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RESUMO 

 

Analisamos a iconicidade no discurso do Profeta Gentileza, com foco na observação 

da estrutura linguística de 56 textos-murais produzidos pelo autor entre as décadas de 80 e 90. 

Verificamos que o princípio da iconicidade pode ser aplicado na análise do corpus, partindo 

do pressuposto de que a estrutura linguística é motivada e sancionada por fatores pragmático-

discursivos que atuam nas escolhas do Profeta para a organização de sua obra. Estabelecemos 

um diálogo entre os textos não verbal e verbal, investigando o uso de estruturas rotinizadas e 

interpretando-as por meio do princípio da iconicidade em seu duplo aspecto: imagético e 

diagramático. E assim, demonstramos que as estruturas cromática e verbal são influenciadas 

por fatores contextuais. Dentre esses fatores, estão a influência do domínio discursivo da 

religião e os aspectos propagandísticos atinentes à atividade discursiva de um profeta. 

Propomos que padrões linguísticos organizados em estruturas paratáticas são mais funcionais 

aos propósitos pragmáticos do autor.  A pesquisa descritiva, de cunho qualitativo, com 

referências quantitativas, segue as orientações teóricas da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, de Traugott e Trousdale (2013) e Bybee (2010); os pressupostos teóricos sobre a 

iconicidade, de Givón (1984) e de Fischer e Nänny (1999); as investigações de Guimarães 

(2000; 2003) sobre o uso das cores como informação; as propostas de Matthiessen e 

Thompson (1988) sobre as unidades retóricas; e o processo de combinação de orações, 

segundo Halliday (1985), Lehmann (1988) e Hopper e Traugott (1993). 

 

Palavras-chave: Funcionalismo, iconicidade, discurso, Profeta Gentileza. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this research, we analyze the iconicity in the speech of the  Prophet Gentileza, 

focusing on the observation of linguistic structure of 56 texts, printed on murals, produced by 

the author between the decades 80 and 90. We check if the principle of iconicity can be 

applied to the corpus analysis, on the assumption that linguistic structure is motivated and 

sanctioned by pragmatic-discursive factors that act in the Prophet's choices for the 

organization of his work. We establish a dialogue between the non-verbal and verbal texts, 

investigating the use of routinized structures and interpreting them through the principle of 

iconicity in its dual aspect: imagery and diagrammatic. So, we demonstrate that the chromatic 

and verbal structures are influenced by contextual factors. Among these factors, are the 

influences of the discursive domain of religion and publicity aspects, linked to the discursive 

activity of a prophet. We propose that linguistic patterns organized into paratatics structures 

are more functional for the pragmatic purposes of the author. The descriptive research of 

qualitative nature, using quantitative references, follows the theoretical orientations of  Usage-

Based Linguistics, Traugott and Trousdale (2013) and Bybee (2010); the theoretical 

assumptions about the iconicity of Givón (1984) and Fischer and Nanny (1999); the 

investigations of Guimarães (2000; 2003) about the use of color as information; the proposals 

of Matthiessen and Thompson (1988) about the rhetorical units; and the combination process 

of clauses according Halliday (1985), Lehmann (1988) and Hopper and Traugott (1993). 

 

Keywords: Functionalism, iconicity, discourse, Prophet Gentileza. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na presente pesquisa, analisamos a iconicidade no discurso do Profeta Gentileza. 

Escolhemos esse tema porque nos instigou compreender como os textos impressos nas 

pilastras do Viaduto do Caju (RJ) produzem sentido. Esses textos chamam nossa atenção por 

propagarem ideias religiosas usando como suporte os muros. O tom propagandístico, e ao 

mesmo tempo religioso, da obra de Gentileza, é refletido na combinação de símbolos e cores 

com a estrutura da língua. Esse intercâmbio nos fazia questionar como essa combinação 

atuava nesses textos tão peculiares.  A criatividade e a ludicidade são mescladas à seriedade 

presente no domínio discursivo da religião.  Essa interrelação chama atenção pela própria 

dificuldade de categorização da obra, ou seja, por representar uma inscrição que transita entre 

o artístico e o doutrinário. 

Os murais de Gentileza foram estudados sob a ótica artística e filosófica com trabalhos 

de Guelman (1997; 2000), que analisam a representação do mito contemporâneo criado sobre 

o Profeta e as simbologias artísticas de seus murais.  Guelman coletou textos produzidos pelo 

autor e refletiu sobre como eles podem ser observados, tanto pela ótica das artes plásticas, 

quanto pelo viés filosófico. Quanto à plástica, concluiu que Gentileza foi um inventor gráfico, 

que criou signos que conseguiram dar forma de escritura hierática ao seu texto. No aspecto 

filosófico, o pesquisador demonstrou como Gentileza criou, talvez inconscientemente, um 

mito em torno de si. Por esse mito, o Profeta expôs a tensão entre o mundo em crise e a 

superação dessa situação por meio da gentileza e do amor. Ao mesmo tempo, Guelman 

provou que o motivo da obra do Profeta fez com que Gentileza se tornasse reconhecido pela 

sociedade como um artista singular. 

Guelman tratou muito bem da análise da plástica dos murais, mas, para nós, faltava 

uma análise linguística desses textos. Nesse ponto é que esta pesquisa se insere. Assumimos 

que o texto multimodal do Profeta é influenciado pelo domínio discursivo da religião e, ao 

mesmo tempo, é produzido com características de textos propagandísticos.  Sendo assim, 

partimos da hipótese de que as posturas religiosa e propagandística, assumidas pelo Profeta na 

elaboração de sua obra, podem ser verificadas por meio de marcas presentes na estrutura 

linguística. 
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Considerando esse estudo, a Linguística Funcional Centrada no Uso, doravante LFCU, 

apresenta-se como orientação teórica promissora para descrever a iconicidade encontrada no 

discurso de Gentileza. Acreditamos que os textos podem ser (re)interpretados segundo os 

pressupostos dessa corrente teórica, que alia o funcionalismo norte-americano ao 

cognitivismo, conforme se observa em Traugott e Trousdale (2013) e Bybee (2010) entre 

outros. Entendemos que uma análise descritiva da relação forma-função, tendo como base o 

princípio da iconicidade (GIVÓN, 1984), nos ajuda na interpretação de padrões linguísticos 

selecionados pelo Profeta para a construção de seus textos. Sendo assim, buscamos descrever 

e explicar os fatos linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas e pragmático-

discursivas) que desempenham no contexto da atividade linguística. (BYBEE, 2010).  

Já que nosso objetivo está na reflexão sobre a iconicidade por intermédio da análise de 

como ela se inscreve na construção do texto, a pesquisa parte da “vinculação mais estreita 

entre as dimensões discursiva e gramatical” (OLIVEIRA; VOTRE, 2009, p. 98) na descrição 

dos usos de Gentileza na atividade linguística. Essa abordagem pressupõe que fatores 

cognitivos, sociais (também históricos) e pragmático-discursivos, que influenciam 

diretamente os textos de Gentileza, são identificáveis a partir da análise das marcas icônicas.  

Então, o aspecto principal que integra nossa pesquisa é a modelagem das estruturas 

linguísticas a partir da sua relação com o contexto discursivo em que o Profeta, a obra e os 

leitores se inserem. Fatores pragmático-discursivos, por essa via, podem ser identificados por 

meio de marcas linguísticas rotinizadas nos textos. Hipotetizamos que, dentre aspectos que 

podem ser analisados no corpus, o uso de estruturas paratáticas é mais saliente por ser mais 

adequado aos propósitos do autor. 

Dividimos a pesquisa em cinco capítulos. No primeiro, apresentamos os 

procedimentos metodológicos e os pressupostos teóricos usados na descrição do corpus. 

Priorizamos os pressupostos sobre a iconicidade, de Givón (1984) e de Fischer e Nänny 

(1999). Falamos sobre a iconicidade imagética e a diagramática, devido à hipótese de que o 

uso de padrões imagéticos e a organização linguística refletem e refratam as pressões 

pragmático-discursivas, ou seja, a análise não pode ser dissociada de fatores externos à língua, 

como preconiza a LFCU. 

No segundo capítulo, apresentamos uma pequena biografia do Profeta. Não nos 

estendemos muito, pois levantamos os dados mais substanciais relacionados à análise do 

corpus. Entre eles temos a apresentação do percurso que transformou o homem José Datrino 
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no mítico Profeta Gentileza. Para isso investigamos as impressões que as pessoas têm sobre 

ele, bem como a necessidade do Profeta de se inscrever como enviado de Deus, uma espécie 

de orientador espiritual que conduziria a humanidade pelo caminho do bem, em busca da 

salvação (GUELMAN, 2000). Esse capítulo surge da necessidade de apresentarmos o autor e 

a inscrição de sua obra no contexto histórico-social, um dos dados fundamentais para um 

estudo de base funcionalista: 

 

“(...) na investigação funcional que praticamos, em termos de abordagem discursiva, 

interessa atualmente saber sobre uma gama de questões envolvidas na interação, 

como o perfil dos usuários (emissor e receptor), seu papel social e o grau de 

prestígio ou de representatividade que tem na comunidade linguística, seu nível de 

habilidade ou letramento (BARBOSA, 2007), seu(s) propósito(s) comunicativo(s), 

enfim, aspectos histórico-sociais motivadores do uso da linguagem.” (OLIVEIRA; 

VOTRE, 2009, p. 105) 

 

Dedicamos o terceiro capítulo a observações sobre o local, o suporte e o discurso 

atinentes à obra. Assim sendo, nos baseamos nas reflexões de Marcuschi (2008) ao 

propormos que tanto o local quanto o suporte criam um frame de inferências responsável 

pelas interpretações que apresentamos. O domínio discursivo da religião e a forma dos textos 

propagandísticos se fundem na obra, o que motiva as escolhas das estruturas do texto 

multimodal. 

No quarto capítulo, como não poderíamos deixar de falar, focamos na manifestação da 

iconicidade imagética no uso das cores escolhidas pelo Profeta para compor seus murais. 

Acreditamos que a organização dessas cores manifesta sentidos a partir da criação de um 

padrão cromático, representativo do conceito de bem, e da oposição a esse padrão por meio de 

cores que representam o mal. Ou seja, há uma correlação forma-função sancionada pelo 

aspecto religioso do discurso. 

No quinto capítulo, chegamos à análise linguística por meio da observação da 

iconicidade diagramática. Hipotetizamos que o uso de estruturas paratáticas é funcional aos 

propósitos pragmáticos do Profeta, tanto concernente à oposição entre bem e mal, bem como 

para a função propagandística dos escritos.  Analisamos o paralelismo considerando a palavra, 

a frase e o período na instância discursiva.  
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Em seguida, resgatamos as ideias centrais da pesquisa, e elaboramos as considerações 

finais. Não há preocupação em esgotar um tema tão rico e uma obra tão significativa em 

nosso trabalho. Sabemos dos limites de um estudo que tem como corpus textos singulares. 

Até porque, acreditamos que o Profeta Gentileza não queria que sua obra se esgotasse em 

análises, mas sim que fosse compreendida em sua totalidade. Afinal, gentileza gera gentileza! 
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1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo expomos os procedimentos metodológicos e os pressupostos teóricos 

que orientam nossa pesquisa. Como nosso objetivo é investigar a iconicidade no discurso do 

Profeta Gentileza, considerando o corpus uma obra verbo-visual, apresentamos pressupostos 

teóricos que nos servem de base para analisarmos a iconicidade nos planos imagético e 

diagramático.  

Organizamos este capítulo em quatro seções. Em primeiro lugar, na seção 1.1, 

expomos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Na segunda seção, 1.2, 

abordamos a LFCU, por ser a linha teórica que orienta nossa análise. Em seguida, destacamos 

os pressupostos essenciais para a análise do corpus: na seção 1.3, estabelecemos parâmetros 

para definir a iconicidade; na seção 1.4, tratamos da parataxe, fenômeno que se constitui 

como objeto a ser descrito; na seção 1.5, procedemos à exposição sobre as unidades retóricas. 

   

 1.1  Procedimentos metodológicos 

 

Como pressupõe a LFCU 
1
: 

a-  A análise linguística não deve ser desvinculada do contexto de uso; 

b-  A representatividade social dos falantes, o tipo de texto e os propósitos 

pragmático-discursivos são inerentes à análise do corpus. 

Assim orientados, adotamos uma metodologia que leva em conta a interdependência de 

fatores comunicativos, cognitivos e sociais em sua atuação nas marcas icônicas do discurso do 

Profeta Gentileza. A pesquisa procura identificar e avaliar como esses fatores regulam a 

organização textual do corpus. Assumimos que o Profeta construiu uma obra de caráter 

singular por conta da criatividade impressa nela, e expressa por ela, e, desse modo, a 

descrição linguística deve passar pela análise da construção do texto, que é motivada por 

pressões cognitivas e pragmáticas.  

                                                           
1
 CUNHA, 2011, p. 158-159.  
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Nosso primeiro passo foi fotografar os textos-murais. Depois, seguimos em busca de 

um levantamento biográfico a fim de configurar a representatividade social de Gentileza. Para 

tanto, pesquisamos em sites, blogs, jornais e trabalhos acadêmicos sobre o Profeta. Nosso 

objetivo não foi esgotar esse tema, e sim fazer um apanhado geral e conciso sobre a relação 

entre Gentileza e o espaço físico e social no qual ele e sua obra se inscrevem.  

Tendo em mãos esses dados, partimos para a análise linguística dos textos. As 

orientações teóricas da LFCU, conforme preconizam Cunha (2011), Martellotta (2009; 2011) 

e Traugott e Trousdale (2013), aparecem como um caminho norteador de nossos estudos. 

Entendemos que essa corrente amplia os horizontes de análise, ao unir os pressupostos 

funcionalistas aos cognitivistas, em se tratando de um corpus ímpar como o de Gentileza.  

A pesquisa se insere no modelo descritivo-analítico, cuja finalidade é a análise da 

atuação da iconicidade na construção do discurso em um corpus específico. Demonstramos 

que a organização textual segue padrões paratáticos que são interpretados segundo o princípio 

da iconicidade. Esses padrões são identificados na repetição da estrutura cromática, na 

repetição de letras, no paralelismo morfossintático e na vinculação oracional por parataxe.  

Nesse sentido, a pesquisa se insere numa perspectiva de análise indutiva e de aspecto 

qualitativo. Segundo Martellotta (2009), a análise feita pela LFCU é essencialmente 

qualitativa com suporte quantitativo, que evidencia algumas tendências presentes no corpus. 

A análise quantitativa fica restrita aos 56 textos-murais produzidos pelo Profeta, localizados 

nas imediações da rodoviária Novo Rio, embora ele tenha escrito textos em papel, como 

poesias e relatos pessoais. 

Para dar conta de nosso objetivo de identificar marcas linguísticas motivadas por 

pressões pragmático-discursivas e cognitivas no discurso de Gentileza, adicionamos fatores 

extralinguísticos ao viés qualitativo. Martelotta (2009) diz que não apenas a interdependência 

de fatores de natureza comunicativa, cognitiva, histórica, social e estrutural deve ser levada 

em conta na abordagem funcionalista. Devemos também analisar esses fatores na atuação 

contextual, em que entram os aspectos semânticos e pragmático-discursivos. Para essa 

análise, abordamos os textos por ângulos que envolvem a atividade linguística (textual e 

interacional) incorporada por componentes sintáticos e semânticos. 

 Temos em vista a relação entre discurso e gramática (OLIVEIRA; VOTRE, 2009) 

como aporte teórico para definir a gramática como aspecto rotinizado e comunitário da língua 
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e o discurso como criativo e individual. Não apontamos essa relação numa polarização, mas 

numa perspectiva de interrelação em que o discurso e a gramática se fundem na atividade 

linguística. A partir desse apontamento, consideramos o princípio da iconicidade (GIVÓN, 

1984; 1995) que, por meio de seus subprincípios, nos ajuda a interpretar como as informações 

são organizadas no texto. 

 Também nos apoiamos nos pressupostos sobre construções conforme expostos em 

Traugott e Dasher (2005), Traugott (2012), Bybee (2010) e Traugott e Trousdale (2013), e nos 

estudos sobre unidades retóricas, de Matthiessen e Thompson (1988). Essas perspectivas 

teóricas nos direcionam a um ponto comum, em que propomos que organização textual dos 

escritos de Gentileza é sancionada por motivações pragmático-discursivas. 

 

1.2  A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

 

Nos estudos linguísticos, teorias de orientações formais se opõem às de orientações 

funcionais, em termos prototípicos. As primeiras analisam a língua como um sistema 

autônomo, independente de fatores extralinguísticos. Já as segundas consideram que a língua 

não pode ser desvinculada do uso, dos fatores externos a ela. É nessa segunda linha teórica em 

que se encontra o funcionalismo. 

Existe mais de uma vertente funcionalista, como, por exemplo, a norte-americana, os 

estudos dos grupos de Londres e as pesquisas do grupo holandês. O nosso trabalho está 

inserido na vertente funcionalista norte-americana, na qual, entre os representantes, estão 

Talmy Givón, Paul Hopper e Elizabeth Traugott. Prioritariamente, os pressupostos 

desenvolvidos pelo primeiro com relação à iconicidade nortearão nosso trabalho. 

Nessa perspectiva, a língua é entendida como uma atividade pressionada por situações 

comunicativas. Essas pressões acabam por motivar a estrutura linguística. Sendo assim, numa 

visão forte (ou clássica) do funcionalismo, de acordo com o princípio da iconicidade, a forma 

deve refletir a função que exerce. Assim, a explicação para as estruturas gramaticais e 

discursivas deve ser procurada nas situações comunicativas. Logo, acreditamos que há relação 

icônica entre a estrutura linguística e a função exercida por ela. Entendemos a iconicidade 

como a correlação motivada entre forma e função (GIVÓN, 1984). Ou seja, na língua podem 

ser identificados padrões que mantêm correlação com o sentido que designam. Essa 
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correlação pode ser perceptível, mas há casos em que ela não é tão nítida, o que impossibilita 

a observação da relação entre o plano da expressão (forma) e o plano do conteúdo (função). 

As pesquisas funcionalistas interpretam regularidades no uso da língua levando em 

consideração as condições pragmático-discursivas às quais os falantes estão submetidos. A 

língua desempenha funções externas ao sistema linguístico e as funções externas influenciam 

a organização do sistema. Os usos linguísticos refletem e refratam, então, as adaptações dos 

falantes às necessidades expressivas geradas por pressões contextuais. 

Já que o funcionalismo parte do pressuposto de que as línguas devem ser observadas 

levando em consideração o contexto linguístico e a situação extralinguística, as análises do 

discurso e da gramática são realizadas mutuamente, pois só assim seria possível entender 

como as línguas se configuram. Fazem parte dos estudos funcionalistas fatores como gênero 

textual, sequência tipológica, perfil dos interlocutores, época, local, modalidade, registro, 

entre outros.  

   Considerando que a linguagem é uma atividade sociocultural, entendemos que a 

estrutura está parcialmente a serviço de funções cognitivas e comunicativas. Essa estrutura é 

parcialmente motivada e icônica, ou seja, a estrutura é relacionada ao sentido e o sentido 

motiva a estrutura. A língua, então, passa a ser entendida como algo maleável e os padrões 

gramaticais como emergentes. Assim, na vertente funcionalista, os universais linguísticos 

deixam de ser estudados como uma herança genética e passam a ser explicados como sendo 

tendências evolutivas impulsionadas pelo uso (MARTELOTTA, 2011).   

  Ultimamente a linguística funcionalista vem sendo renomeada de LFCU (Linguística 

Funcional Centrada no Uso), também conhecida como Teoria Baseada no Uso (Bybee, 2010) 

ou Usage-Based Linguistic, na literatura funcionalista norte-americana. Esses não são apenas 

novos nomes para a teoria funcionalista. Essas novas nomenclaturas surgem do fruto da 

interface entre pesquisas da linguística funcionalista, como as de Talmy Givón, Paul Hopper, 

Joan Bybee, Christian Lehmann, com os estudos da linguística cognitiva de George Lakoff, 

Adele Golderberg, William Croft entre outros.  

 Recentemente, observamos os frutos dessa interface no livro Constructionalization 

and Constructional Changes (2013), escrito pela funcionalista Elizabeth Traugott e pelo 

cognitivista Graeme Trousdale. Nesse livro, é a união entre funcionalismo e cognitivismo que 
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abre novas possibilidades para a concepção da língua como o resultado da influência mútua 

de fatores cognitivos e fatores pragmático-discursivos nas construções linguísticas.  

A linguística cognitiva trouxe para o funcionalismo o entendimento de que o 

comportamento linguístico dos indivíduos é reflexo de capacidades cognitivas de 

categorização, de perspectivação e de organização conceptual ligadas à experiência humana, 

contextualizadas pelas atividades individuais, sociais e culturais dos falantes, conforme 

destaca Bybee (2010). 

