 
incontáveis às vezes em que não somente lemos textos diversos, como também 
produzimos ou ouvimos enunciados, tais como: “escrevi uma carta”, “recebi o e-
mail”, “achei o anúncio interessante”, “o artigo apresenta argumentos consistentes”, 
“fiz o resumo do livro”, “a poesia é de um autor desconhecido”, “li o conto”, “a 
piada foi boa”, “que tirinha engraçada”, “a lista é numerosa”. (2015, p.101) (Negrito 
das autoras) 

 
 

Produzimos, portanto, esses enunciados elencados por Koch; Elias, pois, de acordo com 

Marcuschi, “quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e 

sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares” (2008, p. 154). Esse entendimento também é defendido por Carolyn Miller (1984) 

apud  Marcuschi (2008), e por Bronckart (1999), para quem “a apropriação dos gêneros é um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades humanas” (1999, 

p.103). 

Os gêneros podem ser caracterizados pela sua maleabilidade, dinamicidade e 

plasticidade, portanto, surgem em conjunto com as necessidades e atividades socioculturais e 

na relação com as inovações tecnológicas. O e-mail, por exemplo, surgiu e ganhou popularidade 

devido ao surgimento da internet. Na contemporaneidade, há um número muito mais 

significativo de gêneros textuais do que em sociedades anteriores à escrita. Tal fato ocorre, pois, 

os gêneros não são “modelos estanques nem com estruturas rígidas” (2008, p.151), como 

apontou Marcuschi. 
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Por serem dinâmicos, os gêneros textuais permitem que velhos gêneros se modifiquem, 

adaptando-se às novas demandas da sociedade e, assim, surjam novos gêneros a partir de velhas 

estruturas. Retornando ao exemplo do e-mail, verificamos que a sua base encontra-se nas cartas, 

no entanto é um gênero novo com identidade própria, como destacou Marcuschi. Outro 

exemplo que podemos apresentar são os blogues, gênero que tem sua base no diário e apresenta 

uma identidade própria. 

Outro ponto de destaque abordado pelo autor é o fato de que os gêneros textuais não são 

definidos e nem caracterizados por seus aspectos formais, mas sim por seus aspectos 

sociocomunicativos e funcionais. Sendo assim, a função se sobressai à forma, já que 

 
cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o determina e lhe dá uma 
esfera de circulação. Aliás esse será um aspecto bastante interessante, pois todos os 
gêneros têm uma forma e uma função, bem como um estilo e um conteúdo, mas sua 
determinação se dá basicamente pela função e não pela forma. (MARCUSCHI, 2008, 
p.150) 

 

Marcuschi apresenta também uma diferenciação entre gêneros textuais, tipos textuais e 

domínio discursivo. A nomenclatura “tipos textuais” é utilizada para referir-se a uma 

construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Há um número 

limitado de categorias que abrangem os tipos textuais, são elas: narração, argumentação, 

exposição, descrição e injunção (2008, p.154). Enquanto isso, os “gêneros textuais” são 

inumeráveis e expressam a noção de materialização textual, ou seja, são os textos que 

encontramos no nosso dia a dia. Já o domínio discursivo refere-se às práticas discursivas nas 

quais identificamos um conjunto de gêneros que são próprios de determinada atividade 

discursiva. No domínio jornalístico, por exemplo, encontramos os gêneros notícia, artigo de 

opinião, classificados, etc. 

A fim de uma exposição clara acerca da diferença entre tipos textuais, gêneros textuais 

e domínio discursivo, reproduziremos o quadro elaborado por Marcuschi: 

 

Tipos textual, gênero textual e domínio discursivo 

Tipo textual: 

Designa uma espécie de 

construção teórica (em geral 

uma sequência subjacente aos 

textos) definida pela natureza 

linguística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, 

Gênero textual: 

Refere os textos materializados 

em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais 

são os textos que encontramos 

em nossa vida diária e que 

apresentam padrões 

Domínio discursivo: 

Constitui muito mais uma 

“esfera da atividade humana” 

no sentido bakhtiniano do termo 

do que um princípio de 

classificação de textos e indica 

instâncias discursivas (por 



56 
 

tempos verbais, relações 

lógicas, estilo). O tipo 

caracteriza-se muito mais como 

sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que 

como textos materializados; a 

rigor, são modos textuais. 

Narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção. 

 

sociocomunicativos 

característicos definidos por 

composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na 

integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e 

técnicas. Alguns exemplos de 

gêneros textuais seriam: 

telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, 

romance, bilhete, reportagem, 

etc. 

exemplo: discurso jurídico, 

discurso jornalístico, discurso 

religioso etc.). Constituem 

práticas discursivas nas quais 

podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais 

que às vezes lhe são próprios ou 

específicos como rotinas 

comunicativas 

institucionalizadas e 

instauradoras de relações de 

poder.  

Quadro 7: Tipo textual, gênero textual e domínio discursivo 

Fonte: Marcuschi (2008, p.154) 

  

Dessa forma, a partir do que foi exposto, segundo a concepção de Marcuschi, os gêneros 

textuais devem ser compreendidos a partir de sua finalidade sociocomunicativa, sendo produtos 

construídos historicamente pelo homem para que orientem a comunicação cotidiana, sendo 

assim, a sua funcionalidade será, sempre, evidenciada em detrimento de sua forma.  

 

3.4 Era uma vez... Charaudeau 

  

De acordo com Charaudeau (2016, p.77), o texto é a manifestação material da encenação 

de um ato de comunicação, numa situação dada, para servir ao projeto de fala de um 

determinado locutor. Portanto, as finalidades das situações de comunicação e dos projetos de 

fala são cumulativas, de modo que os textos que lhes correspondem e apresentam uma certa 

constância são classificados como gêneros textuais.  

Nessa perspectiva, os gêneros textuais não podem ser confundidos com os modos de 

organização do discurso,  

 
assim, os textos podem ser objeto de uma categorização em gêneros (publicitários, 
científicos, de informação, de instrução, etc.), e não devem ser confundidos com 
Modos de Organização, já que um mesmo gênero pode resultar de um ou de vários 
modos de organização de discurso e do emprego de várias categorias de língua. 
(CHARAUDEAU, 2016, p.68) 
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Para o autor, que fundamenta o discurso por meio de um viés social no qual o aspecto 

psicossociológico é determinante, os gêneros são construídos a partir de uma tríplice articulação 

entre: a) as restrições situacionais (determinadas pelo contrato de comunicação); b) as 

estratégias da organização discursiva; c) as características formais do texto. Seguindo esse 

entendimento, os gêneros do discurso são “gêneros situacionais” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p. 251). 

O ato de linguagem é revestido de uma intencionalidade por parte de quem comunica. 

Por isso, a construção de um texto ocorre ancorada em estratégias discursivas. Podemos, 

portanto, combinar diferentes recursos (enunciativo, dissertativo, descritivo, narrativo), para 

que a interação visada pelo locutor, em seu projeto de fala, seja alcançada.  

Charaudeau define o modo de organização do discurso como “o conjunto dos 

procedimentos de colocação em cena do ato de comunicação, que correspondem a algumas 

finalidades (descrever, narrar, argumentar...)”  (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, 

p. 337). O referido autor, portanto, distingue quatro modos de organização do discurso: o modo 

enunciativo, o modo argumentativo, o modo descritivo e o modo narrativo.  

A terminologia utilizada por Charaudeau diferencia-se da utilizada por Marcuschi. A 

fim de tornar mais clara essa distinção terminológica, formulamos um quadro: 

 

Distinção terminológica entre Charaudeau e Marcuschi 

Charaudeau Marcuschi 

Modos de organização do discurso: são 

maneiras de estruturar o texto. Cada modo de 

organização possui uma determinada função. São 

eles: 

 Enunciativo 

 Argumentativo 

 Descritivo 

 Narrativo 

Tipos textuais: são sequências linguísticas 

compostas por aspectos lexicais, sintáticos, 

tempos verbais, relações lógicas e estilo. São 

eles: 

 Expositivo 

 Argumentativo 

 Descritivo 

 Narrativo 

 Injuntivo 

Tipos textuais: são os ramos das atividades 

humanas. Estão intrinsicamente relacionados aos 

aspectos extratextuais do ato comunicativo. 

Vejamos alguns exemplos: 

 Literário 

Domínios discursivos: são “esferas da atividade 

humana”. A partir deles, podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais. Vejamos alguns 

exemplos: 

 Discurso literário 
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 Jornalístico 

 Publicitário 

 Burocrático 

 Discurso jornalístico 

 Discurso publicitário 

 Discurso jurídico 

Gêneros Textuais: são os textos materializados 

em situações comunicativas. 

 Notícia 

 Crônica 

 Memorando 

 Ofício 

 Requerimento 

Gêneros Textuais: são os textos correspondentes 

às finalidades comunicativas. Possuem uma 

ancoragem social, já que se encontram nas 

atividades linguageiras cotidianas.  

 Notícia 

 Crônica 

 Memorando 

 Ofício 

 Requerimento 

Quadro 8: Distinção terminológica entre Charaudeau e Marcuschi. 

Fonte: Criação nossa. 

 

Os modos de organização do discurso são conceitos caros para a concepção teórica 

formulada por Charaudeau, portanto, abordaremos, a seguir, os quatro modos de organização 

do discurso propostos pelo teórico. Os modos de organização descritivo e narrativo serão mais 

enfatizados, já que predominam no corpus de análise desta pesquisa.  

 

Modo enunciativo 

 

De acordo com Charaudeau, o verbo enunciar, no âmbito da análise do discurso, diz 

respeito ao fenômeno que organiza as categorias da língua, ordenando-as de modo que deem 

conta da posição ocupada pelo sujeito falante em relação ao seu interlocutor, em relação ao que 

ele diz e em relação ao que o outro diz (CHARAUDEAU, 2016, p. 82). O modo enunciativo, 

portanto, centra-se nos protagonistas da linguagem, apontando para o modo com que o sujeito 

falante age na mise en scène do ato de comunicação.  

O modo de organização enunciativo diferencia-se dos demais, pois é o modo que 

comanda todos os outros modos (argumentativo, descritivo e narrativo). Tal fato ocorre porque 

ele marca a posição do enunciador em relação a si mesmo, ao interlocutor e ao mundo.  

Além disso, ele apresenta três funções que são reveladas a partir do comportamento que 

o enunciador terá em relação ao interlocutor. Vejamos cada uma delas: 

 

(1) estabelece uma relação de influência entre locutor e interlocutor > ALOCUTIVO  
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(2) revela o ponto de vista do locutor > ELOCUTIVO 

(3) apresenta a palavra do outro > DELOCUTIVO 

 

O comportamento alocutivo ocorre quando o locutor almeja influenciar o interlocutor. 

Para que isso ocorra, o locutor irá estabelecer uma relação de superioridade ou de inferioridade 

com o seu parceiro na troca linguageira. Na relação de superioridade, o locutor impõe ao 

interlocutor a execução de uma ação. Já, na relação de inferioridade, o locutor assume o papel 

de quem necessita “saber” de algo e, para isso, demanda do conhecimento do interlocutor ou 

assume o papel de quem necessita do “poder fazer” do interlocutor; sendo assim, ele se coloca 

em posição de solicitante e coloca o interlocutor em posição de realizador da ação. A 

identificação da modalidade alocutiva dá-se pelo uso de pronomes pessoais de 2ª pessoa, de 

pronome de tratamento e de nomes próprios ou comuns que o identifiquem. Vejamos, 

novamente, o seguinte trecho do filme “Moana – um mar de aventuras”: 

 

(Chefe Tui Waialiki) -Venha, tem algo que preciso te mostrar. Eu queria te trazer aqui desde o 

momento em que você abriu seus olhos. Este é um lugar sagrado. Um lugar dos Chefes. Haverá 

um tempo em que ficará de pé neste pico e erguerá uma pedra nesta montanha. Como eu 

fiz. Como meu pai fez. E o pai dele, e todo Chefe que já existiu. E nesse dia, quando erguer 

sua pedra, você vai elevar essa ilha bem alto. Você é o futuro do nosso povo, Moana. E eles 

não estão lá... Eles estão bem aqui. É hora de ser a pessoa que precisam que você seja.  

Quadro 9: Exemplo da modalidade alocutiva e elocutiva em Moana 

Fonte: Moana – um mar de aventuras (Transcrição nossa). 

 

No enunciado produzido pelo Chefe Tui Waialiki, há a presença do comportamento 

alocutivo e do elocutivo. O comportamento alocutivo está presente, já que há uma clara 

tentativa de influência sobre o interlocutor – Moana. Ao afirmar que “haverá um tempo em que 

ficará de pé neste pico e erguerá uma pedra nesta montanha. Como eu fiz. Como meu pai fez. 

E o pai dele, e todo Chefe que já existiu”, há a tentativa de persuadir Moana a assumir o papel 

de líder daquela aldeia. Para isso, o locutor vale-se também de sua posição de líder e pai, 

assumindo um comportamento elocutivo: “Como eu fiz. Como meu pai fez. E o pai dele, e todo 

Chefe que já existiu”, estabelecendo, assim, uma relação de superioridade com a sua 

interlocutora.  

Assim, o comportamento elocutivo ocorre quando o sujeito enuncia o seu ponto de vista 

sobre o mundo, contudo o interlocutor não é implicado nessa tomada de posição. Esse 

comportamento traz uma enunciação que modaliza subjetivamente o enunciado, revelando o 
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ponto de vista de quem enuncia. “O locutor se apresenta sob diversas formas (pronomes 

pessoais: eu, nós, nome próprio ou comum que identificam o locutor; o próprio estatuto da 

frase: exclamativo/optativo, assertivo/declarativo)” (CHARAUDEAU, 1992).  

Vejamos mais um exemplo: 

 

(Maui) -Se o oceano é tão esperto, por que não levou o coração de volta para Te Fiti? Ou me 

trouxe meu anzol? O oceano é cheio de asneiras. Mas tenho certeza de que está certo sobre 

você. Você é a escolhida. 

Quadro 10: Exemplo 2 da modalidade alocutiva e elocutiva em Moana 

Fonte: Moana – um mar de aventuras (Transcrição nossa). 

 

Ao analisarmos o enunciado “o oceano é cheio de asneiras”, por exemplo, verificamos 

que o locutor – Maui – expressa o seu ponto de vista em relação ao oceano, contudo o 

interlocutor – Moana- não é envolvido nessa tomada de posição. No período – “Mas tenho 

certeza de que está certo sobre você” -, além do comportamento elocutivo – “Mas tenho certeza 

de que...”, há o comportamento alocutivo, em “...está certo sobre você” A modalidade alocutiva 

ainda está presente em “-Se o oceano é tão esperto, por que não levou o coração de volta para 

Te Fiti? (...) Você é a escolhida”. 

Por último, o comportamento delocutivo ocorre quando há o apagamento do sujeito 

falante no ato comunicacional, novamente, não implicando o interlocutor. Objetiva-se, nesse 

comportamento, formular um discurso aparentemente objetivo, que seja capaz de transmitir “a 

verdade”. De acordo com Charaudeau, há “uma enunciação aparentemente objetiva (no sentido 

de “desvinculada da subjetividade do locutor”) que faz a retomada, no ato de comunicação, de 

propósitos e textos que não pertencem ao sujeito falante (ponto de vista externo) 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 83).  Vejamos um exemplo: 

 

(Empregada) Gertrudes disse que é uma princesa. 

Quadro 11: Exemplo da modalidade delocutiva em A pequena sereia 

Fonte: A pequena sereia (Transcrição nossa).  

 

Os procedimentos da construção enunciativa se dividem em duas ordens: ordem 

linguística e ordem discursiva. A ordem linguística explicita os diferentes tipos de relação do 

ato enunciativo, por meio dos processos de modalização do enunciado, enquanto a ordem 

discursiva coloca em cena os outros modos de organização do discurso.  
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O quadro a seguir, proposto por Charaudeau, ilustra os procedimentos da construção 

enunciativa: 

Procedimentos da construção enunciativa 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE LÍNGUA 

RELAÇÃO DE 

INFLUÊNCIA 

 

(relação do locutor ao 

interlocutor) 

 

 

ALOCUTIVO 

 

 

 

 

Relação de força 

(locutor/interlocutor) 

+              - 

 Interpelação 

 Injunção 

 Autorização 

 Aviso 

 Julgamento 

 Sugestão 

 Proposta 

 

Relação de pedido 

(locutor/interlocutor) 

-             + 

 Interrogação 

 Petição 

PONTO DE VISTA 

SOBRE O MUNDO 

 

(relação do locutor consigo 

mesmo) 

 

 

 

 

 

ELOCUTIVO 

Modo de saber 

 

 Constatação 

 Saber/ignorância 

 

Avaliação 

 Opinião 

 Apreciação 

 

Motivação 

 Obrigação 

 Possibilidade 

 Querer 

 

 

Engajamento 

 

 Promessa 

 Aceitação/recusa 

 Acordo/desacordo 

 Declaração 

Decisão  Proclamação 

APAGAMENTO DO 

PONTO DE VISTA 

(relação do locutor com um 

terceiro) 

DELOCUTIVO 

Como o mundo se impõe 

 

 Asserção 

 

Como outro fala  Discurso relatado 

 

Quadro 12: Procedimentos da construção enunciativa 

Fonte: Charaudeau (2016, p. 85) 



62 
 

O modo argumentativo é o tema do nosso próximo tópico.   

 

Modo argumentativo 

  

Charaudeau afirma que o modo argumentativo difere-se dos demais modos, pois 

enquanto o enunciativo, o descritivo e o narrativo consideram as ações humanas, o modo 

argumentativo considera o saber proveniente da experiência humana, por meio das operações 

do pensamento. Assim, uma argumentação, diferentemente da narrativa, pode ser anulada em 

sua validade ou em seu próprio fundamento.  

Desde a Antiguidade, a argumentação é uma esfera da atividade da linguagem que 

exerce um encantamento. Os gregos utilizavam a Retórica, a fim de exercer o poder de 

influência por meio do discurso, colocando, assim, a argumentação no centro da Retórica.  

Argumentar não é apenas produzir uma sequência de frases ou de proposições ligadas 

por conectores lógicos, pois, muitas vezes, o aspecto argumentativo encontra-se na parte 

implícita do ato de linguagem. A argumentação ocorre quando o sujeito que argumenta está 

imbuído de uma convicção, essa será explicada e transmitida ao interlocutor com o intuito de 

convencê-lo a modificar o seu comportamento e/ou pensamento.  

Nessa perspectiva, Charaudeau aponta para o fato de que a argumentação deve estar 

pautada em três fatores: 

 

- uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, quanto 
à sua legitimidade (um questionamento quanto à legitimidade da proposta). 
- um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convicção) e desenvolva 
um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja própria ou universal, 
quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) quanto a essa 
proposta. 
- um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, questionamento e verdade, 
constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a que se dirige o sujeito que 
argumenta, na esperança de conduzi-la a compartilhar da mesma verdade (persuasão), 
sabendo que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a argumentação. 
(CHARAUDEAU, 2016, p.205) 
 

Dessa forma, argumentar é, para o referido autor, uma atividade discursiva que, por 

parte do sujeito argumentante, participa de uma dupla busca: a busca de racionalidade e a busca 

de influência. A busca de racionalidade advém do ideal de verdade quanto à explicação de 

fenômenos do universo, já a busca de influência visa atingir ao interlocutor ao ponto em que 

ele “compre” a verdade enunciada pelo locutor.  

Conforme afirma Charaudeau, a argumentação “é o resultado textual de uma 

combinação entre diferentes componentes que dependem de uma situação que tem finalidade 
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persuasiva” (CHARAUDEAU, 2016, p.207). O modo de organização do discurso 

argumentativo, portanto, é o que produz as argumentações sob diferentes formas (dialógica, 

escrita ou oratória).  

Sendo assim, o modo argumentativo permite a construção de asserções a respeito do 

mundo numa dupla perspectiva de razão demonstrativa e razão persuasiva. A razão 

demonstrativa procura estabelecer relações de causalidade, já a razão persuasiva procura 

estabelecer provas por meio de argumentos que justifiquem as proposições acerca do mundo.  

A lógica argumentativa é composta por três elementos: uma asserção de partida, uma 

asserção de chegada e uma (ou várias) asserção de passagem. A asserção de partida é o 

enunciado produzido pelo sujeito acerca do mundo, ou seja, é quando o sujeito concede 

existência aos seres, atribuindo-lhes propriedades, descrevendo suas ações ou feitos, enquanto 

a asserção de chegada representa a conclusão a que o sujeito-alvo deve chegar a partir da 

asserção de partida. Já a asserção de passagem é a justificativa estabelecida entre a asserção de 

partida e a de chegada, a partir da relação de causalidade que as une. Selecionamos um trecho 

do corpus desta pesquisa, a fim de ilustrar esses conceitos:  

 

(Maui) – Curtiu seu sono de beleza? Sabe, um verdadeiro explorador nunca dorme. Assim, 

eles realmente chegam onde precisam estar. Mexa-se, bonitinha. Chegamos.  

Quadro 13: Modo argumentativo em Moana 

Fonte:  Moana – um mar de aventuras (Transcrição nossa). 

 

A asserção de partida traz uma constatação sobre quais ações um verdadeiro explorador 

deve realizar “Sabe, um verdadeiro explorador nunca dorme”. Enquanto, a asserção de chegada 

“Mexa-se, bonitinha” revela a atitude que o sujeito-alvo deverá tomar. Já a asserção de 

passagem “Assim, eles realmente chegam onde precisam estar”, justifica a asserção de partida 

e a asserção de chegada.  

A lógica argumentativa não é o único elemento da argumentação. Há também a 

encenação argumentativa, onde o sujeito ocupa lugar central, emitindo propostas sobre o mundo 

que estão inscritas em um quadro de questionamento, com o intuito de gerar um ato de 

persuasão.  

Vale destacar que, para Charaudeau, nem toda asserção é argumentativa. Para que uma 

asserção seja, de fato, argumentativa, ela deverá estar inserida em um dispositivo 

argumentativo. O teórico define dispositivo argumentativo como “sendo composto de três 
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quadros: PROPOSTA, PROPOSIÇÃO, PERSUASÃO, que são suscetíveis de se superpor na 

configuração discursiva de uma argumentação” (CHARAUDEAU, 2016, p. 221).  

Não teceremos mais detalhes sobre o modo argumentativo, tendo em vista que este não 

é o foco deste trabalho. Sendo assim, o próximo tópico abordará o terceiro modo proposto por 

Charaudeau: modo descritivo.  

 

Modo descritivo 

 

Antes de abordarmos, propriamente, o modo descritivo, precisamos elencar a diferença 

entre os termos descritivo e descrição. O termo descritivo é utilizado, por Charaudeau, para 

definir um modo de organização do discurso, enquanto o termo descrição é utilizado para 

definir um texto ou um fragmento de texto. Desse modo, o autor entende o Descritivo como um 

processo, assim como o Narrativo e o Argumentativo, ao mesmo tempo que entende a Descrição 

como o resultado desse processo.  

A descrição traz em sua essência a ação classificatória. Desse modo, ao classificar os 

seres, o homem está identificando e, ao mesmo tempo, construindo o mundo. Charaudeau, 

muito precisamente, afirma que “qualificar é tomar partido” (2016, p. 115). 

O modo descritivo apresenta três componentes autônomos e indissociáveis: nomear, 

localizar-situar e qualificar. Esses três componentes são construídos de maneira objetiva ou 

subjetiva pelo sujeito. Vejamos cada um deles. 

 

A) Nomear: é o ato do sujeito dar existência a um ser por meio de classificações. Contudo, não 

é, simplesmente, um processo de “etiquetagem”, mas “o resultado de uma operação que consiste 

em fazer existir seres significantes no mundo, ao classificá-lo”. Portanto, “nomear é uma 

atividade que se interessa pelos seres enquanto tais, e as classificações que os organizam se 

apresentam como agrupamentos em constelações em torno de núcleos que constituem seu ponto 

de referência” (CHARAUDEAU, 2016, p. 112-113).  

 

B) Localizar-situar: “é determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo e, por um 

efeito de retorno, atribuir características a este ser na medida em que ele depende, para a sua 

existência, para a sua função, ou seja, para a sua razão de ser, de sua posição espaço-temporal. 

Essa localização-situação aponta para um recorte objetivo do mundo, mas sem perder de vista 

que esse recorte depende da visão que um grupo cultural projeta sobre esse mundo” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 113- 114).  
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C) Qualificar: é o ato de identificar nos seres propriedades, qualidades que os distinguem dos 

outros seres. “Qualificar é, então, uma atividade que permite ao sujeito falante manifestar o seu 

imaginário, individual e/ou coletivo, imaginário da construção e da apropriação do mundo 

(outros dirão “predação) num jogo de conflito entre as visões normativas impostas pelos 

consensos sociais e as visões próprias ao sujeito” (CHARAUDEAU, 2016, p. 116). 

 

Esses três processos formam a tríade da construção descritiva, contribuindo, dessa 

forma, para a composição da encenação descritiva. A encenação descritiva “é ordenada pelo 

sujeito falante, o qual se torna um descritor” (CHARAUDEAU, 2016, p. 139). Assim, o sujeito 

descritor pode intervir de maneira explícita ou não produzindo um certo número de efeitos. 

Charaudeau sinaliza, no entanto, que esses efeitos nem sempre são produzidos por intermédio 

de uma intencionalidade consciente do sujeito que descreve. 

Há, portanto, quatro efeitos produzidos pela encenação descritiva: o efeito de saber, os 

efeitos de realidade e de ficção, o efeito de confidência e o efeito de gênero.  

O efeito de saber pode ser produzido quando o descritor procede a uma série de 

identificações e de qualificações que, presumivelmente, o leitor não conhecia. Assim, ele 

fabrica para si uma imagem de descritor sábio, alguém que conhece o mundo em seus mínimos 

detalhes. Logo, o conhecimento do descritor, torna-se a prova de que seu relato ou 

argumentação são verídicos (CHARAUDEAU, 2016, p.139). 

Os efeitos de realidade e de ficção devem ser tratados conjuntamente, já que a 

alternância entre esses dois modos, é o que constrói a verossimilhança em textos narrativos. O 

efeito de realidade é alcançado por meio de uma exposição objetiva do mundo, na qual 

apresenta-se um mundo realista (não necessariamente real). Por outro lado, o efeito de ficção é 

alcançado por meio de uma exposição subjetiva do mundo, na qual o ponto de vista do descritor 

(emoções, opiniões, afetos) é revelado por meio de metáforas, metonímias, qualificações, 

comparações, etc. A alternância entre essas duas construções, faz com que uma narrativa, por 

mais fantasiosa que seja, apresente veracidade, sendo, então, revestida de sentido para o 

espectador. 

O efeito de confidência origina-se de uma intervenção explícita ou implícita do 

descritor, que exprime sua apreciação pessoal, promovendo, assim, uma aproximação com seu 

interlocutor. O efeito de confidência está diretamente ligado à estratégia de patemização, já que 

se busca captar o leitor/espectador por meio do fazer-sentir.  

Por fim, o efeito de gênero “resulta do emprego de alguns procedimentos de discurso 

que são suficientemente repetitivos e característicos de um gênero para tornar-se signo deste” 
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(CHARAUDEAU, 2016, p.142). Uma narrativa, por exemplo, ao ser iniciada com “Era uma 

vez” e finalizada com “E foram felizes para sempre”, produz o efeito de conto de fadas. 

O modo descritivo, portanto, está fortemente ligado ao modo narrativo, pois “descrever 

está estreitamente ligado a contar, pois as ações só têm sentido em relação às identidades e às 

qualificações de seus actantes” (CHARAUDEAU, 2016, p.111). Sendo assim, o corpus desta 

pesquisa que apresenta textos, predominantemente, narrativos apresentam também traços 

descritivos.  

Ademais, é importante ressaltarmos que os textos investigados neste trabalho são verbo-

visuais, ou seja, apresentam uma relação intrínseca entre palavra e imagem. Assim, tanto as 

palavras quanto as imagens exercem função descritiva e narrativa.   

A partir do corpus desta pesquisa, organizamos um quadro para ilustrar os componentes 

que constituem o modo descritivo:  

 

Modo descritivo – Moana 

 

“Eu sou Moana de Motonui. Você vai embarcar no meu barco... cruzar o oceano e restaurar o 

coração de Te Fiti”. 

 Moana: Nomear  

 Identifica o ser, informando a sua existência no mundo. 

 A imagem identifica a actante, fazendo-a existir no mundo, produzindo, desse modo, 

o efeito de realidade. 
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“Mamãe, Motonui é um paraíso. Quem iria querer sair daqui?”. 

  Motonui: Localizar-situar  

 Motonui é um nome, logo nomeia. No entanto, sua mostração por meio da imagem 

produz um efeito de localizar-situar. Assim, por meio dos signos icônicos que operam 

por semelhança a elementos presentes no cotidiano: palmeiras, cocos, mar azul, há a 

produção também de efeito de realidade na narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E se eu fosse o oceano, acho que buscaria uma não princesa de cabelos cacheados para 

recomeçar isso”.  

Não princesa de cabelos cacheados: Qualificar 

 Identifica características referentes ao ser.  

 A imagem (menina de cabelos cacheados) qualifica a actante, atribuindo um sentido 

particular a ela, produzindo, novamente, efeito de realidade. 

Quadro 14: Modo descritivo em Moana 

Fonte: Criação nossa. 
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Modo descritivo – Ariel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E com vocês o consagrado compositor da corte: Horácio Felício Inácio Crustáceo 

Sebastião”. 

Horácio Felício Inácio Crustáceo Sebastião: Nomear 

 Identifica o ser, informando a sua existência no mundo. 

 A imagem identifica o actante, fazendo-o existir no mundo, produzindo, desse modo, 

o efeito de realidade. 

 

 

 

 

“É um dia perfeito no mar”. 

 No mar: Localizar-situar  

 Determina o lugar que o ser ocupa, criando um efeito de realidade. 

 Os signos icônicos navio, corda, mar localizam/situam, determinando o lugar que o ser 

ocupa no espaço e no tempo, produzindo também efeito de realidade na narrativa. 
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“Você perdeu totalmente o juízo? Ele é um humano! Você uma sereia”. 

Sereia: Qualificar 

 Identifica características referentes ao ser. 

 A imagem (menina-sereia) serve para qualificar a actante, apresentando uma 

característica inerente ao ser, singularizando-o.   

 

Quadro 15: Modo descritivo em A pequena sereia 

Fonte: Criação nossa. 

 

Por fim, trataremos do modo de organização narrativo. Os textos que fazem parte desta 

pesquisa, constituem-se, majoritariamente, pelo modo narrativo.    

 

Modo narrativo 

  

As adaptações cinematográficas de “A pequena sereia” e “Moana – um mar de 

aventuras” foram baseadas em um conto e em uma lenda maori, respectivamente.  Ambos os 

gêneros – conto e lenda – apresentam a sua estrutura organizada pelo modo de organização 

narrativo. Esse modo tem como função base contar.  

Segundo Charaudeau, o ato de contar só estará relacionado a uma narrativa, caso 

descreva uma sequência de ações por meio de um contador, que, por sua vez, tem de transmitir 

algo, de um certo modo, a um destinatário. Portanto, não basta, apenas, descrever uma 

sequência de ações, já que é necessário contextualizá-la.  

Ademais, contar é uma atividade posterior à existência de uma realidade que se 

apresenta como passada, mesmo quando é fictícia e faz surgir o universo contado. Assim, esse 

universo construído pretende refletir fielmente a realidade passada; para isso, as narrativas são 

estruturadas por meio de procedimentos que realizam efeitos discursivos de realidade e de 

ficção.  
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É importante ressaltar que não se pode confundir narrativa e narrativo. A narrativa é 

uma totalidade, pois engloba os modos de organização narrativo e descritivo, enquanto o modo 

narrativo é um dos componentes da narrativa. O que os distingue é o fato de que o descritivo 

apresenta um mundo imutável que precisa apenas “ser reconhecido”, “ser mostrado”. Já o 

narrativo apresenta um mundo que precisa ser descoberto e, para que isso aconteça, ele se 

constrói a partir de uma sucessão de ações que se influenciam e se transformam 

progressivamente.  

O discurso construído pelo modo narrativo ocorre em dois níveis: uma estrutura lógica 

e uma superfície semantizada. O primeiro é a espinha dorsal da narrativa, ou seja, uma sucessão 

de ações construídas a partir de uma lógica; já o segundo baseia-se na estrutura lógica, 

transformando-a. O modo narrativo, portanto, caracteriza-se pela organização da lógica 

narrativa e pela organização da encenação narrativa.  

A lógica narrativa é construída por três componentes que são definidos por Charaudeau 

(2016, p. 160) como:  

 

- os actantes, que desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem.  

- os processos, que unem os actantes entre si, dando uma orientação funcional à sua ação. 

- as sequências, que integram processos e actantes numa finalidade narrativa segundo certos 

princípios de organização.     

  

Os actantes do modo de organização narrativo precisam desempenhar um papel de 

forma contextualizada, pois é por meio do contexto que o enunciado adquire uma finalidade 

narrativa. Além disso, eles são hierarquizados a partir de dois pontos de vista: sob o ponto de 

vista de sua natureza – actantes humanos ou considerados como tais – e sob o ponto de vista de 

sua importância na trama – actantes principais e actantes secundários.  

“A pequena sereia” traz como actante principal Ariel; “Moana – um mar de aventuras” 

traz como actante principal Moana. As duas produções trazem vários actantes secundários; 

elencamos alguns deles com a finalidade de exemplificarmos: Sebastião e Linguado (actantes 

secundários do filme “A pequena sereia”), Vovó Tala e Heihei (actantes secundários do filme 

“Moana – um mar de aventuras”).  

Os processos narrativos são unidades de ações que se correlacionam com outras ações. 

Apresentam duas funções: uma função narrativa principal e uma função narrativa secundária. 

A função narrativa principal determina as conexões da história principal, em uma lógica de 

causa e consequência; a função narrativa secundária completa os espaços entre as grandes 
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articulações da história principal, ou seja, são histórias secundárias que se “amarram” à história 

principal, engrandecendo-a.  

As sequências são organizadas por meio de quatro princípios: o da coerência, o da 

intencionalidade, o do encadeamento lógico e o de localização em que: 

 

I. o princípio da coerência parte da premissa de que a sucessão de ações não é arbitrária, 

mas coerente, sendo delimitada em seu princípio e fim. Portanto, para a história 

apresentar linearidade, é preciso que as ações desempenhem um papel narrativo de 

abertura e outros de fechamento.  

 

Ilustraremos esse princípio e os outros por meio de umas cenas que compõem a narrativa 

“Moana – um mar de aventuras”: 
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Figura 1: Vovó Tala conta uma história 

Fonte: Moana – um mar de aventuras.  

 

O princípio da coerência é estabelecido por meio da sucessão de ações que ocorre nas 

cenas ilustradas, nas quais a função de abertura acontece por meio do enunciado: “No início 

havia só o oceano, até que a ilha mãe surgiu, Te Fiti”. Assim, a locução adverbial de tempo “no 

início” abre a narrativa, mostrando que não há ações antecedentes. Já o enunciado, “Mas um 

dia o coração será encontrado por alguém que irá além do nosso recife, achará Maui e o levará, 

cruzando o vasto oceano para restaurar o coração de Te Fiti e nos salvar”, realiza a função de 

fechamento da cena, configurando o fim do processo iniciado pela função de abertura.  

 

II. o princípio da intencionalidade determina que as ações com abertura e fechamento 

devem possuir uma razão de ser, pois é através dessa motivação que a história tem 

sentido. Esse princípio organiza-se por meio da seguinte tríade: estado inicial (falta), 

estado de atualização (busca) e estado final, que logra o êxito ou não. Vejamos: 
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Estado inicial (falta): “Mas com o tempo começaram a procurar o coração de Te 

Fiti. E um dia o mais atrevido de todos eles cruzou o oceano para pegá-lo”. 

Estado de atualização (busca): “Mas um dia o coração será encontrado por alguém 

que irá além do nosso recife”. 

Estado final (resultado): Êxito: “achará Maui e o levará, cruzando o vasto oceano 

para restaurar o coração de Te Fiti e nos salvar”. 