A língua, assim concebida, é baseada nas experiências do indivíduo com o mundo. A 

habilidade desse indivíduo em construir estruturas linguísticas é a mesma encontrada em 

outras habilidades, como a de pintar um quadro ou trocar um pneu. Esses procedimentos 

seguem uma ordenação que é apreendida à medida que se tem contato com o universo 

exterior. Por conta disso, é possível relacionar a organização linguística aos propósitos do 

enunciador na atividade linguística. 

Assim, a língua é moldada pela relação complexa entre princípios cognitivos e 

princípios interacionais. Dessa forma, ela seria uma espécie de rede onde esquemas mentais se 

conectam e formam estruturas que refletem essa conexão. Há uma preocupação não só em 

entender a estrutura da língua, mas também a relação dessa estrutura com o mundo que 

simboliza e o seu processamento. 

Para Martelotta (2009), o termo “cognitivo-funcional” designa um conjunto de 

propostas teórico-metodológicas que caracterizam escolas de natureza relativamente distinta: 

o funcionalismo e a linguística cognitiva, mas que apresentam alguns pontos em comum. 

Principalmente a concordância de que a língua deve ser observada no contexto de uso, 

contextualmente situada, e o pressuposto de que a língua é dinâmica e adaptável aos contextos 

comunicativos. 

Partindo desses pressupostos, a LFCU tenta explicar fenômenos da língua com base 

nas funções semântico-cognitivas e pragmático-discursivas em determinado contexto de uso. 

As estruturas linguísticas seriam moldadas no contexto discursivo, acompanhadas de 

inferências pragmáticas advindas da interação entre os falantes. No todo, a análise dos 

fenômenos linguísticos, segundo essa teoria, estaria baseada no entendimento de como o 

falante/ escritor “empacota” suas conceptualizações de mundo visando à intercomunicação. 
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Givón (1995) escreve sobre algumas características desse “empacotamento”: a estreita 

relação entre gramática e discurso, a iconicidade e a pancronia. Dessas características, nos 

interessa a abordagem sobre a iconicidade, tema da próxima seção.  

  

 1.3  A iconicidade 

 

Nesta seção definimos como a LFCU entende a iconicidade. Falamos sobre a 

iconicidade imagética e sobre a iconicidade diagramática.  Assumimos o pressuposto da 

iconicidade como meio capaz de nos conduzir à investigação de como as formas estão 

correlacionadas às funções e como essas correlações refletem o propósito pragmático-

discursivo do Profeta.  

Para Givón (1995), existe uma correlação icônica entre o empacotamento cognitivo e 

o empacotamento gramatical, ou seja, a atividade linguística é efetivada, em parte, por essa 

correlação, que reúne o conhecimento de mundo e a linguagem. Partindo desse pressuposto, 

seria possível identificar na estrutura linguística aspectos ligados à vivência dos falantes/ 

escritores.  Pensando assim, acreditamos que essa correlação se manifesta no corpus de nossa 

pesquisa, pois ele apresenta, tanto na forma plástica quanto na linguagem verbal, marcas ou 

“sinais” relacionados ao propósito do Profeta de aconselhar os leitores.  

Esse propósito aparece nas pilastras, manifestado pela estrutura do texto verbal e do 

não verbal. A orientação para uma vida mais natural, mais gentil e em contato com as 

propostas religiosas está presente nas escolhas do Profeta para a constituição linguística de 

sua obra. Acreditamos que há uma relação de semelhança entre o que ocorre no mundo 

externo ao que se pensa e se diz sobre esse mundo.  

Wilson e Martelotta (2011) recuperam Peirce e propõem uma tricotomia sígnica em 

que apresentam os signos agrupados em símbolo, índice e ícone. O símbolo é a representação 

convencional de determinado objeto. Ele é parcialmente motivado, como, por exemplo, a 

balança enquanto entendida como símbolo da justiça.  No índice há uma relação de 

contiguidade com a realidade exterior, por exemplo: o chão molhado é o índice de que 

choveu.  Já o ícone tem natureza imagística, ele apresenta propriedades semelhantes ou 

análogas ao objeto a que se refere. 
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Para nós, as propriedades de semelhança e analogia entre signo e referente, 

características do ícone, estão na natureza da linguagem e agem, basicamente, no momento da 

interação. Para a LFCU, esse processo é chamado de iconicidade, definido:  

 

como a correlação natural entre forma e função, entre código linguístico (expressão) 

e seu designatum (conteúdo). Os linguistas funcionais defendem a ideia de que a 

estrutura da língua reflete, de algum modo, a experiência. Como a linguagem é uma 

faculdade humana, a suposição geral é que a estrutura linguística revela as 

propriedades da conceitualização humana do mundo ou as propriedades da mente 

humana. (CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 29) 

 

Na versão mais clássica e inicial do funcionalismo, acreditava-se que a sintaxe das 

línguas naturais não era totalmente arbitrária, e sim isomórfica. Sendo assim, a relação entre 

forma e função seria transparente. Na LFCU, entendemos esse isomorfismo de forma 

moderada, pois, muitas vezes, fica difícil identificar na estrutura o designatum. Ou seja, a 

relação entre forma e função varia entre a transparência do isomorfismo e a opacidade da 

arbitrariedade. Assumimos que na língua os princípios icônicos (cognitivamente motivados) 

interagem com princípios simbólicos (cognitivamente arbitrários). Para Francis (1998,  

p.412): 

 

A iconicidade estrutura-discurso é, de qualquer pronunciamento em que ela for 

encontrada, o resultado da interação de múltiplos fatores. No mínimo, esses fatores 

devem incluir conteúdo semântico convencional de elementos linguísticos 

individuais e pressões discurso-funcionais. (tradução nossa).
2
 

 

Também pensamos que a iconicidade é um processo mais primitivo de representação 

da realidade (FISCHER; NÄNNY, 1999), por ser o ícone o produto de um processamento 

cognitivo mais simples do que o símbolo. Aceitando que o ícone é menos arbitrário do que o 

símbolo, acreditamos que a iconicidade motivou o início das construções linguísticas, que 

rumaram em direção à arbitrariedade e à abstração simbólica do alfabeto. Para Lima-

Hernandez (2006), a primeira linguagem deve ter sido de motivação icônica, muito antes do 

                                                           
2
 “Structure-discourse iconicity is, in any utterance where it is found, the result of the interaction of multiple 

factors. At the very least, these factors must include conventional semantic content of individual linguistic 

elements and discourse-functional pressures.”.  
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alfabeto fonético. Por exemplo: as inscrições parietais primitivas e os hieróglifos são mais 

icônicos do que a escrita alfabética, pois a semelhança entre o pictórico e o conceitual é muito 

mais transparente. O pressuposto é de que a língua conserva em parte essa transparência. Para 

Givón (1995), a correlação entre o empacotamento cognitivo e o empacotamento linguístico é 

parcialmente perceptível.  

A iconicidade se relaciona com os três níveis que comporiam a língua: o ideacional, o 

interpessoal e o textual. A partir desses níveis os falantes organizam suas ideias e formulam 

seus textos.  O princípio da iconicidade se manifesta nesse momento, em que os sentidos são 

“transportados” para a forma. Ou seja, a intenção comunicativa (nível interpessoal) procura 

uma forma (função textual) para exprimir o que está no pensamento (ideacional). Nesses três 

níveis estão correlacionados a cognição, a pragmática e o discurso. Portanto, para nós, o texto 

é a materialização dos sentidos pressionados por fatores cognitivos e pragmáticos, como 

podemos observar no escrito abaixo: 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

9 

 

Figura 1: Foto da pilastra 9.
3
 

 

 No escrito 9, há uma correlação entre o propósito pragmático do Profeta (orientar seu 

filhos) e a organização textual (estrutura). Gentileza organiza o escrito em três setores. Na 

                                                           
3
 Figura disponível em http://www.riocomgentileza.com.br/ (acesso em 10 jan. 2014).  assim como as demais 

fotos dos escritos do Profeta Gentileza que ilustram o trabalho. 

http://www.riocomgentileza.com.br/
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primeira linha, vemos uma introdução GENTILEZA GERA GENTILEZA AMOR; na segunda 

linha, um vocativo (MEUS FILHOS) e a mensagem, que se estende até a oitava linha; na última 

linha, temos uma assinatura (POR JESUS DISSE PROFETA GENTILEZA AMORRR PAZ). O texto 

se assemelha a uma “carta” dirigida aos filhos do Profeta. Na mensagem temos a oposição 

entre o lado positivo e o negativo da vida estruturada por meio da parataxe.      

 Ao mesmo tempo, vemos a estrela, que parece “iluminar a mensagem”, e a 

predominância de cores da bandeira do Brasil. Para Gentileza, o mundo mudaria a partir da 

Brasil, porque ele era brasileiro até no pé (GUELMAM, 2000): 

 

4
 

                     Figura 2: Foto dos sapatos do Profeta Gentileza pintados com as cores da Bandeira do 

Brasil. 

 

Podemos procurar, na expressão verbal e não verbal, traços do princípio da 

iconicidade. Sendo assim, partindo do pressuposto de que Gentileza cria uma obra que 

                                                           
4
 Foto digitalizada a partir de Guelman (2000, p. 71)  
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envolve o plano visual e o verbal, doravante verbo-visual, passemos agora a tratar da 

iconicidade imagética e da iconicidade diagramática.   

 

1.3.1  A iconicidade imagética e a iconicidade diagramática 

 

 A obra do Profeta Gentileza é uma obra multimodal (MARCUSCHI, 2008), ou seja, é 

construída na interrelação entre a imagem e a língua. Sendo assim, para analisar o corpus de 

nossa pesquisa, abordamos dois tipos de iconicidade preconizados pela LFCU: a imagética e a 

diagramática. 

Peirce estabeleceu dois tipos de iconicidade: a imagética e a diagramática. A 

primeira diz respeito à estreita relação entre um item e seu referente, no sentido de 

um espelhar a imagem do outro (p.ex., pinturas, estátuas); já a segunda refere-se a 

um arranjo icônico de signos, sem necessária intersemelhança. Ambos os tipos de 

relação icônica têm interessado a pesquisadores de orientação funcionalista. 

(CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p.31) 

 

 Nosso trabalho encontra subsídios nessa definição, na medida em que tratamos de um 

corpus específico, como as pilastras de Gentileza. Acreditamos que a função do texto não 

verbal completa e reitera a função do texto verbal, ou vice-versa. Nesse sentido, coexistem 

princípios da iconicidade imagética e da diagramática, que agem na estrutura plástica e na 

estrutura da língua. Há uma organização funcional dessas estruturas atinente à prática social 

exercida pelo Profeta. 

Fischer e Nänny (1999) assumem que, quando se trata de iconicidade, uma abordagem 

interdisciplinar é quase obrigatória, pois a iconicidade não é algo marginal à linguagem, e 

sim, na verdade, parte do fundamento da língua e da produção de sentidos. A iconicidade 

imagética é visualmente concreta e espacial e a iconicidade diagramática é identificada nos 

sons e letras em sucessão. Portanto, podemos dizer que o diálogo entre as duas representações 

da iconicidade se faz necessário para que possamos interpretar o corpus.  

Gentileza combina cores, símbolos e palavras em sua produção. Fischer e Nänny 

(1999) afirmam que a combinação entre a iconicidade diagramática e a imagética pode ser 

encontrada em maior grau nas representações literárias ou, mais amplamente, nas artes. 
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Acreditamos que esse aspecto possa de antemão apontar o valor artístico dos escritos do 

Profeta.  Essa crença vem da identificação de que os textos de nosso corpus são bastante 

criativos e lúdicos. Por exemplo, numa cidade, as impressões visuais se sucedem e se 

sobrepõem. Somos “atacados” por uma enxurrada de informações que muitas vezes nos 

aflige. Nesse meio aparecem os textos do Profeta, pintados com cores alegres, em pilastras de 

um lugar poluído visualmente (as imediações do Viaduto do Caju). Esse lugar, em que as 

pilastras foram produzidas, já imprime no corpus valores criativos, intervencionistas e 

artísticos. 

 Com a finalidade de definir a iconicidade imagética e a diagramática, tomamos o 

esquema proposto por Fischer e Nänny (1999, p. 22), no qual os autores organizam as 

diferenças entre essas duas manifestações: 

 

 oral / aural                                 central vs periférico 

                        imagética            tátil                                           distância/ proximidade  

 visual                                        ordem sequencial  

iconicidade                      isomorfismo           repetição 

                                                  estrutural                                     marcação 

                                                                                                        

                       diagramática                           iconicidade de motivação 

                                                  semântica       metáfora ( cognitiva)         analogia 

     metáfora ( gramatical)  

                                                                                                                    gramaticalização 

Figura 3: Tipos de iconicidade. 
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De acordo com o esquema, observamos que a iconicidade imagética atua nos planos 

oral/aural
5
, tátil e visual, podendo haver mais de um plano numa mesma obra. Mas, 

particularmente, em nosso corpus, investigamos o visual. O texto de Gentileza é rico em 

ícones. Existem aviões ou pássaros que parecem direcionar o leitor pelo caminho traçado 

pelos escritos (- ; > ), e que, quando postos de cabeça para baixo, se tornam cruzes invertidas 

( ! ). Esses ícones representam o bem e a santidade e, por outro lado, refletindo a visão 

dicotômica de mundo advinda dos textos religiosos, quando invertidos assumem função 

representacional do mal. Essas representações só adquirem sentido quando há inferências 

socioculturais correlacionadas ao domínio discursivo religioso, e são reiteradas pelo valor 

semântico das palavras que acompanham esses ícones, por exemplo, no escrito 6 (linha 8), a 

palavra DESTRUIDOR-!!!. Tal estratégia demonstra que há uma correlação forma-função 

motivada por fatores externos à linguagem: 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

Figura 4: Foto da pilastra 6. 

                                                           
5
 Os planos oral e aural se referem a textos que trabalham com os planos da fala e da audição. Por exemplo, as 

figuras de linguagem fônicas como as assonâncias, aliterações e onomatopeias.   
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 Gentileza pinta figuras significativas no contexto de sua obra, como a estrela e a 

Bandeira do Brasil. Essas figuras são exemplos da motivação mais transparente e direta, na 

linha de que a estrela seria a figura responsável pela iluminação e/ou caráter divino da 

mensagem e a bandeira seria a representação do patriotismo do Profeta. Há uma relação entre 

as figuras e a função que exercem no texto, desde que situadas culturalmente.  

 Dentre essa riqueza de detalhes, nosso foco se volta para o uso das cores como 

informação (GUIMARÃES, 2000), ou seja, Gentileza usa as cores (um tipo de forma) 

relacionadas a sentidos atrelados ao seu propósito pragmático-discursivo. E, para nós, esses 

propósitos são os mesmos que motivam o uso das estruturas verbais. As cores dialogam com 

as letras formando um todo significativo. Elas participam da instanciação do discurso, em que 

são organizados, em lados opostos, os conceitos de bem e mal. 

 A iconicidade imagética, a princípio, não se aplica ao signo verbal, opera nas cores 

selecionadas pelo Profeta para compor sua obra. Fischer e Nänny (1999) dizem que, mesmo 

no nível imagético, a iconicidade continua a desempenhar um importante papel na linguagem 

e, especialmente, na linguagem literária. Para os autores, o tipo de iconicidade visual é 

especialmente proeminente no uso lúdico e altamente criativo na poesia e na publicidade, 

como verificamos nessa pesquisa. As formas linguísticas não só refletem as funções, mas 

também são pressionadas por essas funções. Se algo é posto em uso é consequência de 

alguma função. As formas desempenham, assim, papéis no discurso, que se justificam a partir 

do pressuposto da iconicidade. 

 Voltando ao esquema (figura 3) proposto por Fischer e Nänny (1999), a iconicidade 

diagramática se subdivide em estrutural e semântica, ambas operam juntas, ao assumirmos o 

pressuposto de que a estrutura linguística é motivada pelo uso. Ou seja, tanto a estrutura 

quanto o sentido seriam motivados pela cognição, por analogias e por fatores histórico-

culturais. O isomorfismo parcial está relacionado às metáforas (cognitivas e gramaticais) e às 

motivações pragmáticas. Desse isomorfismo, nos concentramos nos aspectos que Fischer e 

Nänny (1999) chamam de repetição, ordem sequencial e distância/ proximidade. Para Givón 
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(1984), trata-se dos subprincípios icônicos de quantidade, ordenação linear e integração, 

respectivamente:  

a- Subprincípio da quantidade: quanto maior a quantidade de informação, maior é a 

quantidade de forma. Já que a estrutura exprime o sentido, o que é mais complexo e não 

esperado na interação é expresso por mecanismos linguísticos mais complexos. Assim, é 

comum, nos textos do Profeta, o uso de grafemas repetidos, por exemplo, JESSUSS com dois 

esses (escrito 6, linha 9). Para Gentileza, a repetição das letras daria à palavra um valor 

diferenciado do atribuído pela linguagem cotidiana. A quantidade e/ou complexidade da 

forma exprime a quantidade e/ou complexidade da função: 

 

 

 

1 
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Figura 5: Foto da pilastra 6. 

 

b- Subprincípio da ordenação linear: a informação mais importante tende a ocupar o 

primeiro lugar na construção do discurso. A ordem dos elementos revela a ordem de 

importância para os falantes. Esse subprincípio não só está vinculado às necessidades 

expressivas e propósitos discursivos dos falantes, como também ao tipo de texto produzido. 
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Por exemplo, em textos narrativos, a sucessão dos acontecimentos é a responsável pela ordem 

e coerência do texto. 

O Profeta inicia a maioria dos seus escritos com a expressão GENTILEZA GERA 

GENTILEZA. Essa expressão funciona como uma espécie de introdução ou título nos textos. 

Tal estratégia revela a importância dessa atitude para o autor, pois ele acreditava que com 

pessoas mais gentis o mundo se transformaria (GUELMAN, 2000). Interpretamos que a 

transformação social pregada pelo Profeta começa por meio da gentileza, por isso ela ocupa 

posição inicial nos murais.  

Essa importância é inferida a partir de outra regularidade na estrutura textual: na 

organização paratática das sequências declarativas, na qual Gentileza coloca em primeiro 

lugar os conceitos relativos ao bem e, em oposição, logo após, os relacionados ao mal. Para 

nós, são os propósitos pragmático-discursivos que determinam essa organização, pois o 

Profeta quer demonstrar aos seus filhos o lado bom e o mal do mundo e, por inferência, o bom 

deve vir em primeiro lugar, como visto no escrito 5 (linhas 5,6 e 7): 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

6 

7 

 

Figura 6: Foto do escrito 5. 

 

c- Subprincípio da integração: conteúdos mais próximos cognitivamente também são 

mais integrados no nível da codificação. O que está mentalmente junto se apresenta 
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sintaticamente junto. Ilustrando esse subprincípio, voltamos à expressão mais conhecida do 

Profeta, “Gentileza gera gentileza”, que se tornou uma expressão altamente produtiva por 

conta do uso em camisas, adesivos, sandálias etc. O subprincípio da integração se manifesta 

nessa expressão quando entendemos que existe uma estrutura fixa e uma lacuna na qual 

entram outros substantivos semanticamente relacionados à “gentileza”. Assim temos: 

“Gentileza gera X”, em que Gentileza gera é a estrutura fixa e X a lacuna sintática em que 

podem ser inseridos lexemas relacionados semanticamente ao substantivo gentileza.  

Assumimos que a expressão sanciona usos de lexemas com sentidos relacionados ao 

bem, ou seja, os lexemas amor, beleza e riqueza são escritos em sequência, paralelamente, 

ocupando o mesmo slot criado para o objeto direto do verbo gerar, como vemos no escrito 5 

(figura 6). Nessa perspectiva de análise estão envolvidas restrições nos níveis sintático e 

semântico responsáveis pela organização e integração dos lexemas, conforme preconiza a 

abordagem construcional da gramática, de acordo com Traugott e Trousdale (2013). 

 

1.3.2  Slots esquemáticos 

 

Para Bybee (2010), os slots são lacunas estruturais e conceituais criadas por 

determinada expressão. A expressão “Gentileza gera gentileza” sanciona lexemas que podem 

preencher essa lacuna. Segundo a autora, a expressão drive someone + adjetivo/ sintagma 

preposicionado abre slots em que podem ser colocados lexemas (ou SPREP) como crazy, 

nuts, mad, up the wall. Assim, o adjetivo crazy é o mais prototípico no slot. A autora observa 

que a produtividade aumenta com lexemas que compartilham traços semânticos. Para a 

autora, “construções são tipicamente parcialmente esquemática; elas vêm com algumas partes 

fixas e alguns slots que podem ser preenchidos com uma categoria de itens semanticamente 

definidos.” (BYBEE, 2010, p. 36). 

Ela diz que os itens lexicais que ocorrem em uma posição esquemática (slot) em uma 

construção constituem um grupo baseado principalmente em traços semânticos. (BYBEE, 

2010, p. 78), como em GENTILEZA GERA GENTILEZA AMOR BELEZA. Gentileza, amor e 

beleza compartilham traços semânticos relacionados aos sentidos de bem, e são postos no slot 

aberto pela expressão mais prototípica nos escritos do Profeta. No corpus, os lexemas são 

postos paralelamente, e não substituídos, como propõe Bybee (2010). 
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Nessa expressão há uma expansão do slot esquemático, pois assumimos que ele 

consiste em uma lista de itens que ocorrem naquela posição sintática, restritos por um 

conjunto de traços semânticos abstratos.  (BYBEE, 2010, p. 57). Essa restrição está 

relacionada ao campo semântico de “bem”, sendo assim, os lexemas que estão mais próximos 

mentalmente aparecem mais próximos na codificação.   

A compreensão de uso dos slots esquemáticos é válida em nossa pesquisa quando 

procuramos interpretar como Gentileza organiza funcionalmente seu texto. A perspectiva de 

Bybee (2010) sobre os slots está ligada aos subprincípios da iconicidade, com maior destaque 

para o da quantidade e da integração, na medida em que estudamos a parataxe. Assumimos 

que a parataxe é funcional aos propósitos didáticos e propagandísticos do Profeta. Pensando 

assim, na próxima seção definimos conceitos referentes à escrita paralelística.  

 

1.4  A Parataxe 

 

Interessa-nos saber como o Profeta constrói o seu texto e como as regularidades não 

verbais e verbais são apresentadas em sua obra. Consideramos que Gentileza usa estratégias 

comunicativas em seu discurso para atingir fins comunicativos específicos. Essas estratégias 

passam pela relação entre homem e mundo natural, e determinam o mundo linguístico 

(GIVÓN, 1995). Essa perspectiva está em consonância com a de Traugott e Trousdale (2013), 

quando afirmam que a língua é uma rede conceitual, uma espécie de quadro em que se 

intercambiam aspectos internos ao sistema linguístico e fatores externos à língua. 

Nessa perspectiva, assumimos que os textos do Profeta são organizados por meio de 

estruturas paratáticas por conta de motivações dessa rede conceitual. O autor usa, por 

exemplo, cores e grafemas que se repetem, formando padrões funcionais ao seu discurso. 

Sendo assim, nesta seção falamos sobre a parataxe, pois entendemos que esse recurso é 

funcional aos propósitos pragmáticos de Gentileza, e é motivado por aspectos didáticos e 

propagandísticos de sua pregação.  

O paralelismo consiste em uma sequência de expressões com estrutura igual, ou seja, 

duas ou mais estruturas ocupam lugares idênticos na organização linguística da palavra, do 

sintagma ou do período. Essas estruturas desempenham a mesma função dentro de uma 
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estrutura maior. Por exemplo, grafemas são postos de forma paralela dentro de um lexema 

(JESSUSS), em que a repetição da letra s reflete a valoração positiva dada à palavra 

(GUELMAN, 2000).  

Observamos também que dois ou mais lexemas podem ocupar o lugar sintático de 

objeto dentro de uma oração, quando falamos da ampliação de sentidos da expressão 

GENTILEZA GERA GENTILEZA com a sucessão de lexemas pertencentes à mesma classe 

morfológica de gentileza (amor, bondade e riqueza). Nesse caso, também há o paralelismo 

semântico, que consiste em uma sequência de lexemas com traços semânticos semelhantes.  

Já a vinculação de orações de igual estatuto sintático é chamada de parataxe. De 

acordo com Halliday (1985), há dois tipos de combinação entre orações: a paratática e a 

hipotática. No primeiro caso a relação entre orações é estabelecida por elementos de igual 

estatuto, sem que um dependa do outro. No segundo, os elementos não têm o mesmo estatuto. 

Um modifica o outro, ou seja, o modificador depende do modificado. Halliday também fala 

do encaixamento, em que uma oração funciona como elemento constituinte de outra. 

Lehmann (1988) propõe uma análise da articulação de orações por meio dos aspectos 

de associação ou dependência num contínuo de rebaixamento oracional: 

Parataxe Hipotaxe Subordinação 

Autonomia  Dependência 

Ausência de relação hierárquica.  Encaixamento 

Justapostas e coordenadas Adjetivas explicativas e 

adverbiais 

Adjetivas restritivas e 

substantivas 

Figura 7: Quadro comparativo entre os níveis de articulação de orações segundo Lehmann. 

 

Para Hopper e Traugott (1993), teríamos: 

 

Parataxe      > Hipotaxe >  Subordinação 

              - dependente + dependente + dependente 

              - encaixada - encaixada + encaixada 

Figura 8: Quadro comparativo entre os níveis de articulação de orações segundo Hopper e Traugott. 
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A fim de exemplificar os níveis de vínculo oracional, citamos trechos transcritos do 

corpus: 

a Parataxe  NÃO USEM PROBLEMAS NÃO USEM POBREZA USEM AMORRR DO GENTILEZA 

b Hipotaxe  O DIABO DO CAPETA QUE VEM DO CAPITAL DOS FILHOS HOMENS PERDE O 

MANDATO 

c Encaixamento/ 

subordinação 

MEUS FILHOS ANUCIAIS UNS AOS OUTROS QUE DEUS NOSSO PAI GENTILEZA 

CRIADOR CELESTIAL É A NATUREZA (...) 

Figura 9: Exemplos de níveis de vinculação oracional. 

 

  Em a, as orações são justapostas, são mais autônomas, e, por isso, menos dependentes 

entre si, ou seja, são organizadas sob um mesmo estatuto sintático. Em b, temos um exemplo 

de hipotaxe
6
, em que a oração em negrito qualifica e explica o elemento (CAPETA) da oração 

anterior, ou seja, ela não é vinculada à oração, mas sim a um único elemento dessa. Essa 

vinculação se caracteriza por uma dependência maior à “oração” anterior do que a 

apresentada no caso de parataxe. Já em c, temos uma situação de encaixamento, em que a 

oração em negrito é parte integrante da oração anterior, ou seja, ela funciona sintaticamente 

como objeto direto da primeira oração. 

Seguindo a orientação teórica da LFCU, há um contínuo que vai da parataxe para o 

encaixamento, em que os vínculos por parataxe seriam mais autônomos e os por subordinação 

ou encaixamento mais dependentes. A parataxe fica entendida como o tipo de vínculo menos 

dependente, e em que não há encaixamento, pois as orações constituintes apresentam estatuto 

igual: uma inicia e a outra continua uma determinada sequência significativa. Para Halliday 

(1985), na parataxe há uma concatenação de elementos de igual estatuto, sendo que um toma 

a posição de iniciador e o outro de continuador. 

Essa sequência se refere à organização das orações paratáticas, ou seja, a que aparece 

primeiro é chamada de primária, ou oração inicial, e a que vem em posição posterior de 

secundária, ou oração de continuação (HALLIDAY, 1985). A primária expõe um conceito 

que vem primeiro, mas não necessariamente mais importante ou nuclear. A segunda está 

                                                           
6
 Encontramos dificuldade em distinguir diferenças entre restritivas e explicativas, pois, no corpus, não existem 

sinais de pontuação formal, dentre eles a vírgula, marca formal definidora da diferença entre esses tipos de 

oração. Estabelecemos essa distinção por meio da interpretação dos textos, e, por isso, ela pode variar de acordo 

com o leitor. 



35 

ligada à primeira pelo fluxo discursivo. Logo a inversão das orações traria prejuízos aos 

propósitos comunicativos.  

Ao considerarmos uma possível esquematização em unidades informacionais
7
 do 

escrito 7, temos: 

1- (...) DEUS NOSSO PAI GENTILEZA É A NATUREZA NOSSO DONO CRIADOR 

2- ELE NÃO VENDE TERRAS 

3- NÃO COBRA PARA NOSDAR ALIMENTAÇÃO  

 

A unidade 1 é a primária ou inicial, pois ela carrega informação importante para a 

decodificação das unidades 2 e 3, que seriam as secundárias ou de continuação. O pronome na 

unidade 2 é anafórico e está relacionado a DEUS, presente na unidade 1. Já na unidade 3 o 

pronome é suprimido (economia linguística e coesão textual). Existe um vínculo semântico 

entre as orações e a inversão das unidades prejudicaria o fluxo discursivo. 

Há uma ordem motivada por fatores pragmático-discursivos, que é respeitada nos 

textos do Profeta. É famoso o exemplo de Júlio César, “veni, vidi, vici” (em português: “vim, 

vi, venci”), em que a ordem textual depende do discurso e da pragmática. Segundo o 

subprincípio da ordenação linear, a ordem na parataxe é motivada também por fatores 

cognitivos, em que entraria em cena o fluxo do pensamento, pois o falante dá prioridade a 

uma determinada ideia em detrimento de outra, que viria em posição posterior, por conta de 

algum propósito pragmático. 

A ordem na parataxe seria 1-2, ou seja, a primária e depois a secundária, que 

continuaria a ideia da oração primária sem ser dependente dela. Por isso, não haveria 

possibilidade de outra ordenação, além da apresentada no discurso. A ordem é importante, 

pois a inversão causaria prejuízo semântico ao conjunto textual. Inverter seria alterar o fluxo 

discursivo e, consequentemente, a coerência textual. Pressupomos que essa interpretação é 

útil para que possamos estudar as estruturas paratáticas, ao considerarmos que a organização 

das orações se faz no discurso, e que há pressões externas que sanciona esses vínculos 

oracionais. 

                                                           
7
 Para Matthiessen e Thompson (1988) as unidades informacionais são partes ou porções do texto. As relações 

estabelecidas entre as unidades acontecem no nível discursivo e estabelecem os vínculos oracionais. 
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 Hopper e Traugott (1993) pressupõem que a integração de orações se dá num 

contínuo, em que a parataxe se estabelece na relação entre duas orações em que os vínculos 

semânticos se dão por inferência vindas da rede conceitual. Para eles, o ato de combinar 

orações está fundamentado em estratégias retóricas. Pensando nisso, propomos uma seção 

sobre a RST, Teoria da Estrutura Retórica do Texto, com foco na unidade retórica.  

 

1.5  A RST: Teoria da Estrutura Retórica do Texto 
 

 

  Os vínculos por parataxe são baseados em relações entre elementos de igual estatuto 

(HALLIDAY, 1985), como vimos com os grafemas e lexemas. No caso de orações, para 

Halliday (1985), Lehmann (1988) e Hopper e Traugott (1993), existe um contínuo que vai da 

parataxe para o encaixamento, em que os vínculos por parataxe seriam mais autônomos, do 

ponto de vista do sentido e da forma, e os por subordinação ou encaixamento mais 

dependentes. A parataxe fica entendida como uma espécie de vínculo menos dependente, e 

em que não há encaixamento, pois as orações constituintes apresentam estatuto igual: uma 

inicia e a outra continua uma determinada sequência significativa.  

  Para analisarmos a vinculação por parataxe, recorremos aos pressupostos teóricos da 

RST, perspectiva proposta por Matthiessen e Thompson (1988). A RST é uma teoria que 

objetiva estudar a organização dos textos por intermédio de relações estabelecidas entre as 

suas partes. Tal vertente teórica considera que a informação proposicional veiculada por 

orações é a soma de conteúdo explícito (forma) e implícito (função). A relação entre esses 

conteúdos é efetivada pelas relações estabelecidas entre partes ou porções do texto. Essas 

partes são chamadas de unidades retóricas ou unidades informacionais. Em consonância com 

a LFCU, a RST parte do pressuposto de que os vínculos retóricos que se estabelecem no nível 

discursivo organizam os vínculos oracionais, ou seja, a gramática e discurso são 

interdependentes. 

  Assumimos que a análise das orações não-encaixadas, no nosso caso, as paratáticas, 

deve ser feita por meio de um conjunto de relações textuais, em que se entende que a 

organização retórica do discurso é refletida na combinação de orações.  A relação retórica 

entre partes do texto está ligada ao funcionamento deste como meio de atingir objetivos 

comunicativos. 
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  Em: “Enquanto Ed descia as escadas, Maria saiu pela porta da frente, deu a volta ao 

redor da casa, e entrou pela porta dos fundos”, temos quatro unidades retóricas: 1- “Enquanto 

Ed descia as escadas”; 2- “Maria saiu pela porta da frente”; 3- “deu a volta”; 4- “entrou pela 

porta dos fundos”. Essas unidades são esquematizadas da seguinte forma: 

 

                                                                              (2) Maria saiu pela porta da frente                

(1) Ed descia as escadas --- enquanto ---         (3) [ Maria] deu a volta ao redor da casa    

                                                                              (4) [Maria]  entrou pela porta dos fundos  
8
 

  Em unidades retóricas temos a seguinte esquematização:  

      (1-4) 

                                                                                                               

                 

                  (1)                (2 -3-4)    

                                  Lista 

                             

                            2        3       4 
 

  Nesse esquema consideramos que a unidade 1 estabelece uma relação temporal com as 

unidades 2, 3 e 4. As unidades 2,3 e 4 são postas em lista, em que a unidade 2 é a primária, 

por conter informações necessárias para a compreensão das duas unidades posteriores (3 e 4), 

como, por exemplo, o agente das ações (Maria). As unidades 3 e 4 são postas numa relação de 

listagem, que elaboram e/ou ampliam o sentido da unidade 2. Para a RST, a parataxe é 

baseada nessa relação de listagem (ou lista), enquanto a hipotaxe é realizada por relações 

núcleo- satélite. A oração adverbial (satélite) funciona para expor circunstância (como a 

temporal) relacionada ao evento manifestado pela oração principal (núcleo). 

A relação de listagem é aplicada às orações paratáticas, em que os vínculos sintáticos 

são menos importantes do que os semânticos. Matthiessen e Thompson (1988) postulam que 

um dos tipos de interdependência oracional é a expansão, que pode ser manifestada no texto 

por meio da elaboração, extensão ou realce. Na elaboração, uma oração elabora o significado 

                                                           
8
 Exemplo de Matthiessen e Thompson (1988, p. 281). 
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de outra oração, reformulando-a, comentando-a ou especificando-a. Na extensão, uma oração 

estende o significado de outra ao acrescentar algo novo, que pode representar uma exceção ou 

oferecer uma alternativa, por exemplo, as adversativas. Na expansão por realce, uma oração 

realça o significado de outra ao fornecer traços circunstanciais, no caso as adverbiais. 

Assumimos que as relações retóricas na parataxe, encontradas no corpus, acontecem quando 

unidades posteriores elaboram ou estendem os sentidos da oração anterior. 

Vejamos o escrito 7: 

 

 

Figura 10: Foto da pilastra 7. 

Em parte da mensagem temos: 
 

1- (...) DEUS NOSSO PAI GENTILEZA É A NATUREZA NOSSO DONO CRIADOR 

2- ELE NÃO VENDE TERRAS 

3- NÃO COBRA PARA NOSDAR ALIMENTAÇÃO  

4- ESTA LUZ DO MUNDO (QUE E A NOSSA VIDA E DE TODOS OS SERES VIVENTES) E 

DE GRAÇA NÃO COBRA NADA 
 

Esquematizando em unidades retóricas ou informacionais temos: 
 

          (1-4) 

                     elaboração                                                                                            

                 

                  (1)                (2 -3- 4)    

                                  Lista 

                             

                            2        3       4 
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As unidades 2, 3 e 4 funcionam como elaboração da unidade 1, comentando-a, e são 

postas numa relação de listagem, organizadas por parataxe. Na parataxe, teríamos a unidade 1 

como a ideia primária e as unidades 2,3 e 4 ampliando o seu sentido.  

Retornando ao texto e selecionando a parte posterior, lemos: 

5- O DESTRUIDOR DA MENTE CEGA SURDOS DESTRÓI O AMOR DA HUMANIDADE 

Essa é uma unidade que está em oposição ao enunciado anterior, pois constitui com o 

conjunto (1-4) uma oposição semântica entre o bem (Deus) e o mal (diabo). Nessa unidade, 

vemos que também há uma relação de lista entre termos pertencentes ao mesmo campo 

semântico: “cega”, “surdos” (ensurdece) e “destrói o amor da humanidade”. Gentileza expõe 

a dicotomia Deus-diabo por meio de conjuntos de sentidos configurados por vínculos 

paratáticos. Assumimos que esses vínculos são mais funcionais na construção de textos em 

que se pretende demonstrar sentidos que se opõem.  

O nosso corpus, segundo a análise por unidades retóricas, é basicamente formado por 

estruturas paralelas. Sendo assim, a análise das unidades retóricas nos ajuda na interpretação 

dos textos no sentido de que, pelos escritos não possuírem pontuação formal, tentamos 

estipular vínculos oracionais a partir não só de traços sintáticos, mas considerando, também, 

traços semânticos, discursivos e pragmáticos. 

Como base, tomamos o pressuposto de que a estrutura linguística está correlacionada 

às circunstâncias discursivas, entrelaçando aspectos culturais e cognitivos na produção de 

mensagens. Assim, no próximo capítulo, falamos sobre o Profeta Gentileza a fim de 

identificar fatores pragmáticos que motivam sua produção. Consideramos que o autor 

construiu uma obra criativa e lúdica, que mescla os planos visual e verbal, e ao mesmo tempo 

serve para instruir, ou educar, os homens segundo os princípios religiosos nos quais ele 

acreditava e, por isso, os divulgava. 
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2  QUEM É O PROFETA GENTILEZA: do homem ao mito 

 

Neste capítulo, apresentamos uma pequena biografia do Profeta, apontando 

características pertinentes à nossa análise de corpus. Já que nossa análise está voltada para a 

descrição linguística dos textos segundo os pressupostos da LFCU, nosso objetivo será 

mostrar a figura social do Profeta para relacioná-la às escolhas linguísticas na construção de 

seus textos. Para tanto, nos interessa saber:  

a- como ele é visto pelos membros da comunidade linguística a qual pertencia?  

b- como ele se posiciona socialmente por meio do discurso?  

c- até que ponto os fatores acima influenciam a construção do discurso do Profeta? 

José Datrino nasceu no dia 11 de abril de 1917, em Cafelândia, cidade do interior 

paulista. Filho de Paulo Datrino e Maria Pim, dividia a vida no campo com mais dez irmãos. 

Teve uma infância voltada para o trabalho na e com a terra. De escolaridade primária (não 

sabemos ao certo até que ano escolar), começou a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. 

Viveu como lavrador até os vinte anos de idade, quando decidiu mudar-se para o Rio de 

Janeiro sem avisar a ninguém da família. Após estabelecer-se na cidade, casou-se com Emi 

Câmara, com quem teve cinco filhos. 

 Ele ganhava a vida realizando fretes, principalmente nas proximidades da Rodoviária 

Novo Rio. Com o crescimento do negócio, abriu uma pequena transportadora na Rua 

Sacadura Cabral, no centro da cidade. Nessa época possuía três caminhões, três terrenos e 

uma casa.  Comovido com a desgraça do dia 17 de dezembro de 1961, quando o Gran Circus 

Norte-Americano, localizado em Niterói, pegou fogo e cerca de 400 pessoas morreram de 

forma desastrosa, José Datrino, segundo ele, por indicação divina, mudou seu nome para José 

Agradecido (o Agraciado por Deus).  

Na verdade ele não perdeu nenhum familiar na tragédia, essa lenda acompanha a 

figura de Gentileza até hoje. O Profeta dizia ter ouvido vozes que o mandaram abandonar 

tudo e seguir para o local da tragédia, no intuito de confortar os que sofriam com o desastre. 

Estabeleceu-se no local do incêndio com um de seus caminhões, que se tornou a sua casa. 

Transformou o local da tragédia em um grande jardim, pois relacionava o circo ao mundo. O 

mundo era o circo queimado, que deveria ser “reflorestado” de boas intenções, e suas flores 

representavam essa vida no novo mundo que nascia. 
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 Gentileza, como ficou popularmente conhecido, pregava a abnegação dos bens 

“capitais dos filhos homens” para a salvação espiritual da humanidade. Desde pequeno, 

acreditava que tinha uma missão muito importante no mundo. Nessa época, foi levado a 

“curandeiros espirituais” pelos seus pais, que perceberam que ele era “diferente dos outros” 

meninos.  Depois de adulto, foi internado várias vezes como louco. 

 Ele vislumbrava uma vida terrena com mais amor, bondade e gentileza. Entre as 

décadas de 80 e 90, vestia-se como a figura que conhecemos dos profetas bíblicos. O cabelo e 

a barba longos, a bata branca, confeccionada por ele mesmo, e estandartes nas mãos, que 

lembravam as tábuas dos dez mandamentos carregadas por Moisés, emprestavam-lhe um 

status quase divino. 