 

 

III. o princípio de encadeamento acontece por meio das sequências de ações que acontecem 

de forma linear e gradativa e são determinadas por quatro tipos de encadeamentos: de 

sucessão, as sequências sucedem-se de maneira linear e consecutiva; de paralelismo, as 

sequências são regidas por um actante-agente diferente, de forma autônoma; de simetria, 

duas sequências são regidas por um actante-agente diferente, mas encontram-se 

intrinsicamente ligadas, já que a realização positiva de uma acarreta a realização 

negativa da outra; de encaixe, microssequências estão inseridas no interior de uma 

sequência mais ampla para detalhar certos aspectos desta. Na cena escolhida, como 

ilustração, observamos que as sequências de ações ocorrem de forma linear, sendo, 

portanto, utilizado o encadeamento por meio de sucessão.  

 

IV. o princípio da localização fornece pontos de referência (espaço, tempo e características 

dos actantes) à organização da trama. O espaço é revelado por meio dos signos icônicos 

(mar, folhagem, sapê), situando o espectador no local onde a narrativa ocorre – em uma 

ilha. Já o tempo é revelado através do enunciado produzido pela actante secundária 

Vovó Tala: “E ainda hoje”, o advérbio hoje revela a atualidade da narrativa. Em relação 

à caracterização dos actantes, abordaremos especificamente a caracterização dada à 

Moana. Vovó Tala, que é a narradora-personagem dessa cena, fala: “Mas um dia o 

coração será encontrado por alguém que irá além do nosso recife, achará Maui e o 

levará, cruzando o vasto oceano para restaurar o coração de Te Fiti e nos salvar”. Ao 

produzir esse enunciado, a narradora caracteriza implicitamente o “alguém”, a que se 

refere, como uma pessoa destemida, corajosa, que é capaz de enfrentar todos os 

obstáculos. Nesse momento, o rosto de Moana é enquadrado, levando o espectador a 

inferir que o “alguém” ao qual a narradora se refere é Moana.  
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O discurso, portanto, construído pelo modo narrativo deve apresentar-se de forma 

coerente, permitindo ao leitor/espectador, em uma atitude projetiva, identificar-se com os 

actantes e com a história narrada. Assim, ao identificar-se, o Tud pode ser levado ao 

convencimento, podendo aderir ao projeto de fala estabelecido pelo Euc. Logo, podemos pensar 

que narrar é convencer, como apontou Feres (2017) em texto apresentado no VI Simelp, 

 

a construção textual é preparada para expor dramaticamente fatos, situações, relações 
pessoais, para que o sujeito interpretante seja não somente afetado pela patemização 
programada na textualização, mas, indiretamente, convencido de uma ideia, ou ainda 
levado a agir de uma determinada maneira. Assim, partimos do pressuposto de que 
narrar convence, ainda que não seja por meio da imposição de ideias numa 
argumentação estrita, mas por meio de implícitos e de estratégias ligadas à narração. 
(FERES, 2017, s/p)4 
 

O texto narrativo, portanto, apresenta também uma atitude argumentativa, já que há a 

presença de uma tese implícita que é depreendida da trama e serve para incutir ideias.  

Em “A pequena sereia”, a narrativa conduz o Tui – do circuito externo - a ideia de que, 

por amor, todas as ações são válidas. Assim, segundo a lógica argumentativa, temos como 

asserção de partida a legitimidade da abnegação em prol do amor. Já a asserção de chegada 

revela que todo o esforço pessoal realizado por Ariel foi válido, já que ela conquistou o ser 

amado e finalizou a narrativa casada com Erick. A asserção de passagem apresenta todo o 

esforço protagonizado por Ariel para conquistar o ser amado. Desse modo, a narrativa “vende” 

o pensamento de que por amor tudo é válido, até mesmo anular-se enquanto ser humano, sendo, 

então, o casamento a maior e melhor recompensa que uma mulher pode alcançar na vida.  

Em “Moana – um mar de aventuras”, a narrativa apresenta como tese a concepção de 

que devemos lutar pelas causas nas quais acreditamos. Assim, a asserção de partida revela a 

necessidade de se lutar para salvar o lugar onde se vive. Esse lugar na narrativa é personificado 

por Motonui. Por sua vez, a asserção de chegada mostra o êxito da luta de Moana, de modo que 

a ilha é salva. Já a asserção de passagem apresenta o protagonismo feminino na luta a favor de 

Motonui. Contudo, esse protagonismo ainda é respaldado pela figura masculina, personificada 

pelo actante Maui.  

Mencionamos, anteriormente, que o modo narrativo estrutura-se a partir de uma lógica 

e de uma encenação narrativa. Falaremos, agora, sobre a encenação narrativa. Charaudeau 

afirma que toda narrativa depende de uma encenação e que essa se dá por meio da articulação 

                                                           
4 Texto fornecido pela autora.  
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entre dois espaços de significação, sendo eles um espaço externo ao texto e um espaço interno 

ao texto.  

Para entendermos a encenação narrativa, é preciso que tenhamos noções claras do que 

concerne um autor, um narrador, um leitor real e um leitor idealizado. O autor é um ser social, 

possuidor de uma identidade social; já o narrador é um ser discursivo, possuidor de uma 

identidade discursiva. O mesmo ocorre com o leitor. O leitor real é um ser real, possuidor de 

uma identidade social, aquele cuja competência de leitura é exigida; já o leitor idealizado é um 

ser discursivo, possuidor de uma identidade discursiva, é o destinatário da história contada pelo 

narrador.  

O espaço externo é ocupado pelo autor e leitor real, já o espaço interno é ocupado pelo 

narrador e leitor idealizado. Assim, Charaudeau (2016, p.184) diz que o dispositivo da 

encenação narrativa compreende, por conseguinte, quatro sujeitos ligados dois a dois de 

maneira não simétrica, mas ligados igualmente entre si de um espaço a outro, podendo estar 

presentes numa mesma narrativa, de maneira explícita ou implícita e sob diferentes formas.  

Os textos, portanto, que compõem o corpus desta pesquisa estruturam-se, 

majoritariamente, por meio do modo narrativo e são materializados por meio de narrativas que 

possuem como base os contos de fadas. Logo, esse é o tema do próximo tópico. 

 

3.5 Era uma vez... Os contos de fadas 

 

A História da Literatura registra que a primeira coletânea de contos infantis foi 

publicada no século XVII, na França, durante o reinado de Luís XIV, pelas mãos do poeta 

Charles Perrault. Perrault, em 1697, reuniu, no livro Contos da Mãe Gansa, oito histórias: A 

Bela Adormecida no Bosque; Chapeuzinho Vermelho; O Barba Azul; O Gato de Botas; As 

Fadas; Cinderela ou A Gata Borralheira; Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. O poeta 

atribuiu a autoria ao seu filho Pierre Perrault que, por sua vez, ofereceu à Infanta, neta do rei. 

Os contos A Pele de Asno, Grisélidis e Desejos Ridículos foram acrescentados à segunda 

publicação do livro. 

Os irmãos Jakob e Wilhelm Grimm, um século depois (XVIII), na Alemanha, iniciaram 

pesquisas linguísticas que foram responsáveis por consolidar a Literatura Infantil, expandindo-

a pela Europa e pelas Américas. Coelho (2003) aponta que os Grimm eram 

 
participantes do Círculo Intelectual de Heidelberg, os Grimm – filólogos, folcloristas, 
estudiosos da mitologia germânica empenhados em determinar a autêntica língua 
alemã (em meio aos numerosos dialetos falados nas várias regiões germânicas)- 
entregam-se à busca das possíveis invariantes linguísticas, nas antigas narrativas, 
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lendas e sagas que permaneciam vivas, transmitidas de geração para geração, pela 
tradição oral. (p.23) 
 

Assim, os Grimm recolheram e selecionaram diversos textos de modo que acabaram se 

deparando com as narrativas maravilhosas. Formaram, portanto, uma coletânea que é conhecida 

atualmente como Literatura Clássica Infantil. Os contos mais conhecidos são: A Bela 

Adormecida; Branca de Neve e os Sete Anões; Chapeuzinho Vermelho; A Gata Borralheira; O 

Ganso de Ouro; Os Sete Corvos; Os Músicos de Bremen; A Guardadora de Gansos; Joãozinho 

e Maria; O Pequeno Polegar; As Três Fiandeiras; O Príncipe Sapo e muitos outros. Dessa 

forma, os irmãos Grimm tornaram-se um dos principais escritores e adaptadores de contos para 

crianças, sendo reconhecidos até os dias de hoje. 

No século XIX, início do Romantismo, o dinamarquês Hans Christian Andersen 

completou o acervo da Literatura Infantil Clássica com os Eventyr (168 contos). Afinado aos 

ideais românticos, as suas histórias propagavam padrões comportamentais a serem adotados 

pelas crianças. Andersen tornou-se a voz que falava para as crianças com a “linguagem do 

coração”.  

De acordo com Coelho (2003), as pesquisas sobre narrativas populares e folclóricas 

espalharam-se pela Europa e pelas Américas. Cada nação, entre elas o Brasil, “empenhava-se 

em descobrir as verdadeiras raízes nacionais” (p.29). Essas investigações descobriram que, 

embora os povos tivessem origens e processos históricos distintos, muitas narrativas eram 

comuns. A partir disso, os estudiosos realizaram o cruzamento de diversas pesquisas, que 

acabaram  

 

revelando, nas raízes daqueles textos populares, uma grande fonte narrativa, de 
expansão popular: a fonte oriental (procedente da Índia, séculos antes de Cristo), que 
se vai fundir, através dos séculos, com a fonte latina (greco-romana) e com a fonte 
céltico-bretã (na qual nasceram as fadas). (COELHO, 2003, p.30) 
 

No século XIX, no entanto, a egiptóloga Mrs. D’Orbeney encontrou um papiro de 3.200 

anos em escavações feitas na Itália, logo, mais antigo do que as fontes indianas e com narrativas 

comuns a estas. De acordo com Coelho (2003),  

 

essas diversas fontes, levadas através dos tempos, para diferentes regiões, por 
peregrinos, viajantes, invasores, foram-se misturando umas às outras e criando as 
diferentes formas narrativas “nacionais”, que hoje constituem a Literatura Infantil 
Clássica e o folclore de cada nação. (p.31) 
 

Originárias da cultura celta, as fadas apresentaram uma nova imagem da mulher – a 

mulher com poderes sobrenaturais. Coelho (2003) destaca que os celtas veneravam todas as 
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manifestações da natureza. Assim, a água era considerada a grande geradora da vida, de onde a 

figura da fada surgiu.  

As fadas são personificadas como seres fantásticos ou imaginários que são dotadas de 

grande beleza e apresentadas sob a forma de mulher. Elas possuem poderes sobrenaturais, 

capazes de interferir na vida dos homens, ajudando-os em situações de perigo. As fadas podem 

também personificar o mal, apresentando-se como bruxas. Coelho (2003) mostra que fadas e 

bruxas são formas simbólicas de representarem a dualidade feminina ou a condição da mulher.  

É preciso salientarmos que, embora pertençam ao universo do maravilhoso, há 

diferenças existentes entre o conto maravilhoso e o conto de fadas. O conto maravilhoso “gira 

em torno de uma problemática material/social/sensorial – a busca de riquezas, a conquista de 

poder, a satisfação do corpo, etc.- ligada basicamente à realização socioeconômica do indivíduo 

em seu meio” (p.79), enquanto o conto de fadas “gira em torno de uma problemática 

espiritual/ética/existencial, ligada à realização interior do indivíduo, basicamente, por 

intermédio do Amor” (p.79).   

Quanto à estrutura, o gênero conto de fadas apresenta o actante principal enfrentando 

grandes obstáculos, passando por diversas tribulações, até alcançar o êxito. O leitor/espectador 

é transportado para o “mundo do faz-de-conta”, contudo há elementos do seu cotidiano 

pautando esse mundo imaginário, como os valores morais, os ideais de bondade e maldade.  

Bettelheim, em sua obra A psicanálise dos contos de fadas (2007), aponta que “em 

praticamente todo conto de fadas, o bem e o mal são corporificados sob forma de alguns 

personagens e de suas ações” (p.16), de modo que “não são ambivalentes – não são ao mesmo 

tempo boas e más, como somos todos na realidade. Mas, uma vez que a polarização domina a 

mente da criança, ela também domina os contos de fadas” (p.17). 

 Contudo, os contos de fadas modernos, aliados à pós-modernidade, apresentam uma 

mudança de paradigma, construindo, assim, actantes ambivalentes. Nos contos tradicionais, o 

herói e o vilão são identificados facilmente, seja pela personalidade, traços físicos, vestimenta, 

entonação da voz – no caso do cinema-, já os contos atuais retratam a ambivalência humana. 

Desse modo, um actante pode ter atitudes consideradas repreensíveis e, ao mesmo tempo, ter 

atitudes consideradas íntegras. Para Corso; Corso (2006), “a tendência do romance moderno 

também envolveu as histórias infantis, as personagens passaram a ter vida interior, a serem 

pessoas divididas, contraditórias” (p.171). 

Em “Moana – um mar de aventuras”, não há a personificação de vilões de acordo com 

os princípios clássicos. Pensemos por exemplo em Maui. Em um primeiro momento, podemos 

considerá-lo como um dos vilões da narrativa, já que é ele quem rouba o coração de Te Feti, 
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causando desarmonia no mundo. Porém, ao longo da trama, verificamos que essa atitude não 

foi provocada por ódio, vingança ou qualquer sentimento que o qualifique como vilão. Maui, 

ao nascer, foi jogado no mar pelos seus pais, sendo encontrado pelos Deuses, que o salvaram e 

o tornaram um semideus. Assim, ao retornar para o mundo, ele decide roubar o coração de Te 

Feti e entregá-lo aos humanos para que eles pudessem tornar-se os criadores da vida na Terra. 

A atitude do semideus, portanto, é baseada em um desejo de ser aceito pelos humanos, 

tornando-se amado, o que revela a fragilidade do actante. 

Te ka, outra actante que, aparentemente, seria a vilã da narrativa, é apresentada como 

um monstro de larva destruidor e que almeja também o coração de Te Fiti. Contudo, ao fim da 

narrativa, é revelado que Te ka, na verdade, é Te Fiti sem o seu coração. Assim, a história 

simboliza que todos nós somos compostos por dois lados e o nosso coração é que determina 

quem seremos. Mais uma vez, temos uma actante, construída de forma ambígua.  

Além disso, essas histórias têm a capacidade de provocar diversos tipos de sentimentos 

em seus leitores/espectadores. As sequências da narrativa envolvem paixões, conflitos, 

rivalidades e êxito, levando-os a experenciar um “final feliz”. Bettelheim defende que os contos 

de fadas conseguem levar o homem a aprender sobre os problemas que vivencia, além de revelar 

quais são as possíveis soluções corretas.  Coelho (2003) assinala que os contos de fadas não são 

mais vistos como “entretenimento infantil”, mas como autênticas fontes de conhecimento do 

homem e de seu lugar no mundo.  

É inegável o sucesso dos contos de fadas até os dias de hoje. Crianças e adultos entram 

em contato com esse tipo de narrativa, seja por meio dos originais, seja por versões e adaptações 

cinematográficas. Para Bettelheim (2007), os contos de fadas, por meio de sua forma e estrutura, 

sugerem à criança imagens com as quais ela pode estruturar seus devaneios, dando uma melhor 

direção à sua vida. Ainda de acordo com o autor,  

 
é característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de maneira breve e 
incisiva. Isso permite à criança apreender o problema em sua forma mais essencial, 
enquanto que uma trama mais complexa confundiria as coisas para ela. O conto de 
fadas simplifica todas as situações. Suas personagens são esboçadas claramente; e 
detalhes, exceto quando muito importantes, são eliminados. Todas as personagens são 
típicas em lugar de únicas. (BETTELHEIM, 2007, p.16)  

 

Algumas histórias de fadas desenvolveram-se a partir dos mitos, já outras foram 

incorporadas a eles. Embora contos de fadas e mitos apresentem personagens, situações, 

acontecimentos miraculosos semelhantes, há diferenças entre essas formas narrativas. O modo 

de contar a história é uma característica crucial no que tange à diferença. Enquanto o mito 
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comunica-se de forma direta, o conto de fadas comunica-se de forma implícita. Além disso, há 

outras características divergentes apontadas por Bettelheim (2007), como: 

 

 os acontecimentos e situações que se desenrolam em uma narrativa mítica são 

singulares, de modo que não podem ser vivenciados por mortais comuns; já os contos 

de fadas, embora também apresentem acontecimentos bastante improváveis, são 

apresentados como comuns, de modo que podem ser vivenciados por qualquer pessoa; 

 

 enquanto o final de um mito é quase sempre trágico, o que lhe imprime um “ar” 

pessimista, os contos de fadas apresentam sempre um “final feliz”, o que lhes imprime 

um “ar” otimista. Essa característica diferencia-os de qualquer outra narrativa 

fantástica.  

 

A filósofa Marilena Chaui, em seu livro Repressão sexual essa nossa (des)conhecida 

(1984), dedica uma parte de sua obra para falar sobre os contos de fadas. Para a professora, os 

contos de fadas são ricos do ponto de vista literário, filosófico, histórico, sociológico e 

ideológico e possuem multiplicidade de sentidos. Chaui, no entanto, apresenta discordâncias 

em relação a Bettelheim, defensor entusiasta dos contos de fadas, apontando três justificativas: 

primeiro, porque a ideia deixada pelo livro de Bettelheim dissolve o aspecto repressivo que 

também está presente nos contos de fadas; segundo, porque enfatiza o aspecto pedagógico dos 

contos, mas limita o aspecto lúdico; e, terceiro, porque não questiona a moral sexual burguesa 

veiculada pelos contos.  

Os contos de fadas apresentam informações sobre a sociedade em diversos aspectos 

como as relações de poder, de afeto, os papéis ocupados por homens e mulheres, as concepções 

familiares, etc. Assim como Chaui, salientamos que os contos de fadas podem apresentar 

também aspectos negativos, já que são capazes de preconizar diferentes estereótipos, esse 

conceito será aprofundado no item 4.6 do próximo capítulo, e ideias como a perpetuação do 

domínio masculino sobre o feminino.  

Os filmes, baseados em contos de fadas, valem-se da trilha sonora, em muitos 

momentos, como um elemento colaborativo para a construção do enredo. Dessa forma, em 

alguns momentos, a música aparece como “pano de fundo” da cena, já em outros, como uma 

forma de expressar os anseios dos actantes. A canção “Pobres corações infelizes” faz parte da 

cena em que Ariel recorre à Úrsula, pedindo auxilio para se tornar humana e conquistar o amor 

do príncipe Eric. A bruxa, por sua vez, exige algo em troca: a voz da princesa como forma de 
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pagamento. É importante salientarmos que Úrsula reconhecia a possibilidade de Ariel 

conquistar o príncipe e que Eric tinha, na memória, a voz de Ariel, que cantou para ele, ao salvá-

lo do naufrágio. A fim de convencer a sereia a aceitar o acordo, ocorre o seguinte diálogo, 

intercalado por uma canção: 

 

[Ariel] Mas sem a minha voz, como posso? 

[Úrsula] Terá a sua aparência, o seu belo rosto. E não subestime a importância da 

linguagem do corpo! 

O homem abomina tagarelas. Garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando 

o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. 

[Úrsula] Não! Não vá querer jogar conversa fora, que os homens fazem tudo para 

evitar. 

Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar! 

Quadro 16: Canção corações infelizes 

Fonte: A pequena sereia (Transcrição nossa). 

 

Em: “Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e 

vai embora”, a conjunção subordinativa condicional (se) revela as condições necessárias que 

uma mulher deve possuir para que o homem não desista do matrimônio. Posteriormente, a 

música elenca quais características são necessárias a uma mulher a fim de que obtenha o 

casamento: “caladinha”, “retraída” e “bem quietinha”. Tais características, no entanto, não 

figuram como qualidades necessárias aos homens, nem o casamento é colocado como um bem 

a ser alcançado. Portanto, os papéis atribuídos aos homens e as mulheres são distintos. Faria; 

Nobre apontam que “os atribuídos às mulheres não são só diferentes dos do homem, são 

também desvalorizados. Por isso, as mulheres vivem em condições de inferioridade e 

subordinação em relação aos homens” (1997, p.10). 

Desse modo, corroboramos com a questão levantada por Chaui (1984) de que os contos 

de fadas apresentam um caráter repressor, ao validar comportamentos de conduta social, na 

qual a mulher é subjugada. Além disso, a moral estabelecida nos contos, como afirmou Chaui, 

é a moral burguesa, havendo, assim, uma intensificação da estrutura patriarcal, de modo que as 

mulheres eram vistas como seres que precisavam ser validados primeiramente por seus pais e, 

posteriormente, por seus maridos.  

Em relação à estrutura das narrativas, ambas apresentam a sua base no gênero conto de 

fadas. Assim, temos as actantes principais -Ariel e Moana- enfrentando situações adversas antes 

de chegarem ao seu final feliz. Ariel, sétima filha do rei Tritão, é a mais rebelde e voluntariosa. 
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Apesar da proibição de seu pai, ela nada até a superfície, pois possui um forte desejo em 

conhecer o mundo dos humanos. Em uma de suas idas à superfície, Ariel apaixona-se pelo 

príncipe Eric. A partir disso, a história mostra as dificuldades enfrentadas pela sereia até 

alcançar o final feliz junto ao seu amado.  

Ademais, a história retrata a vida de sereias, peixes, caranguejos, etc. no fundo do mar, 

abordando as relações de amizade e familiar entre os actantes, o que faz com que os 

espectadores se identifiquem com o universo narrado. Como vimos, a identificação é 

importante, pois é por meio dela que o Tud -pertencente ao circuito externo- pode aderir ao 

projeto de fala do Euc – também pertencente ao circuito externo. 

Moana, filha única do chefe Tui Waialiki, mesmo contrariando o seu pai, parte em busca 

de Maui, a fim de convencê-lo a devolver o coração de Te Fiti, e, desse modo, salvar a sua ilha. 

Nessa jornada, Moana enfrenta situações adversas até obter o êxito ao final da empreitada. O 

final feliz não ocorre a partir de uma perspectiva do amor romântico, mas por meio da 

ascendência de Moana à posição de líder da aldeia. Assim como a história de Ariel, a de Moana 

retrata as relações de amizade e família entre os actantes, o que, novamente, leva à identificação 

do Tud - espectador.  

A partir de agora, introduziremos o quarto capítulo desta pesquisa, no qual 

discorreremos sobre os conceitos de identidade, ideologia, representações sociais, imaginários 

sociodiscursivos, ethos discursivo, estereótipos e arquétipos.   
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4. “SE ESTÁ COM UM VESTIDO E TEM UM ANIMAL DE COMPANHIA, VOCÊ É 

UMA PRINCESA” 

 

Temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente 

porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem os outros. 

(ADICHIE, 2017, p.49)  

 

 

Esta pesquisa traz em seu cerne à seguinte questão: Como ocorre a construção do ethos 

feminino nos filmes “A pequena sereia” e “Moana – um mar de aventuras”? Portanto, 

compreender como o indivíduo se enxerga, enxerga o outro com o qual se relaciona e enxerga 

o mundo no qual habita é de grande relevância.   

Conceitos como identidade, ideologia, representações sociais, imaginários 

sociodiscursivos, ethos, estereótipos e arquétipos são centrais no campo de estudos das ciências 

humanas e dos estudos linguísticos, sendo objetos de diferentes definições.  

Neste capítulo, abordaremos o conceito de identidade, a partir da perspectiva de 

Charaudeau (2009; 2015b). O conceito de ideologia será apresentado sob a perspectiva de Chaui 

(1984; 1994) e Bourdieu (1989). As representações sociais serão abordadas, segundo o prisma 

de Moscovici (2002; 2007) e Jodelet (2002). Os imaginários sociodiscursivos serão abordados 

pela ótica de Charaudeau (2015a; 2017). A noção de ethos será discutida à luz do pensamento 

de Charaudeau (2015a) e Amossy (2016). Por fim, o conceito de estereótipo será exposto por 

meio da perspectiva de Amossy e Pierrot (2010) e o conceito de arquétipo pela ótica de Mira 

(2017) e Monnerat (2017).  

 

4.1 A identidade social, a identidade discursiva e a identidade cultural 

 

Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, o termo identidade apresenta três 

acepções: (1) Qualidade de idêntico; igualdade. (2) Conjunto de caracteres próprios e 

exclusivos de uma pessoa, tais como o nome, idade, estado civil, profissão, sexo, impressões 

digitais etc. (3) Documento de identificação que contém esses dados: carteira de identidade. No 

entanto, a construção da identidade implica algo mais amplo que as definições dadas pelo 

dicionário, já que é a partir dela que o sujeito passa a ter consciência de si mesmo, de sua 

existência e, quando isso ocorre, há um processo de tomada de consciência de seu corpo, de 

seus julgamentos e de suas ações.  
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O sujeito percebe-se como sujeito, ao olhar para o outro e compreender que ele é o que 

o outro não é. A percepção da diferença constitui a prova de sua própria identidade. Dessa 

maneira, a consciência de si passa a existir na proporção de consciência de que existe um outro. 

Charaudeau (2009) chama esse processo de princípio de alteridade: 

 
é somente ao perceber o outro como diferente, que pode nascer, no sujeito, sua 
consciência identitária. A percepção da diferença do outro constitui de início a prova 
de sua própria identidade, que passa então a “ser o que não é o outro”. A partir daí a 
consciência de si mesmo existe na proporção da consciência que se tem da existência 
do outro. Quanto mais forte é a consciência do outro, mais fortemente se constrói a 
sua própria consciência identitária. É o que se chama de princípio de alteridade.  (p. 
310) 

 

Segundo esse princípio, os parceiros da troca linguageira vivenciam um processo 

recíproco no qual cada um reconhece o outro e, também, se reconhece a partir das diferenças 

que há entre o Eu e o outro, havendo assim um processo de legitimação do Eu. O Eu é 

legitimado e legitima o Tu nas diferenças, através de um cruzamento de olhares, de modo que 

não existe o Eu sem o Tu, nem o Tu sem o Eu. 

Quando a diferença é percebida, o sujeito desenvolve dois processos: o de atração e o 

de rejeição em relação ao outro. Ao descobrir que existe alguém diferente, o sujeito percebe-se 

incompleto, e questiona-se: como pode existir alguém diferente de mim? Então, há um 

movimento para que se possa compreender o outro, a fim de absorvê-lo, pois há sempre o desejo 

de um outro si-mesmo. Charaudeau (2015b) aponta o fato de que  

 
não podemos escapar a essa fascinação do outro, a esse desejo de “um outro de si 
mesmo”. Trata-se de um movimento de apreensão do outro para, em última instância, 
estabelecer uma partilha, chegar a dividir algo comum, a fim de resolver esse 
problema da diferença. (p.19) 
 

Além do processo de atração, há o processo de rejeição, pois a diferença percebida é 

vista como uma ameaça. A diferença que há, tornaria o outro superior? Ele seria melhor ou 

mais perfeito? Desse modo, a diferença percebida vem acompanhada de um julgamento 

negativo. No momento em que esses pensamentos se generalizam, há o surgimento dos 

estereótipos que, segundo Charaudeau (2015b), 

 
constituem, em primeiro lugar, uma proteção, uma arma de defesa contra a ameaça 
representada pelo outro na sua diferença e, além disso, eles nos são úteis para estudar 
os imaginários dos grupos sociais. Evidentemente, esses julgamentos negativos 
apresentam um inconveniente: ao julgar o outro negativamente, protegemos nossa 
identidade, mas também caricaturamos a do outro e, por conseguinte, a nossa própria, 
persuadindo-nos de que temos razão face ao outro. Nesse sentido, o julgamento 
estereotipado é como o fenômeno da refração/reflexão de um raio luminoso sobre 
uma superfície líquida: o julgamento que eu faço do outro diz algo sobre o outro, 
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deformando-o (refração); reciprocamente, esse julgamento diz algo sobre mim 
(reflexão). (p. 19) 
 

A identidade é construída a partir de um paradoxo, já que o sujeito precisa do outro, em 

sua diferença, para tomar consciência de si, mas, ao mesmo tempo, a diferença traz o medo que 

gera a rejeição ou o desejo de tornar o outro igual, para que assim, a diferença seja eliminada. 

Contudo, rejeitar ou torná-lo igual é um risco, já que ao rejeitar, o Eu não tem mais a diferença 

que o constitui como Eu; ao torná-lo semelhante, o Eu perde um pouco de sua consciência 

identitária, que só é realizada na diferenciação. Portanto, há um jogo sutil de regulação, em que 

ocorre a aceitação e a rejeição do outro.  

A identidade é composta por dados biológicos, dados psicossociais e dados construídos 

por meio do comportamento do sujeito. Assim, para a Teoria Semiolinguística, o sujeito é 

constituído a partir de sua identidade social e de sua identidade discursiva. Desse modo, a 

combinação entre as duas identidades é o que produz o poder de influência do sujeito.  

A identidade social é atribuída, reconhecida, sendo determinada, também, pela situação 

de comunicação. Ela confere ao sujeito o “direito à palavra”. Se pensarmos em uma mãe, por 

exemplo, que ao chegar em casa do trabalho, verifica o caderno de seu filho e observa que ele 

não fez o dever de casa, ela resolve, então, interrogá-lo: Por que você não fez o dever? A mãe 

encontra-se legitimada em seu questionamento, pois possui uma identidade social de mãe tanto 

por filiação biológica quanto por lei. Charaudeau (2009, p. 03) afirma que “(...) a legitimidade 

depende de normas institucionais, que regem cada domínio da prática social e que atribuem 

funções, lugares e papéis aos que são investidos através de tais normas”.  

Há também um outro tipo de legitimidade que é a da palavra. Um cineasta, por exemplo, 

que ao se aposentar inicia um trabalho como crítico de cinema, encontra-se legitimado no papel 

de crítico. Em virtude do seu “saber fazer”, a palavra é dada a ele, pois antes de se tornar crítico, 

ele era cineasta, logo é como se “soubesse do que está falando”, já que atuou na área.  

A identidade discursiva é construída pelo sujeito falante, a fim de responder à questão: 

“Estou aqui para falar como?” Há, portanto, um duplo processo de estratégias: de credibilidade 

e de captação. Anteriormente, no capítulo 2, item 2.2, constatamos que as estratégias de 

credibilidade e de captação são utilizadas pelo sujeito falante, com a finalidade de conquistar o 

seu direito à fala e também de conquistar seu interlocutor, fazendo com que este adira ao seu 

projeto de fala.   

Assim, Charaudeau (2009), ao falar sobre a identidade discursiva, diz que 

 
a identidade discursiva se constrói com base nos modos de tomada da palavra, na 
organização enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários sócio-
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discursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade discursiva é sempre algo 
“a construir – em construção”. Resulta em escolhas do sujeito, mas leva em conta, 
evidentemente, os fatores constituintes da identidade social. (p. 318) 

 

Dessa forma, a identidade discursiva pode confirmar a identidade social, formando, 

assim, uma identidade única ou pode diferenciar-se, formando, então, uma dupla identidade. 

Isso ocorre quando o dizer não condiz com o ser. Podemos verificar essa dupla identidade, por 

exemplo, em alguns discursos políticos nos quais o indivíduo constrói uma imagem de si, a fim 

de agradar e angariar votos dos eleitores. Para isso, há a defesa de pautas como “mais saúde”, 

“melhoria da educação”, etc. construindo, assim, uma imagem de um sujeito preocupado com 

questões sociais. No entanto, ao alcançar o poder, muitas vezes, as ações são contrárias ao 

discurso, o que produz uma dupla identidade.  

É válido destacarmos que a identidade social e a identidade discursiva não podem ser 

percebidas fora da situação de comunicação, uma vez que esta é responsável por determinar a 

identidade social dos parceiros na troca linguageira. Assim, dependendo do contexto em que o 

indivíduo se encontra, ele pode assumir diversos papéis sociais. Ariel, por exemplo, ao 

conversar com seu pai, assume o papel social de filha; já ao conversar com Linguado, assume 

o papel social de amiga. O mesmo ocorre com Moana, ao conversar com seu pai, assume o 

papel de filha; já ao conversar com sua avó, assume o papel de neta. Dessa maneira, a identidade 

social é estruturada, a partir da “máscara” social que o sujeito coloca.  

Ademais, a situação de comunicação instrui o falante na forma como este deve 

comportar-se, definindo, por conseguinte, alguns traços de sua identidade discursiva. Cabe ao 

sujeito decidir se aceitará as instruções ou se irá mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las.  

Em 2015, Charaudeau amplia a questão da identidade. Para ele, todo indivíduo é um ser 

social, pois vive em sociedade, assim, além de possuir uma identidade social e discursiva, 

possui também uma identidade cultural.  Charaudeau (2015b) afirma que “não há ato que 

realizemos, nem pensamento que exprimamos que não contenha o traço de nosso pertencimento 

à coletividade” (p.15). Assim, o homem desde a mais tenra idade pertence a grupos.  

O teórico diz que o primeiro grupo ao qual o homem pertence é o da família; 

posteriormente, há a vinculação a outros grupos: amigos, trabalho, etc. Mesmo que o indivíduo 

não se veja como dependente de um grupo, “é pelo olhar dos outros que somos marcados, 

etiquetados, categorizados” (p.15). Charaudeau (2015b) ainda destaca que 

 
a identidade de um grupo não é a soma das identidades individuais, e a opinião de um 
grupo não é o resultado da adição das opiniões individuais. Os julgamentos que 
fazemos sobre o mundo e as opiniões que acreditamos ser individuais se mesclam às 
do grupo, tornando-se mais globais. E, quanto mais expressivo é o grupo em números 



90 
 

de indivíduos, mais gerais e abstratas são essas representações: a opinião de um grupo 
é o menor denominador comum das opiniões de cada um, o que oculta as 
particularidades individuais. Na identidade coletiva, um mais um não são dois, mas 
um novo que engloba ambos. (p.15) 

 

Assim, para falarmos de identidade cultural, anteriormente, nos cabe o seguinte 

questionamento: o que é cultura? No século XVIII, nasceu a ideia de que a cultura é uma 

“essência” que se fixa nos povos. Já, no século XIX, a cultura foi vista como os hábitos 

adquiridos pelo homem em sociedade. O século XX preconizou a ideia de que a cultura não 

preexiste aos indivíduos, mas que são eles, vivendo em grupos, que criam um “enraizamento 

social”.   

Dessa forma, a identidade cultural é considerada estável e movediça, já que sofre uma 

evolução com o passar do tempo, mas também se reconhece historicamente, promovendo uma 

continuidade. A partir disso, 

 
é preciso defender a ideia de que a identidade cultural é o resultado complexo da 
combinação entre o “continuísmo” das culturas na história e o “diferencialismo” 
promovido pelos encontros, conflitos e rupturas; entre a tendência ao universalismo 
dos valores e a tendência à sua especificidade. (CHARAUDEAU, 2015b, p. 28) 

  

Assim, a nossa identidade é formada a partir de uma singularidade que nos é assegurada, 

mas também pela coletividade, já que pertencemos a um grupo. Cada grupo é portador de suas 

normas e convenções sociais. A identidade, portanto, constrói-se na diferenciação – princípio 

de alteridade-, mas também na universalização. Quando nos referimos à universalização, 

pensamos nas percepções que o indivíduo possui acerca da realidade que o circunda, haja vista 

que essas percepções são moldadas por imaginários coletivos. 

Desse modo, quando pensamos no papel desempenhado pelas mulheres na sociedade, 

percebemos que o seu estabelecimento se dá a partir de condições históricas e culturais. Na 

sociedade moderna, o enunciado “Lugar de mulher é na cozinha”, tão comumente usado e 

legitimado há décadas atrás, é considerado ilegítimo, já que as mulheres assumem diversos 

papéis sociais como o de profissionais, não sendo associadas, somente, ao papel de cuidadora 

da casa, do marido e dos filhos. Atualmente, nas redes sociais há uma substituição desse 

enunciado, por meio de intertextualidade, pelo “Lugar de mulher é onde ela quiser”. Assim, a 

partir de uma nova representação, que é moldada pelo imaginário coletivo, há uma nova 

concepção do papel feminino.  

Vejamos dois fragmentos de diálogos, a fim de estabelecermos as identidades das 

actantes Ariel e Moana. O primeiro foi retirado do filme “A pequena sereia”.  
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(Ariel) – Linguado! Por que não pode me contar o que está acontecendo? 

(Linguado) – Você vai ver. É uma surpresa! 

(Ariel) – Linguado, você é ótimo! É igualzinho a ele. E tem os mesmos olhos! 

(Ariel) – Olá, Eric. Quer passear comigo? Você surgiu tão de repente.  