 Suas pregações tiveram início nas estações das barcas que fazem o percurso Rio-

Niterói. Viajou por todo o Brasil. Entre as cidades visitadas estão: São Gonçalo (RJ), 

Campinas (SP), João Pessoa (PB), Mossoró (CE), Caxias (MA), Porto Velho (RO), Ouro 

Preto (MG), Cuiabá (MS), Valença (PI), dentre muitas outras. Levava em sua “bagagem” 

palavras de amor, esperança e bondade, que salvariam o mundo do “capetalismo” 

(neologismo criado por ele).  

 Incompreendido por uns, ridicularizado por outros, o Profeta Gentileza nunca perdeu a 

ternura que o seu nome sugere. Uma vez chegou a ser preso acusado por atacar as “religiões 

institucionalizadas”. Nesse evento, teve seu cabelo e barba raspados e foi capa em vários 

jornais que denunciaram o abuso policial. Gentileza deixou para as futuras gerações seus 

ensinamentos escritos nas pilastras do Viaduto do Caju, na cidade do Rio de Janeiro, fruto de 

seus 35 anos de pregação. Escreveu o seguinte sobre a escolha do local: “Nosso Brasil vai ser 

o país mais poderoso do mundo porque o Profeta Gentileza é patriota até no pé... toda 

bondade que vai crescer no mundo, vai ser por intermédio do Rio de Janeiro, por que o 

Profeta Gentileza é brasileiro”. (GUELMAN, 2000, p. 57). 

 Foi pelo amor à cidade do Rio, que o Profeta a escolheu para deixar seus 56 escritos, 

trabalho que demorou dez anos para ser concluído (entre as décadas de 80 e 90). Em 1996, 

decidiu retornar a Mirandópolis (SP), próximo a sua cidade natal, onde faleceu no dia 29 de 

maio, aos 79 anos. Um ano depois de sua morte, seus escritos foram “pintados” de cal cinza 

pela COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro). A intenção 

ela “limpar” a cidade para a visita do Papa João Paulo II. Sua produção era, até então, 
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conhecida como pichação de um “louco religioso”, sem nenhum mérito artístico, filosófico/ 

teológico ou linguístico. 

Em janeiro de 1999, teve início o projeto Rio com Gentileza, coordenado pelo 

Professor Leonardo Guelman (UFF), com o objetivo de restaurar os escritos que estavam 

praticamente destruídos. A Universidade Federal Fluminense, em conjunto com a Socicam 

(Rodoviária Novo Rio), Consórcio Novo Rio, Fosroc Reax e com apoio da Secretaria 

Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, iniciou o programa de restauração, finalizando-o em 

2000. No Decreto nº 19188, de 27 de novembro de 2000, foi determinado, pelo prefeito Luiz 

Paulo Fernandez Conde, o tombamento das “55 (cinquenta e cinco) pinturas/ escritos de 

autoria de José Datrino, conhecido popularmente como Profeta Gentileza localizadas na 

estrutura do viaduto do Caju”. 

Muitas pesquisas sobre o “universo” de Gentileza já foram realizadas e sua obra, hoje, 

é reconhecida pelo seu valor cultural e artístico. Entre essas temos a dissertação de mestrado 

do professor do departamento de arte da UFF Leonardo Guelman, na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, em 1995, orientada por Leonardo Boff. Essa dissertação resultou no Cd-

livro UNIVVVERRSSO GENTILEZA, A Gênese de um Mito Contemporâneo (1997) e, logo 

depois, BRASIL: TEMPO-DE>GENTILEZA (2000).
 
Ambos descrevem Gentileza como um artista 

que se formou a partir de um mito. Os escritos do Profeta carregam não só um valor cultural, 

mas também os ensinamentos pregados por ele.  

Gentileza foi uma personagem do fim do século, quando toda a mística com relação a 

esse evento pairava sobre a sociedade. O suposto final do mundo no ano 2000 instigava os 

noticiários e os comentários pelas ruas.  Parece que Gentileza personificou a acusação desse 

mundo em chamas, que seria destruído como o circo. Disse ele: “a derrota de um circo 

queimado é um mundo representado, porque o mundo é redondo e o circo arredondado” 

(GUELMAN, 2000, p. 45).  

A história do Profeta, que propunha uma reflexão sobre o mundo contemporâneo, foi 

tema do GRES Acadêmicos do Grande Rio, em 2001, com o enredo Gentileza X O profeta do 

Fogo, uma alusão à tragédia e ao aparecimento do Profeta. Em 2011, foi homenageado pela 

bateria da Caprichosos e Pilares. Em 2014, foi representado pela X-9 Paulistana ao lado de 

Napoleão, Raul Seixas e Beethoven, dentre outros (com um enredo que tratou da relação entre 

loucura e genialidade). Também nesse ano, foi lembrado pelo GRES Unidos do Viradouro, 

com o carro alegórico Jardim da Gentileza.  Em 2015, foi homenageado pela bateria do 
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GRES Caprichosos de Pilares e pelo mestre-sala e porta-bandeira do GRES Alegria da Zona 

Sul. Foi tema da música Gentileza, de Mariza Monte e Gentileza, de Gonzaguinha. Serviu de 

inspiração para o espetáculo Univvverrsso Gentileza - O mundo é redondo e o circo 

arredondado, da Cia. Crescer e Viver de Circo, dentre outras homenagens. O designer 

Luciano Cardinali criou a fonte para Word Ghentileza, que imita as letras do Profeta.   

Hoje, o Gentileza é tema de pesquisas acadêmicas que abordam aspectos filosóficos, 

artísticos e teológicos de sua obra. No Google Acadêmico achamos 140 resultados para 

estudos sobre o “Profeta Gentileza”. Por exemplo, temos a dissertação A poética de Gentileza: 

um patrimônio carioca, de Adriana de Abreu Lorenzino, em que a autora considera Gentileza 

um artista, produtor de uma obra de resistência. José Rogério Lopes escreveu sobre a 

mundividência messiânica de Gentileza no artigo De Conselheiro a Gentileza: o messianismo 

como ruptura das estruturas sociais do cotidiano. O Profeta também é citado em diversos 

textos sobre saúde mental e psiquiatria. E, no meio cultural e intelectual, muitos deixaram 

suas impressões sobre ele: 

“Gentileza prega o amor fraterno e propõe às pessoas que deem atenção umas às 

outras, o que faz bem à saúde.’’ (Marisa Monte) 

“Encontrei em Gentileza um pensamento belíssimo, tão necessário ao Brasil de 

hoje.’’  (Joãosinho Trinta) 

“Junto com São Sebastião, ele deve ser considerado patrono do Rio e Janeiro. Ele é 

o São Francisco do século 21.’’  (Leonardo Boff) 

“Gentileza personifica a imagem de cordialidade e hospitalidade do brasileiro.’’                                                              

(Leonardo Guelman)9 

 

Apesar de não podermos negar a grandeza icônica e artística da obra de Gentileza, 

sabemos que uma dicotomia pairava sobre a figura dele, como nos diz Carvalho (2004): 

Por um lado, poderia parecer que as condições de produção no discurso de Gentileza 

asseguravam-lhe o “título” de profeta; por sua aparência e lugar bastante visível e de 

grande circulação de veículos e pessoas onde pintava suas pregações: viadutos, 

muros e pilastras. Por outro lado, essas mesmas condições de produção o colocariam 

em uma posição de louco, já que essas palavras não eram proferidas e sim pintadas, 

como matérias plásticas, justapostas, sem conexão sintática entre si, não formando 

efetivamente enunciados que poderiam configurar uma profecia. (CARVALHO, 

2004, p. 12) 

 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.terra.com.br/istoegente/61/reportagem/rep_joao_gentileza.htm Acesso em 02 

jan.2014. 

http://www.terra.com.br/istoegente/61/reportagem/rep_joao_gentileza.htm
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Em nossas pesquisas, por meio da leitura de jornais, blogs e revistas sobre o Profeta, 

verificamos que a representatividade social de Gentileza girava em torno de um mito. Lemos 

algumas declarações sobre ser ele um homem que atacava verbalmente, e até fisicamente, as 

pessoas na rua. Em outras, encontramos a figura de um homem terno que só queria divulgar o 

amor e a gentileza. Gentileza é visto como uma mistura de artista, louco e profeta. 

Leonardo Boff vê em Gentileza características típicas de profetas bíblicos. Bom 

lembrar que a maioria desses profetas, em suas épocas, foram ultrajados, humilhados e 

tratados como loucos. Dado Amaral, cineasta, diz que “ele era um louco com uma articulação, 

coerência, mensagem, com um discurso elaborado.” Para Arthur Bispo do Rosário, Gentileza 

era um artista. (PEREIRA, 2008, p. 32). Já alguns, principalmente pessoas que presenciaram 

suas pregações, acreditam que o Profeta delirava como fruto de uma crença religiosa intensa.  

Não chegamos a uma conclusão sobre a saúde mental de Gentileza. Para os que lhe 

chamavam de louco, ele respondia: “Sou maluco para te amar e louco para te salvar” (escrito 

31). Louco ou profeta, Gentileza construiu um legado cultural representado pela língua, que 

agora nos propomos a investigar. Sendo assim, identificamos alguns pontos que merecem 

destaque na representação social do Profeta: 

a- Gentileza se inscreve no seu discurso como o enviado de Jesus e, em nome dele, pode 

fazer intervenções nas condutas dos seus “filhos”. Em busca de reconhecimento social 

ou legitimidade do seu “eu discursivo”, Gentileza incorpora a representação social de 

um profeta que tem autoridade instituída pela ponte com o divino. Assim, ele se 

apresenta como uma espécie de guia espiritual, conhecedor das leis divinas;  

 

b- O Profeta é reconhecido por sua produção artística e filosófica por pessoas influentes 

socialmente, como Leonardo Guelman, Leonardo Boff, Marisa Monte, Gonzaguinha e 

Joãozinho Trinta. Esse reconhecimento demonstra a importância social do Profeta e de 

sua obra; 

 

c- O contexto histórico-social do final do século vinte, em que a ideia de final do mundo 

era muito difundida, serviu de motivação para a construção do mito em torno do 

Profeta; 
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d- Há um questionamento sobre a condição mental de Gentileza e sobre a sua produção 

linguística. Para Carvalho (2004, p. 12), as “condições de produção o colocariam em 

uma posição de louco, já que essas palavras não eram proferidas e sim pintadas, como 

matérias plásticas, justapostas, sem conexão sintática entre si ( ...)”. Essa opinião deve 

ser (re)vista de forma relativa se a obra de Gentileza for entendida pelo viés artístico, 

associada, por exemplo, à poesia concreta. 

As impressões colhidas sobre o Profeta advêm em grande parte do seu próprio 

discurso. Gentileza se posicionava como enviado de Jesus e essa referenciação, ao mesmo 

tempo em que ajudou a construir uma persona, afastou o Profeta da sua identidade como o 

cidadão José Datrino.  O Profeta assume o lugar de líder ou aconselhador religioso que tem 

por missão salvar seus filhos das garras do “capetalismo”. 
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3  CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Gentileza produziu uma obra ímpar, por se tratar de uma verdadeira intervenção 

artística numa zona coberta pela sujeira e poluição (visual, atmosférica e sonora): as 

imediações da rodoviária Novo Rio.  A obra do Profeta é contraditória ao locus em que se 

encontra, pois as palavras vinculadas às cores alegres motivam uma relação mais agradável 

com a vida já tão rotinizada. 

Foi pensando nisso que dedicamos este capítulo ao corpus da nossa pesquisa. Por ser 

um corpus que leva em conta a inovação, característica de produções artísticas, sentimos a 

necessidade de explorar alguns aspectos que nos ajudam na análise linguística dos dados.  

Sendo assim, dividimos o capítulo em quatro seções. Na primeira, falamos sobre a 

iconicidade na disposição geográfica dos escritos do Profeta; na segunda, refletimos sobre o 

suporte dos textos, ou seja, o uso dos muros ou pilastras como forma de divulgação ou 

propagação do discurso; na terceira, tratamos do gênero e do discurso a fim de entender as 

relações entre os textos de Gentileza e seu propósito pragmático; na quarta e última seção, 

fazemos um pequeno resumo das conclusões a que chegamos. 

 

3.1  A disposição geográfica dos textos 

 

Embora Gentileza tenha escrito outros textos em papel, principalmente poemas e 

relatos pessoais, restringimos o corpus da nossa pesquisa aos 56 textos-murais pintados por 

ele nas pilastras do Viaduto do Caju entre as décadas de 80 e 90. Esses dados são públicos e 

não manipulados e foram produzidos em um lugar inóspito. Levando em conta o ambiente em 

que os textos estão e o tempo que o Profeta levou para concluir sua obra, acreditamos que 

deve ter sido muito difícil o momento da confecção. Tal condição demonstra a insistência do 

autor, bem como a consciência de um propósito idealista bem definido.  

   O ideal de livrar a humanidade das “garras do capetalismo”, impresso nas pilastras, 

soa como algo divino, que acompanhava o Profeta desde suas pregações errantes no início dos 

anos 60. Mas foi só nos anos 90 que Gentileza passou a se vestir sugerindo, por inferência, 
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uma relação analógica com as figuras dos profetas bíblicos. Observamos isso numa 

comparação entre uma representação sua e a figura de Moisés: 

  
10

   
11

 

Figura 11: Comparação entre representação de Gentileza e de Moisés. 

No início de suas pregações, Gentileza escrevia seus textos em tábuas que eram 

carregadas como estandartes. O Profeta aparecia para os transeuntes como o enviado de Deus. 

A iconicidade imagética era manifestada na sua aparência física e visual. Na década de 80, ele 

passou a escrever nas pilastras, que, também por inferência, podem metaforizar as tábuas de 

pedra dos dez mandamentos. Os escritos nas pilastras são versões ampliadas das tábuas 

carregadas por ele. Os muros passaram a servir de suporte para a representação linguística/ 

artística do Profeta: 

 

Figura 12: Foto da pilastra 1. 

                                                           
10

 Disponível em: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Profeta_gentileza.jpg Acesso em: 13 mar.2014. 

11
 Disponível em: http://bloguinhocatequetico.blogspot.com.br/2011/11/conheca-um-pouco-da-biblia.html 

Acesso em: 13 mar.2014. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Profeta_gentileza.jpg
http://bloguinhocatequetico.blogspot.com.br/2011/11/conheca-um-pouco-da-biblia.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wlv8E966dpaXZM&tbnid=la8P3mD-EcHqTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ncwr.wordpress.com/2009/10/30/gentileza-gera-gentileza/&ei=zepKU4e-K6Sb0AH80oDoCg&bvm=bv.64542518,d.dmQ&psig=AFQjCNES0yw-8w47yhCtsh-_R2vWs980jA&ust=1397504923621630
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s6z4oUDq41npvM&tbnid=wGl405AF2OXxWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cleofas.com.br/como-moises-contemplou-deus-face-a-face/&ei=HetKU5XTAeLh0QGPhIH4Aw&bvm=bv.64542518,d.dmQ&psig=AFQjCNGIi4qIiIc2kg9KbA7CgYbEe1shNw&ust=1397505164079512
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Há uma estratégia significativa no que se refere à localização das pilastras. Para 

Gentileza, o homem deveria entender a transitoriedade de sua existência no mundo. 

Acreditamos que essa transitoriedade é refletida na organização dos escritos. Os primeiros 

estão em frente à Rodoviária Novo Rio, os últimos nas proximidades do Cemitério do Caju. 

Gentileza soube usar as pilastras de forma ordenada (figura 3), pois pressupomos que ele 

analisou suas localizações antes de começar a escrever. Ele deu a cada uma delas um texto 

que, no conjunto, conservam certa sequência informativa (propriedade que será abordada nos 

próximos capítulos). Por isso, seus escritos formam uma espécie de “livro urbano”, na 

terminologia de Guelman (2000).  

12
 

Figura 13: Mapa da disposição das pilastras. 

 

Olhando o mapa acima, e analisando a disposição dos textos-murais, hipotetizamos 

que essa organização parece metaforizar a condição do homem na terra. A chegada e a 

partida, o início (rodoviária) e o fim (cemitério) de uma jornada. Essa hipótese encontra 

subsídios nos escritos 1, 13 e 55. Primeiramente, vamos ver o que Profeta escreve nos escritos 

1 e 13. Observemos que ele dá as boas-vindas aos seus filhos, como se eles estivessem 

                                                           
12

 Disponível em: http://www.riocomgentileza.com.br/ Acesso em 10 jan. 2014. 

http://www.riocomgentileza.com.br/
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chegando ao Rio de Janeiro (rodoviária) e ao mesmo tempo entrando no universo de 

Gentileza:  

 

Figura 14: Foto da pilastra 1. 

 

Figura 15: Foto da pilastra 13. 
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As pilastras 1 e 13, que dão suporte a essa mensagem, estão localizadas em frente à 

rodoviária, como podemos ver no mapa (figura 3). A partir deste ponto, começa uma viagem 

pelos escritos do Profeta, que faz o homem refletir sobre suas atitudes no mundo. A viagem 

termina na pilastra 55, a última de sua obra, que diz NOSSA CABEÇA NOSSO MESTRE O 

MUNDO E UMA ESCOLA. O último conselho do Profeta, na crença de que seus filhos são livres 

para escolher o caminho a ser seguido: 

 

 

Figura 16: Foto da pilastra 55. 

 

 

 Essa disposição geográfica já apresenta uma primeira oposição icônica, pois os 

primeiros escritos estão na frente de uma rodoviária e os últimos nas proximidades de um 

cemitério. Essa organização pode ser motivada pelos símbolos sociais que esses dois espaços 

representam: o lugar de trânsito dos vivos e de chegada dos novos moradores ou visitantes, 

local de início de vivências em oposição ao lugar de descanso dos mortos. Assim sendo, a 

disposição representa a função pretendida pelo Profeta. Entre esses dois extremos, 

encontramos textos que apresentam características que giram em torno da pregação religiosa e 
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da persuasão dos leitores. Para Gentileza, os homens deveriam abandonar sua postura egoísta 

e se transformarem em pessoas mais gentis, como o recado dado aos motoristas: 

 

Figura 17: Foto da pilastra 24. 

 

Os escritos de Gentileza apresentam padrões sociocomunicativos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos explícitos e são pressionados por forças 

históricas. Eles recuperam estruturas dos textos doutrinários e religiosos, em que é comum o 

uso da persuasão e da ilustração (por meio de metáforas, analogias e parábolas) para 

transmitir ensinamentos. E o local em que os textos se encontram pode influenciar em sua 

interpretação. Como é pressuposto pela LFCU, a coexistência de fatores sociais, históricos e 

culturais e a própria figura excêntrica do Profeta são motivadores da construção de uma 

linguagem funcional. Hjelmslev (1975, p. 50) considera que: 

isoladamente, signo algum tem significação. Toda a significação do signo nasce do 

contexto, quer entendamos por isso um contexto explícito, o que vem a dar no 

mesmo; com efeito, num texto ilimitado ou produtivo, um contexto situacional pode 

sempre ser tornado explícito. 

 

 A escrita nas pilastras se assemelha aos hieróglifos de civilizações antigas, como a 

egípcia e a maia. Essas composições eram uma forma de escrita de funcionalidade mágica e 

religiosa. Nos muros dos santuários dos deuses e nas paredes das capelas funerárias, o 

artífice/sacerdote tinha a missão de produzir uma composição que orientaria a alma do recém-

desencarnado pelo caminho em busca da imortalidade. O sentido relacionado à orientação 

pode ser visto ao longo dos escritos de Gentileza graças à disposição dos muros de forma a se 

assemelhar às páginas de um livro. 

 Quanto à forma, a escrita hieroglífica, assim como a de Gentileza, não apresenta 
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espaços entre os signos, ou seja, todo espaço da parede era preenchido. De uma regra geral, os 

registros hieróglifos eram feitos em faixas (horizontais ou verticais), sobrepostas e separadas 

por uma só linha, que constitui um elemento comum entre elas. Vejamos a semelhança: 

  
13

 

         Figura 18: Foto de hieróglifo egípcio. 

 

Figura 19: Foto da pilastra 39. 

 

Assumimos que os escritos de Gentileza são uma espécie de hieróglifos modernos, 

tanto na forma quanto na função. Sendo assim, na próxima seção nos dedicamos à 

representação das pilastras na obra do Profeta. Assumimos que elas são um suporte funcional 

aos propósitos pragmático-discursivos. Quando falamos em suporte, devemos considerar o 

lugar que condiciona os sentidos dos textos, as chamadas condições de produção 

(MARCUSCHI, 2008). Ou seja, o texto opera em contextos comunicativos e ao mesmo tempo 

é pressionado por esses contextos.  

 

3.2  As paredes como suporte  

 

Como vimos, Gentileza escreveu suas mensagens nas pilastras das imediações do 

Viaduto do Caju. Usou as paredes para transmitir seus pensamentos.  Essa seria uma escolha 

feita aleatoriamente ou ela está ligada ao propósito do Profeta? Para nós, a escolha das 

pilastras estaria relacionada a um fim pragmático específico, aliado ao conteúdo do texto de 

Gentileza e à posição assumida por ele como Profeta. Acreditamos que as pilastras têm grande 

influência no discurso e estão em consonância com os sentidos produzidos pelos textos não 

verbal e verbal, pois ajudam na criação de um frame que orienta inferências dos leitores. 

                                                           
13

 Disponível em  http://www.historiadigital.org/historia-geral/idade-antiga/civilizacao-egipcia/escreva-seu-

nome-em-hieroglifo/  Acesso em: 12 dez. 2013. 
 
   

http://www.historiadigital.org/historia-geral/idade-antiga/civilizacao-egipcia/escreva-seu-nome-em-hieroglifo/
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Todo texto escrito precisa de um suporte para divulgação das informações nele 

contidas. O suporte é uma espécie de veículo responsável pela conexão material entre o 

emissor e o receptor da mensagem. Um outdoor, por exemplo, é um suporte que transmite a 

mensagem de um determinado emissor a determinados receptores. Para Marcuschi (2008, p. 

174) o suporte é “um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. Sendo assim, podemos definir que 

o suporte: 

a- É um lugar (físico ou virtual); 

b- Tem um formato específico; 

c- Serve para fixar e mostrar o texto. 

 Mas antes de chegarmos às pilastras, se faz necessário entender como Gentileza 

começou a divulgar suas mensagens. Quando iniciou sua pregação, o Profeta usava placas 

com as inscrições. Ele as levantava para que as pessoas nos veículos as lessem. Seus 

ensinamentos estavam, assim, disponíveis, mas não ao alcance de um número grande de 

pessoas. Eles dependiam do Profeta, do tempo, do dia. Ou seja, as mensagens de Gentileza, 

por conta do suporte, eram restritas a um número reduzido de leitores. Nas fotos abaixo 

vemos o Profeta no início de sua jornada como pregador: 

14
 

Figura 20: Gentileza no Aterro do Flamengo, anos 70. 

                                                           
14 

 Disponível em:  http://www.riocomgentileza.com.br/gentilezanorj.html  Acesso em: 15 de dez. 2014. 
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  Depois dessa fase, o profeta não abandona as placas, mas também começa a fazer das 

suas roupas o suporte do seu discurso. Sua bata, confeccionada por ele, carrega quadros com 

textos que referenciam o discurso religioso. Gentileza se preocupa com a estética no momento 

de divulgar suas ideias, o que já pode apontar para o aspecto icônico, artístico e 

propagandístico de sua obra. 

 

15
 

Figura 21: Foto de Gentileza. 

 

 Na imagem acima, vemos que na sua bata são pregadas miniaturas de suas pilastras. 

As roupas são um tipo de suporte não convencional, pois não foram criadas para divulgar 

textos. Para Marcuschi (2008), os suportes convencionais são aqueles criados com a função de 

divulgar textos (como exemplo o jornal, o livro, a revista etc.), todos os outros que 

incidentalmente funcionam como suporte, mas não foram criados para tal, são inovações, que 

podem ter um futuro produtivo (como as roupas) ou não. No caso do Profeta Gentileza, tanto 

as roupas quanto as pilastras são um espécie de suporte incidental, ou seja, podem trazer 

textos, mas não foram criados para esse fim.  

 Marcuschi (2008) também diz que o suporte é imprescindível para que o texto circule 

na sociedade e ao mesmo tempo concorra para as inferências feitas. Quando olhamos a foto 

acima e relacionamos a figura de Gentileza à de Moisés, fazemos inferências que nos ajudam 
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na interpretação dos textos divulgados. A apresentação de Gentileza já é icônica por si só, 

pois podemos interpretar que suas roupas, o cajado, as placas, a barba e o cabelo fazem 

referência ao discurso religioso. A bata, neste caso, tem papel fundamental, uma vez que se 

apresenta como um ícone histórico e cultural. 

 Com o passar do tempo, os escritos de Gentileza são transferidos das placas e das 

roupas para as pilastras. Esse “novo” suporte faz os textos serem vistos por um maior número 

de pessoas, pois passam a não depender mais da presença do Profeta, se tornam mais 

independentes por estarem em local mais acessível.  A pilastra é a escolha perfeita para quem 

quer atingir o maior número possível de pessoas com suas palavras. Elas são a representação 

máxima do aspecto propagandístico e religioso dos textos de Gentileza, pois estão em 

concordância com a sua proposta pragmático-discursiva. Por exemplo, por inferência, 

recuperamos os sentidos atribuídos às tábuas (de pedra) dos dez mandamentos, ditados por 

Deus a Moisés.  Essa suposição pode ser justificada quando Gentileza assina seus escritos. Ele 

escreve POR JESSUSS DISSE GENTILEZA, assim como Deus disse por Moisés. 

 Para Marcuschi (2008, p. 184):  

“Hoje em dia parece que os muros estão se tornando suportes convencionais para 

alguns gêneros textuais tais como as propagandas políticas. Eles servem para 

inscrições, propagandas, publicidade e pichações em geral. São textos pouco 

desenvolvidos, mas de grande eficácia comunicativa. Mesmo que os muros sejam 

usados como suporte em grande escala, eles não são convencionais para essa 

finalidade como as revistas, os jornais e os livros.” (grifos nossos) 

 

 Grifamos as expressões acima, pois caracterizam a escrita de Gentileza. Seus textos 

são pouco desenvolvidos no sentido de que são baseados em estruturas paratáticas. Essas 

estruturas se repetem e funcionam como “jatos informacionais” destinados às pessoas que 

passam pelo centro da cidade e não têm muito tempo para uma leitura demorada.  A nosso 

ver, é assim que os textos manifestam grande eficácia comunicativa, pois neles são usadas 

técnicas recorrentes nos textos propagandísticos.  Falamos mais sobre essa característica na 

próxima seção. 

 Voltando ao suporte, pensamos que esse é ideal para os textos que materializam o 

discurso de Gentileza. As pilastras são portadoras eventuais em parte, pois quando nossa 

memória recupera os sentidos atribuídos aos hieróglifos, vemos que os povos mais primitivos 

já usavam as paredes para a comunicação, embora essas não tivessem sido criadas para esse 

fim. Os muros, em sua função primária ou original, não serviam para portar textos e sim para 
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construir ou proteger uma propriedade, com o tempo começaram a ser funcionais para 

exposição de mensagens, às quais, se pretende, maior divulgação. Os muros representam um 

acesso mais fácil, rápido e disponível ao maior número de pessoas possível. 

Segundo Guimarães (2003, p. 63): 

“(...) estamos perdendo também as formas naturais, pois temos, em nome da 

racionalidade funcional e economia, implantado a ‘ditadura do retângulo’ (e do 

quadrado, como variação), principalmente nas superfícies que nos trazem 

informação visual: as páginas da revista e do jornal, a tela do computador e da 

televisão, o palco, o caderno, a mesa, o teclado, a folha de papel, o texto impresso, o 

quadro na parede, a parede, a janela, a porta, o bolso, o retrato etc.” (Grifo nosso) 

 

Outro aspecto presente na obra do Profeta, e característico do tipo de suporte que a 

divulga, está no entendimento de que, apesar dos muros servirem aos textos propagandísticos, 

servem também aos de protesto. E é isso que Gentileza faz. Ele protesta contra um mundo 

vendido ao “capetalismo”, onde as pessoas não são mais gentis por estarem preocupadas com 

o dinheiro. O Profeta tenta fazer seus filhos refletirem sobre essa questão e ataca o 

capitalismo ao dizer que: PRAGA ASSASSINO E O CAPETALISMO SURDOS CEGA MATA 

CONDUZ PARA O ABISMO TENQUE SSERR QUEIMADO POR JESSUSS. 

Vimos que o suporte escolhido por Gentileza é funcional a seus propósitos 

comunicativos. Na próxima seção nos detemos na análise do texto. Nosso objetivo é refletir 

sobre o gênero e sobre as influências que os textos do Profeta sofrem do domínio discursivo 

religioso e das técnicas apresentada pelos textos propagandísticos. Defendemos que o “livro 

urbano” de Gentileza é formado por um conjunto de aspectos significativos constituído pelo 

local escolhido, pelo suporte, pelo gênero e pela organização linguística. 

 

3.3  O gênero e o discurso 

 

Ao falarmos do suporte, nos suscitam duas questões: qual tipo de gênero é 

materializado pelos textos impressos nas pilastras, quando pensamos na obra de Gentileza? 

Esse gênero influencia na constituição linguística do texto? A fim de responder a essas 

perguntas, elaboramos esta seção. Nela levantamos a hipótese de que os textos de Gentileza se 

constituem numa espécie de “gênero híbrido”, que funcionam instruindo e propagando o 
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discurso religioso. Essa reflexão é cabível quando pensamos que a estrutura linguística é 

motivada por aspectos discursivos. 

Já que tratamos aqui da iconicidade, consideramos que o texto de Gentileza “é 

construído numa orientação multissistemas, ou seja, envolve tanto aspectos linguísticos como 

não linguísticos no seu processamento e o texto se torna em geral multimodal” 

(MARCUSCHI, 2008, p.80). Assumimos que o texto, como unidade significativa, é icônico. 

E para nos ajudar nessa investigação, propomos uma reflexão sobre o discurso do Profeta. 

Queremos entender sob quais aspectos discursivos podem ser interpretados os textos. A 

perspectiva central é de que aspectos propagandísticos e instrucionais são postos em um 

mesmo locus discursivo, que tem como pressuposto o domínio discursivo da religião.  

Em primeiro lugar, entendemos o texto como um evento comunicativo no qual 

convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Por ser um processo e não um produto 

acabado, podemos dizer que o texto é uma unidade de sentido com uma forma apresentável 

socialmente. Essa unidade pode ser decomposta em unidades menores, sintagmas e fonemas, 

por exemplo. Acreditamos que a unidade maior, o texto, também apresenta uma correlação de 

forma e sentido, que se manifesta também no gênero e no suporte escolhidos pelos autores. 

Sendo assim, o texto seria uma unidade mais funcional do que formal, e de natureza 

discursiva.  

Em segundo lugar, consideramos que o funcionamento da língua em textos é realizado 

a partir de domínios discursivos (MARCUSCHI, 2008) e que, a fim de interpretá-los, é 

relevante que tenhamos em mente a natureza da obra. Cabe a nós, agora, investigar como 

podemos interpretar os textos do Profeta segundo essas premissas. Ou seja, em quais 

domínios discursivos eles se inscrevem. 

Os gêneros são constituídos por uma série de rotinizações que são aceitas por um 

determinado grupo de pessoas. Uma carta, um e-mail ou um texto religioso seguem uma 

rotina estrutural que os identifica como pertencentes a determinado agrupamento de textos. A 

definição de gênero não é tão fácil, pois é possível vermos poesias em estrutura de carta ou 

músicas em estruturas de receita. Dessa interferência entre gêneros, podemos falar de uma 

espécie de “gênero híbrido”, que mescla dois ou mais aspectos de gêneros diferentes. 
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Retomando o segundo capítulo, vimos que Gentileza se coloca como um orientador 

espiritual em seus escritos, pois, sendo a língua uma prática sociointerativa de base cognitiva 

e histórica, ele é “o sujeito que ocupa um lugar no discurso e que se determina na relação com 

os outros” (MARCUSCHI, 2008, p. 70). Ele se inscreve como Profeta e inscreve os leitores 

como seus “filhos”. O leitor é convidado a participar do jogo comunicativo, deixando 

implicaturas surgirem, tais como: a representatividade de Gentileza como um Profeta, a 

atitude dele como enviado de Jesus e a imagem de um homem preocupado em modificar as 

atitudes do ser humano.  Vejamos abaixo, a partir do escrito 7: 

 

 

Figura 22: Foto da pilastra 7. 

 

Gentileza, nesse texto, fez uma escolha motivada por pressões pragmáticas oriundas 

de sua pregação em que há uma autodenominação do sujeito enunciador (Profeta) e uma 

pressuposição do enunciatário (filhos). Essa escolha já aponta para o caráter religioso e 

instrucional da obra. Nos dois casos, um deve ensinar ao outro como agir em determinadas 

situações cotidianas.  Essa relação entre a inscrição dos envolvidos na atividade linguística já 

aponta para características do discurso. Marcuschi (2008, p. 147) retoma Aristóteles e diz que 

há três elementos compondo o discurso: 
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a- aquele que fala- o Profeta; 

b-  aquilo sobre o que se fala – orientações sobre a conduta dos “filhos” no mundo; 

c-  aquele a quem se fala – filhos. 

  Os elementos a, b e c marcam tanto a proposta de textos instrucionais/ religiosos 

quanto de textos propagandísticos. Observamos uma mescla de propaganda e religiosidade, 

que nos parece motivar pragmática e discursivamente os textos do Profeta. Numa abordagem 

similar ao proposto por Marcuschi (2008, p. 168), traçamos a seguinte relação:  

                                          

 

Gráfico 1: Função vs forma. 

 

 Sendo assim, consideramos que os textos de Gentileza estão no locus discursivo entre 

a Função A e a Forma B. Ou seja, têm a função de um texto religioso-instrucional e a forma 

de um texto propagandístico (chama a atenção pela criatividade, pelo local, pelo suporte, 

pelas cores, pela forma das letras, símbolos etc.). Há um aspecto que é confluente entre esses 

domínios: a repetição, que marca tanto os textos religiosos quanto os propagandísticos. Por 

outro lado, a ludicidade está em maior grau no texto propagandístico e a seriedade no 

religioso. Propomos que Gentileza apresenta uma nova exposição para o texto religioso.   
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 Pressupomos que o discurso inicia com a decisão pelo gênero, que traz consigo uma 

esquematização com algumas informações específicas que resultam num texto com uma dada 

configuração. Essa configuração é funcional ao propósito de persuadir os leitores a seguir o 

caminho do bem e, também, sanciona determinadas estruturas, como apresentamos nos 

capítulos seguintes. A título de ilustração, temos uma espécie de setorização das informações 

discursivas.  Os textos são divididos nas pilastras em três setores mais prototípicos:  

Setor 1: apresentação / saudação – 1ª linha; 

Setor 2: mensagem; 

Setor 3: assinatura – última linha. 

 

O setor 1 funciona como uma espécie de apresentação, de preparação, um título ou 

saudação para o que vem após ( ESTE É O PROFETA GENTILEZA / GENTILEZA GERA 

GENTILEZA). No setor 2, que ocupa a posição central do mural, há o que chamamos de 

mensagem; nesse setor Gentileza concentra seus ensinamentos, como NÃO USEM PROBLEMAS 

USEM AMOR DO GENTILEZA. Já no setor 3, aparece uma espécie de assinatura, que reforça a 

posição de Gentileza como enviado de Jesus: POR JESSUSS DISSE GENTILEZA. 

Para Marcuschi (2008), o domínio discursivo é uma instância que orienta a 

organização do discurso em gêneros. Por exemplo, um manual de instrução e uma recita de 

bolo são gêneros inseridos no domínio discursivo instrucional. Quanto a esse domínio, 

pressupomos que os textos de Gentileza transitam entre o instrucional e o religioso. 

Instrucional no sentido de que refletem o propósito de orientar as pessoas (fato pressuposto 

pela disposição geográfica das pilastras); e o domínio discursivo religioso cria os frames 

necessários para inferências do leitor. Por conta do domínio religioso é que, por exemplo, 

podemos nos reportar às tábuas dos dez mandamentos de Moisés e a uma série de orientações, 

que são postas em lista e que estabelecem normas para a convivência entre os homens em 

consonância com os desejos divinos. 

 Com relação ao discurso propagandístico, observamos que a publicidade opera de 

maneira particularmente produtiva na subversão da ordem instituída para chamar a atenção 

sobre um determinado produto. Parece que desenquadrar o produto de seu enquadre normal é 

uma forma de reenquadrá-lo em novo enfoque para que o vejamos de forma mais nítida no 

meio de ofertas de produtos (MARCUSCHI, 2008, p. 164). Segundo essa perspectiva, as 

pilastras são o lugar da visibilidade, dos cartazes e dos anúncios. E é nesse locus que 
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encontramos outro texto, que também quer “se tornar visível”. Gentileza transfere o texto 

religioso para um suporte inovador, ou seja, há um reenquadramento do texto de orientação 

religiosa. Esse reenquadramento serve como meio de chamar a atenção dos leitores para as 

orientações do Profeta. 

 

3.4  A obra do Profeta em sua dimensão geográfica e discursiva 

 

 Nas seções anteriores, tratamos da relação intrínseca entre forma e função. Propomos 

que a iconicidade se manifesta, antes de tudo, na relação entre o suporte e sua função 

pragmático-discursiva. Nosso objetivo é identificar como o local, o suporte e o gênero estão 

diretamente relacionados aos propósitos do autor. Dentre esses propósitos, selecionamos a 

perspectiva de que Gentileza deseja modificar as atitudes humanas. O propósito do Profeta 

sofre influência do discurso religioso e é apresentado de forma propagandística. Assim, 

podemos dizer que a obra segue o seguinte esquema: 

1- domínio discursivo: instrucional- religioso; 

2- suporte: pilastras; 

3- características dos texto propagandísticos. 

 Ao considerarmos os conceitos transmitidos pelo Profeta em seus textos, atestamos 

que eles sofrem influência do discurso religioso cristão, pois os sentidos ligados a ele estão 

presentes em todas as pilastras e apontam para um mesmo caminho: o contato com o bem por 

meio de Jesus, da Natureza, do Amor e da Gentileza. O discurso está no domínio instrucional-

religioso, pois é frequente nos textos a proposta de ensinar para que se estabeleça uma ponte 

com o divino. Essas influências sancionam o uso das estruturas linguísticas, como as 

apresentadas no texto não verbal e verbal e que serão analisadas nos dois próximos capítulos.  

Como Marcuschi (2008) preconiza, nesse caso, não se lida com textos em sentido estrito, e 

sim com formações históricas e sociais que originam o discurso.  

Com relação ao suporte, devemos considerar o lugar que condiciona os sentidos dos 

textos, as chamadas condições de produção. Ou seja, o texto opera em contextos 

comunicativos e é, ao mesmo tempo, pressionado por esses contextos.  Para Marcuschi (2008, 

p. 168), o suporte “tem o poder mágico de levar as pessoas a interpretarem muito mais e com 
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mais intensidade o que ali está”. Assim, entendemos qual a importância que o suporte 

imprime no aspecto propagandístico e religioso da obra do Profeta. 

Hipotetizamos que as posturas religiosa e propagandística assumidas pelo Profeta na 

elaboração de sua obra podem ser verificadas e/ou comprovadas por meio de marcas presentes 

na estrutura linguística dos textos.  Por isso, nos próximos capítulos, passamos à descrição 

linguística do corpus. Interessa-nos saber como o Profeta constrói o seu texto e como as 

regularidades são apresentadas em sua obra. Identificamos que Gentileza usa estratégias 

comunicativas funcionais aos seus propósitos pragmáticos. Dentre elas, investigamos as 

estruturas paratáticas presentes nos padrões cromáticos e em padrões da língua.  Esses 

padrões são usados para organizar funcionalmente o texto e são motivados pelas pressões 

pragmático-discursivas tratadas neste capítulo. 
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4  AS CORES NAS PILASTRAS DO PROFETA 
 

Partindo do pressuposto de que a linguagem verbal não é a única a compor a 

mensagem no livro urbano de Gentileza, não poderíamos propor uma análise do nosso corpus 

sem levarmos em consideração o conteúdo plástico. O Profeta criou uma obra multimodal, em 

que imagens e palavras são usadas estrategicamente com fins pragmático-discursivos. O texto 

não verbal é constituído por vários símbolos, como exemplos mais frequentes: estrelas, 

pássaros, cruzes e a Bandeira do Brasil. As cores formam um plano de fundo para esses 

símbolos, e a organização cromática da obra, a nosso ver, também constitui linguagem.  Ela é 

funcional aos propósitos do Profeta, por isso a elegemos como objeto de análise, que leva em 

conta a iconicidade imagética.  

Assumimos que há reflexos da dicotomia formada pelos conceitos de bem e de mal, 

característica do domínio discursivo da religião, no uso estratégico das cores escolhidas pelo 

Profeta para compor sua obra. Portanto, as cores usadas nos murais nos parecem significativas 

e correlacionadas aos propósitos pragmático-discursivos do autor. Partimos das premissas de 

que o texto não verbal dialoga com o verbal, na medida em que a linguagem é motivada por 

fatores externos, e de que é possível identificar esses fatores na estrutura linguística.  