(Ariel) – Papai? 

Quadro 17: Identidade em A pequena sereia. 

Fonte: A pequena sereia (Transcrição nossa). 

 

Ariel, como filha do Rei Tritão, é socialmente reconhecida como princesa. A sua 

identidade social é legitimada por um dado biológico, ela é a filha do rei. Algo que é confirmado 

também pelo enunciado produzido por Ariel: Papai? Ao nomeá-lo por meio do substantivo 

“papai”, Ariel, enquanto Eue, estabelece a sua identidade discursiva. Desse modo, a identidade 

discursiva confirma a identidade social, fabricando uma identidade única. 

A mulher – representada aqui por Ariel - é submissa à figura masculina, personificando 

representações sociais, tema que trataremos de forma mais aprofundada no item 3 deste 

capítulo, que permeavam os imaginários coletivos na época da construção da narrativa.  De 

acordo com Araújo; Agustini, “o nome Ariel rememora uma das cinco grandes luas de Urano, 

assim designada em homenagem à obra de Shakespeare, A Tempestade. Nessa obra, a 

personagem Ariel é um escravo servil e assexuado, que pode se metamorfosear em ar, água ou 

fogo” (2009, p. 6). 

A intertextualidade estabelecida, por meio da alusão, revela que, embora Ariel não seja 

uma escrava de forma direta, ela é uma escrava do sistema no qual está inserida. Em um 

primeiro momento, Ariel pode mostrar-se como uma princesa rebelde, que luta contra o sistema, 

quando, por exemplo, não comparece ao musical organizado na corte, no qual ela seria a figura 

principal,  no entanto, o que ocorre é, tão somente, uma mudança de quem deterá o poder sobre 

ela, já que ao se apaixonar por Erick, Ariel abdica de sua essência, em prol de seu amor.  

Vejamos, agora, o fragmento retirado do filme “Moana – um mar de aventuras”: 

 

  (Moana) – Como consegue suas tatuagens? 

  (Maui) – Elas aparecem quando eu as mereço. 

  (Moana) – E por que mereceu esta? O que é isto?  

  (Maui) – É a descoberta do homem da Nonta. 

  (Moana) – O que é Nonta? 

  (Maui) – Não é da sua conta. 

  (Moana) – Vou continuar perguntando. Para que serve isto? 



92 
 

  (Maui) – Precisa parar de fazer isso. Afaste-se 

  (Moana) – Diga o que é! 

  (Maui) – Eu disse para se afastar. 

  (Moana) - Por isso que seu anzol não funciona? 

  (Moana) – Se não quiser falar, não fale. Se quiser me jogar do barco, jogue-me. Quer 

me dizer que não sei o que estou fazendo? Sei que não sei! Não faço ideia do motivo 

de o oceano ter me escolhido. Você está certo. Mas a minha ilha está morrendo. 

Então, eu estou aqui. Somos só eu e você. E quero ajudar. Mas não posso... se você 

não permite. 

Quadro 18: Identidade em Moana 

Fonte: Moana – um mar de aventuras (Transcrição nossa). 

 

Moana é filha do Chefe da aldeia de Motonui, sendo reconhecida por todos que habitam 

a ilha como tal. Assim, verificamos que, como Ariel, a identidade social é legitimada por um 

dado biológico, ela é a filha do Chefe, logo será a próxima líder daquele lugar. Moana foi a 

escolhida pelo oceano para salvar a aldeia, e assim o faz. A identidade discursiva reativa, então, 

a identidade social, quando ela diz “minha ilha”. O uso do pronome possessivo serve para 

designar que ela pertence àquele lugar e aquele lugar pertence a ela. Assim, o título de Chefe 

da aldeia é corroborado. 

A mulher – representada aqui por Moana – diferencia-se em alguns aspectos de Ariel. 

Moana luta para salvar a aldeia de Motonui. Nesse processo, há uma preparação implícita para 

que ela se torne a nova líder daquele lugar. Isso reafirma imaginários coletivos que permeiam 

a sociedade moderna: a mulher no papel de uma profissional bem-sucedida. Além disso, a 

Disney inova ao realizar o apagamento do par romântico. Embora isso ocorra, a figura 

masculina que representa a proteção e salvação de Moana ainda se encontra presente na 

narrativa. Há, então, uma ruptura e um continuísmo de imaginários coletivos. 

Desse modo, a identidade social, a identidade discursiva e a identidade cultural 

singularizam, e, ao mesmo tempo, pluralizam o homem. Assim, ao mesmo tempo que o sujeito 

é individual, é, também, coletivo, e possuidor de ideias, pensamentos e visões sobre o mundo. 

E, em vista disso, trataremos no próximo tópico, do conceito de ideologia.  

 

4.2 Ideologia  

   

Chaui, em sua obra O que é ideologia? (1994), apresenta a concepção marxista de 

ideologia. Desse modo, a ideologia é vista como um instrumento de dominação social, que não 
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permite ao indivíduo tomar consciência de sua verdadeira situação social. A divisão social do 

trabalho, ao separar os homens em proprietários e não proprietários, faz com que os primeiros 

obtenham poder sobre os segundos. Assim, estamos diante de classes sociais, nas quais uma 

classe – a classe dominante – domina a outra – a classe dominada. Chaui afirma que “é 

impossível compreender a origem e a função da ideologia sem compreender a luta de classes, 

pois a ideologia é um dos instrumentos da dominação de classe” (1994, p.86). Aliado à essa 

perspectiva, Bourdieu (1989) afirma que as ideologias são um produto coletivo e coletivamente 

apropriado, portanto, “servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses 

universais, comuns ao conjunto do grupo” (p.10).  

Portanto, a ideologia será o processo pelo qual as ideias da classe dominante se tornam 

ideias de toda sociedade, convertendo-se, assim, em ideias dominantes. Chaui (1994), a partir 

do pensamento marxista,  aponta três aspectos que fazem da ideologia uma força quase 

impossível de ser removida: 1) a suposição de que as ideias existem em si e por si mesmas e 

que há uma separação entre trabalhadores e pensadores, sendo os trabalhadores aqueles que não 

pensam, enquanto os pensadores são aqueles que não trabalham. 2) o fenômeno da alienação é 

o que torna a ideologia possível, já que as condições reais de existência social dos homens não 

lhes aparecem como produzidas por eles, pelo contrário, essas condições são atribuídas a forças 

superiores e independentes. Tal fato produz uma representação invertida da realidade. 3) a 

dominação de uma classe sobre a outra é ocultada por meio da ideologia. A filósofa aponta que 

 

a ideologia nasce para fazer com que os homens creiam que suas vidas são o que são 
em decorrência da ação de certas entidades (a Natureza, os deuses ou Deus, a Razão 
ou a Ciência, a Sociedade, o Estado) que existem em si e por si e às quais é legítimo 
e legal que se submetam. Ora, como a experiência vivida imediata e a alienação 
confirmam tais ideias, a ideologia simplesmente cristaliza em “verdades” a visão 
invertida do real. Seu papel é fazer com que no lugar dos dominantes apareçam ideias 
“verdadeiras”. Seu papel é também fazer com que os homens creiam que tais ideias 
representam efetivamente a realidade. E, enfim, também é seu papel fazer com que os 
homens creiam que essas ideias são autônomas (não dependem de ninguém) e que 
representam realidades autônomas (não foram feitas por ninguém) (CHAUI, 1994, p. 
87) 

  

Dessa forma, a ideologia age sobre a realidade, estruturando-a de diversas maneiras, a 

partir dos mais diversos propósitos. Assim, o gênero feminino é construído por intermédio de 

ideologias dominantes. O capitalismo, ao se consolidar, trouxe a ideia de uma divisão entre as 

esferas pública e privada, onde a esfera pública pertencia aos homens e a esfera privada às 

mulheres. Logo, o privado era o espaço do doméstico, da subjetividade e do cuidado.  

Essa compreensão designa à mulher o papel feminino tradicional de mãe, esposa, 

cuidadora do lar e da família. Portanto, a mulher deve ser dotada de qualidades como meiga, 
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atenciosa, maternal, frágil, emotiva, etc. Essas ideias são perpetuadas e justificadas como 

naturais, ou seja, as mulheres já nascem desse jeito. Para Chaui (1984), o estabelecimento de 

características “masculinas” e “femininas” é responsável por reprimir a sexualidade dos 

indivíduos, já que tudo o que foge dessa dicotomia é censurado.  

A naturalização dos papéis de gênero é construída a partir de ideologias dominantes, 

como assinalam Faria; Nobre (1997): 

 

a naturalização dos papéis e das relações de gênero faz parte de uma ideologia que 
tenta fazer crer que esta realidade é fruto da biologia, de uma essência masculina e 
feminina, como se homens e mulheres já nascessem assim. Ora, o que é ser mulher e 
ser homem não é fruto da natureza, mas da forma como as pessoas vão aprendendo a 
ser, em uma determinada sociedade, em um determinado momento histórico. (p. 12) 

  

Dessa forma, o “ser mulher” e o “ser homem” determinam as diversas relações sociais 

ao longo do tempo. Marilena Chaui, em sua obra Repressão sexual essa nossa (des)conhecida 

(1984), mostra que, em 1938, um livro escrito por Oswaldo Brandão da Silva e intitulado 

Iniciação Sexual – Educacional (Leitura Reservada) era destinado apenas aos homens. Para o 

autor, as meninas não deveriam lê-lo, pois tinham que preservar a sua inocência, sendo iniciadas 

ao sexo, apenas, pelos seus maridos. Isso corrobora que os papéis de gênero são, de fato, 

designados a partir de construções sociais, em um determinado momento histórico. Nos dias de 

hoje, é possível que tal apontamento, em um livro, seja encarado com certo escárnio, já que a 

manifestação da sexualidade feminina, apesar de ainda sofrer repressão, passou por algumas 

alterações. Muitas mulheres iniciam a sua vida sexual antes do casamento, e isso, normalmente, 

não é mais visto como algo desabonador. 

Noções como família, casamento, corpo, feminino e masculino também sofreram 

alterações com a passagem do tempo. Sentidos, formas e funções que lhes damos hoje, não 

eram os mesmos do passado, logo esses conceitos não são fixos. Chaui (1984) lembra que, 

durante um longo período no passado de nossa sociedade, o termo sexo referia-se 

exclusivamente às mulheres, 

 

estas não tinham um sexo, eram o sexo (e, por isso mesmo, figuras por excelência do 
Mal e da busca desenfreada do prazer, amolecendo corpo e espírito dos homens 
guerreiros) precisando ser controladas, punidas, vigiadas de todas as maneiras 
possíveis. Não é surpreendente, então, quando voltamos os olhos para o século XIX, 
descobrirmos uma representação da feminilidade na qual as mulheres são assexuadas, 
frígidas, feitas para a maternidade e não para o sexo, a tal ponto que houve necessidade 
de médicos e sexólogos para lhes ensinar o sexo? Como se a repressão da sexualidade 
feminina tivesse sido tão bem sucedida que, no ponto final, encontrássemos a negação 
do ponto inicial. (p. 27) 
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A moral burguesa orienta, em nossa sociedade, as noções de adultério, de família e de 

casamento. No prisma burguês, a mulher é colocada como uma cidadã de “segunda classe”. 

Segundo Chaui (1984), a sociedade ocidental, de origem judaico-cristã, é falocrata (phalo = 

pênis; krathós = poder) e patriarcal (p.25). Entendemos patriarcal como uma sociedade na qual 

o homem, na posição de pai/chefe do núcleo familiar, encontra-se hierarquicamente em posição 

superior à mulher. Esse posicionamento é mantido até a contemporaneidade por discursos que 

são fortalecidos por instituições como a religião, a família e o próprio estado.  

Na sociedade patriarcal, o adultério feminino, por exemplo, é rechaçado, e já foi 

utilizado como motivação para homens cometerem homicídios sem serem punidos, afinal 

estavam defendendo a sua “honra”. Ao pensarmos em casos como estupro, até hoje, mulheres 

são questionadas se não foram elas mesmas que permitiram a relação sexual, o que mostra uma 

desconfiança implícita acerca das mulheres e da sua condição de inferioridade dentro da 

sociedade.  

Outra questão relevante é a concepção de amor. Até o século XX, o sexo e o casamento 

eram tratados pela Igreja por meio de duas oposições fundamentais: prazer/dever, 

prazer/procriação. O amor era ausente nessa perspectiva. A partir do século XX, ele passa a ser 

uma figura central nas relações conjugais.  

Chaui (1984) aponta três causas para essa modificação: 1ª) a Igreja, a fim de conservar 

o controle social-sexual, não pode ignorar as mudanças da sociedade, o advento da psicanálise 

e a consolidação de uma cultura leiga. Em certa parte, a Igreja foi a responsável pelo interesse 

dessa cultura pelo amor cortês. O amo cortês, desenvolvido nos séculos anteriores, pregava o 

amor de um jovem a uma mulher, esta escolhida por ele, era quem ele amaria e serviria sem dar 

contas à família e à religião (p.100). 2ª) o amor passa a ser figura central nos casamentos, assim, 

a vida conjugal é pensada a partir das pessoas envolvidas (p.100). 3ª) o papel dado ao amor 

valoriza a família, no entanto, tal fato apresenta um viés político. A Igreja pretende “dar uma 

resposta” aos movimentos socialistas, sobretudo os do final do século XIX e início do século 

XX, que almejavam desfazer todas as instituições repressivas da sociedade burguesa (p.101).  

A nova concepção de amor e de casamento, no entanto, continua a subjugar as mulheres, 

já que a sociedade estabelece um modelo-padrão familiar, no qual os papéis de cada integrante 

são definidos a partir dos gêneros. Desse modo, a menina é preparada para o casamento, para a 

maternidade, sendo, muitas vezes, orientada a ser submissa ao marido. Além disso, o trabalho 

doméstico - lavar, passar, cozinhar, etc.- é essencialmente destinado às mulheres, sendo visto 

socialmente como algo de menor valor. Caso a família possua uma condição privilegiada, outra 

mulher é contratada para realizar tais serviços.  
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Chaui (1984), ao falar sobre os contos de fadas, diz que eles são “resultados de muitas 

reelaborações na sociedade europeia, fixados nos séculos XVIII e XIX, carregando as 

concepções desses séculos sobre sexualidade (e sobre outras coisas também)” (p. 41). É 

interessante percebermos que essas narrativas são determinadas pela sociedade e pelo momento 

histórico em que estão inseridas. Assim, elas, muitas vezes, propagam valores e ideologias das 

classes dominantes.  

O cinema de animação, nas sociedades ocidentais, é pensado para crianças e 

adolescentes. A Walt Disney, como uma empresa produtora desse gênero, produz filmes tendo 

como seu público-alvo crianças e adolescentes. Os filmes produzidos acompanham o momento 

histórico de cada sociedade. Sendo assim, o casamento, os papéis de gênero, a concepção de 

família, etc. são apresentados ao público por intermédio das ideologias dominantes.   

A animação “A pequena sereia” trouxe ao público, no fim da década de 80, uma princesa 

rebelde, aventureira, questionadora, determinada, que lutava contra todos os obstáculos em prol 

de seu grande amor. Fora das telas, as mulheres ocupavam o mercado de trabalho de forma 

significativa e a configuração familiar sofria alterações, tendo em vista que muitas mulheres 

passaram a assumir o papel de provedora financeira em muitos lares. Assim, as animações 

precisavam modificar as características atreladas ao gênero feminino. Iniciava-se, então, uma 

nova sucessão de princesas produzidas pela Walt Disney: Bela (A Bela e a Fera - 1991), Jasmine 

(Alladin - 1992), Pocahontas (Pocahontas – 1995), Mulan (Mulan – 1998).  

Apesar de Ariel possuir características que as diferenciava das princesas que a 

precederam – Branca de Neve, Cinderela e Aurora -, não houve na narrativa grandes 

modificações no que tange ao lugar social ocupado pelas mulheres. Ariel, ainda, encontrava-se 

inserida em um modelo social patriarcal, no qual o pai é o detentor do poder social e familiar. 

Assim, ela deveria seguir as ordens impostas pelo seu pai e, posteriormente, por seu marido, já 

que “para a mulher (sempre supondo que ela não trabalhe evidentemente), o contrato de 

casamento pressupõe um contrato anterior: o que criou sua própria família, no contrato de seu 

pai e de sua mãe” (CHAUI, 1984, p. 144). Portanto, a narrativa apresentou um modelo de “ser 

mulher” no qual há uma relação de poder e submissão do masculino sobre o feminino. Em um 

primeiro momento, esse espaço é ocupado por Tritão e Ariel e, posteriormente, por Erick e 

Ariel. Nessa balança, o pêndulo continuava a recair com mais força para o lado feminino.  

A animação “Moana – um mar de aventuras” é um filme que foi produzido recentemente 

pela Disney. Ele chegou à tela dos cinemas em 2016, causando um verdadeiro alvoroço no 

público e nos meios de comunicação. Vários sites apontavam Moana como uma princesa 

feminista. A narrativa também apresentou uma mulher forte, determinada, questionadora e que 
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lutava para salvar a sua aldeia. Tais características coadunam com o momento histórico no qual 

estamos inseridos, em que movimentos de empoderamento feminino surgem a cada dia com 

mais força. Assim, acreditamos que tais fatores foram os responsáveis por darem à Moana o 

“título” de feminista em alguns meios de comunicação.  

No entanto, acreditamos que caracterizá-la desse modo incorre em erro. Embora Moana 

seja a sucessora do Chefe Tui Waialki e, consequentemente, assuma o cargo de chefe da aldeia, 

Motonui ainda apresenta a concepção patriarcal de família, em que o pai é o detentor do poder 

social e familiar. Ademais, a figura de Maui é responsável por representar a força e a segurança 

nos momentos de maior dificuldade enfrentados por Moana ao longo da narrativa. Por mais que 

a Disney tenha inovado, eliminando a figura do príncipe encantado, a representação do 

masculino enquanto elemento salvador ainda está presente.  

Além disso, não podemos esquecer que, embora tenhamos um grande avanço no que se 

refere aos direitos femininos, ainda vivemos em uma sociedade cuja lógica burguesa é a 

dominante. Desse modo, os objetos culturais presentes em nossa sociedade representam e 

difundem essas ideologias.  

A ideologia também apareceu como um conceito nos estudos de Análise do Discurso ao 

longo dos tempos. Charaudeau; Maingueneau (2016) apontam que atualmente a Análise Crítica 

do Discurso, que gira em torno de Van Dijk, é que “faz o uso mais maciço da noção de 

ideologia, aplicada em particular ao sexismo e racismo, e associada a correntes cognitivistas” 

(p.269). A Semiolinguística trata essa questão “partindo da noção de representação social” 

(CHARAUDEAU, 2015a, p.193). Portanto, o tema do nosso próximo tópico será as 

representações sociais.   

 

4.3 As representações sociais  

 

A noção de representação social originou-se a partir do conceito de representações 

coletivas formulado por Émile Durkheim. Durkheim acreditava que as representações coletivas 

tinham por substrato a sociedade em sua totalidade. Portanto, seriam a maneira pela qual a 

sociedade pensaria as coisas referentes à sua própria experiência. Segundo Moscovici (2002), 

em Durkheim, 

 

compreende-se que tal representação seja homogênea e vivida por todos os membros 
de um grupo, da mesma forma que partilham uma língua. Ela tem por função preservar 
o vínculo entre eles, prepará-los para pensar e agir de modo uniforme. Ela é coletiva 
por isso e também porque perdura pelas gerações e exerce uma coerção sobre os 
indivíduos, traço comum a todos os fatos sociais. (p. 47).  



98 
 

 

Contudo, em 1961, na França, Serge Moscovici, em sua tese de doutorado intitulada 

Psychanalyse, son image et son publique, retomou e reformulou o conceito de representações 

coletivas, dando origem ao que nomeou representações sociais. De acordo com Moscovici, as 

representações coletivas dão lugar às representações sociais porque 

 

de um lado, era preciso considerar uma certa diversidade de origem, tanto nos 
indivíduos quanto nos grupos. De outro, era necessário deslocar a ênfase sobre a 
comunicação que permite aos sentimentos e aos indivíduos convergirem; de modo 
que algo individual pode tornar-se social ou vice-versa. Reconhecendo-se que as 
representações são, ao mesmo tempo, construídas e adquiridas, tira-se-lhes esse lado 
preestabelecido, estático, que as caracterizava na visão clássica. Não são os substratos, 
mas as interações que contam. (MOSCOVICI, 2002, p. 62) 

 

Dessa forma, o homem, ao habitar o mundo e partilhá-lo com os outros, participa de um 

jogo de olhares e percepções. Assim, ele é objeto do olhar do outro, ao mesmo tempo em que 

faz do outro seu objeto. Esse jogo é guiado pelas representações sociais que permitem ao 

homem nomear, definir e interpretar aspectos da realidade, além de tomar decisões e posicionar-

se face a ela. Para Jodelet (2002), a representação social 

 

é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada com um objeto 
prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 
social. Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, 
natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento 
científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos 
cognitivos e das interações sociais. (p. 22) 

  

Assim, as representações sociais, enquanto fenômenos cognitivos, são responsáveis por 

envolverem os indivíduos socialmente por meio de interiorizações de experiências, práticas, 

modelos de condutas e pensamentos que foram socialmente embutidos ou transmitidos pela 

comunicação social. Por isso, o que o sujeito define como gênero feminino, por exemplo, está 

diretamente ligado às representações que ele possui desse conceito. Entre a realidade e a 

percepção dele sobre a realidade, existe um processo de interpretação pelo qual a realidade é 

construída em função do lugar que o sujeito ocupa no mundo e do contexto social no qual ele 

encontra-se inserido. Jodelet (2002) pontua que as representações são produto e processo, já 

que são uma atividade de apropriação do mundo exterior, ao mesmo tempo em que são uma 

elaboração psicológica e social desse mundo.  

Portanto, as representações sociais apresentam um caráter social, pois, de acordo com 

Jodelet (2002), são feitas para que o homem se ajuste ao mundo, sabendo como se comportar e 
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como dominá-lo física e intelectualmente. Não estamos isolados no “vazio social”, assim, as 

representações circulam por meio de discursos que são propagados por meio do ato 

comunicativo, portanto, a comunicação é primordial para o fenômeno das representações 

sociais, como apontou Jodelet (2002), 

 

ela é o vetor de transmissão da linguagem, portadora em si mesma de representações. 
Em seguida, ela incide sobre os aspectos estruturais e formais do pensamento social, 
à medida que engaja processos de interação social, influência, consenso ou dissenso 
e polêmica. Finalmente, ela contribui para forjar representações que, apoiadas numa 
energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva dos grupos. Energética 
e pertinência sociais que explicam, juntamente com o poder performático das palavras 
e dos discursos, a força com a qual as representações instauram versões da realidade, 
comuns e partilhadas. (p.32) 
 

Não podemos, no entanto, pensar a comunicação apenas como um meio de compreensão 

mútua entre pessoas ou grupos, mas como o estabelecimento implícito de um poder simbólico. 

Bourdieu (1989) conceitua o poder simbólico como “um poder invisível que só é exercido com 

a cumplicidade dos que não querem saber que a ele estão sujeitos ou mesmo dos que o exercem” 

(p.7). Assim, toda comunicação envolve relações de poder.  

A representação da feminilidade feminina, por exemplo, é construída por meio de 

costumes como: mulheres devem ser magras, estar sempre bem vestidas e com o cabelo 

arrumado, maquiadas e com as unhas feitas, etc. Esses preceitos são propagados socialmente 

por meio de revistas, filmes, novelas, etc. Ou seja, os meios de comunicação imprimem, a todo 

momento, o que é uma mulher feminina, exercendo, dessa forma, poder sobre as mulheres, já 

que, tais representações são assimiladas pelas mulheres desde a infância, limitando-as em sua 

construção como ser.  

Portanto, como apontou Bourdieu (1989), “os sistemas simbólicos, como instrumentos 

de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados (p.9)”. Assim, ao mesmo tempo em que atuam fora de nós, atuam dentro de nós, 

assegurando uma universalização de práticas, que, por sua vez, são moldadas a partir de 

representações.  

Ao tratar do fenômeno das representações sociais, Moscovi (2007) pontua três aspectos: 

1º) nós não conseguimos enxergar o óbvio, o que está diante de nossos olhos, pois possuímos 

um olhar eclipsado; 2º) as certezas que temos, muitas vezes, se desfazem; 3º) a forma que 

reagimos aos acontecimentos está diretamente determinada pela definição que temos de algo 

ou alguém, assim essa definição é comum aos membros da comunidade a qual pertencemos. 

Assim, as representações “orientam em direção ao que é visível como àquilo a que temos de 
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responder; ou que relacionam aparência à realidade; ou de novo àquilo que define essa 

realidade” (p.32). Portanto, para o autor, as representações “são tudo o que nós temos, aquilo a 

que nossos sistemas perceptivos, como cognitivos, estão ajustados” (p.32). 

De acordo com os pressupostos de Moscovici, as representações sociais apresentam 

duas funções: convencionalizar os objetos, pessoas ou acontecimentos e serem prescritivas. 

Quando vamos decorar o quarto de um bebê, por exemplo, e atribuímos a cor azul aos meninos 

e a cor rosa às meninas, estamos diante de uma convenção. As convenções “nos possibilitam 

conhecer o que representa o quê” (MOSCOVICI, 2007, p.34). Assim, ao surgir um novo 

elemento, este se junta ao modelo já existente e sintetiza-se nele. Desse modo, “mesmo quando 

uma pessoa ou objeto não se adequam ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, 

entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não 

ser nem compreendido, nem decodificado” (Op. cit., p.34).  

Por isso, encontramos pais, que, ao terem filhos que não se encaixam no binarismo de 

gênero (masculino versus feminino), tentam a todo custo adequá-los a essa categorização. 

Ademais, como dissemos, as representações são prescritivas porque elas se impõem sobre nós, 

de modo que nós não nos questionamos o porquê o quarto de um menino deva ser azul e de 

uma menina deva ser rosa, pois “essas representações, que são partilhadas por tantos, penetram 

e influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles; melhor, para sermos mais 

precisos, elas são re-pensadas, re-citadas e re-apresentadas” (MOSCOVICI, 2007, p.37). 

Desse modo, as representações circulam em sociedade, esta, por sua vez, é dividida, 

segundo Moscovici (Op. cit.), entre universo consensual e universo reificado. No universo 

consensual, “a sociedade é uma criação visível, contínua, permeada com sentido e finalidade” 

(p.49). É o lugar das atividades de interação social, onde os indivíduos elaboram a sua 

construção do real e teorias de senso comum; esse é o espaço onde nascem as representações 

sociais. No universo reificado, a sociedade converte-se em um “sistema de entidades sólidas, 

básicas, invariáveis, que são indiferentes à individualidade e não possuem identidade” (p.50). 

É o lugar do pensamento erudito, objetivo, com rigor metodológico; esse é o espaço do 

conhecimento científico. Os dois universos se relacionam, dando forma à nossa realidade.  

Em suma, o conhecimento científico compreende o universo reificado, enquanto as 

representações sociais compreendem o universo consensual; elas são criadas por meio de um 

duplo processo: de ancoragem e de objetivação. Esses conceitos não são dicotômicos, no 

entanto, a fim de uma explanação mais clara, serão apresentados separadamente.  

A ancoragem consiste em tornar familiar o que não é familiar. Para isso, o sujeito busca, 

em sua memória interna, algo familiar e relaciona-o como a coisa desconhecida. Desse modo,  
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ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas 
e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo 
ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um distanciamento, quando não 
somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. 
(MOSCOVICI, 2007, p.61) 
 

A objetivação, por sua vez, consiste em transformar o abstrato em concreto por meio da 

materialização de ideias. De acordo com Moscovici (Op. cit.), “objetivar é descobrir a qualidade 

icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” (p. 71).  

Como já falamos anteriormente, esses dois conceitos não se opõem, pelo contrário, 

desenvolvem-se concomitantemente, entrelaçando-se no processo de elaboração das 

representações sociais. Sendo assim, 

 

ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A primeira 
mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, está sempre 
colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo 
com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada 
para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no 
mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. 
(MOSCOVICI, 2007, p. 78)  

  

As representações sociais, portanto, contribuem e influenciam a realidade. Elas são 

impostas e convencionalizam formas de ser e de pensar o mundo. Desse modo, influenciam 

diretamente o comportamento, as atitudes e o modo de agir dos indivíduos, que, por sua vez, 

constituem um grupo social em determinado tempo e espaço.  

O cinema de modo simbólico traz formas de representar a realidade, prescrevendo, de 

forma implícita, formas de agir e de pensar o mundo. Por meio de imagens e discursos que 

visam produzir o sentir, padrões comportamentais são expostos, sendo capazes de influenciar o 

telespectador, sem que o mesmo se atente para tal fato. Assim, as actantes Ariel e Moana 

personificam, cada uma em seu tempo, formas de ser mulher. 

Para Charaudeau, as representações sociais são um mecanismo de construção do real 

que apresentam como produto os imaginários sociodiscursivos. Dessa forma, esse é o tema do 

nosso próximo tópico.  

 

4.4 Os imaginários sociodiscursivos  

 

Toda vez que tomamos a palavra, temos em mente um projeto de fala. Esse projeto é 

construído a partir dos conhecimentos de mundo e dos julgamentos que fazemos dele. Assim, 
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o locutor, ao colocar em prática o seu projeto de fala, traz intrinsecamente a pretensão de 

influenciar, persuadir, seduzir o interlocutor, para que o seu discurso seja aceito por ele. 

Charaudeau (2015a) aponta que a linguagem tematiza os objetos, problematiza a 

maneira como se deve considerá-los, além de precisar o posicionamento daquele que fala. No 

entanto, o sujeito não é livre para tematizar o seu discurso. Isso ocorre porque todo discurso 

está inserido em uma situação de comunicação. Dessa forma, há restrições e liberdades 

inerentes à tematização. Não se pode, por exemplo, ir ao médico e falar sobre investimentos 

econômicos (a não ser que o médico seja um amigo com o qual está se tendo uma conversa 

informal após a consulta), já que esse não é o propósito comunicativo. 

Portanto, o sujeito ao se comunicar possui um projeto de fala que é atravessado pela 

visão de mundo que ele possui. Esse projeto está inserido em um campo temático, é imbuído 

de um propósito comunicativo e visa à adesão do interlocutor. Ao pensarmos, exclusivamente, 

no corpus deste trabalho, qual seria o seu propósito? As cenas que fazem parte de dois filmes 

cuja destinação é dada, a priori, ao público infantil, permitem à criança ter consciência do 

mundo que a cerca, moldando a sua identidade e a sua forma de ver o mundo.  

Segundo Charaudeau (2015a), “o homem tem tanta necessidade da realidade para 

significá-la quanto a realidade tem necessidade do homem para ser significada” (p.190). Desse 

modo, as representações sociais são uma mecânica de construção do real e possuem três 

dimensões: a cognitiva (organização mental da percepção), a simbólica (interpretação do real) 

e a ideológica (atribuição de valores).  

Reis; Guimarães; Rodrigues (2013), em seu artigo Fallen Princesses de Dina Goldstein: 

uma proposta de análise de imagens, apontam que as representações são partilhadas e 

constituem um mecanismo de produção de sentido, que conforma a realidade em real 

significante.  

Na concepção de Charaudeau (2017), a realidade corresponde ao mundo empírico, à sua 

fenomenologia, é um lugar de não significação, ou seja, impõe-se ao homem em seu estado 

bruto, à espera de um significado. Já o real significante corresponde ao mundo da maneira como 

ele é construído pelo homem por meio de atividade significante. Tal ação se dá por intermédio 

da linguagem em suas diversas operações mentais: nominação, caracterização, descrição e 

explicação. A realidade, portanto, corresponde a um “mundo” que espera ser significado, 

enquanto o real significante corresponde ao “mundo” já dotado de significado.  

Partindo dessas considerações, Charaudeau (2017) postula que 
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o imaginário é uma forma de apreensão do mundo que nasce na mecânica das 
representações sociais, a qual, conforme dito, constrói a significação sobre os objetos 
do mundo, os fenômenos que se produzem, os seres humanos e seus comportamentos, 
transformando a realidade em real significante. (p.578) 
 

Dessa forma, o termo imaginário é empregado pelo linguista de forma diferenciada de 

seu uso corrente. Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, há três acepções para o 

termo: (1) existente só na imaginação, fictício: herói imaginário; (2) aquilo que expressa o 

domínio da imaginação; (3) pessoa que faz estátuas ou estatuetas, principalmente de iconografia 

religiosa; santeiro. Contudo, como falamos anteriormente, para a Semiolinguística, imaginário 

é uma imagem da realidade, capaz de interpretá-la e de atribuir-lhe significações.  

Os imaginários concretizam-se por meio de enunciados linguageiros, assim Charaudeau 

os nomeará de imaginários sociodiscursivos. Imaginários porque são imagens que interpretam 

a realidade, social porque são concretizados por meio dos comportamentos sociais e das 

atividades coletivas; discursivos porque essa concretização ocorre por meio do discurso, que 

pode estar inserido em textos orais ou escritos.  

Eles se estruturam a partir de sistemas de pensamento que são organizados por tipos de 

saberes. Os saberes, aqui, são vistos como maneiras de dizer, configuradas pela e dependentes 

da linguagem. Eles dividem-se em saberes de conhecimento e saberes de crença. Os saberes 

de conhecimento são fundados a partir de uma verdade exterior ao homem, logo, não são 

subjetivos. São os saberes que dizem respeito aos fatos do mundo, sendo construídos por meio 

da razão científica, ou seja, já foram provados, sendo, portanto, incontestáveis. Já os saberes de 

crença são fundados a partir de um julgamento sobre o mundo feito pelo homem, logo são 

subjetivos. São os saberes construídos a partir de um juízo de valor. Assim, são provenientes 

de uma avaliação axiológica feita pelo homem a respeito dos fatos.  

Os saberes de conhecimento dão origem a dois tipos de saberes: o saber científico e o 

saber de experiência.  

O saber científico “constrói explicações sobre o mundo que se aplicam ao conhecimento 

do mundo tal como ele é e funciona” (CHARAUDEAU, 2017, p.581). É o saber ligado à razão 

científica, baseado na objetividade. As teorias são atreladas a esse tipo de saber científico. Elas 

são uma forma de discurso, que se caracterizam por serem, ao mesmo tempo, abertas e fechadas 

em si mesmo. São fechadas porque se constituem “em torno de um núcleo de certezas 

constituído por um conjunto de proposições com valor de postulados, de princípios ou de 

axiomas, dos quais dependem os conceitos, os modos de raciocínio e a aparelhagem 

metodológica” (CHARAUDEAU, 2017, p.581). São abertas “na medida em que essa forma de 
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discurso se encontra em um processo de refutação/integração de proposições contrárias ou de 

resultados contraditórios” (Op. cit. p.581). 

O saber de experiência “constrói igualmente explicações sobre o mundo que se aplicam 

ao conhecimento do todo, mas sem nenhuma garantia de serem provadas: não possui 

procedimentos particulares nem instrumentos” (CHARAUDEAU, 2017, p.582). É o saber 

ligado à vivência do indivíduo. Todo sujeito que experienciou algo é possuidor desse saber: 

alguém que tenha feito uma viagem de avião e tenha passado por uma turbulência, é apto a 

explicar o que é uma turbulência.  

Os saberes de crença, por sua vez, também dão origem a outros dois tipos de saberes: o 

saber de revelação e o saber de opinião. Charaudeau (Op. cit.) assinala que o saber de revelação 

 

supõe a existência de um lugar de verdade exterior ao sujeito, mas, diferentemente do 
saber de conhecimento, essa verdade não pode ser provada nem verificada, isso 
porque ela exige um movimento de adesão total do sujeito a ela. Mas para que esse 
movimento de adesão encontre sua justificação, devem existir textos que 
testemunhem essa verdade mais ou menos transcendental. De uma forma ou de outra, 
esses textos têm um caráter sagrado, desempenhando o papel de referência absoluta 
dos valores aos quais se quer aderir. (p.583) 

  

As doutrinas, religiosas ou profanas, atrelam-se, em parte, a esse tipo de saber. Elas se 

definem na referência a uma palavra fundadora que, por sua vez, é emanada por uma figura 

carismática. Desse modo, “servem de modelo de pensamento e de comportamento para os 

indivíduos que vivem em sociedade” (CHARAUDEAU, 2015a, p.200). As ideologias também 

se atrelam a esse tipo de saber. Para Charaudeau, no entanto, tudo irá depender de como esse 

conceito é definido.  