Dividimos este capítulo em três seções: na primeira, 3.1, propomos uma visão sobre as 

cores em seu aspecto cultural; na segunda seção, 3.2, analisamos o padrão cromático criado 

pelo Profeta; em 3.3, relacionamos a organização cromática ao domínio discursivo da 

religião; e na última seção, 3.4, expomos nossas considerações parciais. 

 

 4.1 As cores como aspecto cultural 
 

Guimarães (2000) propõe uma interpretação das cores como signos, e uma análise da 

organização sintagmática dessas cores na construção de textos. Constatando que essa análise 

apresenta pontos de contato com a LFCU, selecionamos dois aspectos para direcionar a nossa 

pesquisa, a fim de apontar a coerência icônica entre o texto não verbal e o verbal da obra do 

Profeta Gentileza. São eles: 

1- Há uma sintaxe visual que emerge do uso; 

2- Há um conjunto de memória acumulada responsável pela relação sígnica.  
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Num primeiro momento, Guimarães (2000) apresenta a cultura
16

 como uma forma de 

linguagem. Assim, o uso dos signos culturais estabelecem significados a partir da 

interpretação de determinado grupo social. De modo geral, para ele, a linguagem é 

influenciada pelo uso, do qual emergem novos sentidos de antigas formas como também 

ocorre a manutenção de sentidos aprovados por esse uso. A linguagem visual também é 

composta de reprodução e novidade, como pressuposto pela LFCU com relação ao 

comportamento da língua.  

Em segunda instância, nossa proposta é entender a produção cultural como um 

processo de comunicação e organização da informação no ambiente em que os textos 

circulam, no nosso caso, as imediações da rodoviária Novo Rio. Ou seja, há uma motivação 

externa que influencia a produção linguística. Sendo assim, assumimos que a cultura está 

relacionada a um conjunto de memória acumulada que é transmitida por diferentes 

manifestações, como a arte e a religião, por meio da linguagem. 

A iconicidade está presente na estrutura cromática dos murais, que são organizados 

por meio da exposição de sentidos dicotômicos motivados por fatores pragmático-discursivos.  

Esses sentidos são observados tanto no texto verbal quanto no não verbal, pois palavras e 

imagens se sobrepõem na obra. Assim sendo, forma e função da estrutura cromática e da 

estrutura da língua são correspondentes. O texto não verbal motiva sentidos por meio de 

inferências dos leitores a partir do texto verbal, ou vice-versa. Ou seja, o discurso de 

Gentileza une a iconicidade imagética à diagramática, como pressuposto por Fischer e Nänny 

(1999), como aspecto crucial da obra artística. Dessa pressuposição surgem as seguintes 

questões:  

a- Como os sentidos são organizados por meio das cores no livro urbano de Gentileza?  

 

b- Assim como entende a LFCU para o uso da linguagem verbal, o uso das cores também 

está subordinado a fatores externos?  

 

 

                                                           
16

 Para Guimarães (2000), cultura é um conjunto abrangente de regras que determina as interpretações sígnicas 

dadas às cores. É “a memória não-hereditária da coletividade” (p. 85). 
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4.2  A criação de um padrão cromático 

 

Como vimos no capítulo anterior, na seção sobre suporte, o texto não fica restrito ao 

âmbito verbal. As vestimentas do Profeta e as pilastras em que seus textos estão escritos 

manifestam sentidos. Nas pilastras encontramos uma linguagem multimodal, em que cores e 

língua se intercalam. Acreditamos que a estrutura cromática funciona como um frame de 

inferências correlacionado ao texto verbal. Assim sendo, as cores impressas nos muros 

manifestam sentidos inferidos e sancionados pelo aspecto religioso e propagandístico da obra 

do Profeta.  

Gentileza escreve nos anos noventa, época em que, segundo Guimarães (2003), as 

imagens avançam sobre as palavras. Elas passam de mera ilustração vinculada aos textos para 

se transformarem em textos. Essa transição põe em evidência o uso estratégico das cores, 

principalmente no meio midiático, a fim de propagar marcas de produtos, no caso do nosso 

corpus, mensagens de salvação. Vejamos o primeiro escrito: 

 

 

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Figura 23: Foto do escrito 1. 
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As cores prototípicas na obra do Profeta são a verde, a amarela, a azul e a branca, 

cores da Bandeira Nacional. E como na bandeira, essas cores passam a significar no corpus a 

natureza, a riqueza, o céu e a paz respectivamente. Esses sentidos são reiterados pelas formas 

verbais em expressões como GENTILEZA GERA GENTILEZA AMOR BELEZA E RIQUEZA, A 

NATUREZA É DEUS etc. Sendo assim, assumimos que a escolha das cores é estratégica, e que a 

organização dessas nas pilastras cria sentidos.    

A inferência que emerge do uso das cores se refere ao patriotismo do Profeta.  Como 

vimos no segundo capítulo, Gentileza dizia ser patriota até no pé (GUELMAN, 2000). Os 

sentidos das cores são reiterados pelo desenho da Bandeira Nacional no escrito 1 (1ª e 10ª 

linhas). Para o Profeta a mudança do mundo começaria pelo Brasil, em especial, pelo Rio de 

Janeiro, lugar em que ele começou sua pregação (GUELMAN, 2000). Ou seja, a 

transformação do mundo ocorreria a partir da gentileza e/ou do Gentileza, como sugerido pela 

expressão ambígua: GENTILEZA GERA GENTILEZA. 

Os sentidos inferidos por meio das cores são sancionados pela cultura em que estamos 

inseridos. É a cultura que nos permite interpretar esses sentidos (GUIMARÃES, 2000). O uso 

das cores, como o uso da língua, é parcialmente motivado por fatores cognitivos e 

pragmático-discursivos. Sendo assim, o valor linguístico das cores reside no fato de como as 

interpretamos culturalmente, como as percebemos e lhes atribuímos sentidos. Esses sentidos 

emergem do uso e são atualizados na atividade linguística. 

A organização cromática criada pelo Profeta é repetida em 53 escritos, o que nos 

permite constatar a existência de um padrão cromático fixado pela repetição.  Assumimos que 

essa estrutura está relacionada ao aspecto propagandístico dos textos do Profeta, pois a 

repetição de um padrão faz parte da estratégia da propaganda, visando fixar sentidos. Essa 

fixação pressupõe também a função do texto religioso e instrucional. O padrão cromático se 

torna tão produtivo que textos que não são escritos pelo Profeta muitas vezes, no uso atual, 
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são enquadrados no esquema cromático criado por ele. Não é raro encontramos imagens como 

as seguintes:  

                
17

 

                                                         Figura 24: Imagem do site Samba de Raiz. 

   

18
 

Figura 25: Imagem do site Overmundo. 

 

O padrão é produtivo na atualização dos sentidos que emergem do uso. Ele manifesta 

sentidos relacionados à figura do Profeta e à sua obra, além de inferência aos sentidos das 

cores nacionais, como constatado anteriormente. A produtividade também é caracterizada 

                                                           
17

 Disponível em http://www.sambaderaiz.net Acesso em: 10 nov. 2014. 

18
 Disponível em  http://www.overmundo.com.br Acesso em: 10 nov. 2014. 

http://www.sambaderaiz.net/
http://www.overmundo.com.br/
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pelas restrições de sentidos impostas pela estrutura cromática. Ou seja, o texto não verbal 

sanciona o texto verbal, no momento em que observamos características das mensagens de 

Gentileza em textos que não foram escritos por ele, mas que usam o mesmo padrão cromático.  

Observamos essa característica em trabalhos escolares, como: 

 

Figura 26: Foto de mural. Trabalho da disciplina de Artes, do Colégio Estadual Walter Orlandini/SG-RJ 

(1º semestre de 2014). 

 

Na culminância do projeto Gentileza gera gentileza , os alunos do Colégio Estadual 

Walter Orlandini (localizado no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro) deveriam criar 

textos semelhantes ao do Profeta. Lemos, na foto, frases como Aos olhos do pai todos somos 

iguais; ... Deus nosso pai nosso senhor; ... senhor é meu pastor; seja amorrr felicidade...; 

Ninguem e dono de ninguem. As mensagens impressas nos quadros são espelhadas na 

mensagem do Profeta. Elas apresentam características dos textos de Gentileza, em que ele 

procura ensinar os homens a fim de transformar suas atitudes. Sendo assim, os textos estão 

relacionados à proposta pragmático-discursiva do autor.  

Não só a linguagem verbal motiva a produção dessas mensagens, pois assumimos que 

o padrão cromático é uma espécie de frame que sanciona os sentidos do texto verbal. As 

inferências aos textos do Profeta começam com a observação do padrão cromático, pois o 

leitor participa na elaboração dos sentidos, ele atualiza valores de acordo com a experiência 
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armazenada na memória. É essa experiência retomada que possibilita ao leitor participar da 

construção de sentidos.  

Ao ver um quadro em que as cores estão organizadas como nas pilastras, o leitor infere 

sentidos relacionados aos textos do Profeta. Tais inferências partem da cognição, da memória 

cultural. Para Guimarães (2003), a leitura normal de uma página impressa se faz em três 

níveis, em que: o primeiro é a leitura das imagens; o segundo, dos títulos; e o terceiro, dos 

textos; por isso o leitor, ao se deparar com as cores organizadas como o padrão criado pelo 

Profeta, infere sentidos relacionados a ele. Tal atividade valida o pressuposto da iconicidade 

imagética, pois o conjunto das cores e sua organização são correlacionados aos sentidos 

produzidos pelo texto verbal e arquivados na memória.  

Nesse ponto, podemos dizer que o padrão cromático criado por Gentileza apresenta 

características da iconicidade imagética, pois sentido e forma se correlacionam. Os sentidos 

das cores passam a ser inferidos a partir da memória que se tem da obra do Profeta. O 

conjunto das cores passa a significar algo relacionado aos “textos do Profeta Gentileza”, como 

se fosse uma espécie de marca. Há uma atualização de sentidos (GUIMARÃES, 2000) que 

emergem do uso das cores e da cultura em que aparecem.  

Para Fischer e Nänny (1999), a iconicidade imagética é visualmente concreta. No 

nosso corpus ela atua no plano visual, e desempenha um importante papel na linguagem. 

Como constatado pelos autores, a iconicidade visual é proeminente no uso lúdico e altamente 

criativo da linguagem literária e dos textos publicitários.  A partir dessas considerações, na 

próxima seção, analisamos o uso das cores relacionado à proposta pragmático-discursiva do 

autor. A partir da constatação da existência de um padrão cromático produtivo, investigamos 

o uso de cores que destoam desse padrão. Assumimos que, por meio da relação entre cores 

prototípicas e não prototípicas, são manifestados sentidos relacionados à oposição entre os 

conceitos de bem e mal, certo e errado, advindos do domínio discursivo da religião. 
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4.3  As cores e o domínio discursivo da religião 

 

Retomando o escrito 1, as letras, que inicialmente são verdes e azuis, representando a 

natureza/ Deus, passam a ser pintadas na cor preta a partir da linha 10: 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 Figura 27: Foto do escrito 1. 

 

 Nessa transição, os sentidos do texto verbal estão em consonância com os do texto 

não verbal numa apresentação da oposição entre Deus/ Natureza, o bem (nas cores verde e 

azul) e o capetalismo, o mal (na cor preta). Para Guimarães (2000, p. 15):  

A aplicação intencional da cor, ou do objeto (considerando-se a sua cor), 

possibilitará ao objeto (ou estímulo físico) que contêm a informação cromática 

receber a denominação de signo. Ao considerarmos uma aplicação intencional da 

cor, estaremos trabalhando com a informação “latente”, que será percebida e 

decifrada pelo sentido da visão, interpretada pela nossa cognição e transformada 

numa informação atualizada. 

 

 Nesse sentido podemos atestar uma sintaxe visual, em que duas formas cromáticas são 

expostas de maneira dicotômica. Há uma oposição entre as cores verde/ azul e a cor preta. Por 

conta dessa observação, assumimos que o uso das cores é funcional. Gentileza é o emissor 
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que produz um texto estabelecendo comunicação com os receptores, que compartilham o 

mesmo padrão de organização sintático-semântica sancionada pela cognição. A cor passa a 

ser parte integrante do texto verbal e vice-versa. Essa integração se dá quando constatamos 

que o conteúdo do texto verbal relacionado ao conceito de bem é escrito nas cores verde e 

azul e o relacionado ao de mal na cor preta.  

A imagem tem um forte poder apelativo vinculado ao aspecto propagandístico de sua 

produção. Para Guimarães (2000), a cor desempenha determinadas funções quando aplicada 

em determinado objeto. Sendo assim, a cor assume a determinação de signo. Compreendendo 

as cores como elementos da sintaxe visual, entendemos que elas estão sujeitas a regras e 

motivações cognitivas. 

O colorido das pilastras está em oposição à cor preta, que simboliza as trevas, ou seja, 

a falta de luz. O colorido assume o sentido de felicidade, vida, ludicidade, e a ausência de cor, 

o preto, a negação da vida, do amor e da gentileza. Para Guimarães (2000, p. 90), a estrutura 

cromática é “construída sobre oposições: ela é binária, a binariedade é organizada em 

polaridades, e a polaridade é assimétrica.”.  

 Sendo assim, os sentidos das cores são inferidos por meio de polarizações e, de acordo 

com o uso e o propósito pragmático-discursivo, essa polarização é assimétrica. A exposição 

conceitual de bem e mal, prototípica no domínio discursivo da religião, tende a valorar 

positivamente o bem, apesar da necessidade de trazer o mal para a composição funcional dos 

sentidos. Nas pilastras do Profeta, essa tendência é exposta pelo uso repetitivo do padrão 

cromático, como se esse “sufocasse” a cor preta no seu interior. Para Guimarães (2000, p. 91), 

“a oposição vida-morte é a mais importante do início da cultura”. E “a correspondência 

cromática da binariedade vida-morte está na oposição branco-preto. A morte, desde os 

primórdios, vinculada ao desconhecido e às trevas, é origem da simbologia ocidental do 

preto”. Por outro lado, o branco é a cor da vida, recupera culturalmente a luz do início da 

criação. O valor positivo do branco e o negativo do preto representa a oposição assimétrica 

nos murais do Profeta, pois neles o branco está mais evidente do que o preto. 
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 Para Gentileza os homens que estão “no pecado” estão mortos, são “cadáveres 

ambulantes”, e a vida começaria a partir da religação com a natureza/ Deus, por meio da/do 

Gentileza: 

 
Figura 28: Foto da pilastra 15. 

 

Em síntese, considerando uma estrutura icônica visual exposta por uma cadeia 

sintagmática, assumimos que essa cadeia é manifestada por estruturas paratáticas, ou seja, as 

cores são apresentadas de forma paralela, em estatuto igual, em que a oposição de sentidos 

vida-morte/ bem-mal é manifestada pela oposição cromática. Pensando assim, identificamos 

três pilastras que destoam do padrão proposto por Gentileza. A primeira delas é a seguinte:  

 

Figura 29: Foto da pilastra sem numeração. 

 

 Esse escrito não foi numerado. Como vimos no capítulo anterior, Gentileza organizou 

seus textos numa sequência que segue a ordem das pilastras que vão da rodoviária Novo Rio 

ao Cemitério do Caju. A não numeração do escrito seria uma forma de divulgação de uma 
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mensagem crítica ao carnaval. No livro urbano do Profeta, como no domínio discursivo da 

religião, o carnaval é visto como a “festa da carne” em oposição ao espírito de Deus. 

 A oposição ao conceito religioso de bem é reiterada pelas cruzes invertidas e pelos 

lexemas traição, diabólica, Judas, TV, diabos. Essa pilastra aparece com sentidos 

manifestados pela ausência de cor, ou pela não cor, que se opõe ao colorido padrão do corpus. 

Numa sintaxe visual, assumimos que essa estrutura está em posição adversativa com relação 

ao padrão. Para Guimarães (2000, p. 95), só podemos analisar os conceitos que apresentam 

seu correspondente negativo. Ou seja, é pela oposição que podemos inferir valores aos 

referentes cromáticos. 

Nessa oposição, por exemplo, o verde é um signo com valoração positiva, e é mais 

forte, por conta da repetição, comprovando a assimetria na polarização. Já o vermelho recebe 

uma valoração negativa dentro da obra. A cor vermelha aparece como plano de fundo nos 

escritos 42 e 47, em oposição ao branco usado no padrão: 

 

 

Figura 30: Foto da pilastra 42. 

 

O vermelho pode ser relacionado ao amor e à paixão, mas em oposição ao padrão 

cromático, considerando o domínio discursivo da religião, podemos dizer que o vermelho é 

relacionado ao “capetalismo”, ao diabo, ao mal e ao inferno. Guimarães (2000, p. 97) propõe 



74 

que “na simbologia das cores, é possível encontrar uma codificação binária que já incorpora 

as duas possibilidades de polaridade, dois sentidos opostos para a mesma cor: um sentido 

positivo e outro negativo”. No caso da obra do Profeta, os sentidos atribuídos ao vermelho são 

negativos por serem sancionados pelo domínio discursivo da religião.  

A pilastra 47 é a terceira que é colocada em oposição ao padrão cromático. Nela lemos 

o texto que demonstra ser o lexema obrigado, a “palavra que condena”. Para Gentileza, 

obrigado e por favor estão associadas ao capitalismo, ao mal, enquanto agradecido e por 

gentileza, a Deus, ao bem: 

 

Figura 31: Foto da pilastra 47. 

 

O uso das cores é motivado por pressões pragmático-discursivas, e há uma sintaxe que 

organiza os sentidos manifestados por ele. A memória cultural recupera esses sentidos como a 

ideia de que o demônio é vermelho, no sincretismo religioso (Exu) em oposição a Jesus 

(Oxalá) de vestes brancas (como a figura de Profeta). A cor da criação é a luz branca, como a 

fonte das outras cores, enquanto o vermelho é a cor de Dionísio (deus grego do vinho e do 

êxtase), a cor do pecado, da maçã, da carne, da luxúria, do erotismo. O vermelho também 

aparece como a cor da proibição (do dizer não), que é uma forma didática de demonstrar o 

que é errado e que não pode ser feito. 
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Para uma escolha paradigmática do que representaria uma pilastra vermelha, é 

necessário um elemento diferenciador posto paralelamente. Deve haver a correspondência 

entre o sentido produzido (função) e o repertório de leitura (cognição). Esse repertório deve 

ser compartilhado entre Profeta e leitores. Logo, a criação de um padrão cromático e o uso 

estratégico de formas que destoam desse padrão são funcionais aos propósitos pragmático-

discursivos de Gentileza e às características didáticas, religiosas e propagandísticas de sua 

obra.  

 

4.4  Considerações parciais 

 

 Neste capítulo assumimos que Gentileza cria um padrão cromático por meio da 

organização das cores nos seus escritos. Esse padrão é icônico no sentido em que cria um 

frame de inferências relacionadas, em primeira instância ao patriotismo do autor e, em 

segunda instância, ao próprio autor. Na segunda instância, entendemos que o padrão 

cromático (forma) é associado aos sentidos advindos dos textos do Profeta (função), na 

medida em que o padrão se torna produtivo e começa a enquadrar textos que não foram 

escritos por Gentileza, mas que conservam características dos textos originais. As 

características estão relacionadas à manifestação de sentidos patrióticos, didáticos, religiosos 

e propagandísticos. Sendo assim, o padrão cromático é icônico, pois os sentidos atribuídos a 

ele advêm dos sentidos dos textos do Profeta. Vejamos o padrão: 

 

 

Figura 32: Padrão cromático. 

 

 O padrão cromático é formado a partir da repetição. Dentre os 56 escritos, 53 seguem 

a mesma estrutura cromática. Essa repetição do padrão está associada ao subprincípio da 
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quantidade: mais forma, mais conteúdo. O conteúdo é entendido aqui como a fixação da 

mensagem. Ou seja, a repetição se torna essencial para a fixação das mensagens, o que é 

característico nos textos propagandísticos. É comum vermos pelas ruas, em diferentes 

suportes (vestes, adesivos, quadros, capas para celular) a expressão GENTILEZA GERA 

GENTILEZA acompanhada da referida organização cromática. Consideramos que tanto a 

expressão quanto o padrão cromático são associados aos sentidos inferidos a partir da obra do 

Profeta: 

 

 

 

 

Figura 33: Fotos de suportes para a expressão GENTILEZA GERA GENTILEZA. 

 

 Esse padrão também é significativo quando assumimos que ele faz parte de uma 

sintaxe visual, relacionada a sentidos associados ao bem e a sentidos associados ao mal. 