O saber de opinião nasce “de um processo de avaliação do termo sobre o qual o sujeito 

toma partido e se engaja em um julgamento a respeito dos fatos do mundo” (CHARAUDEAU, 

2017, p.584). Nesse saber, é o sujeito que se impõe ao mundo, não há um discurso de referência, 

mas um universo de saber onde existem inúmeros julgamentos a partir dos fatos do mundo, e o 

sujeito deve fazer uma escolha de acordo com diversas lógicas.  

A esse tipo de saber podem ser atreladas três categorias de opinião: opinião comum, 

opinião relativa e opinião coletiva. A opinião comum “tem um escopo generalizante, que se 

quer mesmo universal a qual se espera que seja largamente partilhada” (CHARAUDEAU, 

2017, p.585). É a opinião expressa pelos provérbios, ditados e enunciados que possuem valor 

generalizante, como “Todo mundo pensa assim”.  

A opinião relativa, por sua vez, “tem um aporte mais limitado, porque emana de um 

sujeito individual ou de um grupo restrito” (Op. cit.). É uma opinião dada a partir de um 
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julgamento circunstancial. O indivíduo que emite uma opinião relativa diz algo como: “Eu 

penso como (e/ou contra) esses (alguns) que pensam que...”. Ela é necessariamente contra ou a 

favor de outra opinião.  

Já a opinião coletiva “é a que um grupo exprime a respeito de outro grupo” 

(CHARAUDEAU, 2017, p.586). É a opinião formulada a partir de enunciados como: “Toda 

feminista é mal-amada”. Há um julgamento em relação às mulheres que são feministas como 

um grupo único. Ademais, o enunciador deixa subentendido que pertence a outro grupo que 

não possui essa característica.  

A fim de deixarmos a explanação mais clara, formulamos, a partir dos conceitos de 

Charaudeau (2017), um quadro relativo aos saberes: 

 

 

Esquema 8: Saberes que influenciam na formação dos imaginários sociodiscursivos. 

Fonte: Criação nossa, a partir de Charaudeau (2017, p. 581-587). 

 

É importante salientarmos que a linha que distingue esses dois grandes saberes – de 

conhecimento e de crença -, muitas vezes, pode ser tênue. Assim, há a possibilidade de o sujeito 

utilizar um saber no lugar do outro para um fim estratégico. Pensemos no caso do discurso 

político. Na atualidade, vemos muitos políticos utilizando discursos que são apoiados em 

saberes de crença, mas que são colocados como saberes de conhecimento, para que, assim, suas 

convicções morais sejam aceitas.  

Dessa forma, os imaginários sociodiscursivos formam-se a partir dos saberes 

apresentados e circulam socialmente, construindo e reconstruindo formas de pensar o mundo 

por meio dos discursos.  
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Vejamos dois enunciados que fazem parte dos filmes “A pequena sereia” e “Moana – 

um mar de aventuras”, respectivamente:  

 

(Úrsula) -O homem abomina tagarelas. Garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando 

o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora.  

Quadro 19: Exemplo de saber de crença em A pequena sereia. 

Fonte: A pequena sereia. (Transcrição nossa). 

 

(Maui) -Então, filha do chefe, achei que ia ficar no vilarejo. Sabe, beijar bebês e coisas assim. 

Só estou tentando entender por que seu povo decidiu enviar... Como eu falo isso? Você.  

Quadro 20: Exemplo de saber de crença em Moana. 

Fonte: Moana – um mar de aventuras. (Transcrição nossa). 

 

Os enunciados formulados tanto por Úrsula quanto por Maui baseiam-se em um saber 

de crença que se fundamenta em uma opinião comum. Essas falas advêm de um imaginário 

coletivo de como deve ser o comportamento de uma mulher. Ariel deveria ser uma garota 

caladinha para conquistar o marido e Moana deveria permanecer em casa e cuidar dos bebês. 

Percebemos, portanto, que, embora as produções apresentem um espaço temporal de vinte e 

sete anos, como já havíamos mencionado, a forma como a mulher é representada ainda é 

baseada em ideologias nas quais o gênero feminino é posto em condição de inferioridade em 

relação ao gênero masculino. Assim, ela deve ocupar o espaço privado que é menos valorizado 

do que o público, realizar atividades que são tidas como exclusivamente femininas e não emitir 

opinião.  

Desse modo, os imaginários sociodiscursivos imprimem, por meio de discursos, as 

representações sociais que os indivíduos possuem. É importante salientarmos que o sujeito é o 

protagonista do ato comunicativo, e, desse modo, quando ele toma a palavra, ele constrói uma 

imagem de si, logo, a construção do ethos é o tema do nosso próximo tópico.  

 

4.5 Ethos discursivo  

 

Esta pesquisa, como já havíamos mencionado anteriormente, busca compreender como 

os textos verbais aliados aos textos não-verbais produzem representações do feminino. Logo, 

estamos diante de um trabalho em que, analisar como a identidade das actantes foi construída, 

juntamente, com o contexto sociocultural no qual as produções estão inseridas, é de suma 

importância. Para isso, buscamos compreender como se dá a construção do ethos. 



107 
 

Ao falarmos de ethos, imediatamente, aludimos a Aristóteles e a sua obra Retórica. O 

filósofo grego foi o primeiro a criar teorias e a levantar a base para o conceito de ethos. O termo 

era empregado como a construção de uma imagem de si, que objetivava garantir o sucesso no 

empreendimento oratório.  

Como apontamos no item 2.6 do capítulo 2, a retórica aristotélica tinha como premissa 

sistematizar a arte de persuadir. Assim, em sua obra Retórica, o filósofo expõe técnicas e 

conceitos que permitem ao orador apresentar um discurso crível, sendo, portanto, aceito pela 

plateia. Para isso, Aristóteles divide os meios discursivos em três categorias: logos, pathos e 

ethos. O logos pertence ao domínio da razão e torna possível convencer; o ethos e o pathos 

pertencem ao domínio da emoção e tornam possível o emocionar (CHARAUDEAU, 2015a, p. 

113). 

A construção do ethos é compreendida em Aristóteles como um conjunto de virtudes 

morais que o orador precisa apresentar ao seu público, a fim de convencê-lo. Desse modo, ele 

deve construir uma imagem de si que o represente como um indivíduo possuidor de um caráter 

digno. No entanto, essa imagem não precisa, necessariamente, condizer com a imagem real do 

locutor. Amossy (2016) aponta que “os antigos designavam pelo termo ethos a construção de 

uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório” (p.10).  

Para a filiação aristotélica, o ethos está ligado à enunciação, ou seja, a imagem de si é 

construída no discurso. Já, para a filiação romana, o ethos preexiste ao discurso, apoiando-se 

na autoridade individual e institucional do orador. Assim, segundo a arte oratória romana, o 

ethos pertence à esfera do caráter. Quintiliano apud Amossy (2016) afirma que “o argumento 

exposto pela vida de um homem tem mais peso que suas palavras” (p.18).  

A posição defendida pelos analistas do discurso é a de que ethos se inscreve na 

enunciação, estando ligado ao dizer do sujeito que fala, como afirma Mainguenau apud 

Charaudeau (2015a): “O ethos está [...] ligado ao exercício da palavra, ao papel a que 

corresponde seu discurso, e não ao indivíduo ‘real’, apreendido independentemente de sua 

atividade oratória” (p.114).  

Na perspectiva aristotélica, para que o orador pareça digno da confiança do auditório e 

transmita credibilidade em seu dizer, deve apresentar três qualidades: a phrónesis, a areté e a 

eúnoia. Assim, Aristóteles apud Eggs (2016) assinala que 

 

os oradores inspiram confiança por três razões que são, de fato, as que, além das 
demonstrações (apódeixis), determinam nossa convicção: (a) prudência/sabedoria 
prática (phrónesis), (b) virtude (areté) e (c) benevolência (eúnoia). Os oradores 
enganam [...] por todas essas razões ou por uma delas: sem prudência, se sua opinião 
não é a correta ou, se pensando corretamente, não dizem – por causa de sua maldade 
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– o que pensam; ou, prudentes e honestos (epieikés), não são benevolentes; razão pela 
qual se pode, conhecendo-se a melhor solução, não a aconselhar. Não há outros casos. 
(p.32) 

 

A questão do ethos, portanto, aparece desde a Antiguidade e atravessa disciplinas. Hoje 

a encontramos na intersecção da retórica, da pragmática e da sociologia dos campos, sendo 

também retomada e reformulada por diversos pesquisadores do campo da linguagem, dentre 

eles Amossy (2016) e Charaudeau (2015a). Portanto, a partir deste momento, abordaremos as 

contribuições dadas por esses dois autores. 

Para Amossy, a noção contemporânea de ethos está ligada à construção de uma imagem 

de si feita pelo locutor, por meio de suas competências linguísticas, enciclopédicas e de suas 

crenças. Essa imagem criada, por meio de representações, colabora para o sucesso do projeto 

de fala.  

A autora aponta em seus estudos que há uma divisão conceitual entre o ethos dos 

sociológos e o ethos dos pragmáticos. Para a sociologia, a construção do ethos não se dá por 

meio de uma atividade linguageira, mas social. Assim, o orador depende de sua posição social 

para que a sua palavra seja legitimada. “Consiste na autoridade exterior que goza o locutor” 

(AMOSSY, 2016, p.120). Já a pragmática defende que o ethos é um fenômeno discursivo e que 

não deve ser confundido com a o status social do sujeito empírico. “A pragmática 

contemporânea, que pesquisa a eficácia da palavra no interior da troca verbal, não se interessa 

pelos rituais sociais exteriores à prática linguageira, mas pelos dispositivos de enunciação” 

(AMOSSY, 2016, p.121). Segundo Amossy (Op. cit.), essas duas conceitualizações não são 

excludentes, mas convergentes.   

Guiada pela “nova retórica” do filósofo Perelman, segundo a qual se concebe que toda 

argumentação se desenvolve em função do auditório, sendo necessário, então, que o locutor 

adapte o seu discurso de acordo com o público para o qual ele irá professar; Amossy (2016) 

aponta que a importância dada ao auditório conduz a uma doxa comum, que, para ela, 

corresponde ao saber prévio que o auditório possui a respeito do locutor. Assim, “o orador apoia 

seus argumentos sobre a doxa que toma emprestada de seu público” (AMOSSY, 2016, p.124). 

Em outras palavras, o locutor constrói o seu discurso baseando-se na imagem que o auditório 

possui dele. A doxa, portanto, é um fator determinante na construção do ethos prévio, que 

corresponde ao que Mainguenau (2016) chamou de “ethos pré-discursivo”. 

 

No momento em que toma a palavra, o orador faz uma ideia de seu auditório e da 
maneira pela qual será percebido; avalia o impacto sobre seu discurso atual e trabalha 
para confirmar sua imagem, para reelaborá-la ou transformá-la e produzir uma 
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impressão conforme às exigências de seu projeto argumentativo. (AMOSSY, 2016, p. 
125) 
 

 De acordo com Amossy (Op. cit.), o estereótipo, tema que abordaremos mais 

profundamente no próximo tópico, desempenha um papel essencial na construção do ethos.  A 

ideia prévia que o auditório possui do locutor e a imagem que o locutor constrói de si em seu 

discurso não podem ser totalmente singulares. É preciso que sejam representações partilhadas 

pelo coletivo e relacionadas a modelos culturais solidificados. Dessa forma, a estereotipagem 

“é a operação que consiste em pensar o real por meio de uma representação cultural 

preexistente, um esquema coletivo cristalizado” (AMOSSY, 2016, p. 125). 

Aliado a essa perspectiva, Charaudeau (2015a) destaca que, na medida em que o ethos 

está relacionado às representações sociais, ele pode estar atrelado tanto a indivíduos (ethos 

individual) quanto a grupos (ethos coletivo), podendo, em último caso, incorrer de grupos 

julgarem outros grupos, com base em um traço de identidade. Isso permite a criação de 

estereótipos, já que a essência do grupo é reduzida ao olhar exterior.  

Amossy levanta uma questão bastante relevante para o estudo do ethos. De acordo com 

a autora, é impossível dissociar o ethos discursivo da posição institucional do locutor. Desse 

modo, ela mostra que as concepções pragmáticas e sociológicas não são excludentes, mas 

combinatórias. Ao analisar o texto Carta aberta aos camponeses de Jean Giono, a autora afirma 

que 

 

parece, portanto, que a eficácia da palavra não é nem puramente exterior 
(institucional) nem puramente interna (linguageira). Ela acontece simultaneamente 
em diferentes níveis. Não se pode separar o ethos discursivo da posição institucional 
do locutor, nem dissociar totalmente a interlocução da interação social como troca 
simbólica (no sentido de Bourdieu). A passagem do sujeito falante como ser empírico 
ou “ser no mundo” para o locutor como pura instância de discurso se efetua por uma 
série de mediações. (2016, p.136) 

 

Para Charaudeau (2015a), o ethos é a imagem transvestida pelo locutor a partir daquilo 

que ele diz. Assim, o ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares, “o olhar do outro sobre 

aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê” 

(CHARAUDEAU, 2015a, p. 115). O autor destaca também que o ethos é a fusão da identidade 

social com a identidade discursiva. Como já mencionamos no item 4.1, a identidade social 

confere ao sujeito comunicante o direito à palavra, fundando, assim, a sua legitimidade à fala. 

Já a identidade discursiva é construída pelo sujeito falante, é uma identidade atribuída ao sujeito 

enunciador no momento da construção de seu ato de linguagem.  
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Vale destacar que a identidade social nem sempre condiz com a identidade discursiva, 

já que todo sujeito que fala pode jogar com máscaras e ocultar o que ele é, por meio do que diz 

ser e, ao mesmo tempo, o interlocutor pode interpretar que aquilo que o locutor diz ser, é 

realmente o que ele é. Por isso, Charaudeau (2015a) diz que há um desejo de essencialização 

tanto da parte do locutor quanto da parte do interlocutor. Para o teórico, o ethos não é totalmente 

voluntário, nem consciente, assim o interlocutor pode construir uma imagem do locutor que 

este não desejou.  

O autor, em seu estudo acerca dos discursos políticos, destaca a existência de figuras 

identitárias que se agrupam em duas grandes categorias de ethos: o ethos de credibilidade e o 

ethos de identificação.  

Os ethé de credibilidade estão ligados à identidade discursiva do sujeito falante. Desse 

modo, o sujeito político, por exemplo, ao se preocupar em parecer digno de crédito, deve 

perguntar para si: como fazer para ser aceito? Depois de se questionar, ele deve procurar 

preencher os seguintes requisitos: sinceridade (o que ele diz condiz com o que ele pensa), 

performance (ele tem os meios de pôr em prática o que ele promete) e efeito (o que ele anuncia 

é executado). Para isso, é necessário que o político construa um ethos de sério, virtuoso e 

competente. Vejamos cada um a seguir: 

 

 Ethos de sério: Para que esse ethos seja construído, é necessário o auxílio de índices 

corporais, mímicos, comportamentais e verbais: certa rigidez corporal, expressão pouco 

sorridente, capacidade de autocontrole, energia e capacidade de trabalho, onipresença 

em todas as linhas de frente da vida política e social, não realizar atividades frívolas, 

não aparentar um ar brincalhão, nem insolente em entrevistas. Na vida privada, ser um 

parceiro fiel e preocupado com a família. Na fala, deve apresentar um tom firme e 

comedido, sem muitos efeitos oratórios ou “frases de efeito”, uma elocução serena.  

 Ethos de virtude: Para que esse ethos seja construído, o político deve demonstrar 

sinceridade, fidelidade e honestidade pessoal. É uma imagem construída através do 

tempo. “Para julgar a fidelidade de um político, particularmente a relacionada a seus 

compromissos, é preciso constatar que ele sempre seguiu a mesma linha de pensamento 

e de ação” (CHARAUDEAU, 2015a, p.122).  

 Ethos de competência: Para que esse ethos seja construído, o político deve demonstrar, 

ao mesmo tempo, saber e habilidade. Para isso, ele deve apresentar um conhecimento 

profundo acerca das atividades que exerce e, simultaneamente, provar que tem os meios, 

o poder e a experiência para realizar seus objetivos, obtendo resultados.  
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O ethé de identificação produz imagens destinadas a tocar o maior número de pessoas 

possíveis, portanto, trata-se de abarcar um conjunto heterogêneo de pessoas. Charaudeau 

postula que os políticos são conscientes dessa heterogeneidade, por isso jogam com valores 

opostos e até mesmo contraditórios, “tal político vai querer mostrar-se tradicional, mas também 

moderno; sincero, mas igualmente sagaz; poderoso, mas simultaneamente modesto, etc.” 

(2015a, p. 147). O teórico apresenta os ethé de identificação mais recorrentes no discurso 

político. São eles:  

 

 Ethos de potência: Esse ethos é compreendido como uma referência à energia 

física. “O ethos de potência pode se exprimir mediante uma figura de virilidade 

sexual, nem sempre explicitamente declarada” (CHARAUDEAU, 2015a, p. 138). 

É uma imagem que possui a marca da potência masculina, sendo um ethos mais 

masculino do que feminino. É a imagem do político como um homem de ação.  

 Ethos de caráter: Esse ethos produz uma imagem mais ligada à força do espírito 

do que à força do corpo. Nele, encontramos a figura do indivíduo que tem 

“personalidade forte”. É o sujeito que se indigna, porém não brada, age de forma 

controlada. Desse modo, o sujeito político que tem caráter é aquele que apresenta 

uma “força tranquila”, alguém possuidor de coragem, orgulho, firmeza e 

moderação. 

 Ethos de inteligência: Esse ethos produz uma imagem ligada à busca por 

admiração e respeito, por meio da inteligência. “Tratando-se do político, a 

inteligência é percebida não em função da maneira como ele age e fala [...], mas 

também pelo que se pode apreender de seu comportamento em sua vida privada” 

(CHARAUDEAU, 2015a, p. 145).  Para Charaudeau, existem duas figuras que 

ajudam na construção do ethos de inteligência: a figura do homem culta e a 

astúcia. O homem culto é, automaticamente, considerado um homem de bem, e a 

astúcia denota um saber jogar com o ser e o parecer, dissimulando intenções, a 

fim de alcançar os objetivos pretendidos.  

 Ethos de humanidade: Esse ethos é importante para a imagem do sujeito político, 

pois baseia-se na capacidade de demonstrar sentimentos, compaixão para com 

aqueles que sofrem, além de permitir ao político demonstrar suas fraquezas e seus 

gostos pessoais mais íntimos.  
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 Ethos de chefe: Esse ethos direciona-se para o cidadão mais do que os outros, 

manifestando-se por meio de diversas figuras: de guia, de soberano e de 

comandante. O guia é aquele ser superior, capaz de guiar o grupo. Já o soberano 

é aquele que se posiciona como fiador dos valores do grupo, ao ponto de 

confundir-se com eles. Por fim, o comandante é aquele que, de forma autoritária 

e agressiva, lidera o grupo.  

 Ethos de solidariedade: Esse ethos faz do político um ser “que não somente está 

atento às necessidades dos outros, mas que as partilha e se torna responsáveis por 

elas” (CHARAUDEAU, 2015a, p.163). Dessa forma, caracteriza-se pelo desejo 

do sujeito em estar junto, não se diferenciando e comungando da mesma opinião 

do grupo.  

 

Para a Semiolinguística, portanto, o ethos é construído a partir da fusão entre a 

identidade social e a identidade discursiva. A título de exemplificação, vejamos, novamente o 

diálogo retirado do filme “Moana – um mar de aventuras”:  

 

            (Moana) – Como consegue suas tatuagens? 

  (Maui) – Elas aparecem quando eu as mereço. 

  (Moana) – E por que mereceu esta? O que é isto?  

  (Maui) – É a descoberta do homem da Nonta. 

  (Moana) – O que é Nonta? 

  (Maui) – Não é da sua conta. 

  (Moana) – Vou continuar perguntando. Para que serve isto? 

  (Maui) – Precisa parar de fazer isso. Afaste-se 

  (Moana) – Diga o que é! 

  (Maui) – Eu disse para se afastar. 

  (Moana) - Por isso que seu anzol não funciona? 

  (Moana) – Se não quiser falar, não fale. Se quiser me jogar do barco, jogue-me. Quer 

me dizer que não sei o que estou fazendo? Sei que não sei! Não faço ideia do motivo 

de o oceano ter me escolhido. Você está certo. Mas a minha ilha está morrendo. 

Então, eu estou aqui. Somos só eu e você. E quero ajudar. Mas não posso... se você 

não permite. 

 

Quadro 21: Exemplo de ethos em Moana. 

Fonte: Moana – um mar de aventuras. (Transcrição nossa). 
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Nesse trecho, Moana mostra empatia por Maui, ao formular o enunciado “Somos só eu 

e você”, há uma busca por unicidade. Além disso, a menina encontra-se naquela empreitada 

para salvar a sua ilha, “Mas a minha ilha está morrendo. Então, eu estou aqui”. Dessa forma, 

Moana constrói uma imagem de alguém solidário, que se preocupa com as angústias e os 

problemas dos demais, portanto, há, nesse trecho, a utilização do ethos de solidariedade. Além 

disso, ao mostrar-se benevolente, Moana constrói também o ethos de humanidade, já que se 

mostra preocupada com Maui e com os habitantes de Motonui, criando para si uma imagem 

compassiva.  

A imagem de si, muitas vezes, é estabelecida a partir do olhar do outro, que, por sua 

vez, pode apresentar um olhar eclipsado por conceitos cristalizados socialmente ou ser 

construído por intermédio de um inconsciente coletivo. Portanto, o próximo tópico trata do 

conceito de estereótipos e de arquétipos. 

 

4.6 Estereótipos e Arquétipos  

 

O termo estereótipo provém da tipografia, designando a placa metálica que servia para 

a impressão de textos e livros nas oficinas gráficas, ou seja, carrega em si a noção de repetição 

de algo, dando uma ideia de cópia. O termo foi introduzido, no campo das ciências sociais, pelo 

jornalista norte americano Walter Lippmann, em sua obra Opinion publique (1922), sendo 

utilizado para designar imagens produzidas pela mente humana que modificavam a relação do 

homem com o real. “Se trata de representações cristalizadas, esquemas pré-existentes, através 

do qual cada um filtra a realidade que o cerca” (AMOSSY; PIERROT, 2010, p.32, tradução 

nossa).5 

Para Lippmann, essas imagens são indispensáveis para que o sujeito viva em sociedade, 

pois sem elas o homem não conseguiria compreender o real, categorizá-lo e atuar sobre ele. 

Lippmann apud Amossy; Pierrot (Op. cit.) aponta que é impossível para o homem examinar 

cada ser e cada objeto em sua especificidade, isso seria um processo esgotador (2010, p.32). 

Assim, os estereótipos auxiliam o homem na compreensão da realidade que o cerca. 

Portanto, os estereótipos, para o jornalista, são imagens generalizadas que o indivíduo 

faz de algo ou alguém, a partir de uma simplificação e recorte do real. “As imagens de nossa 

mente são fictícias, não porque sejam mentirosas, mas porque expressam um imaginário 

                                                           
5 “Se trata de representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno 
filtra la realidad del entorno”. 
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social”6 (AMOSSY; PIERROT, 2010, p.32, tradução nossa). Indo em direção contrária aos 

estudos de Lippmann, psicólogos sociais norte-americanos defendiam que, ao generalizar e 

recortar o real, os estereótipos podiam produzir visões deformadas da realidade.  

Contudo, Amossy; Pierrot apontam que mesmo as esquematizações e generalizações 

são procedimentos “indispensáveis para a cognição, mesmo quando conduzem a uma 

simplificação e generalização às vezes excessiva.”7 (2010, p.33, tradução nossa). Visto que, o 

homem, ao compreender o mundo, realizar previsões e regular suas condutas, necessita 

relacionar o que vê a um modelo pré-existente.  

A psicologia social com o objetivo de estudar as relações e as interações sociais, propôs-

se a analisar as imagens que um grupo constrói de si mesmo e dos demais, para isso, eles 

retomaram e adaptaram a noção de estereótipos formulada por Lippmann. Para esses estudiosos, 

a imagem que nós fazemos dos outros são construídas a partir de categorizações e a imagem 

que o indivíduo tem de si mesmo está diretamente relacionada ao seu pertencimento ao grupo. 

Logo, as representações coletivas impactam a identidade social do indivíduo.   

Quando os estereótipos categorizam um grupo ou um indivíduo de forma negativa, eles 

podem trazer prejuízo. Nas ciências sociais, as noções de prejuízo e estereótipo aparecem 

vinculadas, chegando até a serem confundidas. No entanto, Amossy; Pierrot (2010) apontam 

que “o estereótipo aparece como uma crença, uma opinião, uma representação relativa a um 

grupo e seus membros; já o prejuízo designa a atitude adotada pelos membros do grupo em 

questão”8 (p.39, tradução nossa). Ou seja, quando categorizamos as mulheres como seres 

sensíveis e emotivos, estamos na esfera do estereótipo, contudo, quando essas categorizações 

fazem com que uma mulher perca uma vaga de emprego, pois a consideram fraca para ocupar 

uma posição de liderança, estamos diante do prejuízo. O prejuízo é a consequência negativa do 

estereótipo.  

Amossy; Pierrot (2010) apontam que os estereótipos podem propagar conceitos sem 

base na realidade. Assim, ao reproduzirmos a frase-feita: “Mulher no volante, perigo 

constante”, classificamos as mulheres como más motoristas. No entanto, uma pesquisa 

realizada pelo Departamento de Trânsito (Detran), em 2011, revelou que as mulheres estão 

                                                           
6 “Estas imágenes de nuestra mente son ficticias, no porque sean mentirosas, sino porque expresan un imaginario 
social”. 
7 “(...) indispensables para la cognición, aun cuando conduzcan a una simplificación y una generalización a veces 
excessivas”. 
8 “(...) el estereotipo aparece como una creencia, una opinión, una representación relativa a un grupo y sus 
miembros; mientras que el prejuicio designa la actitud adoptada hacia los miembros del grupo en cuestión”. 
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presentes em menos acidentes de trânsito do que os homens. Logo, essa imagem construída das 

mulheres não reflete o real.  

Na contemporaneidade, a imprensa, os meios de comunicação, a literatura de massa, as 

mídias sociais, etc. constroem imagens cuja relação com o real é inexistente. A imagem da 

mulher, por exemplo, em algumas publicidades, é veiculada de maneira bastante sexualizada.  

Já no cinema, alguns filmes infantis ligam o gênero feminino à fragilidade. Assim, o homem é 

sempre ativo, aquele que salva, e a mulher passiva, aquela que necessita de salvação. Amossy; 

Pierrot (2010) apontam que “a visão que nós temos de um grupo é resultado de um contato 

repetitivo com representações inteiramente construídas ou filtradas pelo discurso das mídias. O 

estereótipo é principalmente resultado de uma aprendizagem social9” (p.41, tradução nossa). 

Contudo, as autoras também salientam que os estereótipos não são totalmente 

arbitrários, podendo ancorar-se na realidade (AMOSSY; PIERROT, 2010, p.42).  

Vale destacarmos que quando criamos estereótipos acerca de um grupo, as 

características dadas são percebidas como imutáveis, afetando, assim, o status social e 

econômico do grupo.  

Ao pensarmos, especificamente, na questão feminina, percebemos que a noção de 

gênero feminino que nós temos reflete, diretamente, na forma como educamos as meninas.  

 

Educadas em função da ideia que nós temos de feminilidade, as meninas serão levadas 
a adquirir as atitudes necessárias para cumprir as funções que estão destinadas a elas. 
Deste modo, uma enquete realizada na França, nos anos sessenta, sobre a imagem da 
mulher, revela que mesmo em um ambiente favorável, tende-se a considerar que uma 
educação muito elevada afasta a menina do papel que a sua “natureza” a leva assumir: 
a casa e a educação dos filhos.10 (Op. cit., 2010, p. 42, tradução nossa) 

 

Os estereótipos, portanto, são representações acerca de um grupo e de seus membros, 

podem ser criados a partir de uma relação direta ou não com o real, apresentam uma certa 

rigidez, nem sempre constroem visões negativas acerca de um grupo e de seus membros, mas 

também podem fabricar sentidos negativos, acarretando prejuízos. 

Vejamos um trecho de um diálogo extraído do filme “Moana – um mar de aventuras”: 

 

                                                           
9 “(...) la visión que nos hacemos de un grupo es el resultado de un contacto repetido con representaciones 
enteramente construidas o bien filtradas por el discurso de los medios. El estereotipo sería principalmente resultado 
de um aprendizaje social”. 
10 “Educadas en función de la idea que nos hacemos de la feminidad, las ninas serán llevadas a adquirir las aptitudes 
necesarias para cumplir las funciones que les están destinadas. De este modo, una encuesta realizada en Francia 
en los anos sessenta sobre la imagen de la mujer, muestra que aún en un médio acomodado, se tiende a considerar 
que una educación demasiado elevada aleja a la nina del papel que su “naturaleza” la lleva a assumir, a saber, el 
hogar y la educación de los ninos”.     



116 
 

(Moana) – Certo, primeiro, não sou uma princesa, sou a filha do Chefe. 

(Maui) - Mesma coisa. 

(Moana) -Não. 

(Maui) -Se está com um vestido e tem um animal de companhia, você é uma princesa. Você 

não é uma exploradora e nunca será uma exploradora. Você nunca será explora... 

Quadro 22: Exemplo de estereótipo em Moana. 

Fonte: Moana – um mar de aventuras. (Transcrição nossa). 

  

Nesse diálogo, Maui expõe a representação que possui acerca do que é ser uma princesa: 

vestir um vestido e ter um animal de companhia. O actante faz uma clara referência a outras 

produções da Disney cujas actantes possuem tais características. Assim, a estereotipagem 

ocorre quando Maui define Moana, um ser particular, por meio de uma perspectiva 

generalizante. Tal representação é fundamentada no real, já que outras narrativas fílmicas da 

Disney apresentam princesas trajando vestidos e conversando e cantando com os animais como 

Branca de Neve e Cinderela.  

Em relação ao conceito de arquétipo, de acordo com o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa (2008), o termo apresenta a seguinte definição: tipo ou modelo ideal. Contudo, para 

a psicanálise junguiana, o conceito é mais amplo, assim, os arquétipos são símbolos do 

inconsciente coletivo que servem de modelo para a estruturação da psique, ou seja, são imagens 

que se encontram embutidas no inconsciente coletivo da humanidade. Logo, eles apresentam 

uma importante função na construção das identidades.   

Nas sociedades ocidentais, alguns arquétipos associados ao gênero feminino acabam por 

determinar o que as pessoas consideram como feminino. Randazzo apud Monnerat (2017) 

aponta que “as imagens arquetípicas femininas giram em torno de dois eixos: o da “Mãe” e o 

da “Donzela”, cada um com suas respectivas especificidades, ou seja, com uma interpretação 

estática e outra, dinâmica” (p.63).  

O aspecto estático do feminino é representado pela imagem arquetípica da “Grande 

Mãe”, “imagem universal, que mostra a mulher como eterno ventre e eterna provedora. A 

imagem da Mãe abriga, assim, as ideias de calor, alimentação, abrigo, segurança” 

(MONNERAT, 2017, p. 63). Já o aspecto dinâmico é representado pela imagem arquetípica da 

“Donzela”, “que acolhe as ideias de beleza, sedução, feitiço e perdição” (MONNERAT, 2017, 

p.63).  

Outro arquétipo que é bastante relevante no que se refere ao processo de construção 

social da feminilidade, é o da princesa. A figura da princesa faz parte de um imaginário coletivo 
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que condiciona e orienta as formas de pensar, de agir e de sonhar das meninas, podendo, 

inclusive, prolongar-se para além da infância. De acordo com Mira,  

 

a figura da princesa surge massivamente nos produtos culturais para a infância como 
um modelo de feminilidade que encerra mensagens e valores de género, seduzindo 
magicamente as menininhas e incidindo sobre as suas subjetividades. Contudo, esta 
figura não se reduz ao imaginário da infância, surgindo os seus significados e 
incidências nos meios de comunicação social, na indústria de consumo, nas práticas 
sociais, na concepção de amor romântico, cristalizando um modelo de identidade 
desejável e uma forma ideal de pensar o amor. (2017, p. 16) 

 

A figura das princesas, que consiste em uma representação do feminino, é 

constantemente massificada em livros, filmes, lojas de brinquedos, nos quartos de meninas, em 

festas infantis, etc., sendo as princesas da Disney as mais recorrentes. Essa propagação à 

exaustão produz padrões formais e visuais que as tornam facilmente identificáveis e cristalizam 

um modelo de identidade. Desse modo, Hall (1997) e Giroux (1995) apud Mira (2017) pontuam 

que,  

 

partindo da ideia de que o processo de socialização não se reduz à família e à escola, 
abrangendo todas as formas de divulgação da cultura, em que os meios de 
comunicação social e indústria de entretenimento assumem um papel preponderante 
no processo de propagação de saberes e verdades, estas figuras constituem um modelo 
identitário, propondo lugares reconhecidos e modos de ser legitimados. (p.25) 

 

Esses lugares e modos de ser associam-se a ideologias dominantes, moldando o olhar 

do indivíduo sobre si e sobre o outro. Giroux (1995) apud Mira (Op. cit.) problematiza o 

conteúdo de alguns filmes da Disney “que, enquanto omnipresente ‘fábrica do imaginário’ e 

através da criação de ícones de consumo, inspiradores de confiança e simpatia, colabora para 

manter os lugares tradicionais dominantes, nomeadamente em relação à etnia e ao gênero” (p. 

25).  

Assim, a imagem arquetípica da princesa comporta ideias de bondade, fragilidade, 

delicadeza, beleza, educação, doçura, ternura, etc. Dessa forma, a figura feminina é 

representada pela perspectiva da fragilidade, da subjetividade, de modo que as mulheres são 

sempre ligadas à emoção. Tais representações moldam a forma de ser-se mulher.  

Desse modo, o “ser princesa” transmite valores e ideologias dominantes, veiculando 

modelos hegemônicos de feminilidade. Contudo, ao longo da história das mulheres, muitas 

foram de encontro aos padrões sociais vigentes. Portanto, o próximo capítulo tratará do 

movimento feminista, pensando-o como um campo de ação e teoria.  
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5. “PRIMEIRO, VOCÊ PRECISA SABER EM QUE LUGAR VOCÊ É DESTINADA A 

ESTAR” 

 

Já é tarde, tudo está certo/ Cada coisa posta em seu lugar/ Filho dorme, ela 

arruma o uniforme/ Tudo pronto pra quando despertar/ O ensejo a fez tão 

prendada/ Ela foi educada pra cuidar e servir/ De costume, esquecia-se dela/ 

Sempre a última a sair/ Disfarça e segue em frente/ Todo dia até cansar/ E eis 

que de repente ela resolve então mudar/ Vira a mesa, assume o jogo/ Faz 

questão de se cuidar/ Nem serva, nem objeto/ Já não quer ser o outro/ Hoje ela 

é um também. (PITTY, 2009) 

 

Ao longo da história da humanidade, as mulheres têm enfrentado diversas 

discriminações e estereotipagens opressoras que são baseadas, exclusivamente, em seu gênero. 

Logo, julgamos necessário olhar para esse corpus, a partir de uma perspectiva feminista.  

Neste capítulo, procuramos pensar o feminismo enquanto teoria e ações de luta. Desse 

modo, não realizaremos uma abordagem por ondas, já que houve insurgências femininas antes 

do que é considerado hegemonicamente como a primeira onda.  

Nós acreditamos que seja extremamente necessário considerarmos tanto a luta quanto a 

construção de teorias feministas. Assim, buscamos pensar, primeiramente, se é possível falar 

em feminismo ou feminismo(s). Dessa forma, pensaremos o conceito. Para esse fim, 

utilizaremos os postulados de Tiburi (2018) e Teles (2017). Posteriormente, traçaremos, a partir 

de um recorte, momentos de insurgência e de construção teórica feminista. Assim, traremos a 

perspectiva de Federici (2017), Alves; Pitanguy (2003), Beauvoir (2016a, 2016b) e Butler 

(2017).  