Temos nessa constituição sintática um jogo lúdico entre opostos: o colorido (bem) vs a não 

cor (mal); a cor branca (luz, vida) vs a cor preta (trevas, morte); o verde da natureza, da 

esperança, o azul da paz, da tranquilidade e o amarelo da riqueza, alegria e juventude em 

oposição ao vermelho, do demônio, da violência, do pecado e da proibição. Para Guimarães 

(2000, p. 97), “A possibilidade de admitir muitas interpretações, ou seja, a polissemia, é uma 

característica fundamental da arte, que até certo ponto podemos atribuir também à cor.”. 

Esses sentidos fazem parte de uma estratégia propagandística, pois a partir de regras 

de agrupamento das cores, são produzidos determinados efeitos sobre o leitor. Assim entende 

Guimarães (2003, p. 29): 

(...) as cores desempenham funções específicas que podem ser separadas em dois 

grupos: um que compreende as sintaxes e as relações taxinômicas, cujos princípios 

de organização são paradigmáticos, como organizar, chamar a atenção, destacar, 

criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura etc., e outro 

que compreende as relações semânticas, como ambientar, simbolizar, conotar ou 

denotar. 

Essa divisão separa apenas superficialmente as funções segundo sua possibilidade 

ou não de conferir significado ao texto visual, pois as relações sintáticas do primeiro 

grupo podem também ser de natureza semântica, as chamadas sintaxes conceituais. 



77 

Ou seja, a simples organização de informação por meio de cores pode também 

transferir significados e valores para cada grupo de informação que àquela cor foi 

subordinado. 

  

Nesse sentido, o domínio discursivo da religião interfere na inferência manifestada 

pelo sistema de valores atribuídos às cores por meio da polarização assimétrica. “Qualquer 

que seja o seu tipo (religioso, científico, político etc.), o discurso determinará a assimetria dos 

códigos binários-polarizados: um dos polos será mais forte (...)” ( GUIMARÃES, 2003, p. 

181). Sendo assim, todos sentidos passam pela instância do discurso: 

 

considera-se a cor como informação todas as vezes em que sua aplicação 

desempenhar uma dessas funções responsáveis por organizar e hierarquizar 

informações ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e autônoma ou 

integrada e dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada.  

(GUIMARÃES, 2003, p.31)      

 

 Sendo assim, constatamos que: 

a- A produção de Gentileza convida à ação do leitor, por imprimir dinâmica 

compartilhada pelo texto visual e verbal; 

 

b- A repetição de um esquema cromático cria um padrão que é funcional aos propósitos 

pragmático-discursivos do autor, bem como manifesta aspectos dos textos 

propagandísticos;  

 

c- O padrão cromático é intercalado por três murais que destoam dele (um sem cor e dois 

com fundo vermelho). Essa oposição manifesta sentidos típicos do domínio discursivo 

religioso, como a oposição entre bem e mal; 

 

d- Os códigos cromáticos são binários e assimétricos. O sentido de uma cor é definido a 

partir de oposições sintáticas, semânticas e pragmáticas a outra cor. Há uma valoração 

positiva ou negativa instanciada pelo contexto discursivo. 
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No próximo capítulo, analisamos a organização estrutural da língua nos textos do 

Profeta por meio dos pressupostos da iconicidade diagramática. Observamos que a 

organização esquemática do texto verbal também é motivada por fatores externos ao sistema. 

Nos escritos de Gentileza é frequente o uso de temas que fazem referência aos conceitos de 

bem e de mal. Nossa análise considera que a visão dicotômica do Profeta influencia as 

estruturas linguísticas. Nesse sentido, a parataxe se torna funcional para a manifestação dos 

propósitos do autor. 
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5   A PARATAXE NOS ESCRITOS DO PROFETA 

 

Para Givón (1995), as línguas são em parte icônicas, ou seja, postula o autor que os 

arranjos estruturais da língua refletem, de algum modo, as estruturas semânticas. Sendo assim, 

há uma correlação ou um pareamento entre forma e função (BYBEE, 2010; TRAUGOTT e 

TROUSDALE, 2013). Esse pareamento pode ser explicado quando se levam em consideração 

não só aspectos internos, mas também aspectos externos ao sistema linguístico, como 

proposto pela LFCU.  

Quando analisamos a obra do Profeta Gentileza, a partir da reflexão sobre o 

pareamento forma-função, podemos hipotetizar sobre as opções de organização discursiva de 

seus textos. Vemos que essa organização é pressionada pela perspectiva de Gentileza sobre o 

mundo. Como Profeta, que visa “educar” seus “filhos”, ele constrói uma visão dicotômica da 

realidade. Em seus textos é frequente o uso de temas que fazem referência aos conceitos de 

bem e mal. Nossa suposição é de que essa visão dicotômica influencia as estruturas 

linguísticas, assim como o domínio discursivo religioso e os aspectos propagandísticos 

característicos do discurso do Profeta. A perspectiva dicotômica, que divide o mundo no que é 

bom e no que é mal, foi analisada em seu viés mais iconográfico no capítulo anterior, por 

meio de uma interpretação do uso das cores nas pilastras.  Vejamos abaixo, a partir do escrito 

6: 

 

 

Figura 34: Foto da pilastra 6. 
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As cores branca, verde e amarela são justapostas, formando uma estrutura simbólica 

relacionada ao patriotismo do Profeta. Tal sentimento é reiterado pela bandeira do Brasil, 

desenhada em quase todos os escritos. Além desse reflexo do patriotismo, há coerência 

significativa entre as escolhas do autor e seu propósito comunicativo. Essas cores “vivas” 

estariam relacionadas ao bem, à vida, à natureza, à paz, à gentileza e à bondade. Essa 

perspectiva encontra oposição logo no 1º escrito: 

 

 

Figura 35: Foto da pilastra 1. 

 

O texto verbal que tem como referência o “bem” é escrito nas cores verde e azul, em 

oposição ao que acontece com o texto que se refere ao “mal”, desta vez, escrito com letras 

pretas. Na pilastra, a cor verde (primeira linha) está ligada à vida, à natureza e a cor preta está 

relacionada à ausência de cor, à ausência de vida. Para Guimarães (2003, p. 109), “os códigos 

culturais são binários, polarizados e assimétricos, ou seja, a informação de uma cor é definida 

mediante a oposição sintática, semântica e pragmática a outra cor, valorada em polos opostos 

(positivo e negativo) (...)”. 

        Segundo o Profeta, “o mundo é uma escola / ensina o lado positivo e o negativo” 

(pilastra 9).  Partindo dessa oposição presente no texto não verbal, reiteramos a influência da 

visão dicotômica (bem vs mal) que o Profeta tem do mundo. Essa influência externa motiva 

padrões que são usados por Gentileza para organizar linguisticamente seu texto. Pensando 

assim, propomos que as estruturas linguísticas apresentam traços advindos, em primeiro lugar, 

dos textos religiosos, que são marcados pela repetição; em segundo lugar, pela visão 
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dicotômica, também advinda de textos religiosos; e, em terceiro lugar, oriundos da postura 

assumida por Gentileza por meio da propagação de seus ensinamentos. Diante dessas 

suposições, acreditamos que estruturas paralelas ou paratáticas seriam mais funcionais aos 

propósitos pragmáticos do Profeta. 

O fluxo discursivo dos escritos de Gentileza é sancionado pela visão dicotômica de 

mundo e pela postura propagandística e religiosa que o escritor expõe por meio de sua 

persona. Como vimos, ele criou uma personagem que se inscreve no discurso como porta-voz 

de Jesus e por isso pode, em nome do Messias, orientar seus filhos para uma vida mais 

agraciada, de acordo com os padrões religiosos. Acreditamos que esse fator influencia a 

escolha por construções “paralelas”, dentre elas a repetição de grafemas, o paralelismo 

morfossintático e o vínculo oracional por parataxe. Sendo assim, neste capítulo, objetivamos 

identificar a atuação de fatores pragmático-discursivos motivadores dessas estruturas que são 

mais frequentes nos textos do Profeta. Investigamos como aspectos externos ao sistema 

linguístico motivam a organização do fluxo discursivo e a funcionalidade do uso de 

construções paralelísticas. 

  Nessa linha, propomos uma análise que compreende a parataxe no nível gramatical e 

discursivo, pesquisando a atuação do princípio da iconicidade na organização linguística do 

texto. Essa perspectiva enfatiza as pressões contextuais que atuam na organização do fluxo 

narrativo, demonstrando que o uso da parataxe é estratégico e influenciado por motivações 

pragmático-discursivas oriundas do discurso religioso.  

Organizamos o capítulo em três seções. Na primeira, refletimos sobre o uso paralelo 

de grafemas em palavras às quais Gentileza quer atribuir um sentido diferente do usado no dia 

a dia. Ou seja, Gentileza usa mais forma para codificar mais sentido. Segundo o Profeta, por 

exemplo, AMORRR com “três erres” é o amor divino, com um erre só, mundano. Na segunda 

seção, nos dedicamos ao paralelismo morfossintático, que, como na seção anterior, está 

relacionado ao subprincípio da quantidade. Na terceira e última seção, tratamos da vinculação 

oracional por parataxe, aspecto no qual nos detemos mais. 

A parataxe é entendida como a utilização de estruturas postas em lista, em paralelo, 

com fins pragmático-discursivos dependentes do contexto. Sendo assim, há uma vinculação 

entre forma e sentido e, por isso, devemos ter em mente que as análises linguísticas feitas 

nesse capítulo convergem para aspectos icônicos do corpus. Desses aspectos, desdobramos 

nossa reflexão na linha de que o contexto discursivo sanciona estratégias de usos de estruturas 
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que seriam funcionais aos propósitos pragmáticos.  Nas três seções, correlacionamos forma e 

função, seguindo o que é pressuposto pela LFCU, por isso os fatores de ordem semântica 

estão presentes em todas as referidas seções. 

 

 

5.1  O paralelismo das letras: o valor nas palavras 
 

 

Como vimos, numa perspectiva cristã, Gentileza opõe aspectos mundanos aos divinos, 

e para marcar essa diferença usa a repetição por meio de um padrão cromático. Essa visão 

binária também é refletida no uso de determinados grafemas em seus textos. Para nós, a 

repetição serve para valorar negativa ou positivamente determinadas palavras em relação aos 

seus usos na língua cotidiana. A fim de exemplificar esse aspecto, observemos a pilastra 3: 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Figura 36: Foto da pilastra 3. 

 

Na quarta linha, lemos a palavra AMORR grafada com três “erres”. O Profeta, quando 

se refere a tal vocábulo, declara que: “amor material se escreve com um R, amor universal se 

escreve com três R: um R do Pai, um R do Filho, um R do Espírito Santo – AMORRR” 

(GUELMAN, 2000, p. 37). Assim, afirmamos que existe uma correlação forma-sentido, em 

que o aumento da forma linguística reflete o aumento do conteúdo semântico e que esse 

aumento se dá por conta do uso de paralelismo. Tal estratégia apresenta o vocábulo “amorrr” 

colocado em posição oposta a “amor”, e valorado positivamente segundo o contexto 
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discursivo, por meio da ampliação da forma em que grafemas são postos em lista (a letra erre 

é repetida: RRR).
19

 

 

Com a finalidade de validar tal consideração, ou seja, de identificar se essa grafia é 

aleatória ou proposital, propomos uma tabela em que demonstramos o uso de palavras 

divididas em dois grupos. No primeiro, estão as palavras com grafemas paralelos ou em lista. 

No segundo, estão agrupadas as mesmas palavras escritas como preconizam as normas 

ortográficas oficiais:  

 

Palavras em que ocorre variação na 

grafia 

1º grupo: palavras com 

grafemas em lista 

2º grupo: palavras grafadas 

segundo a ortografia oficial 

VVVerde / Verde 1 0 

Amorrr / Amor 59 1 

Criadorr / Criador 19 5 

Jessuss / Jesus 43 11 

Liberrtarr / Liberrrta / Liberrta / Liberta 5 0 

Univverrssso / Universo 2 0 

Perrfeição / Perfeição 1 0 

Cerrto / Certo 1 0 

Destruidorr / Destruidor 6 0 

Causadorr / Causador 1 0 

Ssurdos/ Surdos 1 0 

Serr / Sserr / Ser 4 0 

Sso / So 6 0 

Marr / Mar 1 0 

See / Se 2 0 

Acorrda / Acorda 1 0 

Desperrta / desperta 1 0 

Andarr / Andar 5 0 

Verr / Ver 1 0 

Viverrr / Viver 1 0 

TOTAL 161 17 

Tabela 1: Ocorrência de palavras com variação na grafia. 

                                                           
19

 A repetição de grafemas ocorre, prioritariamente, com as letras R e S, que são a representação sonora dos 

fonemas /R/ e / s/. Ambos são sons durativos, que, segundo o Dicionário de Linguística, de Dubois (1993), se 

opõem aos sons oclusivos. Os fonemas durativos são caracterizados pelo fluxo contínuo do ar laríngeo. 

Acreditamos que essa característica possa explicar o uso repetitivo dessas letras e não de outras.    
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No primeiro grupo, encontramos 161 palavras em que algum grafema é repetido. No 

segundo, levantamos a ocorrência das mesmas palavras do primeiro, mas que foram escritas 

segundo a ortografia oficial. Nesse grupo encontramos 17 palavras. Considerando o gráfico 2, 

aproximadamente 90% dos dados levantados são referentes a aumento da forma e de sentido:  

 

 

Gráfico 2: Grafemas em lista vs grafia oficial. 

 

Em nosso estudo, identificamos que Gentileza, algumas vezes, transita entre os usos.  

Atribuímos a pequena ocorrência das palavras do segundo grupo (amor (1), criador (5) e 

Jesus(11)), à possíveis esquecimentos ou falta de espaço nas pautas pintadas nos muros. Essas 

oscilações são mínimas, se considerarmos o grande número de ocorrências com grafemas 

repetidos, como demonstra o gráfico e a tabela acima.  

  Devemos considerar também que, pelos textos serem repetitivos, muitos dados 

pertencem a um mesmo contexto, como, por exemplo, a palavra “amorrr”, que aparece na 

expressão GENTILEZA GERA GENTILEZA AMORRR. Esse bordão está em quase todos os 

escritos, e a palavra “amorrr” está grafada em todos eles da mesma forma. Esse padrão pode 

demonstrar que a grafia usada pelo Profeta não é aleatória e, por isso, é revestida de 

funcionalidade. 

 Separamos o primeiro grupo de palavras em três subgrupos: palavras com valoração 

positiva, palavras com valoração negativa e palavras que aparentemente apresentam valoração 

“neutra”
20

. Para identificar se a palavra possui, no discurso do Profeta, valoração positiva, 

                                                           
20

 Para fins deste estudo, palavras “neutras” são aquelas menos produtivas, com menor carga semântica, levando 

em consideração o aspecto religioso dos textos do profeta.  

90% 

10% 

Grafemas em lista vs grafia oficial 

Grafemas em lista

Grafia oficial
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negativa ou neutra, consideramos o contexto de sua pregação religiosa no que diz respeito ao 

Cristianismo, e assim chegamos ao seguinte gráfico: 

 

 

Gráfico 3: Valoração das palavras. 

 

 Com 139 (86%) ocorrências temos Jessus, VVVerde, Amorrr, Criadorr, Universso, 

que são palavras que apontam para sentidos positivos, segundo as pregações de Gentileza. Em 

apenas 8 (5%) ocorrências, temos “destruidorr” e “causadorr”, que se referem ao “capeta”, ao 

mal que deve ser combatido. Para a valoração neutra, total de 14 (9%), consideramos as 

palavras que não estão incluídas de forma direta na analogia ao Cristianismo. São exemplos 

dessas: “see”, “ver”, “sso”. Vejamos as tabelas 2, 3 e 4: 

 

Palavras com valoração positiva Ocorrências 

 

VVVerde 1 

Amorrr 59 

Criadorr 19 

Jessuss 43 

Liberrtarr / Liberrrta / Liberrta 5 

Univverrsso 2 

Perrfeição 1 

Cerrto 1 

Serr/ Sserrr 4 

Marr 1 

Acorrda 1 

Desperrta 1 

Viverrr 1 

TOTAL 139 

Tabela 2: Palavras com valoração positiva. 

 

86% 

5% 
9% 

Valoração das palavras com grafemas repetidos 

Positiva

Negativa

Neutra
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Palavras com valoração negativa 

 

Ocorrências 

Destruidorr 6 

Cauzadorr 1 

Ssurdos 1 

TOTAL 8 

Tabela 3: Palavras com valoração negativa. 

 

 

Palavras neutras Ocorrências 

Sso 6 

See 2 

Andarr 5 

Verr 1 

TOTAL 14 

Tabela 4: Palavras neutras. 

 

 

Com isso entendemos que o uso de grafemas repetidos serve ao propósito 

comunicativo de valorar as palavras, em sua maioria, positivamente. Esse uso faz parte das 

escolhas do Profeta para compor a sua obra. Comparemos os escritos abaixo: 

 

  

 

Figura 37: Foto das pilastras 46 e 47. 
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Em 46, as palavras AMORRR, LIBERRRTA e JESSUSS aparecem com grafemas 

paralelos. Essas palavras são valoradas positivamente, posição ratificada pelo contexto e pelo 

uso das cores. Opomos esses usos ao texto que aparece em 47. Nele não existe nenhum 

grafema repetido. Há sentidos relacionados ao conceito de mal nas palavras TREVA, 

CONDENA, OBRIGADO, ESCRAVO, CAPITALISMO, sentidos estes reiterados pelo uso da cor 

vermelha como plano de fundo. Graficamente, ainda temos os desenhos da estrela e da 

Bandeira do Brasil (46) em oposição a cruzes invertidas (47). 

 

Outra estrutura que diferencia o sentido “divino” da palavra de seu sentido “mundano” 

está na frase VVVERDE E VIDA (na primeira linha do escrito 1): 

 

 

 

Figura 38: Foto da pilastra 1. 
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 O que há de criativo e funcional nessa expressão é que Gentileza repete o grafema V, 

o que aumenta o significado da palavra, atribuindo a ela uma nova função. Opera nessa 

oposição, entre verde- cor e vvverde- vida, o princípio da iconicidade, por intermédio do 

subprincípio da quantidade. Se olharmos bem, dentro de cada letra V estão as letra F, P e E, 

que reiteram a explicação que o Profeta deu com relação aos três erres da palavra AMORR. Um 

V é para o Filho, um é para o Pai e o outro para o Espírito Santo. A Santíssima Trindade 

parece coroar a palavra VVVERDE, dando a ela sentido distinto do usual. A repetição reitera o 

propósito pragmático impresso nos textos, pois os sentidos são vinculados a uma rede de 

significados ligados ao contexto religioso. Esse padrão paralelístico reaparece no escrito 19, 

abaixo. Nele temos o paralelismo nas palavras CRIADORRR (linha 1) e UNIVVVERRSSO (linha 

2), também indicando a Santíssima Trindade: 

 

 

 

Figura 39: Foto da pilastra 19. 
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A fim de evidenciar esse padrão linguístico, recorremos ao escrito 11, em que temos as 

palavras GOVERNADOR e SENHOR (linha 3), com referência ao governador do Estado do Rio de 

Janeiro, na época da produção das pilastras, Leonel Brizola. A terminação dessas palavras é 

similar a, por exemplo, CRIADORRR, mas não foram grafadas com a letra “erre” repetida. Esse 

escrito demonstra que há relações entre a forma - sentido e propósito pragmático-discursivo. 

O “governador” e o “senhor” referenciam uma pessoa que pertence ao mundo material e não 

ao divino, por isso apenas um “erre” aparece na grafia dessas palavras. 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

Figura 40: Foto da pilastra 11. 

 

O uso estratégico de grafemas para codificar informação linguística em palavras a que 

se quer dar mais destaque demonstra um uso criativo e funcional dos elementos linguísticos. 

Grafemas são postos lado a lado, de forma paralela, como se acrescentassem às palavras 

sentidos mais apropriados ao propósito do autor. Desse modo, o uso de formas paralelas é 

motivado por fatores pragmático-discursivos e não ocorre de forma aleatória. Acreditamos 

que o uso do paralelismo ortográfico, analisado nessa seção, é uma estratégia criada pelo 

Profeta. Os usos são padrões criativos que chamam a atenção e provocam a curiosidade dos 

leitores, além de facilitar a fixação de palavras-chave, aspecto recorrente em textos 

propagandísticos e religiosos. 
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Sendo assim, defendemos que nos textos de Gentileza: 

a- O aumento da forma reflete o aumento do sentido sancionado por aspectos cognitivos, 

atinentes ao domínio discursivo da religião; 

 

b- As estruturas paratáticas estão diretamente relacionas à visão binária de mundo 

característica da religião cristã. O paralelismo observado na repetição de grafemas é 

funcional, com o propósito de demonstrar linguisticamente a oposição entre o divino e 

o mundano; 

 

c- O uso de grafemas postos em lista é motivado pelo aspecto instrucional dos textos, em 

que se quer marcar palavras-chave no contexto discursivo. 