 

5.1 O feminismo é plural  

 

Segundo Tiburi, em sua obra Feminismo em comum: para todas, todes e todos (2018), 

o adjetivo feminista surgiu na França no século XIX e foi utilizado por um médico, a fim de 

designar um homem doente que desenvolvia características femininas. Posteriormente, 

Alexandre Dumas Filho utilizou o termo com o intuito de depreciar homens que defendiam os 

direitos das mulheres. Já o substantivo feminismo, de acordo com Garcia (2015), foi empregado 

por volta de 1911, nos Estados Unidos, quando escritores começaram a utilizá-lo para descrever 

um movimento que lutava pelos direitos e liberdades das mulheres.  
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Atualmente, ambas as palavras feminista e feminismo provocam diferentes sensações. 

Há quem as ame e há quem as odeie. Por desconhecimento ou por uma perspectiva errônea do 

que seja o feminismo, muitas mulheres são rechaçadas ao se intitularem feministas. O 

estereótipo de que as feministas são mulheres mal-amadas ou que não se encontram dentro do 

padrão estético vigente ainda é corrente.  

Nas redes sociais, muitas feministas são chamadas de feminazis, construção realizada a 

partir de um processo de aglutinação das palavras feminismo e nazismo. O vocábulo carrega 

uma carga pejorativa, sendo utilizado com o intuito de depreciar e, até mesmo, silenciar 

mulheres que lutam pela igualdade de gênero. É preciso evidenciarmos que, ao longo da história 

da sociedade ocidental, muitos discursos foram produzidos, a fim de legitimar a desigualdade 

entre homens e mulheres. A mitologia e as religiões são exemplos de tais discursos. Garcia 

(2015) aponta que “na Grécia clássica e na tradição judaico-cristã, Pandora e Eva 

respectivamente desempenham o mesmo papel: o de demonstrar que a curiosidade feminina é 

a causa das desgraças humanas e da expulsão dos homens do Paraíso” (p.12). 

A ciência e a filosofia ocidentais também funcionaram como legitimadores da 

desigualdade. Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo sexo (1949), assinala que Platão 

agradecia aos deuses por ter sido criado livre e não escravo e por ser homem e não mulher; e 

cita, também, uma frase de Pitágoras: “Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o 

homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher”. A desigualdade de gênero, 

portanto, foi validada em várias instâncias.  

De uma forma geral, podemos pensar o feminismo como um movimento que visa a 

construção de uma sociedade sem hierarquia de gênero, buscando, assim, a emancipação 

feminina. Contudo, até a atualidade, ainda há uma conceptualização equivocada do que seja o 

feminismo, já que há quem pense que o feminismo é um movimento cujo objetivo é a 

dominação das mulheres sobre os homens. Por isso, faz-se mais do que necessário, esclarecer 

o conceito. De acordo com Teles (2017), o feminismo é 

 

uma filosofia universal que considera a existência de uma opressão específica a todas 
as mulheres. Essa opressão se manifesta tanto a nível das estruturas como das 
superestruturas (ideologia, cultura e política). Assume formas diversas conforme as 
classes e camadas sociais, nos diferentes grupos étnicos e culturas. Em seu significado 
mais amplo, o feminismo é um movimento político. Questiona as relações de poder, 
a opressão e a exploração de grupos de pessoas sobre as outras. Contrapõe-se 
radicalmente ao poder patriarcal. Propõe uma transformação social, econômica, 
política e ideológica da sociedade. (p.22) 
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Logo, o feminismo não é o “outro lado” do machismo, mas um pensamento (filosofia) 

e ação (movimento político) que visa a combater a desigualdade de gênero, opondo-se 

radicalmente ao patriarcado. Tiburi (2018) denomina o feminismo como uma “potência 

transformadora”. Para a autora, o feminismo visa à transformação do mundo, questionando a 

ideologia patriarcal e lutando por direitos. “Para começarmos nosso processo de compreensão 

sobre o feminismo, podemos defini-lo como o desejo por democracia radical voltada à luta por 

direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo 

patriarcado” (p.12). 

Em virtude de se pensar a categoria mulher como múltipla em suas demandas, já que as 

experiências vividas são diversas e ocorrem de acordo com o locus social, o feminismo se 

amplificou, embora tenha bases comuns. Na contemporaneidade, o discurso feminista 

configura-se como múltiplo e de variadas tendências, sendo, então, a luta da mulher mãe, da 

mulher periférica, da mulher negra, da mulher lésbica, etc. Dessa forma, não é possível 

pensarmos o movimento feminista no singular, já que há uma multiplicidade de organizações e 

posicionamentos teóricos ao longo da história da organização de mulheres. De acordo com 

Tiburi (Op. cit.),  

 

a dialogicidade do feminismo refere-se a essa presença concreta das diferenças. O 
feminismo é um espaço-tempo, no qual habitam a multiplicidade dos corpos em 
relação não violenta. Nesse sentido, o dissenso é uma característica da dialogicidade, 
desse não discurso ou contradiscurso, quer dizer, desse desejo de diálogo ou dessa 
crítica consistente, dessa multiplicidade de vozes, dessa presença de dissonâncias em 
ação performativa sincronizada, a saber, aquela que nos define como seres expressivos 
e inventores de mundo ao mesmo tempo. (p.45) 
 

Há, portanto, diversas vertentes feministas, como o feminismo radical, o feminismo 

liberal, o feminismo negro, etc. O feminismo negro, por exemplo, ao realizar críticas ao 

movimento feminista branco, foi fundamental para a compreensão de que questões de gênero e 

raça são indissociáveis, pensando, então, alternativas para o enfrentamento dessas opressões. O 

feminismo, portanto, apresenta-se como um movimento teórico e de ação plural. 

Schimidt apud Ribeiro (2015), aponta que o feminismo deve ser entendido “como uma 

arena, depois, como um campo teórico, uma prática interpretativa e, por fim, como um lugar 

político” (p.9). Portanto, o próximo tópico abordará momentos de insurgência e momentos de 

construção teórica, a fim de evidenciarmos que a história de luta das mulheres é marcada por 

ações e reflexões.  
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5.2 Luta: substantivo feminino  

 

Neste tópico, optamos por pensar a mulher a partir de dois vieses: mulheres em 

momentos de insurgência e mulheres em momentos de produção de pensamento. Assim, 

trataremos de dois momentos históricos de ações de luta das mulheres: o movimento herege e 

o movimento sufragista. Abordaremos, em seguida, o pensamento de duas filósofas que 

preconizaram conceitos que foram marcos teóricos para o movimento feminista: Beauvoir 

(2016) e Butler (2017). Desse modo, traçaremos um pequeno panorama, a fim de mostrar que 

a luta das mulheres se dá no campo de ação e, também, no campo teórico. 

“A história das mulheres é a história das classes” (2017, p.31) afirma Federici, em sua 

obra Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Segundo a autora, a história 

de subjugação das mulheres apresenta uma ligação direta com o desenvolvimento do sistema 

capitalista. Portanto, “a discriminação contra as mulheres na sociedade capitalista não é o 

legado de um mundo pré-moderno, mas sim uma formação do capitalismo” (p.11).  

De acordo com a autora, o sistema de servidão desenvolvido na Europa na Idade Média 

não foi aceito com resignação, como, comumente, é apresentado nos livros escolares. A revolta 

do campesinato contra os senhores feudais era constante, havia uma incansável luta de classes. 

Tais conflitos transformaram as relações de gênero,  

 

é na luta antifeudal que encontramos o primeiro indício na história europeia da 
existência das raízes de um movimento de mulheres que se opunha à ordem 
estabelecida e contribuía para a construção de modelos alternativos de vida comunal. 
A luta contra o poder feudal produziu também as primeiras tentativas organizadas de 
desafiar as normas sexuais dominantes e de estabelecer relações mais igualitárias entre 
mulheres e homens. (FEDERICI, 2017, p.45) 
 

No sistema feudal, as mulheres possuíam um status de segunda classe. A terra, 

geralmente, era entregue aos homens e transmitida pela linhagem masculina. Elas também eram 

excluídas dos cargos para os quais se designavam camponeses mais abastados. Contudo, as 

servas eram menos dependentes de seus parentes do sexo masculino, já que no lugar da 

autoridade de seus pais e maridos prevalecia a autoridade do senhor feudal.  

 

Era o senhor que mandava no trabalho e nas relações sociais das mulheres, e decidia, 
por exemplo, se uma viúva deveria se casar novamente e quem deveria ser seu esposo. 
Em algumas regiões reivindicavam, inclusive, o ius primae noctis – o direito de deitar-
se com a esposa do servo na noite de núpcias. (Op. cit., p.52)  
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Além disso, a terra era entregue, geralmente, à unidade familiar. Desse modo, as 

mulheres trabalhavam nela e dispunham dos produtos de seu trabalho, assim, elas não 

dependiam de seus maridos para se manter.  

Federici (2017) assinala que, na sociedade medieval, as relações coletivas prevaleciam 

sobre as relações familiares. Portanto, as tarefas realizadas pelas servas (lavar, fiar, fazer a 

colheita e cuidar dos animais comunais) eram feitas por meio da cooperação entre elas. Isso 

garantia às mulheres servas poder e proteção, pois “era a base de uma intensa sociabilidade e 

solidariedade feminina que permitia às mulheres enfrentar os homens, embora a Igreja pregasse 

pela submissão e a Lei Canônica santificasse o direito do marido a bater em sua esposa” (Op. 

cit., p.53).  

A posição das mulheres nos feudos não era fixa, de modo que o poder dado a elas e as 

relações que mantinham com os homens estavam determinadas, a todo momento, pelas lutas de 

suas comunidades contra os senhores feudais e pelas mudanças que essas lutas causavam nas 

relações entre senhores e servos.  

As lutas antifeudais obtiveram, como resolução mais importante, a substituição dos 

serviços laborais por pagamento em dinheiro. Assim, a relação feudal passou a se constituir 

sobre uma base contratual. No entanto, a monetização da vida econômica não beneficiou a 

todos. As mulheres foram afetadas de forma negativa, já que “a crescente comercialização da 

vida reduziu ainda mais seu acesso à propriedade e à renda” (FEDERICI, 2017, p.63). Segundo 

Hilton apud Federici, como consequência, no final do século XIII, elas “encabeçaram o 

movimento de êxodo do campo, sendo as mais numerosas entre os imigrantes rurais nas 

cidades” (Op. cit., p.63).  

Essa vitória sem ganhos reais, para muitos, fez com que aumentasse o número de 

proletariados sem-terra. Assim, os movimentos heréticos surgiram como uma tentativa 

consciente de criar uma nova sociedade.  

 

As principais seitas hereges tinham um programa social que reinterpretava a tradição 
religiosa e, ao mesmo tempo, eram bem organizados do ponto de vista de sua 
disseminação, da difusão de suas ideias e até mesmo de sua autodefesa. Não foi por 
acaso que, apesar da perseguição extrema que sofreram, persistiram durante muito 
tempo e tiveram um papel fundamental na luta antifeudal. (Op. cit., p.68) 
 

A heresia foi responsável por denunciar as hierarquias sociais, a propriedade privada e 

a acumulação de riquezas, de modo que difundiu entre o povo uma nova concepção de 

sociedade, redefinindo todos os aspectos da vida cotidiana. Muitas mulheres participaram e 

encabeçaram os movimentos hereges.  
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O movimento herético conferiu às mulheres uma posição social elevada. Elas tinham os 

mesmos direitos que os homens, possuíam vida social e mobilidade. Em algumas seitas hereges, 

as mulheres podiam ministrar sacramentos, pregar, batizar e alcançar ordens sacerdotais. 

Ademais, os hereges permitiam que mulheres e homens compartilhassem a mesma moradia 

mesmo não estando casados.  

Federici destaca que nos movimentos hereges, “as mulheres tentavam controlar sua 

função reprodutiva, já que são numerosas as referências ao aborto e ao uso feminino de 

contraceptivos nos penitenciais” (2017, p.84). A Igreja, na Alta Idade Média, via essas práticas 

com certa indulgência. Contudo, de acordo com Ziegler apud Federici, 

 

as coisas, no entanto, mudaram drasticamente logo que o controle das mulheres sobre 
reprodução começou a ser percebido como uma ameaça à estabilidade econômica e 
social, tal como ocorreu no período subsequente à catástrofe demográfica produzida 
pela Peste Negra, a praga apocalíptica que, entre 1347 e 1352, destruiu mais de um 
terço da população europeia (2017, p.85) 

 

Em meados do século XIV, há um processo de transição da perseguição à heresia para 

a caça às bruxas, “a figura do herege se tornou, cada vez mais, a de uma mulher, de forma que, 

no início do século XV, a bruxa se transformou no principal alvo da perseguição aos hereges” 

(FEDERICI, 2017, p.86).  

De acordo com Federici, a caça às bruxas foi um evento histórico que demonizou 

qualquer forma de controle de natalidade e de sexualidade não procriativa, acusando mulheres 

de sacrificar crianças para o demônio. Estima-se que milhares de mulheres foram mortas nesse 

período, sendo um verdadeiro genocídio perpetrado contra o sexo feminino na Europa e nas 

Américas.  

 

A definição das mulheres como seres demoníacos e as práticas atrozes e humilhantes 
a que muitas delas foram submetidas deixaram marcas indeléveis em sua psique 
coletiva e em seu senso de possibilidades. De todos os pontos de vista -social, 
econômico, cultural, político-, a caça às bruxas foi um momento decisivo na vida das 
mulheres; foi o equivalente à derrota histórica a que alude Engels em A origem da 
família, da propriedade privada e do Estado (1884) como causa do desmoronamento 
do mundo matriarcal, visto que a caça às bruxas destruiu todo um universo de práticas 
femininas, de relações coletivas e de sistemas de conhecimento que haviam sido a 
base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista, assim como a condição 
necessária para a sua resistência na luta contra o feudalismo. (Op. cit., p.203) 
 

De acordo com Alves; Pitanguy (2003), para cada dez mulheres torturadas e 

assassinadas, contava-se um homem. No entanto, esse fenômeno não despertou a curiosidade 

de historiadores durante muito tempo. Assim, também nos fazemos a mesma pergunta realizada 

por Alves; Pitanguy, “se este genocídio tivesse sido perpetrado essencialmente sobre o sexo 
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masculino, não seria ele objeto de análises mais profundas?”, e nós acrescentamos ainda “não 

teria sido analisado há mais tempo?”.  

Contudo, vale salientarmos que, embora muitas mulheres tenham sido mortas, a 

resistência sempre ocorreu. Podemos, portanto, pensar que os movimentos hereges foram 

também movimentos de insurgências femininas, nos quais, consciente ou inconscientemente, 

mulheres lutaram por uma sociedade mais igualitária.  

O segundo movimento de ação de mulheres que procuramos pensar neste tópico, é o 

movimento pelo sufrágio universal. Escolhemos falar desse momento na história das mulheres, 

pois foi um movimento de ação de luta que “mobilizou, nos momentos de ápice da campanha, 

até 2 milhões de mulheres, o que torna esta luta um dos movimentos políticos de massa de 

maior significação no século XX” (ALVES; PITANGUY, 2003, p.44). 

O movimento sufragista pode ter seu início localizado em meados do século XIX. As 

reivindicações estavam ligadas diretamente aos direitos políticos femininos (direito ao sufrágio) 

e a direitos sociais e econômicos (direito ao trabalho, à propriedade e à herança). Contudo, vale 

destacarmos que, ao longo da história das mulheres, houve momentos em que elas eram 

detentoras de razoáveis direitos como o direito à propriedade e à sucessão, além de poderem 

exercer quase todas as profissões.  

No entanto, Alves; Pitanguy (2003) apontam que as mulheres sempre receberam 

remuneração inferior a dos homens e em determinados períodos surgiam restrições à 

participação delas no mercado de trabalho, como em Londres, em 1334, quando a corporação 

de alfaiates proibiu seus membros de contratar mulheres que não fossem suas filhas e esposas. 

Isso nos mostra o quanto pensamentos como “este trabalho não é para mulher” é algo construído 

e não natural, embora haja uma naturalização por trás dessa ideia.  

A luta pelo sufrágio ocorreu em diversos países, tendo como manifestações mais 

expressivas os sufragismos inglês e americano. Nos Estados Unidos, a luta iniciou-se em 1848. 

Podemos destacar a Convenção dos Direitos da Mulher realizada em Seneca Falls como um 

dos marcos do movimento sufragista americano. Salientamos também que, no século XIX, 

muitas mulheres já lutavam pela abolição da escravatura, e foi a partir da conscientização da 

submissão do negro que elas passaram a ter consciência de sua própria submissão.  

Assim, depois de muitos debates durante essa convenção, estabeleceu-se que seria dever 

de toda mulher americana lutar pelo sufrágio. Desde então, realizaram-se várias Convenções, 

abaixo-assinados, petições dirigidas ao Congresso Nacional e às Assembleias Estaduais, a fim 

de permitir o direito ao voto às mulheres. O movimento durou muitas décadas e nos últimos 

anos ganhou um caráter violento, tendo as sufragistas sofrido inúmeras prisões. Em setembro 
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de 1920, as mulheres obtiveram o direito ao voto, dando fim a uma luta iniciada há setenta e 

dois anos.  

Na Inglaterra, a luta pelo direito ao voto ocorreu de forma semelhante à americana, no 

entanto, a sua etapa final foi mais violenta. As mulheres organizaram-se, realizando campanhas 

para a mobilização da opinião pública, buscando apoio de parlamentares e partidos, fazendo 

passeatas, atos públicos e abaixo-assinados. Essas ações eram vistas com indiferença pela 

maioria dos parlamentares.  

Em 1903, fundou-se, em Machester, a Women’s Social and Political Union que, 

“abandonando gradativamente estes métodos tradicionais de atuação, passa a adotar, 

pressionadas pela própria violência do governo, uma prática mais agressiva” (ALVES; 

PITANGUY, 2003, p.46). Muitas sufragistas foram presas por “desordem pública”, sendo 

encarceradas na qualidade de presas comuns e não políticas. Desse modo, iniciaram-se muitas 

prisões e protestos. Um tipo de protesto, marca dessa época, foi a greve de fome. Muitas 

manifestantes, ao serem presas, recusavam-se a comer. 

Por volta de 1913, o movimento sufragista inglês dividiu-se em suas táticas de luta, 

havia as “pacifistas” e as “suffragettes” que, radicalizaram as suas ações, passando a efetuar 

danos à propriedade e aos bens materiais. Elas optaram por essa estratégia com o intuito de 

chamar atenção para a causa. Alves; Pitanguy apontam que “o que as mulheres reivindicavam 

era tão-somente um direito defendido, em tese, pelas ideias liberais, e recusado, na prática, por 

um governo composto pelo próprio partido liberal” (2003, p.47). Em 1928, as mulheres 

obtiveram o direito ao voto.  

Vale destacarmos que, diferentemente do movimento herege, que foi um movimento 

realizado sobretudo pelas classes baixas, o movimento sufragista foi um movimento de 

mulheres brancas e, majoritariamente, de classe média. As mulheres negras contestavam o lugar 

em que se encontrava a luta pelo voto feminino, pois as pautas defendidas consideravam o 

modelo de vida e as necessidades da mulher branca de classe média. Desse modo, não se 

pensava a pluralidade da categoria mulher. Ademais, a luta objetivava uma causa específica, 

uma vez alcançado o direito ao voto, esta prática estava fadada a desaparecer.  

Portanto, tanto a heresia quanto o sufrágio foram ações de luta que estão marcadas na 

história das mulheres. Esses dois momentos servem para confirmar que a naturalização da 

passividade feminina é algo construído. Até a atualidade, ainda há veículos de comunicação, 

midiáticos, etc. que propagam o estereótipo da mulher dócil, frágil e sem personalidade. A cena 

do filme “A pequena sereia” em que a actante Úrsula afirma que os homens abominam mulheres 

tagarelas, preferindo as caladinhas, carrega, implicitamente, a ideia de que para uma mulher ser 
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amada, cabe a ela anular-se, ser, em termos beauvoirianos, o segundo sexo, ocupando, desse 

modo, uma posição de inferioridade e dependência.  

Além de ações de luta, houve também ações de pensamento por meio de construções de 

conceitos teóricos que servem de alicerce para fundamentar a luta das mulheres. Dessa forma, 

abordaremos, a partir deste momento, as importantes contribuições dadas ao movimento 

feminista pelas filósofas Simone de Beauvoir (2016) e Judith Butler (2017).  

Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, que foi publicada originalmente em 

1949, reflete sobre a situação da mulher e quais as implicações e consequências de se estar 

nessa condição. A partir de uma perspectiva existencialista, na qual pensa-se que primeiro nasce 

o corpo no mundo, depois torna-se sujeito, ou seja, o homem se constrói à medida que existe, a 

autora constrói o que podemos chamar de um feminismo existencialista, no qual há “a tomada 

de consciência da situação da mulher e suas possibilidades para a realização de um projeto de 

autoafirmação para além do gênero que a define” (RIBEIRO, 2015, p.14). 

A filósofa inicia a sua obra tecendo uma crítica à teoria do eterno feminino, visto que 

há uma concepção de que a feminilidade faz parte da essência feminina. Além de ser carregada 

de mitos, que limitam o ser mulher, sustentando opressões. Simone, ironicamente, questiona, 

 

todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher; cumpre-
lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Será esta 
secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um céu platônico? E bastará 
uma saia fru-fru para fazê-la descer à Terra? (BEAUVOIR, 2016a, p.9) 
 

A partir disso, a autora aponta que nem as ciências biológicas, nem as sociais acreditam 

mais na existência de entidades imutavelmente fixas, que determinam características como a 

das mulheres, já que o comportamento é visto como uma reação secundária a uma situação. 

Assim, não basta definir a mulher a partir da teoria do eterno feminino. Beauvoir apresenta, 

então, a questão que é o eixo central de sua reflexão: O que é uma mulher? Fundamentada na 

perspectiva existencialista, a autora diz que “ninguém nasce mulher; torna-se” (2016b, p.11). 

Desse modo, ela pensa a categoria mulher como uma construção social e não como algo natural, 

biológico. “Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho, o castrado e o que qualificam de feminino” (Op.cit., p.11). 

Tomando como ponto de partida a dialética do senhor e do escravo de Hegel, Beauvoir 

cunha o conceito de Outro. De acordo com a autora, a mulher não é definida em si mesma, mas 

em relação ao homem e a partir do olhar deste, de modo que ela não é considerada um ser 
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autônomo. Assim, ela pontua que o homem é pensável sem a mulher, contudo a mulher não é 

pensável sem o homem.  

 

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos “os 
homens” para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do 
vocábulo latino vir o sentido geral do vocábulo homo. A mulher aparece como o 
negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem 
reciprocidade. (Op. cit., p.11) 
 

Dessa forma, a mulher é o inessencial que se encontra diante do essencial. “O homem 

é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” (Op. cit.,p.13). Beauvoir explica que a categoria do 

Outro é antiga e comum, sendo encontrada nas mais primitivas sociedades e nas mais antigas 

mitologias, já que sempre houve uma dualidade: a do Mesmo e do Outro. Essa segmentação 

não foi estabelecida por meio da divisão dos sexos, uma vez que a alteridade é uma categoria 

fundamental do pensamento humano. Assim, nenhuma coletividade pode se definir como Uma 

sem colocar imediatamente a Outra diante de si. Para os habitantes de uma aldeia, por exemplo, 

todas as pessoas que não pertencem ao mesmo local são “outros”. Contudo, quando o habitante 

da aldeia viaja, ele torna-se o Outro ao olhar dos habitantes locais. Desse modo, o sentido 

absoluto da ideia do Outro é retirado, descobrindo-se, então, a relatividade; “por bem ou por 

mal os indivíduos e os grupos são obrigados a reconhecer a reciprocidade de suas relações” 

(BEAUVOIR, 2016a, p.14).  

A reciprocidade, contudo, entre os sexos, não foi colocada. Como se explica que o sexo 

masculino tenha se imposto como o único essencial, negando a relatividade em relação ao sexo 

feminino, definindo este (masculino) como alteridade pura? Por que as mulheres não 

contestaram a soberania masculina? Segundo Beauvoir, 

 

nenhum sujeito se define imediata e espontaneamente como o inessencial; não é o 
Outro que se definindo como Outro define o Um; ele é posto como Outro pelo Um 
definindo-se como Um. Mas para que o Outro não se transforme no Um é preciso que 
se sujeite a esse ponto de vista alheio. De onde vem essa submissão na mulher? 
(2016a, p.14) 

  

Na tentativa de responder tal questão, a filósofa vai pontuar que muitas vezes a 

desigualdade numérica confere poder a um grupo sobre o outro, contudo não é o caso das 

mulheres, já que há tantos homens quanto mulheres na Terra. Acontecimentos históricos 

também são fatores que fazem com que haja um grupo dominador e outro dominado, no entanto, 

para Beauvoir, isso não ocorreu com as mulheres. Nesse ponto, discordamos de sua visão, uma 

vez que a caça às bruxas foi um evento histórico que, como mencionamos anteriormente, 
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dizimou milhares de mulheres na Europa e nas Américas, constituindo-se, portanto, como um 

acontecimento no qual houve a dominação de um grupo sobre outro.  

Ribeiro (2015) aponta que 

 

para responder a questão da submissão da mulher, Beauvoir invocará o conceito 
sartreano de situação. A situação, para funcionar como tal, se põe diante do homem 
porque exige do homem sua ultrapassagem que se dá por meio da liberdade. No caso 
da mulher, se impõe a ela; o gênero, a mulher como situação, constitui–se como 
situação sui generis, mitigando sua liberdade e pondo-se, do ponto de vista da 
aparência, como ontologicamente anterior ao para si, determinando-a. (p.22) 

  

Ou seja, o gênero é algo que se impõe à mulher, sendo sempre anterior a ela, de modo 

que as dessemelhanças entre homens e mulheres não são de ordem natural, mas cultural, por 

isso não se nasce mulher, mas torna-se. Vale destacarmos que Beauvoir não nomeia o conceito 

gênero, no entanto podemos dizer que a ideia central desse conceito nasce com a escritora 

francesa.  

A opressão vivida pelas mulheres produz alguns questionamentos no que tange à sua 

emancipação. Beauvoir questiona-se, “Como pode realizar-se um ser humano dentro da 

condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída?” 

(2016a, p.26). De acordo com a autora,  

 

quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é mantido numa situação de 
inferioridade, ele é de fato inferior; mas é sobre o alcance da palavra ser que 
precisamos entender-nos. A má-fé consiste em dar-lhe um valor substancial quando 
tem o sentido dinâmico hegeliano: ser é ter-se tornado, é ter sido feito tal qual se 
manifesta. Sim, as mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, isto é, 
sua situação oferece-lhes possibilidades menores: o problema consiste em saber se 
esse estado de coisas deve se perpetuar. (p.21) 
 

Em seu feminismo existencialista, portanto, Beauvoir aponta as barreiras que impedem 

a emancipação feminina, além de elencar alternativas que levem à libertação das mulheres. 

Embora, atualmente, a autora seja criticada por algumas vertentes feministas no que tange à 

universalização da categoria mulher, é inegável a sua valorosa contribuição para o feminismo.   

Por fim, trataremos das contribuições teóricas de Judith Butler. A filósofa norte-

americana publicou, em 1990, o livro Problemas de gênero. Essa obra provocou uma revolução 

no movimento feminista, já que contrariou alguns dogmas que embasavam a teoria feminista. 

Butler questionou a dicotomia sexo/gênero, problematizou a razão de o sujeito do feminismo 

ser as “mulheres” e apontou para a chamada “heterossexualidade compulsória” imposta pelo 

discurso hegemônico. Assim, ela teceu críticas à ideia de fixidez das identidades.  
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As teorias feministas, até aquele momento, concebiam, como um de seus pilares, a 

distinção entre sexo e gênero, na qual o sexo corresponderia ao domínio biológico e o gênero 

ao domínio sociocultural. No entanto, de acordo com Butler, tanto o sexo quanto o gênero são 

discursivamente produzidos e inscritos em um conjunto de práticas, moralidades e significados. 

Assim, a teórica foge do binarismo sexo/gênero, considerando ambos como construções sociais.  

 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado 
“sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo 
sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-
se absolutamente nula. (BUTLER, 2017, p.27) 
 

Ademais, a filósofa questionou a noção de mulher/mulheres como sujeito do feminismo. 

O movimento feminista buscava a emancipação e a visibilidade política da categoria 

mulher/mulheres, contudo, para a autora, não se poderia conceber essa categoria em termos 

“estáveis e permanentes” (2017, p.18).  

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo 
não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 
transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre 
se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e 
porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 
sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. (BUTLER, 2017, 
p.21) 
 

Dessa forma, Butler refutou Beauvoir ao questionar o modo como a categoria 

mulher/mulheres era concebida e, consequentemente, representada em termos políticos. Butler 

apontou que a universalização é excludente, pois não considera as diversas situações 

econômicas, sociais e políticas vivenciadas pelas mulheres nas mais diversas sociedades. Dessa 

forma, quando o feminismo universaliza a categoria, ele torna invisível certos grupos de 

mulheres. 

Para a filosofia butleriana, a identidade é fluida e pode ser ressignificada ao longo da 

vida. Nesse sentido, a autora traz uma reflexão para o movimento feminista: ao universalizar a 

categoria mulher e transformar essa identidade em algo fixo e universal, quais mulheres 

estariam sendo representadas pelo feminismo? De acordo com seus pressupostos, a 

representação funciona como um termo operacional no seio de um processo político, que busca 

dar visibilidade e legitimidade às mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a 

representação é a função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido 

como verdadeiro acerca da categoria mulheres. Assim, ao fixar a identidade das mulheres, o 
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feminismo sofre um problema de representação, já que somente os sujeitos construídos e 

compatíveis segundo o binarismo de gênero seriam representados politicamente.  

A autora aponta também que as categorias binárias de gênero sustentam a hierarquia 

entre os gêneros e a heterossexualidade compulsória. A dicotomia dos gêneros 

(masculino/feminino) só faz sentido porque vivemos em uma sociedade heteronormativa e 

falocêntrica, ou seja, há uma “obrigação” de que se deseje o sexo oposto; Butler denomina esse 

processo de heterossexualidade compulsória. Há, portanto, uma exigência de coerência total 

entre um sexo, um gênero e um desejo. Se nascemos com uma vagina, somos classificadas 

como mulheres, pertencentes ao gênero feminino e “devemos” desejar o sexo oposto. Contudo, 

para ela, essa ordem compulsória deve ser subvertida, desmontado, assim, a obrigatoriedade 

entre sexo, gênero e desejo.  

 

Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente 
do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que 
homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino 
como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um 
feminino. (BUTLER, 2017, p.26) 
 

A filósofa, então, demonstra que o gênero é performativamente produzido e imposto por 

práticas reguladoras da coerência de gêneros, ou seja, a identidade de gênero é 

performativamente estabelecida. A autora lança mão do conceito de performativo de Austin, 

para pensar o gênero. Segundo Austin, haveria enunciados constativos, os atos perlocutórios, e 

os enunciados performativos, os atos ilocutórios. Os perlocutórios servem para descrever ou 

relatar algo, enquanto os performativos realizam aquilo que é dito, como em “Eu os declaro 

marido e mulher” dito por um juiz, a frase efetiva aquilo que é dito. As ações, portanto, que 

regem a formação da identidade do gênero são performativamente construídas, sendo 

fabricadas por sinais corporais e por meios discursivos. O gênero, portanto, não pode ter um 

caráter ontológico.  

 

Se o sexo não limita o gênero, então talvez haja gêneros, maneiras de interpretar 
culturalmente o corpo sexuado, que não são de forma alguma limitados pela aparente 
dualidade do sexo. Consideramos ainda a consequência de que, se o gênero é algo que 
a pessoa se torna – mas nunca pode ser -, então o próprio gênero é uma espécie de 
devir ou atividade, e não deve ser concebido como substantivo, como coisa 
substantiva ou marcador cultural estático, mas antes como uma ação incessante e 
repetida de algum tipo. Se o gênero não está amarrado ao sexo, casual ou 
expressivamente, então ele é um tipo de ação que pode potencialmente se proliferar 
além dos limites binários impostos pelo aspecto binário aparente do sexo. Na verdade, 
o gênero seria uma espécie de ação cultural/corporal que exige um novo vocabulário, 
o qual institui e faz com que proliferem particípios de vários tipos, categorias 
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ressignificáveis e expansíveis que resistem tanto ao binário como às restrições 
gramaticais substantivadoras que pesam sobre o gênero. (BUTLER, 2017, p. 195) 
 

Ao problematizar, portanto, o binarismo sexo/gênero, Butler descontrói a fixidez e 

imutabilidade do gênero. Assim, a autora traz reflexões para o movimento feminista, mostrando 

que há minorias que precisam ser pensadas e incluídas na agenda feminista.  

As actantes Ariel e Moana representam sistemas de valores que servem para manter o 

status quo no que concerne às relações e aos papéis de gênero. Ariel e Moana apresentam 

performances condizentes com o modelo de conduta estabelecido para o gênero feminino. 

Ariel representa a mulher do fim da década de 80. Nesse momento, as mulheres já 

possuíam direitos políticos e ingressavam, de forma massiva, no mercado de trabalho. Portanto, 

Ariel não poderia ser uma princesa que ficava em casa dormindo ou faxinando à espera de seu 

príncipe. Ariel é curiosa, rebelde, aventureira, ou seja, é uma personagem ativa, sendo a 

primeira princesa da Disney a salvar o príncipe. Contudo, ainda há algumas características que 

propagam uma ordem de conduta conservadora no que se refere ao gênero feminino, ou seja, a 

pequena sereia é meiga, suave, delicada, segue o padrão de beleza imposto ao gênero feminino: 

cabelos longos, traços finos, seios fartos, cintura fina, pele clara e corpo magro. Tais 

características, implicitamente, denotam uma “fragilidade” feminina que conduz, diretamente, 

à submissão a um masculino mais forte, que é capaz de proporcionar a proteção necessária.  

Moana representa a mulher do século XXI. Uma mulher que protagoniza as suas ações, 

luta pelos seus desejos, preocupa-se com o meio ambiente, com o bem-estar coletivo e não se 

realiza, exclusivamente, por meio de uma união matrimonial. Aparentemente, poderíamos 

pensar que essa actante rompeu com a “teoria do eterno feminino”, criticada por Beauvoir. No 

entanto, a figura de Maui, o actante que representa o gênero masculino, está sempre presente 

para ajudá-la e, até mesmo, salvá-la nos momentos de maior dificuldade da trama. Assim, os 

gêneros masculino e feminino, representados nos filmes por esses actantes, propagam e 

reforçam os papéis de gênero vigentes em uma sociedade ideologicamente patriarcal.  

O corpus deste trabalho, como já foi mencionado, é constituído por textos verbais e 

textos não-verbais. Logo, o próximo capítulo abordará a construção imagética de Ariel e 

Moana, a fim de pensarmos o quanto os signos visuais também corroboram para a manutenção 

da hierarquia de gêneros.  
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6. “TERÁ A SUA APARÊNCIA, O SEU BELO ROSTO.” 

 

Pela janela do quarto/ pela janela do carro / Pela tela, pela janela/Quem é ela? 

Quem é ela? / Eu vejo tudo enquadrado. (CALCANHOTO, 1992) 

  

Vivemos cercados por imagens. Elas integram a nossa vida, seja por meio das imagens 

mentais que corporificam os nossos pensamentos, seja por meio das imagens visuais que fazem 

parte do nosso cotidiano, quando ligamos a tv, o computador, o celular, contemplamos uma 

pintura ou vamos ao cinema assistir a um filme, por exemplo.  

De acordo com Joly (2012), quando consideramos a imagem como uma mensagem 

visual composta por diferentes tipos de signos, estamos concebendo-a como um instrumento de 

expressão e de comunicação. Desse modo, ao pensarmos nas cenas fílmicas, vemos que se 

tratam de uma sintaxe de imagens que transmitem uma mensagem. Tais mensagens nos dizem, 

muitas vezes, como devemos nos vestir, qual é o padrão ideal de beleza vigente, além de nos 

fazer refletir acerca de nossas ações e comportamentos.  

Portanto, este capítulo busca definir o que é uma imagem. Para isso, utilizaremos os 

pressupostos teóricos postulados por Santaella (2012). Posteriormente, pensaremos como uma 

imagem é construída. Para esse fim, faremos uso do arcabouço teórico postulado por 

Charaudeau (2013) e Barthes (1990). Por fim, discutiremos a teoria dos signos à luz do 

pensamento de Peirce (2010).  

 

6.1 “Uma imagem vale mais que mil palavras”, mas, afinal, o que é uma imagem? 

 

Platão, no livro VI, de sua obra A República, definiu, a princípio, imagem como 

sombras. Posteriormente, como os reflexos que vemos na água ou na superfície de corpos 

opacos, polidos, brilhantes, e todas as representações desse gênero. O conceito platônico nos 

leva a duas inferências: 1) o filósofo refere-se somente às imagens naturais e não às produzidas 

pelo homem. 2) embora ele se refira apenas às imagens naturais, o caráter duplo da imagem 

está presente em seu pensamento, já que a imagem reproduz características reconhecíveis de 

algo visível.  

A definição dada por Platão não contemplou as imagens artificiais, aquelas que são 

produzidas pelo homem. De acordo com Santaella (2012), as imagens artificiais são  
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definidas como um artefato, bidimensional (como em um desenho, pintura, gravura, 
fotografia) ou tridimensional (como em uma escultura), que tem uma aparência 
similar a algo que está fora delas – usualmente objetos, pessoas ou situações – e que, 
de algum modo, elas, as imagens, tornam reconhecível, graças às relações de 
semelhança que mantêm com o que representa. (p.15) 
 

As imagens são, portanto, um meio de representação do mundo. Contudo, essa 

representação é restrita a um território, ou seja, inscreve-se em um determinado campo cujo 

limite é a moldura, que em seu sentido abstrato, é entendida como enquadramento. O termo 

“imagem” é ambíguo e polissêmico, já que podemos aplicá-lo a domínios que não sejam 

necessariamente visuais, como o musical, quando falamos em imagem acústica. Contudo, ao 

nos limitarmos ao território da visualidade, há três domínios principais:  

 

 o domínio das imagens mentais, imaginadas e oníricas. Essas são geradas na mente, 

portanto, não precisam ter vínculos com imagens já percebidas, já que a mente é livre 

para projetar qualquer forma.  

 o domínio das imagens diretamente perceptíveis. Essas são apreendidas no mundo 

visível, ou seja, são aquelas que captamos diretamente da realidade que nos cerca.  

 o domínio das imagens como representações visuais. Essas correspondem a desenhos, 

pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, televisivas, holográficas e 

infográficas.  

 

Alguns autores acrescentam mais dois domínios:  

 

 o domínio das imagens verbais. Essas são construídas por meio de metáforas e 

descrições.  

 o domínio das imagens ópticas. Essas correspondem aos espelhos e projeções.  

 

A polissemia do vocábulo imagem tem sua gênese no termo grego eikon, que abarcava 

todos os tipos de imagem. Vale destacarmos que, para este trabalho, enfocaremos as imagens 

como representações visuais.  

As imagens denominadas de “representações” são aquelas cuja produção e criação são 

feitas pelos seres humanos nas sociedades em que vivem. Dessa forma, elas podem refletir 

elementos culturais advindos de determinados contextos, sendo, então, universais, mas também 

particulares.  
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Ademais, elas são artificialmente criadas, podem ser fixas, em movimento e animadas, 

além de necessitarem da mediação de habilidades, instrumentos, suportes, técnicas e 

tecnologias. Para Santaella (2012), há uma diferença entre imagens técnicas e tecnológicas. As 

imagens técnicas são aquelas cuja produção é realizada pelo homem, a partir de um fazer 

manual, já as imagens tecnológicas são aquelas cuja criação se dá a partir da integração de uma 

máquina e uma técnica. O cinema, por exemplo, produz imagens tecnológicas.   

Santaella (2012) aponta que as imagens apresentam um caráter duplo, uma vez que 

representam aspectos do mundo visível, por meio da relação de semelhança. Contudo, nem 

sempre a imagem reproduz algo que é naturalmente visível. Em vista disso, a autora apresenta 

três modalidades de imagem no domínio das representações visuais: 

 

 as imagens em si mesmas, que se apresentam como formas puras, abstratas e coloridas. 

 as imagens figurativas, que se assemelham a algo existente ou supostamente existente 

no mundo, como as figuras mitológicas. 

 as imagens simbólicas, que representam significados além daquilo que podemos ver. 

 

As imagens como representações visuais diferem de acordo com a sua finalidade. 

Assim, a finalidade de uma imagem pode ser, por exemplo, a de ampliar nossa capacidade 

perceptiva, a de afetar a nossa sensibilidade, a de capturar o nosso desejo pela aquisição de 

produtos, etc. Ao pensarmos, especificamente, na imagem que compõe uma cena de um filme, 

percebemos que a sua finalidade é a de compor uma sequência de ações que servem para contar 

uma história de forma coerente.  

 

Muito cedo, o cinema descobriu sua vocação para contar histórias. Como não há 
histórias sem sequências de ação, o primeiro princípio da linguagem fílmica está na 
sequência, isto é, na construção de uma sintaxe de imagens que consiga transmitir um 
sentido coerente. Para isso, entretanto, a sucessão cronológica dos fatos e nossa 
concepção normal de tempo são quebradas. Por exemplo, em um filme, a personagem 
aparece andando na rua e, na cena imediatamente seguinte, ela está abrindo a geladeira 
de casa. Isso acontece porque não interessa ao filme trabalhar com os tempos mortos, 
sem ação. A nossa mente, quando habituada com esse tipo de linguagem, preenche os 
vazios que levam de uma cena a outra. (SANTAELLA, 2012, p.96) 
 

Desse modo, as imagens, por meio da justaposição, constroem a narrativa. Além da 

imagem, a música, os ruídos e o texto também são elementos utilizados a fim de criar a realidade 

fílmica.  Vejamos a seguir as imagens que constroem a primeira cena do filme “A pequena 

sereia”:  
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Figura 2: Imagens figurativas e simbólicas de A pequena sereia. 

Fonte: Filme A pequena Sereia, 1989.  

 

Ao observarmos as imagens, constatamos que se tratam de imagens figurativas e 

simbólicas. Elas são figurativas, pois remetem a algo que existe no mundo: nuvens escuras e 

pássaros. Ao mesmo tempo são simbólicas, pois representam algo para além daquilo que o 

espectador pode ver. A nuvem escura, por exemplo, leva o espectador, a partir de seu 

conhecimento de mundo, a inferir que vai chover.  

No cinema, portanto, a imagem é utilizada em conjunto com outros elementos, a fim de 

dar forma à narrativa contada. Contudo, é imprescindível pensarmos em uma outra questão: 

como uma imagem é construída? Esse será o tema do próximo tópico.  

 

6.2 A construção da imagem 

 

De acordo com Charaudeau (2013), a imagem material é construída a partir de uma 

relação triádica: um mundo, um olhar e uma aparelhagem. Sendo assim, no processo de 

produção da imagem, há um sujeito que se encontra diante de um mundo em estado bruto. Para 

captá-lo, o sujeito utiliza-se de artefatos, construindo, assim, um mundo representado a partir 

de um enquadramento. 
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Esquema 9: Semiotização de imagens 

Fonte: Criação nossa, a partir de Chauradeau (2013, p. 384). 

 

Já no processo de recepção da imagem, há um sujeito que observa a imagem como um 

mundo representado a partir de um duplo papel: substituição (a imagem substitui o objeto físico) 

e apresentação (a imagem exibe o objeto). Dessa forma, o sujeito receptor da imagem é 

convocado a desenvolver uma dupla atividade: a de sentir e a de interpretar a imagem.  

Chauradeau (2013) aponta que a relação estabelecida entre a imagem e o mundo pode 

ser uma relação de semelhança ou de dessemelhança. A semelhança nos dá a falsa ideia de que 

há uma transparência entre imagem e mundo, ou seja, a imagem seria “uma passagem que daria 

acesso direto ao mundo e ofereceria a ilusão de poder tocá-lo” (CHARAUDEAU, 2013, p. 385). 

Já a dessemelhança nos lembra que o que vemos não é o mundo físico, mas um mundo 

representado, enquadrado, ou seja, uma parte da realidade.  

Assim, a relação de semelhança aponta para o visível, enquanto a dessemelhança para 

o não visível. Segundo Charaudeau (2013), “o visível nunca é a totalidade do que o olho vê. 

Ele é o dado a ver em um quadro” (p. 386), ou seja, o visível é aquilo que nos é mostrado por 

meio de um enquadramento que, por sua vez, é realizado a partir de um ponto de vista. Já o 

não-visível é tudo aquilo que se encontra fora desse enquadramento. De acordo com o teórico, 

“o que está fora do quadro resulta de uma operação de truncamento do visível, fazendo pensar 

que alguma coisa se encontra no prolongamento do visível, como um visível não presente” (p. 

388). 

Há de se destacar que o visível é, frequentemente, manipulado, já que aquilo que os 

nossos olhos veem é apenas uma parte da realidade, e não a sua totalidade. A mídia recorre com 

certa frequência a essa prática, a fim de provocar determinados efeitos em seu destinatário. A 

partir da perspectiva semiodiscursiva, são três os efeitos produzidos:  
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 os efeitos visados, que correspondem à intencionalidade do sujeito falante ao produzir 

o ato comunicativo, seja ele icônico ou verbal. 

 os efeitos produzidos, que correspondem à compreensão do ato comunicativo alcançada 

pelo sujeito interpretante. 

 os efeitos possíveis, que são o resultado da interseção entre os efeitos visados e os efeitos 

produzidos.  

 

Essa distinção baseia-se na hipótese de que as intenções do sujeito falante não são 

totalmente percebidas pelo sujeito receptor. Este, por sua vez, construiria sua própria 

interpretação, de forma que acrescentaria sentidos àqueles do sujeito falante. Assim, basta 

modificar o receptor para que novos efeitos sejam acrescentados. 

Para Charaudeau, essa hipótese pode ser estendida ao texto visual, já que as cores, as 

linhas, as texturas, os ângulos, etc. são portadores de significados, sendo assim, a imagem 

também está sujeita a diversas interpretações.  

Barthes (1990) afirma que “toda imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus 

significantes, uma “cadeia flutuante” de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar 

outros” (p.32). No entanto, em todas as sociedades, a fim de tornar fixas essas cadeias 

flutuantes, desenvolvem-se técnicas para combater os múltiplos sentidos que uma imagem é 

capaz de produzir. O texto linguístico, por exemplo, é uma das estratégias utilizadas.  

Para Santaella (2012)11, o texto verbal e o texto não-verbal12 combinam-se, a fim de 

produzirem uma mensagem complexa. A autora denomina esse processo de relações 

semânticas. Desse modo, a combinação entre texto verbal e texto não-verbal ocorre por meio 

da: 

a) dominância: quando o texto não-verbal é superior ao texto verbal; 

b) redundância: quando a mensagem verbal repete o que se vê no texto não-verbal; 

c) complementariedade: quando o texto não-verbal e o texto verbal possuem a mesma 

importância; 

                                                           
11 Santaella formulou e aplicou tal classificação nos livros ilustrados. O cinema, por possuir um caráter dinâmico, 
o texto não verbal apresenta, na maioria das vezes, uma certa dominância em relação ao texto verbal. Contudo, em 
alguns momentos, identificamos uma relação de complementaridade, por isso achamos pertinente aplicar a 
classificação de Santaella no nosso corpus.  
12 Santaella utiliza a nomenclatura texto – ao referir-se ao texto verbal – e imagem – ao referir-se ao texto não-
verbal, contudo como consideramos a imagem um texto, optamos por utilizar a nomenclatura texto verbal, para o 
que a autora chama de texto, e texto não-verbal, para o que a autora chama de imagem.  
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d) discrepância ou contradição: quando o texto verbal e o texto não-verbal apresentam 

formas de combinação equivocadas. 

 

A autora afirma também que  

 
o cinema e o vídeo significaram um grande salto nas relações espaço-temporais da 
palavra e da imagem. Com eles, tornou-se possível a simultaneidade na sucessão da 
fala e da imagem. A imagem passa ao mesmo tempo em que a fala transcorre. (...) A 
imagem põe diante dos olhos, enquanto a fala apresenta dados e complementa com 
informações aquilo que a imagem só pode mostrar. (SANTAELLA, 2004, p.126) 
 

Como já mencionamos no tópico anterior, o signo cinematográfico é, normalmente, 

híbrido, uma vez que é por meio da junção dos elementos visuais, verbais e sonoros que a 

narrativa ganha forma. Portanto, nos dois filmes em análise neste trabalho, o texto não-verbal 

junta-se ao texto verbal para fixar os sentidos, fazendo com que a mensagem seja compreendida 

de forma eficaz pelo sujeito receptor.  

É importante salientarmos que tanto o signo linguístico quanto o signo imagético 

guardam um sentido literal e outro simbólico. Assim, para Barthes (1990), a imagem pode ser 

denotada (a pura representação dos objetos) ou conotada (simbólica). A título de ilustração, 

vejamos a seguinte imagem:  

 

 
Figura 3: Imagem do filme Moana para exemplificar plano denotado e conotado. 

Fonte: Filme Moana – um mar de aventuras, 2016. 

 

Na imagem acima, no plano denotado, observa-se um homem sentado portando um 

instrumento, outro homem deitado com a cabeça abaixada e com uma das mãos fechadas e a 

outra erguida. A mão que se encontra levantada segura a de Moana, que está sentada de joelhos 

ao seu lado. Um mini porco, que está sentado em frente ao homem deitado, observa o que está 

acontecendo. Eles estão em um local coberto por um telhado de sapê, em meio a natureza. Essas 

informações são inferidas a partir da codificação dos elementos representados na figura.  



139 
 

Já no plano conotado, podemos inferir que o homem que se encontra com a cabeça 

abaixada sente dor. Dessa forma, Moana está ali para apoiá-lo, isso é corroborado pela 

mensagem verbal: “Você está indo bem”. O texto verbal e o texto não-verbal relacionam-se por 

complementariedade. Ao acionarmos os nossos imaginários, a partir da relação texto não-verbal 

e texto verbal, podemos inferir que Moana é amiga, solidária, companheira. Tais características 

constroem o ethos de Moana. Portanto, observamos que tanto os signos linguísticos quanto os 

imagéticos auxiliam o espectador a compreender a história narrada e identificar as 

características físicas e psicológicas dos actantes.  

O próximo tópico abordará a teoria dos signos, formulada por Charles Sanders Peirce. 

Consideramos imprescindível abordar os conceitos desenvolvidos por Peirce, já que a sua teoria 

nos permite analisar as diferentes linguagens.  

 

6.3 A semiótica peirciana 

 

A palavra Semiótica vem da raiz grega Semeion, que significa Signo. Assim, a 

Semiótica é conhecida também como a Teoria dos Signos. Os estudos semióticos buscam 

realizar uma análise da constituição de todos os fenômenos que produzem significação e 

sentido.  

O surgimento dessa ciência se deu em três lugares distintos: nos Estados Unidos, na 

União Soviética e na Europa Ocidental. Embora os lugares tenham sido diversos, o nascimento 

dessa teoria ocorreu temporalmente sincronizado. Acredita-se que a Revolução Industrial seja 

a responsável por isso, já que a partir desse fato histórico houve uma crescente proliferação das 

linguagens e códigos, dos meios de reprodução e difusão de informações e mensagens.  

Este trabalho adotará a fonte norte-americana postulada por Charles Sanders Peirce 

(1839 – 1914). Peirce foi um matemático, cientista, lógico e filósofo, que investigou a relação 

entre os objetos e o pensamento, a partir de uma perspectiva fenomenológica. A fenomenologia 

“investiga os modos como apreendemos qualquer coisa que aparece à nossa mente” 

(SANTAELLA, 2004, p.2). Peirce (2010) compreende que 

 
um signo, ou  representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 
algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo 
equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino 
interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. (p.46) 
 

Assim, para o semioticista, um signo é qualquer coisa de qualquer espécie que 

representa uma outra coisa, produzindo um efeito interpretativo em uma mente real ou 
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potencial. Desse modo, Peirce estabelece uma relação solidária entre o representâmen (a face 

material do signo), o objeto (aquilo que é representado) e o interpretante (significado). A título 

de ilustração, vejamos o quadro abaixo:  

 
Esquema 10: A relação triádica do signo. 

Fonte: Adaptação nossa, baseada em Joly (2012, p.36) 

 

A relação triádica estabelecida por Peirce é divisível em três tricotomias: a primeira 

pensa a relação do signo consigo mesmo, ou seja, nas propriedades internas do signo, no seu 

poder para significar; a segunda pensa a relação do signo com seu objeto, ou seja, na referência 

àquilo que ele indica, refere-se ou representa; já a terceira pensa a relação do signo com seu 

interpretante, ou seja, nos efeitos que ele está apto a produzir em seus receptores. As três 

tricotomias dos signos proporcionam uma divisão dos signos em dez classes de signos e suas 

possíveis combinações. Contudo, esta seção não abordará tais noções com detalhes, haja vista 

que esse não é o foco deste trabalho. 

A fim de uma melhor explanação, observemos o quadro a seguir: 

Categorias Tricotomia 

 O signo em relação 

a si mesmo 

 O signo em 

relação ao 

objeto 

 O signo em 

relação ao 

interpretante 

Primeiridade 1° Quali-signo Ícone Rema 

Secundidade 2° Sin-signo Índice Dicissigno ou 

Dicente 

Terceiridade 3° Legi-signo Símbolo Argumento 

Quadro 23: As relações triádicas 

Fonte: Adaptação nossa, baseada em Santaella (1983, p.62) 
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Na primeira tricotomia, um signo pode ser denominado de quali-signo, sin-signo ou 

legi-signo. Essa tricotomia diz respeito ao que fundamenta o signo, ou seja, ao que uma coisa 

tem que ter para que seja considerada um signo. Para Peirce, as coisas devem possuir três 

propriedades formais para que funcionem como um signo: qualidade (quali-signo), existência 

(sin-signo) e caráter de lei (legi-signo). 

Dessa forma, o quali-signo são as características, qualidades do objeto, como cores, 

aromas, texturas, etc. Santaella (2004) aponta que “esse poder de sugestão que a mera qualidade 

apresenta lhe dá capacidade para funcionar como signo” (p.12). O sin-signo, por sua vez, refere-

se à propriedade de existir. A existência dá ao que existe o poder de funcionar como um signo. 

Já o legi-signo é um signo que tem a propriedade da lei. Normalmente, essa lei é estabelecida 

pelos homens. Vale destacarmos que essas propriedades não são excludentes, de modo que, na 

maioria das vezes, elas operam juntas.  

Na segunda tricotomia, um signo pode ser denominado de ícone, índice ou símbolo. 

Essa tricotomia diz respeito à relação do signo com o objeto ao qual ele representa, indica ou 

sugere. De acordo com Santaella,  

 
dependendo do fundamento, ou seja, da propriedade do signo que está sendo 
considerada, será diferente a maneira como ele pode representar seu objeto. Como são 
três os tipos de propriedades – qualidade, existente ou lei -, são também três os tipos 
de relação que o signo pode ter com o objeto a que se aplica ou que denota. Se o 
fundamento é um quali-signo, na sua relação com o objeto, o signo será um ícone; se 
for um existente, na sua relação com o objeto, ele será um índice; se for uma lei, será 
um símbolo. (2004, p. 14) 
 

Assim, o ícone é um signo que se refere ao objeto, estabelecendo uma relação de 

semelhança. De acordo com Peirce (2010), “qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente 

individual ou uma lei, é Ícone de qualquer coisa, na medida em que for semelhante a essa coisa 

e utilizado como um seu signo” (p.52).  

O índice, por sua vez, é um signo que se refere ao objeto, estabelecendo uma relação de 

contiguidade, de referencialidade. “O Índice envolve uma espécie de Ícone, um Ícone de tipo 

especial; e não é a mera semelhança com seu Objeto, mesmo que sob estes aspectos que o torna 

um signo, mas sim sua efetiva modificação pelo Objeto” (Op. cit, p.52).  

Já o símbolo é um signo que se refere ao objeto, estabelecendo uma relação por meio de 

uma convenção, de uma associação. “Assim, é, em si mesmo, uma lei ou tipo geral, ou seja, um 

Legissigno” (Op. cit, p.52).  
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Na terceira tricotomia, um signo pode ser denominado de rema, dicissigno ou dicente 

ou argumento. Essa tricotomia diz respeito a relação entre o signo e o interpretante, ou seja, 

consiste naquilo em que o signo pode gerar na mente de alguém.  

Portanto, o rema é um signo, que para o seu interpretante, representa esta ou aquela 

espécie de objeto possível. Assim, todo rema possibilita alguma informação, contudo não é 

interpretado nesse sentido. O dicissigno, por sua vez, é um signo, que para o seu interpretante, 

é de existência real. Envolve, como parte dele, um rema, a fim de descrever o fato que é 

interpretado por ele indicado. Já o argumento é um signo, que para o seu interpretante, é um 

signo de lei. Desse modo, o argumento representa o seu objeto em caráter de signo.  

Essas tricotomias postuladas por Peirce são a base da Semiótica. Contudo, este trabalho 

tem como foco, apenas, a segunda tricotomia. Portanto, nos deteremos somente nela a partir de 

agora. Como já mencionamos anteriormente, a segunda tricotomia diz respeito à relação 

existente entre o signo e o objeto. Os signos são classificados em três tipos: Ícone, Índice e 

Símbolo.  

Os signos icônicos operam por meio da similaridade, ou seja, o ícone funciona como 

um substitutivo do objeto ao qual ele se assemelha. Desse modo, ele possui um alto poder de 

sugestão, fazendo com que o sujeito produza, em sua mente, uma relação entre objeto e signo 

por meio da comparação. De acordo com Peirce (2010), “a única maneira de comunicar 

diretamente uma ideia é através de um ícone; e todo método de comunicação indireta de uma 

ideia deve depender, para ser estabelecido, do uso de um ícone” (p. 64). 

Ademais, o ícone representa o objeto por meio de qualidades que ele próprio possui. 

Dessa forma, se o signo é um quali-signo, a sua relação com o objeto se dará por meio de um 

ícone. Vale destacarmos que o ícone não representa nada, senão formas e sentimentos (visuais, 

sonoros e táteis), haja vista que, em termos de categorias, ele é um signo por primeiridade, 

portanto, é a primeira impressão que temos do objeto.  

Os signos indiciais operam por meio da contiguidade, ou seja, o índice aponta para algo 

com o qual o objeto referenciado possui uma ligação por proximidade. No índice, a relação 

estabelecida entre signo e objeto é direta, tendo em vista que se trata de uma conexão feita por 

uma ligação factual. De acordo com Santaella (2004), “se o signo é em si mesmo um sin-signo, 

na relação com o objeto ele será um índice, que é um signo que se refere ao objeto que denota 

em virtude de ser realmente afetado por esse objeto, do qual o índice é uma parte” (p.127).  

Os signos simbólicos operam por meio da associação, ou seja, o símbolo não tem relação 

com o objeto representado diretamente, mas há uma referência por meio de associações que são 

mediadas pelo social. Santaella aponta que “é um signo que se refere ao objeto que denota em 
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virtude de uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer 

com que o símbolo seja interpretado como representando um dado objeto” (Op. cit., p.128).  

Portanto, dependendo da propriedade do signo que esteja sendo considerada, será 

diferente a maneira como ele pode representar o seu objeto. Assim, ao considerarmos a 

qualidade, representaremos por meio do ícone; já a existência, por meio do índice, enquanto o 

caráter de lei, por meio do símbolo. É preciso salientarmos que os tipos de signos não se 

encontram em estado “puro”. Há sempre a contaminação por outros tipos. Contudo, há sempre 

uma especificidade que se sobrepõe às outras. 

Vejamos a imagem do Chefe Tui Wailaki a seguir:  

 

 
 Figura 4: Imagem do Chefe Tui Waialiki 

 Fonte: Filme Moana – um mar de aventuras, 2016. 

 

Ao olhar para a imagem, o espectador precisa reconhecer os ícones, signos que operam 

por meio da semelhança, presentes: coqueiros, coco, grama e um homem que segura o coco. 

Esses signos são reconhecidos, pois assemelham-se aos objetos aos quais fazem referência. 

Logo, o Tui (espectador) realiza uma associação por meio da comparação. A imagem do Chefe 

Tui Waialiki é também um signo indicial, tendo em vista que ela aponta para os outros 

habitantes de Motonui, já que as características físicas de Tui indicam por contiguidade os seus 

compatriotas.  

Desse modo, os traços físicos do pai de Moana mostram, por exemplo, que aquele 

actante não poderia ser brasileiro. Além disso, há também o cordão usado por Tui. Esse signo 

opera por meio de uma relação simbólica, ou seja, por uma convenção, assim, ele marca a 

liderança de Waialiki. O cordão é o símbolo do seu poder e de sua chefia. 

Portanto, depreender os tipos de signos pertencentes em uma cena fílmica nos auxilia 

na compreensão global da narrativa, além de fazer com que identifiquemos traços que 

constroem o ethos dos actantes. O próximo capítulo abordará a metodologia utilizada, por este 

trabalho, para a análise do corpus. 
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7. METODOLOGIA 

 

Metodologia: 1. Disciplina que tem por objeto o estudo dos métodos nos 

diferentes domínios da pesquisa e do conhecimento, por exemplo, na ciência, 

história, filosofia, arte etc. 2. Conjunto de processos levado a cabo para 

realizar um objetivo; método. (Academia Brasileira de Letras, p.855) 

 

Neste capítulo, apresentaremos os métodos e os procedimentos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Para isso, em um primeiro momento, caracterizaremos o 

corpus que compõe o trabalho e, em seguida, elucidaremos quais foram os procedimentos de 

análise utilizados.  

 

7.1 Caracterização do corpus da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi selecionado um corpus que se compõe 

por três cenas da animação fílmica “A pequena sereia” e três cenas da animação fílmica “Moana 

– um mar de aventuras”, totalizando, assim, seis cenas.  

As cenas integram filmes que foram produzidos pelo estúdio Walt Disney Pictures. “A 

pequena sereia” cujo título original é The Little Mermaid estreou em 1989 e teve direção de 

John Musker e Ron Clements. Já “Moana – um mar de aventuras” cujo título original é, apenas, 

Moana, estreou em 2016 e também teve direção de Musker e Clements.  

Como já mencionamos anteriormente, “A pequena sereia” narra a história de Ariel, uma 

princesa sereia que está insatisfeita com a vida no mar e muito curiosa com a vida na terra. 

Apesar das proibições de seu pai, o Rei Tritão, Ariel tem como hábito nadar até a superfície. 

Em um desses passeios, a sereia salva um humano, o príncipe Erick, da morte e apaixona-se, à 

primeira vista, por ele. A partir disso, Ariel decide fazer um acordo com a bruxa do mar. Pelo 

acordo, ela entrega a voz à bruxa e, em troca, ganha pernas, tornando-se, então, humana.  

“Moana – um mar de aventuras” narra a história de Moana, uma menina que está sendo 

preparada para assumir a liderança de sua tribo. Desde pequena, ela é fascinada pelo oceano. 

No entanto, o seu pai, o chefe Tui Waialiki, a proíbe de navegar além dos arrecifes. Contudo, 

Motonui, a ilha onde eles vivem, começa a passar por dificuldades. Não há mais peixes para 

serem pescados e os cocos encontram-se estragados. Tal fato é extremamente preocupante, já 

que esses alimentos são a forma de subsistência dos moradores daquela região. Dessa forma, 

Moana ao descobrir que isso está acontecendo porque o coração de Te Fiti, deusa criadora da 
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vida e da natureza, foi roubado por Maui, decide ir atrás dele e convencê-lo a devolver o coração 

de Te Fiti.  

De acordo com Marc Ferro, estudioso da relação entre cinema e história, um filme 

sempre vai além de seu próprio conteúdo, na medida em que contém expressões visíveis e não 

visíveis. O autor aponta, por exemplo, que 

 
em La vie dans um sous-sol, filme de 1925, um casal consulta uma folhinha para 
calcular a data em que nascerá a criança que esperam. É uma folhinha tipo comum, 
que traz a data de 1924; mas já está ornamentada com uma grande fotografia de 
Stalin... Esses lapsos de um criador, de uma ideologia, de uma sociedade, constituem 
reveladores privilegiados. Eles podem se produzir em todos os níveis do filme, como 
também em sua relação com a sociedade. Assinalar tais lapsos, bem como suas 
concordâncias ou discordâncias com a ideologia, ajuda a descobrir o que está latente 
por trás do aparente, o não-visível através do visível. (1992, p.88) 

  

De acordo com Araújo (2015), o cinema é uma “construção feita pelo seu realizador, 

que possui ideias, valores e interesses que são incapazes de não influenciarem a produção de 

um filme” (p.227). Ferro defende que “todo filme tem uma história que é História” (p.17), ou 

seja, o cinema é capaz de intervir na História com filmes que, aparentemente, representam algo, 

mas também doutrinam e glorificam. Podemos então pensar que o cinema produz um mundo 

que é filtrado a partir do olhar de um mediador. Contudo, como apontou Xavier apud Krause 

(2012), as mediações encontram-se no olhar de quem produz, mas também no olhar de quem 

as recebe, já que o espectador não está inerte, ele também participa desse jogo (p.1).  

Desse modo, esse pacto entre quem produz o filme e o espectador explica a aceitação 

de um mundo imaginário, onde, por exemplo, sereias transformam-se em humanos e o oceano 

ajuda uma menina em momentos de dificuldades, sem que isso gere um problema de 

verossimilhança. 

O cinema de animação segue a tradição das fábulas e contos de fadas. Assim, ele  

caracteriza-se pelo uso do antropomorfismo, de modo que os filmes apresentam animais com 

características humanas que expressam emoções e falam, externando moralidades e ideologias.  

Walt Disney, até os dias de hoje, é considerado um dos grandes nomes quando pensamos 

em animações. Disney fez com que o desenho animado e os profissionais que trabalham neste 

campo de atuação obtivessem um reconhecimento artístico e técnico. Ele compreendeu que os 

actantes não deveriam apenas fazer o espectador rir, mas sim extrair reações emocionais da 

plateia. Tratava-se, portanto, de retratá-los como vivos e não como animados.  

 
(...) promovendo uma ligação com a plateia que os desenhos mais rudimentares não 
proviam e permitindo que o público se reconhecesse nos personagens Disney da 
mesma forma que se reconheciam nas estrelas do cinema ao vivo ou nos personagens 
da literatura, Walt Disney estava no negócio de criar vida. “A maioria das pessoas 
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acha que a palavra ‘animação’ significa movimento”, explicou certa vez Ken 
Peterson, um animador de Disney, “mas não é assim. Ela tem origem em animus, que 
significa ‘vida’ ou ‘viver’. Criar movimento não é animação, é apenas a sua 
mecânica.” “Nós os investimos de vida”, disse Walt a um repórter sobre suas criações 
animadas. (GABLER, 2016, p.205) 

  

Disney chamava esse processo de “o impossível plausível”. Assim, a sua sofisticação 

na animação passou a ser o modelo a ser alcançado e superado.  

Gabler aponta que nenhuma figura isolada conseguiu dominar a cultura popular 

americana como Walt Disney. Somente em 1966, ano de sua morte, 240 milhões de pessoas 

viram um filme de Disney, 100 milhões de espectadores assistiram a um programa de televisão 

de Disney, 50 milhões ouviram os discos de Disney, 80 milhões compraram uma mercadoria 

de Disney, 150 milhões leram revistas em quadrinhos de Disney, 80 milhões viram um filme 

educativo de Disney e quase 7 milhões visitaram a Disneylândia.  

A influência de Walt Disney não pode ser medida apenas por cifras. No final dos anos 

1920, ele começou a reinventar a animação, transformando-a em algo novo, algo que 

“enfatizava o movimento e a elasticidade do traço, criando uma forma de arte que destacava o 

personagem, a narrativa e a emoção” (Op. cit. p.8). O crítico Robert Hughes atribuiu a Disney 

a invenção da art pop.  

Além dos desenhos animados, Walt criou a Disneylândia, parque temático que foi 

responsável por modificar a forma de recreação americana. Embora já existissem parques de 

diversão antes, ele concebeu um novo conceito de parque de diversão: o parque temático.  

De acordo com Gabler, Walt Disney também influenciou e se introduziu na consciência 

americana por meios sutis. “Enquanto reinventava a animação e a diversão, ele mudou o ponto 

de vista americano sobre sua própria história e seus próprios valores” (2016, p.9). Como 

podemos observar, 

 
em filmes com personagens reais, como So Dear to Um Heart, Old Yeller e Pollyana, 
ele refinou e explorou um ponto central de nostalgia que se tornou reconhecível o 
suficiente para ser chamado de “disneyesco”. Em outros filmes, como Davy Crockett, 
Westward Ho the Wagons! e Johnny Tremain, criou um passado americano de heróis 
fortes e corajosos, um feito que, durante gerações, transformou a história em uma 
aventura infantil. No fim de sua vida, foram os valores singelos dos filmes nostálgicos 
e o forte patriotismo dos filmes históricos, tanto quanto os desenhos animados, que se 
associaram a Disney e o caracterizaram, ao lado de Norman Rockwell, como principal 
avatar da pequena e patriótica cidade da América13. (Op. cit., p. 9) 

  

Gabler destaca que um estudioso atribuiu a popularidade de Disney ao fato de ele ter 

atravessado a distância entre o “populismo sentimental” da Grande Depressão, por meio de uma 

                                                           
13 América: o autor refere-se aos Estados Unidos da América.  
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crítica contundente à ordem social dominante e o “sentimentalismo libertário” da era da Guerra 

Fria, que surgiu para que a ordem social fosse aceita. Outro estudioso do fenômeno Walt Disney 

imputa-lhe um grande papel na criação de um ideal de infância da classe média branca e 

protestante.  

Disney dominou a essência do entretenimento: “a promessa de um mundo perfeito que 

se ajusta aos nossos desejos” (Op. cit., p. 12). Ariel e Moana foram duas criações realizadas 

após a morte do magnata. Ariel foi a quarta princesa da franquia. O sucesso da animação foi 

tão grande que deu início ao período nomeado de “Renascimento da Disney”. Essa fase 

compreende o ano de 1989 até o ano de 1999, e foi o momento em que os Estúdios Disney 

voltaram a produzir filmes de animação de grande sucesso.  

Desde a estreia de “A pequena sereia”, já foram lançados VHS, DVDs e Blu-rays em 

edições especiais e de diamante, contando com variados materiais bônus sobre a produção do 

longa. Em 1990, o filme foi o vencedor do Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção 

(Under the Sea), coroando, então, o grande sucesso do longa.  

“Moana - um mar de aventuras” estreou mundialmente em 23 de novembro de 2016 e, 

no Brasil, em 5 de janeiro de 2017, alcançando números surpreendentes, sendo um verdadeiro 

sucesso de público e crítica. Segundo uma reportagem, publicada em 31 de janeiro de 2017, 

pelo site de notícias G1, o filme arrecadou, no Brasil, R$ 61,3 milhões nas quatro primeiras 

semanas em cartaz. A animação também foi indicada ao Oscar na categoria de melhor longa de 

animação, mas não conseguiu ganhar a estatueta.  

Apesar do enorme sucesso, Moana ainda não foi coroada uma princesa Disney, ou seja, 

ela ainda não faz parte da franquia Disney Princesas. Os diretores da animação a qualificam 

como uma “princesa diferente”. Segundo o site Wiki Disney Princesas, há um planejamento 

para que Moana seja coroada.  

Esta pesquisa, portanto, tem como objeto de estudo cenas que fazem parte de animações 

fílmicas que são reconhecidas em todo o mundo. Acreditamos que, por meio dessas animações, 

podemos nos lançar em diferentes épocas e lugares. Ademais, as personagens são propagadoras 

de valores morais e culturais. Dessa forma, buscamos, com este trabalho, perceber como, por 

meio de signos verbais e imagéticos, a conceptualização do que é ser mulher ocorre.  

  

7.2 Procedimento de análise 

 

A dissertação se ocupará de analisar três cenas da animação “A pequena sereia” e três 

cenas da animação “Moana – um mar de aventuras”. Pensando na necessidade de realizar uma 
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análise clara do nosso objeto de estudo, interpretaremos os dados fornecidos pelos signos 

linguísticos e pelos signos visuais que consideramos pertinentes para a construção do ethos 

feminino das actantes Ariel e Moana.  

A análise do corpus terá como base a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, 

postulada por Patrick Charaudeau, principalmente no que tange aos conceitos de Ato de 

Linguagem, Sujeitos de Linguagem, Contrato de comunicação, Processo de Semiotização de 

mundo e seus princípios, Visadas discursivas e a Patemização como estratégia discursiva.  

Posteriormente, em uma tentativa de enquadrar o corpus em um gênero textual, 

utilizaremos as perspectivas de Bakhtin, Marcushi e Charaudeau, além de pensarmos, 

especificamente, no gênero conto de fadas, tendo em vista que o nosso objeto de pesquisa tem 

como base tal gênero.  

Em um terceiro momento, utilizaremos, novamente, as contribuições de Charaudeau, a 

fim de pensarmos como a identidade das actantes Ariel e Moana foi construída. Para isso, 

trabalharemos com os conceitos de identidade social, identidade discursiva e identidade 

cultural. Além disso, foi necessário alargarmos o nosso olhar a fim de percebermos como a 

construção do ethos feminino se deu nessas duas narrativas. Dessa forma, tornou-se necessário 

tratar dos conceitos de Ideologia, Representações Sociais, Imaginários Sóciodiscursivos, Ethos 

discursivo, Estereótipos e Arquétipos. Portanto, utilizaremos as contribuições de Chauí, 

Bourdieu, Moscovici, Jodelet, Charaudeau, Amossy, Pierrot, Mira e Monnerat.  

Esta pesquisa busca ampliar perspectivas. Assim, olharemos para o nosso objeto de 

estudo, por meio de uma perspectiva feminista. Portanto, pensaremos como o feminismo e a 

luta das mulheres ao longo da história da humanidade pode contrapor-se a estereótipos vigentes 

do que seja o signo mulher. Desse modo, trabalharemos com o pensamento de Tiburi, Teles, 

Federici, Alves e Pintaguy, Beauvoir e Butler.  

Por fim, como já mencionamos, o nosso corpus é formado por textos verbais e textos 

não-verbais; logo, faz-se necessária uma análise aprofundada do texto não-verbal. Utilizaremos 

as contribuições de Santaella, Charaudeau, Barthes e Pierce.  

Vale ressaltarmos que, ao longo de toda a fundamentação teórica, houve a aplicação dos 

conceitos abordados no corpus. Buscamos apresentar um trabalho no qual a teoria e a prática 

se entrelaçam a todo momento.  

Pretendemos, com este trabalho, pensar como a construção do ethos feminino ocorre 

nessas duas animações, que foram sucesso de público e crítica no mundo inteiro. Escolhemos 

filmes que possuem uma diferença cronológica de vinte e sete anos, a fim de traçarmos uma 

análise comparativa, na qual investigaremos se houve ou não mudanças, quanto à representação 
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do signo mulher. Assim, as cenas serão analisadas a partir das transcrições de falas e das 

imagens que as compõem.  
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8. E FORAM EMPODERADAS PARA SEMPRE? – ANÁLISE DO CORPUS 

 

Ouço-me dizer breve e prosaicamente que é muito mais importante ser você 

mesma do que qualquer outra coisa. (WOOLF, 2014, p. 155) 

  

Iniciaremos, neste momento, a análise do corpus que conta com seis cenas, sendo três 

pertencentes ao filme “A pequena sereia” e três pertencentes ao filme “Moana – um mar de 

aventuras”. Como já mencionamos anteriormente, o objetivo central desta pesquisa é traçar uma 

análise de como o ethos feminino foi construído nas duas animações.  

Ressaltamos que, por se tratarem de narrativas audiovisuais, cuja dinamicidade é uma 

de suas características, para este trabalho, selecionamos os fotogramas mais relevantes de cada 

cena. 

Vamos à análise. 

 

Por meio de peixes, bruxas, semideuses, anzóis mágicos, etc., as histórias de Ariel e 

Moana são contadas. Ambas as narrativas criam um novo mundo, cheio de magia e fantasia, no 

qual as produções linguageiras expressam muito além dos textos verbais e não-verbais.  

Charaudeau (2016) postula que um ato de linguagem é um encontro dialético entre dois 

processos: o processo de produção e o processo de recepção, tornando-se, então, um ato 

interenunciativo entre, no mínimo, quatro sujeitos que, ao se lançarem na aventura de 

comunicar, desempenham papéis linguageiros, participando de uma misè en scene discursiva.  

Em “A pequena sereia” e “Moana – um mar de aventuras”, temos uma dupla misè en 

scene: uma no mundo real e outra no mundo da ficção. Assim, como vimos no quadro 4 do item 

2.2, temos, na instância de produção, os produtores das animações desempenhando o papel de 

Euc e, na instância de interpretação, o espectador idealizado pelo Euc que é o Tud, além do 

espectador real que é o Tui. Já na instância da construção do texto, temos, de um lado, o actante 

A que desempenha o papel de Eue, ou seja, é um ser do discurso e, do outro lado, temos, 

também, o Tud, que é o actante B, projetado pelo actante A, e o Tui que é, de fato, o actante B.  

Quando olhamos, especificamente, para a misè en scene do mundo real, temos um Euc 

que, ao produzir as animações, capta o mundo a significar e, pensando no Tud, produz um 

mundo encantado, que é construído por meio de imagens, sons e diálogos presentes em cada 

cena. Esse processo de transformação abrange a operação de identificação, na qual os seres são 

nomeados; a operação de qualificação, na qual qualidades são atribuídas aos seres; a operação 

de ação, na qual os verbos apontam a mudança de estado dos seres, e a operação de causação, 
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na qual o progresso dos fatos é explicado por meio das relações de causalidade. Após o mundo 

ser significado, o Euc e o Tui interagem com ele, tornando-o um objeto de troca entre ambos. 

Esse processo de transação abrange quatro princípios:  

 

- Princípio de alteridade: esse princípio ocorre quando o Euc cria as animações e 

disponibiliza para que o Tui entre em contato com elas. Isso ocorre pelo fato de esses sujeitos 

se reconhecerem como seres diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes. São semelhantes, pois 

compartilham saberes comuns, e são diferentes, pois só se reconhecem enquanto Eu por serem 

dessemelhantes ao Tu.  

- Princípio da pertinência: esse princípio, como o próprio nome diz, tem a ver com o 

fato de se julgar pertinente a mensagem que está sendo veiculada pela animação em questão. 

Portanto, é necessário que os protagonistas do ato de linguagem reconheçam os saberes de 

mundo implicados, seja para concordarem ou para discordarem.  

- Princípio da influência: esse princípio tem a ver com o fato de que toda troca 

linguageira tem como objetivo a captação do outro. Assim, aquele que enuncia quer convencer 

o seu parceiro de que o que ele fala é crível. Nas animações, o Euc visa influenciar o Tui para 

que ele “compre” a história de Ariel e Moana, aderindo, assim, ao seu projeto de fala. Dessa 

forma, as animações são elaboradas em função de um Tud (ser discursivo), que pode coincidir 

ou não com o TUi (ser social), que efetivamente entrará em contato com as produções. 

- Princípio da regulação: esse princípio diz respeito à regulação dos enunciados 

produzidos pelos sujeitos da troca linguageira, a fim de que não haja agressão física ou verbal 

durante o processo comunicativo. Nas animações, o princípio de regulação ocorre quando o 

Euc molda os seus enunciados, a fim de que eles atinjam o Tui, de modo que não haja uma 

rejeição, diante da narrativa apresentada. 

 

Portanto, quando o Euc cria as animações, ele realiza um processo de semiotização de 

mundo, a partir de atos de linguagem por ele produzidos. Esses atos visam atingir e influenciar 

o Tui. Ao olharmos para as animações em sua totalidade, vemos que os produtores, que se 

encontram na instância de produção do texto, determinam os atos de linguagem por intermédio 

de uma visada de pathos, uma vez que o Euc deseja produzir no Tui o sentir. Assim, as aventuras 

e desafios enfrentados por Ariel e Moana provocam no espectador empatia, fazendo com que 

haja uma “torcida” para que Ariel se case com Eric e Moana salve Motonui.  

Como mencionamos no item 3, consideramos que toda comunicação verbal é realizada 

por meio de um gênero textual que, por sua vez, é materializado em texto. Assim, “A pequena 
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sereia” e “Moana – um mar de aventuras” são animações fílmicas que têm a sua estrutura 

baseada no gênero conto de fadas, como vimos no item 3.5. Ambas as histórias apresentam um 

enredo estruturado de forma similar.  

Em um primeiro momento, as actantes principais são apresentadas e introduzidas a uma 

situação problema; em seguida, elas precisam realizar ações, a fim de solucionarem a 

problemática; posteriormente, surgem obstáculos e desafios, que precisam ser superados, 

contudo, a solução, geralmente, está no plano da fantasia; em seguida, uma mediação mágica,  

promovendo a resolução do problema e, por fim, o êxito é alcançado. Observemos os esquemas 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esquema 11: Estrutura narrativa de A pequena sereia. 

 Fonte: Criação nossa.  

 

 

 

 

 

 

Situação problema: Ariel 

apaixona-se pelo príncipe 

Eric, precisando, então, 

tornar-se humana, para viver 

esse amor. 

Ariel enfrenta obstáculos 

e desafios, a fim de 

solucionar a problemática. 

 

Solução do problema: O 

rei Tritão, por meio de 

poderes mágicos, concede 

pernas a Ariel.  

Êxito alcançado: Ariel se 

casa com Erick. 
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 Esquema 12: Estrutura narrativa de Moana. 

 Fonte: Criação nossa. 

 

Em relação à construção psicológica dos actantes, percebemos que, em “A pequena 

sereia”, há uma composição dos actantes que podemos chamar de clássica, de modo que eles 

são elaborados a partir de uma dicotomia (bem versus mal). Segundo Bettelheim (2007),  

 
é assim também que o conto de fadas retrata o mundo: as personagens são a ferocidade 
encarnada ou a benevolência altruísta. Um animal ou é só devorador ou só prestativo. 
Cada personagem é essencialmente unidimensional, possibilitando à criança 
compreender com facilidade suas ações e reações. (p.108) 
 

Assim, “A pequena sereia” apresenta personagens estanques quanto aos seus aspectos 

psicológicos, tendo em vista que eles são bons ou são maus. De um lado temos, por exemplo, 

Ariel e seus amigos que personificam a bondade, enquanto do outro temos Úrsula e seus 

capangas personificando a maldade. Dessa forma, a construção psicológica dos actantes é 

relativamente simples, já que os que se enquadram no campo positivo praticam atitudes que são 

consideradas moralmente boas, ao passo que os que se enquadram no campo negativo praticam 

atitudes que são consideradas moralmente ruins.  

Situação problema: A ilha 

de Motonui está morrendo. 

Portanto, Moana precisa 

salvá-la. 

Solução do problema: 

Moana e Maui enfrentam 

Te ka e devolvem o 

coração à Te Fiti.  

Moana enfrenta 

obstáculos e desafios, a 

fim de solucionar a 

problemática. 

Êxito alcançado: Moana 

torna-se a nova líder de 

Motonui.  
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   Esquema 13: Construção psicológica positiva dos actantes em A pequena sereia, 1989. 

   Fonte: Criação nossa. 

 

   
    Esquema 14: Construção psicológica negativa dos actantes em A pequena sereia, 1989. 

    Fonte: Criação nossa.  

 

Em relação à “Moana – um mar de aventuras”, a construção dos actantes ocorre de forma 

mais complexa, de modo que não há dicotomias. Portanto, podemos dizer que eles fogem de 

uma composição clássica, ancorando-se em uma composição moderna. Dessa forma, um 

mesmo actante apresenta características e/ou atitudes que podem ser consideradas moralmente 

positivas ou negativas. Como mencionamos no item 3.5, em Moana, não há vilões clássicos. 

Para Corso; Corso (2006), a tendência apresentada nos romances modernos também envolveu 

as histórias infantis, assim há o “personagem que não é bom nem mau” (p. 171). 

 

 

Figura 5: Te Ka (características mescladas)                               Figura 6: Maui (características mescladas) 

 

Ariel, Linguado e 

Sebastião 

(positivo) 

Úrsula, Pedro e Juca 

(negativo) 
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O narrador, nos contos de fadas, é quase sempre onisciente, ou seja, a história é contada 

a partir do ponto de vista de um observador, que, por sua vez, tem o poder de saber tudo o que 

se passa com os actantes, seja por meio de ações praticadas por eles, seja por meio de seus 

sentimentos e pensamentos. Contudo, no corpus analisado, há o apagamento do narrador. Tal 

fato ocorre, pois estamos trabalhando com narrativas fílmicas, de modo que a construção 

narrativa se dá por intermédio dos elementos sonoros e visuais que compõem a cena. Portanto, 

os diálogos, efeitos sonoros, música, cenário e modelagem dos personagens convergem-se, a 

fim de que a narrativa seja construída.  

Em se tratando de conto de fadas, o espaço em que se desenrola a história é, geralmente, 

apresentado como um reino distante, uma floresta desconhecida ou um bosque encantado. Em 

“A pequena sereia”, a narrativa se desenvolve em dois espaços: no mar, onde Tritão é o rei, e 

em um reino na terra, onde Eric é o príncipe. “Moana – um mar de aventuras” também apresenta 

dois espaços: a ilha da Motonui, que é comandada pelo chefe Tui Waialiki e o oceano, onde 

Moana cumpre a sua jornada para salvar Motonui.  

Nos contos de fadas, o tempo é sempre situado no passado e progride de forma linear, 

de modo que a história apresenta princípio, meio e fim.  Segundo Bettelheim (2007),  

 
“Era uma vez”, “Num certo país”, “Há mil anos atrás, ou mais”, “Numa época em que 
os animais ainda falavam”, “Era uma vez, num velho castelo no meio de uma floresta 
grande e densa” – esses começos sugerem que o que se segue não pertence ao aqui e 
agora que conhecemos. Essa indefinição deliberada nos começos dos contos simboliza 
que estamos deixando o mundo concreto da realidade comum. (p.90) 

 

Quanto à temporalidade, “A pequena sereia” segue o padrão dos contos de fada: situa-

se no passado e progride de forma linear. Já “Moana – um mar de aventuras”, embora situe-se 

no passado e progrida, majoritariamente, de forma linear, apresenta também, em alguns 

momentos, o flashback, técnica narrativa na qual a ação é interrompida momentaneamente para 

mostrar uma ação ou situação do passado, relacionada com o que ocorre no presente.  

A linguagem narrativa é, fundamentalmente, metaforizada, tanto pela presença de 

elementos mágicos – actantes, objetos, natureza -, quanto pelo amálgama entre realidade e 

fantasia. Para Bettelheim, embora as narrativas possam parecer bobas, elas revelam situações e 

conflitos interiores dos seres humanos.  

O autor, no entanto, tece críticas às versões de TV e cinematográficas dos contos. Para 

ele, “a maioria das crianças de agora conhece os contos de fadas apenas em versões enfeitadas 

e simplificadas, que lhes abrandam o sentido e lhes roubam todo significado mais profundo” 

(BETTELHEIM, 2007, p.34), tornando-se, então, uma “diversão tola”. Contudo, observamos 
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que as versões cinematográficas portam significados que também são capazes de revelar 

situações e conflitos interiores, já que, por intermédio dos actantes e dos enredos, formas de 

agir e pensar o mundo são veiculadas, como podemos observar em “A pequena sereia” e 

“Moana – um mar de aventuras”. Ariel, ao buscar o amor de Eryck, revela ao espectador formas 

de ser-se no mundo, assim como Moana ao iniciar uma jornada em mar aberto em prol de salvar 

Motonui.  

Cabe salientarmos que as formas de agir e pensar o mundo, de todos nós, são pautadas 

por intermédio de ideologias. Assim, quando o Euc (produtores) constrói as duas animações, as 

suas escolhas verbais e imagéticas, mesmo que inconscientemente, se dão por meio de seu olhar 

sobre o mundo, no entanto, esse olhar é eclipsado, haja vista que é carregado por ideologias 

dominantes.  

Outro ponto que convém relembramos é que a construção de um texto ocorre por meio 

de estratégias discursivas que são utilizadas pelo Euc, a fim de captar o Tui. Assim, diferentes 

recursos são utilizados para que o locutor alcance a adesão do interlocutor e um desses recursos 

é o modo de organização do discurso. As animações, por trazerem em seu cerne o ato de contar 

uma história, apresentam um discurso pautado, majoritariamente, no modo narrativo e 

descritivo, como já detalhamos no item 3.4. 

Neste momento, passaremos à análise das seis cenas. As três primeiras fazem parte da 

animação “A pequena sereia” e as três últimas da animação “Moana – um mar de aventuras”.   

CENA 1 – Ariel: uma princesa rebelde? 

 

 

Fotograma 1 – Cena 1                                                     Fotograma 2 – Cena 1 

 Fotograma 3 – Cena 1                                                     Fotograma 4 – Cena 1 
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Fotograma 5 – Cena 1                                                      Fotograma 6 – Cena 1 

Fotograma 7 – Cena 1                                                      Fotograma 8 – Cena 1 

 

Fotograma 9 – Cena 1                                                     Fotograma 10 – Cena 1 

  

Fotograma 11 – Cena 1                                                    Fotograma 12 – Cena 1 

Fotograma 13 – Cena 1                                                    Fotograma 14 – Cena 1 
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 Fotograma 15 – Cena 1                                                         Fotograma 16 – Cena 1 

Fotograma 17 – Cena 1                                                          Fotograma 18 – Cena 1 

Fotograma 19 – Cena 1                                                       Fotograma 20 – Cena 1 

  Fotograma 21 – Cena 1                                                     Fotograma 22 – Cena 1 
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Fotograma 23 – Cena 1                                                      Fotograma 24 – Cena 1 

Fotograma 25 – Cena 1                                                        Fotograma 26 – Cena 1 

Fotograma 27 – Cena 1                                                     Fotograma 28 – Cena 1 

 

Transcrição cena 1 

(Mensageiro da corte) – Sua Alteza, o Rei Tritão! E com vocês o consagrado compositor da 

corte... Horácio Felício Inácio Crustáceo Sebastião! 

(Rei Tritão) – Eu estou ansioso para ouvir este número, Sebastião.  

(Sebastião) – Ora, Majestade... Este será o mais belo concerto que eu já regi. Suas filhas estão 

espetaculares! 

(Rei Tritão) – É. E especialmente a minha Ariel.  

(Sebastião) – Ela tem a mais bela das vozes. Se ao menos aparecesse para o ensaio uma vez ou 

outra.  

Música: Papai é o rei destes mares e nomes bonitos papai nos deu: Aquata, Andrina, Arista, 

Attina, Adella, Alana, e a nossa irmã mais jovem que vai hoje estrear. A sétima sereia vamos 

lhes apresentar. Sua voz, disse o maestro, é tão doce quanto o mel. E se chama Ari... 

(Rei Tritão) – Ariel!  
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Na cena 01, Ariel será apresentada ao reino. Para isso, foi organizado um musical no 

qual ela e suas irmãs irão se apresentar. A cena inicia-se com o mensageiro da corte anunciando, 

ao público presente, a chegada do Rei Tritão. Em seguida, a chegada de Sebastião, compositor 

e regente da corte, é também anunciada. Tritão encontra-se ansioso para assistir ao número 

preparado e, principalmente, para ver Ariel. Segundo Sebastião, Ariel possui a mais bela das 

vozes, contudo quase não aparece nos ensaios. O musical se iniciará com cada filha de Tritão 

se identificando; Ariel, que estará estreando, será a última, sendo reservado a ela o “grand 

finale” da apresentação, no entanto ela não aparece, prejudicando o espetáculo.  

Em relação ao texto verbal, temos um primeiro enunciado formulado pelo mensageiro 

da corte que é: - Sua Alteza, o Rei Tritão. Tritão é nomeado, pelo mensageiro da corte, como 

Alteza e Rei. Tais vocábulos pertencem ao mesmo campo semântico e corroboram a identidade 

social de Tritão: ele é o líder daquele reinado. Como consequência, a identidade social de Ariel 

também é confirmada por meio da identidade discursiva de Tritão, haja vista que ela é uma de 

suas filhas, como vimos com o pronome possessivo Suas e o substantivo Filhas utilizados no 

enunciado: Suas filhas estão espetaculares, formulado por Sebastião.  

Ao olharmos para o texto não-verbal presente no fotograma 2, vemos que a identidade 

social de Tritão também é confirmada pelos signos icônicos presentes: coroa, tridente e 

carruagem. Tais signos, que operam por meio da semelhança, revelam ao espectador o espaço 

em que a narrativa se desenrola: um reino no fundo do mar e o papel de Tritão naquele lugar: 

ele é o rei. Vale destacarmos que, embora a animação narre uma história pertencente a um 

universo de fantasia e magia, os signos icônicos presentes levam o espectador a uma 

identificação com aquele universo, de modo que aquela história se torna crível para ele, já que 

as suas vivências no mundo real, na maioria das vezes, são similares às vivências no reino de 

Tritão, como ir a um concerto musical e ter um líder em seu país. 

Embora Ariel não esteja presente na cena, a partir do reconhecimento da identidade 

social de seu pai, identificamos também a dela: Ariel é uma princesa. Além disso, algumas 

características de Ariel são colocadas para o público, por intermédio das falas de Sebastião, 

como em: – Ela tem a mais bela das vozes. Se ao menos aparecesse para o ensaio uma vez ou 

outra.  

A voz de Ariel é única e, para que isso seja marcado, utiliza-se o superlativo relativo: A 

mais bela das vozes. O superlativo relativo é utilizado quando a qualidade de um ser é 

intensificada em relação a um conjunto de seres, de modo que podemos nos perguntar a quem 

Ariel estaria sendo comparada? Embora o enunciado isolado não traga a resposta, quando o 

correlacionarmos com a cena como um todo, vemos que se trata de uma comparação entre Ariel 
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e suas irmãs. Mesmo as irmãs estando presentes nos ensaios, ao contrário de Ariel: Se ao menos 

aparecesse para o ensaio uma vez ou outra, elas não possuem a maior das vozes, o que nos faz 

inferir que o talento de Ariel é um dom dado exclusivamente a ela. Ademais, a noção de que 

Ariel é especial em relação aos demais é confirmada pela fala de Tritão que, embora seja o pai 

das sete sereias, mostra a sua predileção pela filha caçula, ao responder Sebastião com: É. E 

especialmente a minha Ariel. 

Além disso, a canção cantada, no concerto musical, pelas irmãs de Ariel, anuncia que 

ela é a sétima seria. De acordo com Dicionário de Símbolos de Chevalier; Gheerbrant (2012),  

 

o sete corresponde aos sete dias da semana, aos sete planetas, aos sete graus da 
perfeição, às sete esferas ou graus celestes, às sete pétalas da rosa, às sete cabeças da 
naja de Agnkor, aos sete galhos da árvore cósmica e sacrificial do xamanismo, etc. 
Certos setenários são símbolos de outros setenários. Assim, a rosa de sete pétalas 
evocaria os sete céus, as sete hierarquias angélicas, todos os conjuntos perfeitos (...). 
O sete indica o sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído e de uma 
renovação positiva. (p. 826) 
 

O sete, portanto, representa a totalidade, a perfeição. Ariel, então, seria a sereia perfeita, 

a sereia com a voz perfeita, com a mais bela das vozes. No entanto, quase não vai aos ensaios 

e não aparece no dia do espetáculo. O número sete também simboliza uma renovação. Ariel, ao 

se negar a cantar junto com suas irmãs em um coral organizado pelo maestro e compositor da 

corte, mostra que as suas vontades e os seus desejos aparecem em primeiro lugar. Pela lógica 

patriarcal, a mulher ocupa sempre o papel de subserviência, de segundo sexo, contudo, essa 

princesa da Disney mostra-se diferente das suas antecessoras, já que é impetuosa e age de 

acordo com a sua própria vontade.  

Em relação aos imaginários sociodiscursivos, postulados por Charaudeau, observamos 

que a instância de recepção pertencente ao circuito externo, ao entrar em contato com a cena, 

precisa acionar os seus saberes para que haja a efetiva compreensão da narrativa. Por meio de 

seus saberes de experiência, em conjunto com a decodificação dos ícones presentes, o Tui - 

espectador - consegue inferir que está havendo um concerto para a apresentação de Ariel à 

sociedade. No mundo real, a apresentação de uma menina à sociedade ocorre durante o seu 

décimo quinto aniversário, onde há um baile de debutante. A ancoragem entre o fato no mundo 

real e a cena apresentada permite ao espectador compreender a história, além de, 

consequentemente, inferir a idade de Ariel que, na narrativa, tem dezesseis anos, idade bem 

próxima aos quinze anos.  

A idade de Ariel é outro fator que auxilia no entendimento de sua personalidade. Aos 

dezesseis anos, Ariel vive a adolescência, uma fase da vida que é considerada, por muitos, como 
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a fase da rebeldia. Logo, em um primeiro momento, a figura da actante principal age dentro de 

um esperado comportamento de adolescente da atualidade: desobediente.  

Embora Ariel não esteja diretamente presente na cena 1, como nos é revelado no 

fotograma 26, a sua ausência aliada às informações que são dadas pelos outros actantes nos 

auxiliam a desvendar traços de sua personalidade. A fim de traçarmos de modo claro as 

características que compõem a identidade de Ariel, vejamos o esquema abaixo: 

 
Esquema 15: Traços da personalidade de Ariel. 

Fonte: Criação nossa.  

 

Ao lançarmos o nosso olhar para o texto não-verbal, observamos que os signos icônicos 

operam por semelhança a elementos do nosso cotidiano, de forma que contextualizam o 

espectador aos acontecimentos que estão se desenrolando na trama. Por exemplo, a carruagem 

que leva Tritão e Sebastião, fotogramas 2 e 5; Sebastião regendo uma banda, fotograma 14; e 

as irmãs de Ariel em um palco, fotograma 16, ocupam-se, no plano conotado, em mostrar que 

a cena trata de um espetáculo musical, no qual a maior autoridade daquele reino encontra-se ali 

para assisti-lo.  

No fotograma 27, Sebastião está com a mão no rosto, os olhos arregalados e a boca 

aberta. No plano denotado da imagem, podemos inferir que o maestro está desesperado, 

apavorado. Já, no fotograma 28, os olhos fechados, a boca aberta, a mão esquerda fechada e a 

mão direita erguendo o seu tridente revela a ira de Tritão ao perceber que Ariel não se encontra 

na apresentação musical, na qual ela seria a protagonista. Todas essas informações são inferidas 

a partir do momento em que acionamos o nosso conhecimento de mundo, os nossos 

imaginários.  

Ariel, portanto, desafia o pai, não comparecendo ao concerto. A personalidade forte da 

princesa coaduna com a realidade vivida pelas mulheres fora da tela. “A pequena sereia”, como 

Filha do rei =
Princesa. Possui um talento nato.

Não cumpre com as
suas
responsabilidades.
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já mencionamos, foi lançado em 1989, sendo Ariel a quarta princesa Disney. Nesse momento, 

fim do século XX, as mulheres, em alguns países, já haviam ocupado o mercado de trabalho, o 

que fazia com que elas saíssem do espaço privado e passassem a ocupar também o espaço 

público, conferindo a elas uma voz maior na sociedade. Em muitas nações, elas já haviam 

vencido a luta pelo sufrágio. Simone de Beauvoir já tinha publicado a sua obra O Segundo Sexo, 

apontando que o “tornar-se mulher” era algo socialmente construído e não biológico. Assim, a 

construção da actante Ariel acompanhou, em partes, as mudanças ocorridas na sociedade.  

Vejamos agora a cena 2.  

 

CENA 2 – Amor à primeira vista  

Fotograma 1 – Cena 2                                                       Fotograma 2 – Cena 2 

 

 

 

Fotograma 3 – Cena 2                                                     Fotograma 4 – Cena 2 

Fotograma 5 – Cena 2                                                       Fotograma 6 – Cena 2 
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Fotograma 7 – Cena 2                                                       Fotograma 8 – Cena 2 

Fotograma 9 – Cena 2                                                       Fotograma 10 – Cena 2 

Fotograma 11 – Cena 2                                                     Fotograma 12 – Cena 2 

Fotograma 13 – Cena 2                                                      Fotograma 14 – Cena 2 

 Fotograma 15 – Cena 2                                                    Fotograma 16 – Cena 2 
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Fotograma 17 – Cena 2                                                   Fotograma 18 – Cena 2 

Fotograma 19 – Cena 2                                                   Fotograma 20 – Cena 2  

 

   

 

 

 

 

Fotograma 21 – Cena 2 

 

Transcrição cena 2 

(Sebastião) – Ariel, o que é que você..., mas o que é isso? Por favor! Volte aqui!  

(Erick) – Max! Aqui, Max! Ei, o que é isso, bobo? O que está fazendo, Max? Espera aí, Max. 

(Sabidão) – Olá, garota! Que beleza, hein? 

(Ariel) – Quieto, Sabidão. Vão ouvir você! 

(Sabidão) -Ah, já entendi, já entendi. Nós temos que ser intrépidos. Nós vamos descobrir... 

(Ariel) – Eu nunca vi um humano tão perto assim. Ele é muito bonito, não é? 

(Sabidão) - Não sei. Ele me parece muito peludo e muito baboso.  

(Ariel) – Não, não é esse. É o que está tocando ximbaco. 

 

Na cena 2, Ariel avista um barco no mar, onde está havendo uma festa com música, 

dança e fogos de artifício. Contrariando o pedido de Sebastião, Ariel aproxima-se da 

embarcação. Lá, ela fica a observar os acontecimentos que estão se desenrolando dentro do 
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navio. Assim, ela vê Erick pela primeira vez e fica encantada com sua beleza. O príncipe, que 

está brincando com o seu cachorro Max, não a vê.  

A cena inicia-se com um pedido de Sebastião para que Ariel não se aproxime do barco. 

Contudo, a sereia não atende ao pedido do siri e nada até lá. Mais uma vez, como vimos na cena 

1, Ariel pauta as suas ações de acordo com os seus desejos pessoais.  

A respeito de Erick, Ariel fala para Sabichão: Eu nunca vi um humano tão perto assim. 

Ele é muito bonito. Em Eu nunca vi um humano tão perto assim, a sereia utiliza o advérbio 

temporal nunca ao formular o seu ato de linguagem. Tal escolha vocabular nos mostra que é a 

primeira vez que ela está tão próxima de um ser humano. Ademais, Ariel revela a sua reação 

emocional diante do príncipe, ao utilizar o adjetivo subjetivo avaliativo axiológico bonito para 

caracterizá-lo. Assim, sabemos que as características físicas de Erick atraem Ariel. 

Em complementariedade com o texto, os signos visuais apresentam uma sequência de 

reações da princesa ao contemplar o príncipe, como podemos constatar nos fotogramas 9 e 10. 

No fotograma 9, Ariel encontra-se com os olhos abertos, as sobrancelhas arqueadas e a boca 

também aberta. A partir de imaginários que circulam em nossa sociedade, ao entrarmos em 

contato com esse signo imagético, podemos deduzir que a princesa está admirando Erick. O 

fotograma que aparece na sequência mostra que houve uma leve mudança nos olhos de Ariel, 

que agora não estão tão abertos quanto antes, as sobrancelhas também não se encontram tão 

arqueadas e há um leve sorriso em seus lábios. Portanto, observamos que houve um processo 

de mudança nas reações de Ariel. Em um primeiro momento, ela admira o homem que vê para, 

em um segundo momento, demonstrar um “ar” de apaixonada. Assim, a paixão de Ariel por 

Erick ocorre de forma instantânea, já que ao colocar os olhos sobre o rapaz, o sentimento é 

aflorado na menina.   

Na animação, a continuação da cena 2 se dá com uma tempestade e o naufrágio do navio 

onde Erick se encontrava. Ariel, ao ver a embarcação afundar, salva Erick da morte, como 

podemos ver nas imagens a seguir:  
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Figura 7: Ariel salva Erick. 

 

Desse modo, a filha de Tritão torna-se a primeira princesa da franquia Disney a salvar 

o príncipe, o que foi uma grande inovação para a época. A cena prossegue com Ariel cantando 

uma canção para Erick, após salvá-lo. Vejamos:  

 

Quero viver onde você está, quero ficar aqui a seu lado. Quero também ver você sorrir 

para mim. Vamos andar. Vamos correr. Ver todo o dia o sol nascer. E sempre estar em 

algum lugar só seu e meu. Eu não sei bem como explicar que alguma coisa vai começar. 

Só sei dizer que a você vou pertencer.  

Quadro 24: Canção parte do seu mundo 

Fonte: A pequena sereia (Transcrição nossa). 

  

A letra da canção revela que a princesa já tomou a decisão de viver ao lado de Erick: 

Quero viver onde você está, quero ficar aqui a seu lado. O advérbio de lugar aqui contrapõe-

se ao advérbio de lugar lá, de modo que há uma oposição entre o mundo dos seres do mar versus 

o mundo dos seres humanos. Embora Ariel não tenha pernas e não possa andar, muito menos, 

correr, a sereia almeja o momento em que os dois -ela e Erick- possam vivenciar isso: Vamos 

andar. Vamos correr. Para isso, há a construção de locuções verbais no futuro do presente, ou 

seja, há uma projeção de que essas ações aconteçam em um futuro próximo.  
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Além disso, há outra projeção na canção, a de que a relação dos dois dure para sempre. 

Essa noção de que as relações amorosas devam durar pela eternidade era muito presente nas 

animações da Disney. Por isso, Ariel enuncia: Ver todo dia o sol nascer. E sempre estar em 

algum lugar só seu e meu.  

No fim da canção, Ariel canta que vai pertencer a Erick. De acordo com o Dicionário 

Escolar da Língua Portuguesa, o vocábulo pertencer apresenta os seguintes significados: 1) ser 

da propriedade de, 2) ser parte de, 3) ser da competência de. Ao desejar pertencer a Erick, a 

sereia pretende renunciar a sua individualidade enquanto sujeito, para se tornar propriedade de 

outro.  

A música, portanto, intensifica a imagem da mulher como alguém, naturalmente, ligada 

aos sentimentos e às emoções, de tal modo que é capaz de renunciar tudo o que lhe pertence - 

família, amigos, vida - para vincular-se a um outro, ou seja, rejeita-se o papel de sujeito de sua 

própria história, para tornar-se “objeto” na história de outrem.  

A paixão de Ariel por Erick passa a ser notada por suas irmãs, já que o comportamento 

da sétima sereia se modifica. Ela passa a “sonhar acordada” e a cantarolar sozinha.  

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 8: A sereia se apaixonou. 

 

No entanto, há um obstáculo para que a paixão de Ariel se torne algo além de seus 

devaneios. Ariel é sereia e Erick é humano. Eles pertencem a mundos diferentes. Imbuída da 

ideia de viver um grande amor, Ariel assina um contrato com a Bruxa do Mar, no qual ela 

entrega a sua voz à bruxa em troca de pernas.  

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 9: Ariel assinando o contrato. 
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No acordo firmado, consta que Ariel tem três dias para conquistar o amor do príncipe, 

caso não consiga, ela passará a pertencer à bruxa do mar. Consideramos que, mesmo a Disney 

produzindo uma animação na qual a princesa é corajosa, aventureira e que não se sente inserida 

na lógica da corte real, como vimos na cena 1, ao se apaixonar por Erick, ela sacrifica a sua 

própria natureza e o seu mundo em prol de um homem que ela só tinha visto uma única vez. 

Dessa forma, a Disney coloca em cena uma construção de amor pautada no amor romântico, à 

primeira vista. 

Assim, a princesa passa a dedicar a sua vida para conquistar o sujeito de seu amor. É 

preciso percebermos que as noções incutidas pela animação servem ideologicamente ao 

patriarcado. Gostaríamos de evidenciar, mais uma vez, que, para nós, o patriarcado significa o 

poder centrado na figura do homem. Desse modo, a figura feminina encontra-se sempre em 

desvantagem em relação à masculina, tendo em vista que um dos princípios fundamentais do 

patriarcado é o de que as mulheres são hierarquicamente inferiores aos homens. Logo, a sereia 

precisa pertencer àquele homem.  

Na lógica patriarcal, o gênero feminino ocupa o papel que Beauvoir (2016) denominou 

de inessencial diante do gênero masculino que é o essencial. Assim, a mulher não é definida 

em si mesma, mas em relação ao homem e a partir do olhar dele. Dessa forma, vemos mulheres, 

ainda na atualidade, não conseguindo enxergar felicidade em uma vida que não esteja atrelada 

a uma relação amorosa, como já mencionamos na introdução.  

Ariel foi uma animação de grande sucesso de público e mostrou uma sereia que 

precisava atrelar sua vida à de um príncipe, abrindo mão de tudo que possuía, para ser feliz. 

Nesse sentido, a felicidade da mulher estaria ao lado de um homem. 

Outra questão interessante produzida pela animação é que ela mantém o status quo em 

relação aos papéis de gênero. Assim, Ariel, em termos buttlerianos, performa o que seria o 

papel condizente com o modelo estabelecido para o gênero feminino. Logo, ela luta para 

conquistar o amor de um homem, em uma relação heterossexual, como vimos no item 5.2.  

Sendo assim, as imagens de mulher produzidas pela Walt Disney encontram-se 

acordadas com ideologias dominantes. Não podemos nos esquecer de que a Disney produz uma 

cultura voltada para o mercado. Portanto, ao mesmo tempo em que ela é construtora de 

paradigmas sociais, ela também reflete os paradigmas que estão presentes na sociedade.  

Vamos, agora, à terceira e última cena relativa à animação “A pequena sereia”.   
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CENA 3 – Onde está a sua voz, princesa? 

Fotograma 1 – Cena 3                                                          Fotograma 2 – Cena 3 

Fotograma 3 – Cena 3                                                          Fotograma 4 – Cena 3 

Fotograma 5 – Cena 3                                                           Fotograma 6 – Cena 3 

Fotograma 7 – Cena 3                                                           Fotograma 8 – Cena 3 

Fotograma 9 – Cena 3                                           Fotograma 10 – Cena 3 
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Fotograma 11 – Cena 3                                                       Fotograma 12 – Cena 3 

Fotograma 13 – Cena 3                                                         Fotograma 14 – Cena 3 

Fotograma 15 – Cena 3                                                        Fotograma 16 – Cena 3                       

Fotograma 17 – Cena 3                                                        Fotograma 18 – Cena 3 

 Fotograma 19 – Cena 3                                                         Fotograma 20 – Cena 3 
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Fotograma 21 – Cena 3                                                         Fotograma 22 – Cena 3 

Fotograma 23 – Cena 3                                                       Fotograma 24 – Cena 3 

Fotograma 25 – Cena 3                                                         Fotograma 26 – Cena 3 

 

 

    

 

 

 

Fotograma 27 – Cena 3 

 

Transcrição cena 3 

(Erick) – Quieto, Max. Que há com você, amigão? Ah, já vi. A senhorita está bem? Desculpe 

se esse bobalhão a assustou. Ele é inofensivo. Você não me é estranha. Já nos vimos? 

(Ariel) Acena com a cabeça em um sinal positivo. 

(Erick) – Já nos vimos! Eu sabia! É você! A quem eu ando procurando! Como se chama? O 

que houve? 

(Ariel) Coloca a mão sobre a garganta. 
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(Erick) – O que foi? Não pode falar? Ah, não pode ser quem eu pensei.  

(Ariel) Gesticula com as mãos tentando mostrar a Erick que a sua voz foi embora. 

(Erick) O que foi? Está machucada? 

(Ariel) Gesticula com as mãos tentando dizer a Erick que a sua voz foi tomada pela bruxa do 

mar.  

(Erick) -Não, não. Quer ajuda? 

(Ariel) Cai da pedra onde estava sentada. 

(Erick) -Cuidado, cuidado. Calma. É você deve ter tido um problema sério. Não se preocupe, 

eu vou ajudar você. Vamos. Vamos, está tudo bem. 

 
 

Na cena 03, Erick está na praia brincando com o seu cachorro Max, quando o cão sai 

correndo em direção à Ariel, que se encontra no mesmo lugar. Max retorna até Erick e tenta 

mostrá-lo que a sereia está ali. Erick avista Ariel e vai até a garota. Em um primeiro momento, 

ele acredita que já a viu antes. Ao tentar estabelecer um diálogo com a menina, ele descobre 

que ela não tem voz. Ariel, por meio de gestos, tenta se comunicar, em vão, com Erick. O 

príncipe resolve ajudá-la, levando-a para o seu castelo.  

Nesta cena, a instância de recepção do circuito externo entra em contato com Ariel 

humana e sem voz, tentando conquistar o seu amado. Por meio dos signos imagéticos presentes 

nos fotogramas 7 e 8, vemos Ariel com as mãos no cabelo, realizando um movimento de quem 

está arrumando-o. A sereia age de acordo com o que socialmente espera-se do gênero feminino: 

ela deve estar atraente para que assim desperte o interesse do príncipe.  

Já o fotograma 10 traz Ariel com os olhos abertos direcionados a Erick, os ombros 

levantados, a cabeça levemente inclinada e sorrindo. Esse signo imagético nos revela algo além 

do visível, já que ao acionarmos os nossos imaginários sociais, percebemos que Ariel está 

representando uma mulher apaixonada. A forma de produzir esse “ar apaixonado” é bastante 

semelhante em produções de animações, histórias em quadrinhos ou, até mesmo, em programas 

de TV, como podemos ver com a figura de Magali, da história em quadrinhos A turma da 

Mônica, apaixonada por uma melancia e, consequentemente, pelo padeiro, e de Dona Florinda, 

da série de TV Chaves, apaixonada pelo professor Girafales. 
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   Figura 10: Expressões apaixonadas. 

 

Dessa forma, Ariel encontra-se com pernas, sem voz, apaixonada por Erick e com a 

missão de fazê-lo se apaixonar por ela em apenas três dias. Podemos considerar a mudez de 

Ariel como uma metáfora para a sua própria condição: a de uma mulher silenciada que é 

delimitada pelo o que a sociedade julga como o papel feminino. Faria; Nobre (1997) assinalam 

que “as mulheres em geral têm vivido sua sexualidade de acordo com os padrões impostos 

como os mais corretos, considerando o papel social de esposas “honestas” e mães dedicadas 

que lhes é destinado” (p.16). Ariel, portanto, busca ocupar esses papéis, mesmo que para isso 

tenha que abdicar de sua essência.  

Para alcançar o êxito nessa missão, Ariel tenta de todas as formas conquistar Erick. 

Contudo, a sereia falha na missão, já que a bruxa do mar, através de feitiços, consegue impedir. 

No fim, a bruxaria é quebrada e Tritão concede a Ariel pernas e, assim, a sereia casa-se com 

Erick. Em todas essas ações, é o gênero masculino que detém o poder, seja representado pela 

figura de Tritão, seja representando pela figura de Erick. O gênero feminino, representado por 

Ariel, tem a sua vida definida, a partir de ações e escolhas feitas pelo sexo oposto.  

O casamento de Ariel com Erick personifica a ideologia do matrimônio embutida na 

animação. Vejamos as imagens abaixo: 
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Figura 11: Casamento de Ariel 

 

Dessa forma, Ariel sai do espaço privado destinado a ela no castelo de Tritão e ocupa, 

novamente, o espaço privado no castelo de Erick. Assim, a sereia cumpre o papel que é 

socialmente destinado às mulheres, como apontaram Faria; Nobre (1997): o de tornar-se esposa.  

Ao observamos, portanto, as três cenas, percebemos que há uma clara mudança em Ariel 

a partir do momento em que se apaixona. Se no início da narrativa, a sereia detinha um ethos 

de aventureira, livre e, até mesmo, rebelde, já que desobedecia às regras estabelecidas pelo seu 

pai, no meio da história, Ariel passa a viver para conquistar o amor do príncipe. Ao olharmos 

para as antecessoras de Ariel – Branca de Neve, Cinderela e Aurora-, vemos que a animação 

“A pequena sereia” inovou, de algum modo, trazendo uma actante que foi dona de seus desejos 

e não esperou a salvação vinda de um príncipe; no entanto, o sonho de Ariel não é outro senão 

o próprio príncipe.  

Neste momento, iniciaremos a análise da primeira cena do filme “Moana- um mar de 

aventuras”.  
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Cena 1 – Qual é o seu lugar, Moana? 

Fotograma 1 – Cena 1                                                        Fotograma 2 – Cena 1 

Fotograma 3 – Cena 1                                                         Fotograma 4 – Cena 1 

Fotograma 5 – Cena 1                                                          Fotograma 6 – Cena 1 

Fotograma 7 – Cena 1                                                         Fotograma 8 – Cena 1 

Fotograma 9 – Cena 1                                                          Fotograma 10 – Cena 1 
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Transcrição cena 1 

(Chefe Tui Waialiki) -Moana, achei você, Moana. O que está fazendo? Me assustou.  

(Moana) -Eu quero ir no mar. 

(Chefe Tui Waialiki) -Eu sei, eu sei. Mas não pode ir lá. É perigoso. Moana, venha. Vamos 

voltar para a vila.  

(Sina) -Você é a próxima grande chefe de nosso povo. E vai fazer coisas maravilhosas, minha 

pequena.  

(Chefe Tui Waialiki) – Vai, sim. Mas, antes, deve aprender onde é o seu lugar.  

 
 

A cena 1 mostra Moana brincando no mar. O chefe Tui, pai da garota, a repreende, pois 

acredita que o mar é perigoso; logo, a filha não deve ficar naquele local. Sina, mãe de Moana, 

junta-se a eles e brinca com a filha carinhosamente.  

A cena, por meio do texto verbal e do texto não-verbal, revela ao espectador algumas 

informações sobre Moana. A menina apresenta, desde pequena, um forte desejo de estar 

próxima ao mar. Contudo, essa vontade é controlada por seu pai que, a partir de suas próprias 

vivências, acredita que seja perigosa a proximidade com o mar. Assim, o Tui – pertencente ao 

circuito externo - conhece a constituição familiar de Moana: pai, mãe e criança. Moana é fruto 

de uma relação heterossexual, na qual o pai detém o poder central sobre as decisões familiares 

e, desse modo, a família de Moana representa um modelo nuclear patriarcal.  

Como já mencionamos no capítulo 5, de acordo com a filósofa Judith Butler, o gênero 

é construído, em nossa sociedade, a partir do binarismo (masculino/feminino). Tal divisão só 

faz sentido, pois vivemos em um mundo heteronormativo e falocêntrico. Desse modo, as 

animações trabalham esses princípios vigentes, pois eles permitem uma identificação do 

espectador e, consequentemente, uma possível adesão à mensagem veiculada pelas animações. 

De acordo com Faria; Nobre (1997), “as crianças desde muito cedo são levadas a incorporar os 

símbolos da heterossexualidade e estes aparecem vinculados ao casamento e à família” (p.17), 

assim, a Disney apresenta, em suas produções, representações de constituições familiares que 

estejam em concordância com os preceitos dominantes.   

Ademais, a identidade social de Moana pode ser inferida a partir da identidade social de 

seu pai: Moana é filha do líder de Motonui, logo ela será a próxima líder. O enunciado 

formulado por sua mãe corrobora a inferência: Você é a próxima grande chefe de nosso povo. 

Podemos afirmar que essa é uma das inovações produzidas pela animação. Se antes as filhas 

dos líderes eram nomeadas de princesa, agora são nomeadas de líder. Essa modificação de 

campo semântico revela uma tentativa de desvincular a actante da figura arquetípica da 
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princesa, já que tal imagem produz no imaginário coletivo noções como delicadeza, fragilidade, 

bondade, feminilidade, etc. Embora Moana possua algumas dessas características, a animação 

pretende demonstrar que a actante vai além desses estereótipos, sendo também considerada 

corajosa, aventureira, independente, etc.  

Por meio de signos indiciais presentes na cena, vemos as características físicas dos 

habitantes de Motonui, como pele morena, olhos castanhos, cabelos ondulados, etc. A estética 

trazida pela narrativa rompe com o padrão eurocêntrico presente em outras produções da 

Disney. Assim, Moana inova ao trazer uma pluralidade estética, na qual há uma valorização 

dos traços negroides.  

Na sociedade de Motonui, a divisão do trabalho se dá de acordo com o gênero. Dessa 

forma, os homens ficam responsáveis por arar a terra e pescar, por exemplo, enquanto as 

mulheres cozinham e trançam cestas. Tal divisão reproduz a lógica da segmentação espaço 

privado para as mulheres e espaço público para os homens, já que é o gênero masculino que, 

comumente, se aventura no mar, ao passo que as mulheres permanecem na vila, como mostrado 

a seguir.   

 

Figura 12: Divisão do trabalho em Motonui. 

 

No entanto, devemos considerar que, embora em Motonui haja uma divisão de trabalho 

de acordo com o gênero, quando pensamos no mais alto cargo da aldeia, o gênero torna-se 

irrelevante, haja vista que Moana será a nova líder, substituindo o seu pai.  

Vamos, agora, à segunda cena.  
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Cena 2 – Moana, você é uma princesa? 

 

Fotograma 1 – Cena 2                                                        Fotograma 2 – Cena 2 

Fotograma 3 – Cena 2                                                        Fotograma 4 – Cena 2  

 

 

 

 

 

Fotograma 5 – Cena 2                                                     Fotograma 6 – Cena 2 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 7 – Cena 2                                                     Fotograma 8 – Cena 2 
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 Fotograma 9 – Cena 2                                                      Fotograma 10 – Cena 2 

Fotograma 11 – Cena 2                                                     Fotograma 12 – Cena 2 

Fotograma 13 – Cena 2                                                      Fotograma 14 – Cena 2 

Fotograma 15 – Cena 2                                                      Fotograma 16 – Cena 2 

Fotograma 17 – Cena 2                                                      Fotograma 18 – Cena 2 
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    Fotograma 19 – Cena 2                                                    Fotograma 20 – Cena 2 

 

Transcrição cena 2 

(Moana) – Me ensina a navegar. Meu trabalho é fazer Maui cruzar o vasto oceano. Eu deveria... 

Eu deveria navegar.  

(Maui) – Tem que se aventurar, princesa. Não é só cuidar de velas e nós... Precisa ver aonde 

vai com a sua mente. Saber onde está... Sabendo por onde andou.  

(Moana) – Tá, primeiro eu não sou princesa. Sou a filha do chefe. 

(Maui) – Dá na mesma.  

(Moana) – Não.  

(Maui) – Se usa vestido e tem bichinho de estimação, é uma princesa. Não é uma aventureira. 

Jamais será uma aventureira, jamais será... 

 

Na cena 2, Moana está no barco com Maui, que começa a realizar os procedimentos 

para que eles possam navegar. A menina tenta convencê-lo a ensiná-la a navegar, porém o 

semideus reluta, já que acredita que ela é uma princesa, logo não conseguirá aprender a navegar. 

Moana tenta argumentar dizendo que ela não é uma princesa, mas a filha do chefe.  

Nessa cena, Moana constrói para si a imagem de alguém corajoso e disposto a aprender 

a navegar. Para a menina, se a ela foi dada a missão de fazer com que Maui cruze o oceano e 

devolva o coração à Te Fiti, ela deve, então, possuir recursos para que tal fato ocorra. Dessa 

forma, Moana deseja aprender a navegar. Por isso, a actante tenta construir o ethos de chefe, 

mostrando a Maui que é trabalho dela guiar os dois nessa missão.  

Maui, no entanto, não adere ao projeto de fala de Moana. O semideus estabelece uma 

diferenciação entre o verbo navegar e o verbo aventurar. Para ele, navegar é apenas executar 

ações de forma manual, a fim de que o barco se locomova. Já, aventurar é ir mais além, é expor-

se aos desejos da mente. Assim, Maui estabelece que Moana não é capaz de se aventurar, porque 

ela é uma princesa. Como princesa, Moana não teria as aptidões necessárias para se tornar uma 

aventureira. 
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O actante representa, por meio de seu discurso, as noções estereotipadas do signo 

princesa. Assim, uma princesa precisa vestir-se com um vestido e possuir um animal de 

companhia. A fala de Maui ironiza as próprias produções da Disney, já que sempre houve um 

padrão comportamental nos filmes de princesas, nos quais a grande maioria das princesas usava 

vestidos e tinha animais de companhia. Moana, inclusive, reproduz essas ações.  

O vocábulo princesa é utilizado pelo Eue (Maui) que, no mundo do dizer, idealiza o Tud 

(Moana), e recebido pelo Tui (Moana), quem efetivamente interpreta o ato de fala com uma 

acepção pejorativa. A menina, então, rapidamente, nega o título, dizendo que ela é a filha do 

chefe. Como vimos na cena anterior, desde pequena, Moana é nomeada como a filha do chefe 

e não como princesa. Pensamos que tal modificação, além de tentar demonstrar ao público que 

a actante é diferente de todas as outras produzidas pela Disney, há também a intenção de mostrar 

que caso Moana ocupasse a posição da princesa clássica, ela jamais poderia salvar o mundo. 

Dessa forma, para que isso ocorra, ela precisa desempenhar outro tipo de papel, um papel mais 

próximo, talvez, ao masculino, já que ao gênero masculino, sempre foi dada à possibilidade de 

aventurar-se.  

Em outro momento da narrativa, Maui continua tentando validar o seu discurso de que 

a menina jamais poderá ser uma aventureira:  

 

Figura 13: O sono de beleza de Moana. 

Legenda: (Maui) – Curtiu o soninho da beleza? Uma aventureira de verdade jamais dorme para conseguir chegar 

aonde precisa ir.  

 

Moana dorme enquanto eles estão navegando, quando acorda, Maui, ironicamente, diz: 

-Curtiu o soninho da beleza? O fato de a menina dormir torna-se uma invalidação para que ela 

seja, na visão de Maui, uma verdadeira aventureira. Assim, ao selecionar a locução adjetiva de 

beleza para qualificar o substantivo sono, há uma intenção de enfatizar que a menina não se 

encontra apta para ser uma navegadora, já que uma aventureira de verdade nunca dorme.  

Cabe nos perguntarmos se Maui estivesse navegando com um outro homem e se esse 

dormisse, o seu sono também seria qualificado como sono de beleza? A partir dos saberes de 
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crença, é possível inferir que a resposta seria negativa. Tal qualificação é dada porque o 

referente é uma mulher. Desse modo, Maui coloca-se, enquanto representação do gênero 

masculino, em uma posição superior à de Moana, já que ele não dorme; logo, é concedido a ele, 

de modo natural, o direito de ser aventureiro, já a ela não.  

Tal fato ainda serve para demonstrar uma possível fraqueza de Moana em relação à 

força de Maui. Enquanto ele não dorme e encontra-se atento a todos os possíveis perigos que 

possam ocorrer durante o trajeto, Moana dorme. Assim, velhos estereótipos encontram-se 

suavizados, porém presentes na animação: ao gênero feminino cabe o descuido e até mesmo a 

fraqueza, porque há o gênero masculino cuidadoso e forte para proteger.  

Outro fato que devemos levar em consideração é a diferença de tamanho entre os 

actantes: 

 

 

 

 

 

           

 

           Figura 14: Diferença de tamanho entre Moana e Maui. 

 

 Maui apresenta um corpo robusto, ombros largos, estatura alta. Esteticamente, ele não 

se parece com outras figuras masculinas da franquia Disney princesas. Hércules que, assim 

como Maui é um semideus, possui um corpo atlético e uma estética eurocêntrica, por exemplo. 

Mesmo fugindo dos clichês, o porte físico de Maui é capaz de suscitar, no espectador, por meio 

dos imaginários sociais, a personificação da força e da proteção que Moana precisa para cumprir 

a sua jornada, ou seja, o gênero masculino, ainda que, implicitamente, carrega o poder de 

defender e acolher o gênero feminino.  

A animação, como já mencionamos, traz também, em outros momentos, um discurso 

irônico quanto às outras produções da Disney, como podemos ver nesta imagem: 
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              Figura 15: Maui ironiza Moana. 

                                                      Legenda: (Maui) – Se começar a cantar, eu vou vomitar. 

 

Maui, ao perceber que Moana está preocupada com o fato de ela ter sido escolhida pelo 

Oceano para salvar Motonui, diz: Se começar a cantar, eu vou vomitar. Há uma clara referência 

às outras animações da Disney, já que as princesas, geralmente, cantam. Embora a narrativa 

ironize esse tipo de comportamento, Moana também canta em alguns momentos da trama.  

A actante pode ser percebida, em um primeiro momento, como aquela que rompe 

paradigmas estabelecidos pela própria Disney, no entanto, não podemos esquecer que as 

animações são produzidas em uma dada sociedade e em um dado momento histórico, além de 

serem entretenimento que visam alcançar lucro; logo, as ideologias dominantes reverberam de 

formas mais ou menos explícitas no interior dessas construções fílmicas.  

Neste momento, vamos à terceira e última cena.  

 

Cena 3 – Moana, você aprendeu a navegar? 

 Fotograma 1 – Cena 3                                                       Fotograma 2 – Cena 3 

Fotograma 3 – Cena 3                                                       Fotograma 4 – Cena 3 
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 Fotograma 5 – Cena 3                                                          Fotograma 6 – Cena 3 

  Fotograma 7 – Cena 3                                                        Fotograma 8 – Cena 3 

 Fotograma 9 – Cena 3                                                         Fotograma 10 – Cena 3 

Fotograma 11 – Cena 3                                                      Fotograma 12 – Cena 3 

Fotograma 13 – Cena 3                                                       Fotograma 14 – Cena 3 
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Fotograma 15 – Cena 3 

 

Transcrição cena 3 

(Moana) – Eu sou Moana de Motonui. A bordo do meu barco cruzarei o oceano e restaurarei o 

coração de Te Fiti.  

 

Moana e Maui brigaram, então o semideus resolveu abandonar a garota na luta contra 

Te Ka. Primeiramente, a menina pensa em desistir, mas é consolada pelo espírito de sua avó. 

Assim, ela decide enfrentar Te Ka sozinha. Para isso, começa a consertar o barco.  

A cena é iniciada, somente, com textos não-verbais, como vemos do primeiro fotograma 

até o oitavo. Nos fotogramas restantes, há a presença de texto verbal e texto não-verbal que se 

relacionam por meio de complementariedade. No plano denotado, observa-se um cesto de 

palha, uma agulha, a vela do barco que se encontra rasgada, o piso do barco e o mastro. Esses 

signos icônicos operam por meio da semelhança fazendo com que o espectador reconheça, a 

partir de suas vivências, o local onde se encontra Moana. Já no plano conotado, esses mesmos 

signos ganham também um caráter indicial, já que apontam para algo que está além do visível, 

ou seja, Moana continuará a viagem até salvar a sua aldeia. Dessa forma, o espectador precisa 

reconhecer que as ações realizadas pela garota constroem a imagem dela como alguém corajoso 

e que não se deixa abater pelas adversidades que possam surgir pelo meio do caminho.  

Nos signos verbais, a actante repete uma frase que é falada por ela em diversos 

momentos ao longo de toda a narrativa: Eu sou Moana de Motonui. A menina se autonomeia 

por meio do substantivo próprio Moana e se caracteriza por meio da locução adjetiva de 

Motonui. Tal atitude revela que a própria actante precisa se reconhecer enquanto sujeito de sua 

própria história, ela não é qualquer ser, ela é Moana e, mais ainda, ela é Moana que descende 

de Motonui. Assim, ao reconhecer-se enquanto ser, a menina adquire autonomia para enfrentar 

Te Ka.  
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A cena seguinte mostra Moana enfrentando Te Ka. A garota, no entanto, está perdendo 

a batalha. No momento em que Te Ka vai golpeá-la, Maui aparece e a salva, como podemos 

ver nas imagens a seguir:  

 

 

Figura 16: Maui salva Moana. 

 

O semideus, que está metamorfoseado em pássaro, consegue, com seu anzol, cortar a 

mão de Te Ka, que iria golpear Moana. A animação traz, novamente, a figura masculina como 

a detentora da salvação. Maui, embora não seja o estereótipo de herói comumente postulado 

pela Disney, ocupa tal posição na narrativa. A animação, porém, vai além das animações 

“tradicionais”, nas quais somente o príncipe salva a princesa, já que Moana também salva Maui. 

Te Ka tenta desferir um golpe em Maui, porém Moana desvenda que Te Ka é Te Fiti sem o 

coração. Após a descoberta, Moana mostra para Te Ka o coração, fazendo com que ela não 

ataque Maui.  
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Figura 17: Moana salva Maui. 

 

A animação apresenta inovações no que tange à representação do gênero feminino. Há 

a construção de uma actante dinâmica, aventureira, corajosa, etc. Contudo, Moana divide, 

durante toda a sua jornada, o seu protagonismo com Maui que, em alguns momentos, a protege 

e a salva. Fica evidente que a Disney procura apresentar um protagonismo feminino. Tal fato 

não poderia ser diferente, já que vivemos, atualmente, momentos em que as mulheres ocupam 

o mercado de trabalho, chegando, até mesmo, a ocupar o mais alto cargo do país: a presidência 

da república. Dessa forma, não caberia produzir uma actante que ficasse em casa à espera de 

ser salva pelo príncipe encantado. No entanto, como ainda vivemos em uma sociedade cuja 

lógica patriarcal é a dominante, alguns clichês ainda são reverberados, a fim de atender à 

demanda de um público que possui o seu olhar eclipsado pelas ideologias dominantes.  

Vale destacarmos que a narrativa inovou em um aspecto bastante relevante: o da relação 

entre mulheres. Se olharmos para “A pequena sereia”, temos uma princesa que quase não 

interage com as suas irmãs. A maior interação com alguém que representa o gênero feminino é 

com Úrsula. Tal relação, no entanto, é baseada em uma rivalidade, já que a bruxa do mar precisa 

destruir Ariel para que possa ser a rainha do mar. Já Moana apresenta relações de amor e afeto 

entre a menina e sua mãe, a menina e sua avó e a menina e Te Fiti, ou seja, a relação entre 

mulheres é apresentada de forma saudável e afetuosa, algo que consideramos de extrema 

importância em uma animação destinada, primeiramente, ao público infantil. 
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        Figura 18: Moana e Te Fiti. 

 

A narrativa é finalizada com Moana ocupando o cargo de líder da aldeia. Esse cargo só 

havia sido ocupado por homens que, em um ritual de coroação, colocavam uma pedra no alto 

de uma montanha. Moana, no entanto, coloca uma concha.  

 

Figura 19: Moana – nova líder de Motonui. 

 

De acordo com o Dicionário de Símbolos de Chevalier; Gheerbrant (2012),  

 

a concha, evocando as águas onde se forma, participa do simbolismo da fecundidade 
própria da água. Sua forma e sua profundidade lembram o órgão sexual feminino. Seu 
conteúdo ocasional, a pérola, suscitou, possivelmente, a lenda do nascimento de 
Afrodite, saída de uma concha. O que confirmaria o duplo aspecto, erótico e 
fecundante, do símbolo. (p. 269-270) 
 

Ao simbolizar a sua liderança, por meio de uma concha, Moana enaltece o feminino, 

salientando que a ilha de Motonui será liderada por uma mulher.  

A animação, portanto, inovou em vários aspectos e reproduziu outros bastante 

conhecidos do grande público. Não podemos negar a importância que Moana ocupa diante de 

todas as outras actantes produzidas pela companhia. Porém, não devemos esquecer que a 

representação de gênero é condicionada pelas forças que regem a sociedade. Logo, em uma 

sociedade, cujo sistema econômico e social é o capitalista, o patriarcado será, necessariamente, 

um dos “tentáculos” de sustentação desse sistema.  
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Ariel e Moana: duas faces de uma mesma moeda? 

 

As duas animações apresentam uma diferença temporal de vinte e sete anos. Entretanto, 

elas guardam algumas semelhanças e diferenças. Tanto Ariel quanto Moana apresentam uma 

personalidade forte, são destemidas e vão atrás de seus objetivos. Ariel representou a mulher 

do fim do século XX, enquanto Moana a do século XXI. Em ambos os momentos, as mulheres 

já ocupavam o espaço público. Desse modo, elas não poderiam ficar presas a uma torre, 

esperando que alguém fosse salvá-las. 

Ariel e Moana advêm de uma família patriarcal, cujo poder encontra-se presente nas 

mãos do Rei Tritão e do Chefe Tui Waialiki. Ambas as garotas são heterossexuais e performam 

de acordo com o sexo feminino, reproduzindo os comportamentos solicitados em uma lógica 

do patriarcado. 

Em relação aos aspectos físicos das actantes, por mais que Moana traga uma pluralidade 

maior de estética, escapando do padrão eurocêntrico, assim como Ariel, ela possui um corpo 

que esteticamente é enaltecido pela sociedade: ambas são magras. Em relação ao cabelo e aos 

traços físicos, a diferença é mais marcante, já que Ariel representa a estética europeia, enquanto 

Moana, a das Ilhas do Pacífico.  

Nas duas animações, a figura masculina representa a salvação em momentos de 

dificuldade. Erick salva Ariel de Úrsula e Maui salva Moana de Te Ka. Estereótipos de força e 

fragilidade ainda são atrelados aos gêneros masculino e feminino, respectivamente.  

A diferença entre elas se dá na busca de seus objetivos. Enquanto Ariel objetiva o 

casamento, Moana objetiva salvar a sua aldeia. A distinção de propósitos é um reflexo do papel 

feminino fora das telas. Não podemos esquecer que as animações, enquanto objetos culturais, 

postulam comportamentos, ao mesmo tempo em que são um reflexo dos já existentes, havendo, 

portanto, uma relação simbiótica entre obra e sociedade, sociedade e obra.  

As animações, portanto, trazem representações de comportamentos condizentes com o 

tempo histórico no qual estão inseridas. Além disso, por serem produtos de uma grande 

empresa, visam a lucratividade; logo, retratam ideologias dominantes. Dessa forma, não 

podemos pensar que há uma propagação de ideais feministas nas narrativas. Ariel e Moana, em 

maior ou menor grau, são faces de uma mesma moeda: o patriarcado.  
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9. HÁ SEMPRE UM FINAL FELIZ? -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há todo um velho mundo ainda por destruir e todo um novo mundo a 

construir. Mas nós conseguiremos. (Rosa Luxemburgo) 

 

Nesta pesquisa, propusemo-nos a investigar a construção do ethos feminino, a partir de 

cenas que compunham as animações fílmicas “A pequena sereia” e “Moana – um mar de 

aventuras”. Para tal, detivemo-nos nas actantes femininas Ariel, do longa animado “A pequena 

sereia” (1989), e Moana, do longa animado “Moana – um mar de aventuras” (2016). A partir 

da relação entre os textos verbais, os textos não-verbais e os elementos extralinguísticos que 

compõem o todo significativo, averiguamos se, em um espaço temporal de vinte e sete anos, as 

representações do gênero feminino sofreram permanências e/ou descontinuidades em relação a 

noções pré-estabelecidas socialmente no tocante à identidade feminina.  

Em “A pequena sereia”, a identidade social de Ariel é corroborada pela identidade 

discursiva. A sereia é caracterizada como curiosa, destemida e aventureira. Desse modo, ela 

inicia a trama, como vimos na cena 1, desobedecendo ao seu pai e não cumprindo com os 

preceitos que regem a corte real da qual faz parte. No entanto, ao se apaixonar por Erick, como 

vimos na cena 2, os objetivos de Ariel modificam-se, pois a sereia, que antes postulava uma 

certa independência, passa ter como propósito de vida conquistar o amor do príncipe por quem 

se apaixonou à primeira vista.  

A busca pelo amor torna-se o centro da narrativa, já que a história passa a gravitar na 

tentativa de Ariel em conquistar o príncipe. Dessa forma, o casamento é colocado como o 

objetivo final a ser alcançado pela sereia. Para isso, Ariel abdica de sua voz, de sua natureza, 

em troca de pernas, para que assim possa ter a chance de conquistar o seu objetivo. 

A animação inovou em alguns aspectos. Ariel foi a primeira princesa da franquia Disney 

a salvar um príncipe. Ademais, ela não teme o perigo, já que nada até a superfície, contrariando 

às ordens dadas por seu pai, é destemida e busca, inicialmente, sair do espaço privado e ocupar 

o espaço público.  

Ariel representa o papel de gênero que é dado às mulheres do fim do século XX. Embora 

já houvesse uma certa emancipação feminina, alguns valores patriarcais, como a centralização 

da figura masculina no âmbito familiar, a valoração da mulher condicionada ao seu estado civil, 

a performance condizente com os modelos de conduta estabelecidos pela ética burguesa do que 

seja o gênero feminino, a estética eurocêntrica e a heterossexualidade compulsória fazem parte 

da animação.  
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A Walt Disney, no que concerne aos papéis de gênero, realiza, nessa produção, uma 

manutenção do status quo conservador. À mulher cabe o espaço doméstico, o casamento e o 

amor incondicional por um homem que ocupa uma posição elevada em relação à figura 

feminina, já que é o gênero feminino, personificado em Ariel, que abre mão de tudo o que 

possui em prol da relação amorosa.  

Em “Moana – um mar de aventuras”, a identidade social da líder de Motonui também 

confirma a identidade discursiva. Moana, assim como Ariel, é curiosa, destemida e aventureira. 

Desde pequena, a menina possui uma fascinação pelo mar. O pai, no entanto, a proíbe de ir para 

o mar, como vimos na cena 1. A menina pertence a uma família cujo modelo nuclear é 

patriarcal. Assim, as decisões são centradas na figura do chefe Tui Waialiki.  

A narrativa se passa na fictícia Ilha de Motonui. Lá os papéis de gênero são bem 

definidos. Assim, as mulheres ocupam, na relação de trabalho, o espaço privado – a vila – 

enquanto os homens ocupam o espaço público – o mar. Desse modo, as mulheres são 

responsáveis por atividades como cozinhar e trançar cestas, enquanto os homens aram a terra e 

pescam.  

A animação traz algumas novidades. Moana que é filha do líder de Motonui não é 

nomeada como princesa, mas como a filha do chefe. A Walt Disney, então, produz uma “não-

princesa”. Tal fato revela a tentativa da produtora em trazer uma actante diferenciada de todas 

as outras produzidas até então. Contudo, essa ação aponta para o fato de que o gênero feminino, 

ao possuir características como força, coragem e liderança, precisa desempenhar um papel 

próximo ao masculino, ser, então, “chefe” em vez de “princesa”. 

Além disso, a narrativa apresenta o apagamento da figura do príncipe encantado. Não 

há a busca pelo amor e, consequentemente, pelo matrimônio. No entanto, as noções de proteção 

e salvação ainda são mantidas por meio da figura masculina que, no caso dessa animação, é 

personificado pelo actante Maui.  

As relações estabelecidas entre as mulheres também apresentam um caráter inovador se 

compararmos com “A pequena sereia”. Moana estabelece relações de afeto com a sua mãe, a 

sua avó e Te Fiti. Em “A pequena sereia”, a figura maternal é apagada e Ariel não estabelece 

nenhuma interação e/ou relação afetuosa com suas irmãs. A maior interação da sereia com outra 

figura feminina na trama é com Úrsula, a bruxa do mar. Porém, não é uma relação de afeto, mas 

de rivalidade.  

Moana personifica a mulher do século XXI. Assim, há uma preocupação com a natureza 

e com o coletivo. Características como independência, força, persistência e coragem fazem 
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parte da personalidade da actante, que apresenta uma posição ativa na trama, além de finalizar 

a narrativa ocupando o mais alto cargo de Motonui.  

No entanto, Moana divide o seu protagonismo com Maui que, em momentos cruciais da 

narrativa, aparece representando a ajuda e a salvação de que a garota necessita. É preciso 

destacarmos que Moana também detém o poder de salvar Maui. Contudo, não há na narrativa 

uma completa autonomia da figura feminina.  

No espaço temporal de vinte e sete anos, a Disney acompanhou a evolução social no 

que concerne ao papel da mulher. Como mostramos, há diferenças marcantes entre a construção 

identitária de Ariel e Moana. Ariel objetiva o amor de um homem, enquanto Moana objetiva 

salvar a sua aldeia. Porém, é preciso estarmos atentos ao fato de que as produções fílmicas 

representam um conjunto de ideologias. Sendo assim, a Disney compreende e representa os 

sistemas de valores ocidentais, principalmente os americanos. Logo, como vivemos em um 

sistema cuja lógica patriarcal é a dominante, os seus princípios ainda são postulados pelas 

narrativas de forma mais ou menos explícita.  

Os signos verbais aliados aos signos imagéticos, que por meio de uma relação de 

similaridade (ícones), contiguidade (índices) e representações (símbolos) com os objetos, 

produzem uma narrativa que transmite sistemas de crenças e valores condizentes com o 

momento histórico no qual foram produzidas. Não podemos pensar em actantes mais ou menos 

feministas, pois o feminismo se opõe radicalmente ao patriarcado e essas produções são frutos 

da ideologia patriarcal que ainda impera em nossa sociedade.  

Buscamos, portanto, com este trabalho, contribuir para o pensar sobre quais discursos 

estão construindo e personificando o feminino. Em um país como o nosso que, segundo a 

Organização das Nações Unidas, possui a quinta maior taxa do mundo em feminicídios, é 

preciso que haja uma conscientização e uma movimentação em direção à construção de um 

mundo novo.  
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