 

Nossa análise está pautada no subprincípio da quantidade, ao considerarmos que o 

aumento de forma pressupõe aumento de função. Esse aumento de função é motivado pelos 

textos religiosos, que pregam o conflito entre o divino e o profano.  Também acreditamos que 

a estratégia de padrões paralelísticos não se dá apenas no nível interno da palavra, por isso, na 

próxima seção, analisamos o uso do paralelismo no nível morfossintático, a fim de 

demonstrar que a organização discursiva obedece a padrões que podem se manifestar no nível 

da organização da palavra, no nível da organização da frase e no nível da organização do 

período e do texto.    

 

 

5.2  Paralelismo morfossintático  

 

 

     Nesta seção, nos dedicamos à análise do paralelismo morfossintático. Procuramos 

demonstrar que o texto do Profeta Gentileza está baseado em estruturas que sancionam o uso 

de palavras em um mesmo slot (BYBEE, 2010) sintático, ou seja, as palavras são colocadas 

paralelamente nesse slot. Por exemplo: substantivos abstratos são postos em lista, ocupando 

um mesmo lugar na cadeia sintagmática. Nessa perspectiva, observamos que há uma 

correspondência de sentido entre os termos sancionados, pois estão ligados, por inferência, a 

uma mesma rede semântica (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Essa estratégia está 
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relacionada aos aspectos religiosos e propagandísticos dos textos, pois demonstra certo 

didatismo advindo da postura assumida por Gentileza. Acreditamos que a organização 

morfossintática apresenta marcas estruturais associadas ao propósito de “ensinar” aos homens 

o caminho do bem.  

Começamos nossa análise com o escrito 1, em que temos o paralelismo nas posições 

sintáticas de sujeito e de objeto do verbo “ter” ( linha 8): 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

8 

 

Figura 41: Foto da pilastra 1. 

 

 

Em: A NATUREZA DEUS NOSSO PAI CRIADOR TEM BELEZA PERFEIÇÃO BONDADE E 

RI(queza), o Profeta usa o mesmo slot destinado ao sujeito para encaixar formas que têm seus 

sentidos relacionados à mesma rede conceitual. Natureza, Deus, Pai, Criador são formas 

paralelas que funcionam como sujeitos da forma verbal tem. Já beleza, perfeição, bondade e 
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riqueza são formas paralelas postas em lista no slot do objeto. O aumento da forma reflete o 

aumento da função, ou vice-versa, de modo que novos conceitos são somados aos anteriores 

num contínuo gradativo.  

Para nós, essa estrutura é motivada pelo domínio discursivo religioso, pois há uma 

aproximação entre o que prega a doutrina cristã com relação às atitudes dos homens e a 

organização dada por Gentileza ao seu texto. Há no escrito 7 (linhas 7, 8 e 9), uma relação de 

lista com ligação à rede cognitiva associada ao “lado negativo”. Em (...) E OBRA DO CAPETA 

DOS FILHOS HOMENS PECADO CAPITAL FAZ O DEMONIO O MARGINAL, “capeta dos filhos 

homens”, “pecado” e “capital” pertencem ao mesmo campo semântico e ocupam o slot de 

sujeito do verbo fazer. Já o “demônio” e “marginal” estão no lugar do objeto. Parece que 

Gentileza forma espécies de grupos conceituais que carregam sentidos relacionados ou ao 

bem ou ao mal. Tal perspectiva está em consonância com a de Traugott e Trousdale (2013), 

quando afirmam que a língua é uma rede conceitual, uma espécie de quadro em que se 

intercambiam aspectos internos ao sistema linguístico aos fatores externos à língua. 

Gentileza traz para o discurso o lado mal, segundo a religião cristã. Ele precisa trazer o 

lado negativo para valorizar o positivo. Essa visão binária, recorrente no discurso religioso, 

concorre para formar sentidos promovidos por grupos semânticos que se opõem. De acordo 

com Martelotta e Alonso (2012, p. 93), os “fatores culturais determinam parcialmente o modo 

de organização cognitiva da mente humana”, e essa organização pode ser identificada na 

estrutura linguística dos textos de Gentileza. 

 A produção dos sentidos provém das inferências que o leitor faz baseado nas sugestões 

que Gentileza administra, configurando um pacto comunicativo em que os sentidos giram em 

torno da mística criada pelo Profeta: ele é um enviado de Deus, e sua perspectiva de mundo é 

motivada pelo pensamento cristão. Sem dúvida esses sentidos estão alicerçados num 

conhecimento social partilhado pelo escritor e pelo leitor. O (com)partilhar de informações 

faz com que o leitor participe da construção de significados do texto, ao completar o frame 

criado pelo escritor. 

Os grupos de palavras associadas pelo autor preenchem o esquema SVO, portanto o 

esforço cognitivo para a decodificação seria menor do que o usado para decodificar estruturas 

com inversões sintáticas. Essa estratégia representa uma forma mais funcional, se 

considerarmos o aspecto propagandístico e instrucional dos textos. Há uso de frases curtas e 
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sem conectivos que são construídas por grupos conceituais, de acordo com as ligações 

semânticas entre as palavras postas em lista. Esses links semânticos são determinados por 

inferências advindas do contexto discursivo. Acreditamos que assim o texto se torna mais 

produtivo e funcional aos propósitos pragmáticos do Profeta.  

Em 12 (linhas 4 e 5), há uma sequência relacionada ao mal: 
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5 

 

 

Figura 42: Foto da pilastra 12. 

 

PRODUZ TRAJEDIAS PROBLEMAS POBREZA MENDIGOS FOME NUDEZ DEVASIDÃO 

VICIOS GUERRAS - novamente palavras de um mesmo campo semântico são colocadas em 

lista e reverberam sentidos que vão se agregando para formar um todo significativo. Mais uma 

vez os sentidos são produzidos a partir de relações cognitivas e formam uma rede conceitual 

em que são interligados por inferência.  

Vamos retomar o escrito 1, em que a palavra GENTILEZA (linha 2) aparece como uma 

espécie de apresentação do Profeta, e relacioná-lo ao escrito 2. Essa relação nos será útil para 
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a análise do aspecto didático dos textos, em que verificamos a apresentação, por meio do 

paralelismo, de informações de forma gradativa: 

 

1 

2 

 

Figura 43: Foto da pilastra 1. 

 

 

Figura 44: Foto da pilastra 2. 

 

 Comparando o primeiro escrito ao segundo, temos a ampliação da expressão de 

apresentação do Profeta. No primeiro, somente a palavra GENTILEZA aparece, já no segundo 

temos uma estrutura mais complexa: GENTILEZA GERA GENTILEZA AMOR. Relacionando o 
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primeiro escrito ao segundo, é possível verificar que existe um acréscimo de informação que 

pressupõe a apresentação do Profeta e da gentileza. Nesse ponto, os substantivos “gentileza” e 

“amor” são postos paralelamente no mesmo slot destinado ao objeto direto do verbo gerar.  

 

A partir do segundo escrito, novas informações são acrescidas às velhas no lugar do 

sujeito e do objeto. Na pilastra 3, o demonstrativo este e o artigo o e, sobretudo, o 

determinante profeta tornam a informação mais clara em sua decodificação. O arranjo 

estrutural, com o acréscimo de mais forma, especifica que é o Profeta Gentileza que gera 

gentileza. Esse arranjo funciona a partir do acréscimo de informações, que vão se somando ao 

longo da leitura do texto. As informações aparecem de forma crescente, como se houvesse a 

preocupação do Profeta em ensinar. Esse link entre os escritos pode justificar o termo “livro 

urbano”, usado por Guelman (2000) ao se referir à obra de Gentileza. 

 

 

Figura 45: Foto da pilastra 3. 
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Nos escritos 4 e 5 (linhas 1, 2, 3 e 4), Gentileza retoma a oração do mural 3 e, de uma 

forma paralelística, agrega novos elementos à informação velha. Sendo assim, o Profeta não 

gera só a “gentileza”, mas também “amor”, “beleza” e “riqueza”: 
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Figura 46: Foto da pilastra 4. 
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Figura 47: Foto da pilastra 5. 

 

Considerando a estrutura oracional prototípica da língua portuguesa (SVO) e o 

princípio da economia linguística, Gentileza economiza forma na posição de sujeito e gasta na 
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de objeto. A construção da informação velha vai se desgastando por ser conhecida, enquanto a 

construção do objeto vai se ampliando por abrigar novas informações. Podemos exemplificar 

essa reflexão com o escrito 20. Nele, o SN do Gentileza (linha 1) se refere ao Profeta, o artigo 

é a redução do conceito anteriormente enunciado (o profeta). Ao mesmo tempo, novos itens 

são acrescidos na posição de objeto da oração, aspecto pressuposto pela LFCU: 

 

 

Figura 48: Foto da pilastra 20. 

 

 

  Na pilastra 13 (linhas 2 e 3), em que temos: GENTILEZA GERA GENTILEZA AMORRR 

BELEZA PERFEIÇÃO BONDADE E RIQUEZA, o Profeta usa o paralelismo para acrescentar 

informações novas à sua expressão mais conhecida: “GENTILEZA GERA GENTILEZA” (que 

aparece em 20 escritos). Esse bordão é um modelo produtivo, criador de slots esquemáticos 

que sancionam palavras que podem ser postas em lista. Essas palavras possuem semelhanças 

semânticas e sintáticas, pois ocupam o mesmo lugar na cadeia sintagmática. Substantivos 

abstratos, com características de sentido similares, são adicionados ao esquema, numa 

sequência discursiva crescente, no slot aberto para o objeto direto do verbo gerar. Há adição 

de novos sintagmas que refletem uma espécie de clímax semântico, no qual a gentileza seria a 
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origem de todas as outras “virtudes”, por isso ocupa o primeiro lugar na estrutura. Podemos 

atestar o subprincípio da quantidade e da ordenação linear atuando nessa construção. 
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3 

 

Figura 49: Foto da pilastra 13. 

   

Não levantamos ocorrências, como fizemos na seção anterior, porque os textos do 

corpus são basicamente formados a partir de relações morfossintáticas paratáticas. 

Consideramos que a escrita de Gentileza se faz em construções paralelas e que essas 

construções seriam funcionais aos seus propósitos. Assim sendo, diante dessas informações 

inferimos que: 

a- O aumento da forma reflete o aumento do sentido sancionado por aspectos cognitivos 

atrelados ao domínio discursivo da religião; 

 

b- A criação de grupos semânticos nos slots de sujeito e objeto, considerando o esquema 

SVO, é um padrão que facilita a apreensão da informação; 

 

c- O paralelismo morfossintático pode ser motivado pelo aspecto didático dos textos, em 

que novas informações são adicionadas de forma gradativa às velhas. 
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Partindo dessas proposições, na próxima seção, investigamos a articulação entre 

orações, tendo como ponto de partida a pressuposição de que a parataxe também seria 

funcional, em consonância com o que foi exposto até o presente momento. Hipotetizamos 

que, dentre aspectos que podem ser analisados na obra de Gentileza, o uso de estruturas 

paratáticas oracionais seria mais saliente por ser mais adequado aos propósitos pragmático-

discursivos do Profeta.  

 

5.3  A vinculação oracional por parataxe: a oposição entre bem e mal  

 

 

  Como vimos nas seções anteriores, Gentileza cria grupos de letras e palavras postas 

em lista para apresentar aos seus filhos uma interpretação do mundo segundo a inspiração do 

domínio discursivo da religião. Esses grupos estariam presentes na organização oracional dos 

textos, ou seja, é possível identificar que a estratégia usada pelo Profeta no nível da palavra e 

no nível da frase é a mesma quando falamos em organização do período.  Pensando nisso, 

nessa seção analisamos o vínculo oracional por parataxe que organiza o texto do Profeta 

Gentileza. Demonstramos que formas paralelas aparecem em níveis distintos da estrutura 

linguística do corpus por serem motivadas e sancionadas pelos mesmos propósitos 

pragmático-discursivos.  

  Para tanto, começamos nossa reflexão com o levantamento das ocorrências de tipos de 

vínculos oracionais. Analisando o corpus sob essa perspectiva, constatamos que há 

predominância de estruturas paratáticas. No total de 56 escritos, foram identificados 51 

vínculos por parataxe, 15 por encaixamento ou subordinação e apenas um caso por hipotaxe, 

como o demonstrado no gráfico abaixo:  

 

 

Gráfico 4: Distribuição de frequência de acordo com o tipo de relação entre orações. 
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Diante desses dados, assumimos que as estruturas oracionais paratáticas, prototípicas 

no corpus, estão em confluência com o que falamos nas seções anteriores. Gentileza organiza 

seus escritos baseado em estruturas de igual estatuto oracional, o que se torna funcional para a 

exposição das lições dadas aos seus filhos. Pensando nisso, dividimos os escritos em três 

setores: 

 

Setor 1: apresentação / saudação – 1ª linha; 

Setor 2: mensagem; 

Setor 3: assinatura – última linha. 

 

Vejamos o escrito abaixo: 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

10 

 

 
 

Figura 50: Foto da pilastra 7. 

 

O setor 1 funciona como uma espécie de apresentação, de preparação, um título ou 

saudação para o que vem após. O setor 3 aparece como uma espécie de assinatura, que reforça 

a posição de Gentileza como enviado de Deus. No setor 2, que ocupa a posição central do 

mural, há o que chamamos de mensagem, na qual nossa análise se concentrará. 

Em parte da mensagem temos: 

1- (...)DEUS NOSSO PAI GENTILEZA É A NATUREZA NOSSO DONO CRIADOR (linha 2 e 3) 

2- ELE NÃO VENDE TERRAS (linha 4) 

 



101 

3- NÃO COBRA PARA NOSDAR ALIMENTAÇÃO (linha 4) 

4- ESTA LUZ DO MUNDO (QUE E A NOSSA VIDA E DE TODOS OS SERES VIVENTES) E 

DE GRAÇA NÃO COBRA NADA (linha 6) 

Para demonstrar como as informações são vinculadas, esquematizamos a mensagem 

em unidades retóricas ou informacionais segundo o pressuposto por Matthiessen e Thompson 

(1988).  Assim temos: 

         (1-4) 

                    elaboração                                                                                            

                 

                 (1)                  (2 -3-4)    

                                Lista 

                             

                            2        3       4 

As unidades 2, 3 e 4 funcionam como elaboração da unidade 1, comentando-a, e são 

postas em lista, numa organização por parataxe. Na parataxe, temos a unidade 1 como a ideia 

primária, e as unidades 2,3 e 4 ampliam o seu sentido. 

Retornando ao texto e selecionando a parte posterior, temos: 

5- O DESTRUIDOR DA MENTE CEGA SURDOS DESTROI O AMOR DA HUMANIDADE 

Essa é uma unidade que está em contraste com o conjunto anterior, pois estabelece 

uma oposição semântica entre o bem (Deus), exposta pelo conjunto (1-4), e o mal (diabo). 

Dentro da unidade 5, vemos que também há uma relação de lista, a qual podemos 

esquematizar da seguinte forma: 

         (1-3) 

          elaboração 

 

            

          (1)                      (2 -3)    

                                Lista 

                                 

                            2         3        
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As três unidades são vinculadas por parataxe, mas a unidade 1 ( O destruidor da mente 

cega) é a primária, por manifestar sentidos iniciais que são elaborados pelas unidades 2 

(surdos/ ensurdece) e 3 (destrói o amor da humanidade). Essa relação, entendida pelo 

subprincípio da ordenação linear, obedece a sentidos pragmático-cognitivos, em que primeiro 

o destruidor da mente (diabo) cega os homens (que não conseguem enxergar os males do 

mundo), depois os ensurdece (talvez para não ouvir as palavras do Profeta) e por último 

destrói o amor da humanidade.  

Os textos de Gentileza, segundo a análise por unidades retóricas, são basicamente 

formados por estruturas paralelas, que, como já havíamos dito anteriormente, aparecem na 

organização dos murais, tanto na plástica quanto no paralelismo ortográfico, morfossintático e 

semântico. Esses textos apresentam organização informacional vinculada a aspectos 

pragmático-discursivos e cognitivos. Para nós, um desses aspectos é o didatismo, frequente 

em textos religiosos e melhor desenvolvido, para fins pragmáticos, por meio de construções 

paratáticas. Ou seja, há motivações externas ao sistema linguístico que sancionam o uso 

preferencial de construções paratáticas com relação às hipotáticas e às subordinadas. Dentre 

essas motivações, está a oposição entre o bem e o mal, entre a boa e a má conduta. 

Isso nos leva a refletir sobre a correspondência forma-função, na observação do 

princípio da iconicidade que atua na organização discursiva dos escritos. Para esse fim, 

fatores de ordem cognitiva são levados em conta, quando assumimos que a estrutura da língua 

é determinada pelas experiências adquiridas no contato com o mundo e arquivadas na 

memória. As construções usadas pelo Profeta são reflexos de estruturas cognitivas 

apreendidas nas relações sociointerativas e adaptadas a propósitos pragmático-discursivos 

próprios.  

Voltando à nossa reflexão sobre a plástica dos escritos, identificamos que existe uma 

dicotomia entre o concreto das pilastras, que simboliza o cotidiano (o material e o 

ritualizado), e o colorido dos painéis, com significação ligada à transgressão, ao diferente, ao 

novo. Assumimos que essa dicotomia está relacionada ao questionamento da rotina diária, 

apreendida no local escolhido por Gentileza: a rodoviária e o trânsito caótico do centro da 



103 

cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um local onde impera o discurso automatizado nas 

relações humanas. As pessoas pouco se cumprimentam, pois o corre-corre do cotidiano as 

afasta da gentileza com o outro. Talvez seja propósito do Profeta a subversão dessa “ordem” e 

reestruturação das relações mais gentis entre os homens. Para tanto, usaria a oposição com 

fins didáticos. 

No discurso, as ideias opostas são basicamente codificadas por sequências declarativas 

e por sequências injuntivas. As sequências declarativas sevem como uma espécie de 

esclarecimento sobre o mundo material e espiritual, já as injuntivas funcionam como 

conselhos dirigidos aos leitores. O aspecto comum é que ambas são usadas na codificação e 

exposição de sentidos opostos. 

Vejamos a seguir: 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 
 

Figura 51: Foto da pilastra 13. 

  

 

Em primeiro lugar, na cadeia sintagmática, o Profeta expõe ideias relacionadas à 

gentileza, amor, Deus e Natureza. Logo após, aparecem conceitos ligados ao mal, como 
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capeta, diabo, destruidor. Selecionando as unidades que compõem essa oposição central, 

temos: 

 

1- A NATUREZA E DEUS NOSSO PAI CRIADOR (linhas 3 e 4)  

2- O CAPETA E O DESTRUIDOR (linha 5) 

 

Pelo subprincípio da integração, o que é processado cognitivamente junto é posto 

sintaticamente junto. Gentileza descreve o bem para depois falar sobre o mal. Isso ocorre por 

conta da intenção comunicativa de ensinar como é o mundo, que, segundo ele, não era 

percebido pelos seus filhos e que, para nós, seria mais bem codificado por sequências 

declarativas, como num livro didático. 

Encontramos outro exemplo no escrito 9: 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

Figura 52: Foto da pilastra 9. 

 

Nesse escrito, temos as seguintes relações em parte da mensagem: 

1- NOSSO BOM PENÇAMENTO NOSSO PARAISO (linha 4) 
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2- BOA PALAVRA A PORTA DO PARAISO DE DEUS (linha 5) 

3- PENSAMENTO NEGATIVO DE MALDADE E O INFENO DO DIABO (linhas 5 e 6) 

4- A MAL PALAVRAS A PORTA DO PURGATORIO DO MESMO (linhas 6 e 7) 

As unidades 1, 2, 3 e 4 exploram o tema do mural: as ideias de que a “nossa cabeça é 

nosso mestre” e que “o mundo é um escola que ensina o lado positivo e o negativo”. Assim 

age Gentileza, expondo para seus filhos o lado positivo e negativo do mundo. Inferimos que 

os verbos, das unidades 1, 2 e 4 são omitidos, até porque o texto continua funcional sem eles. 

As unidades 1 e 2 aparecem em primeiro lugar na cadeia sintagmática por expor o lado 

positivo. Em segundo, aparecem as unidades 3 e 4, que mantêm uma relação de oposição (ou 

contraste) com as primeiras unidades. Há uma sequência cognitiva, em que o bem vem antes 

do mal, compreendida pelo subprincípio da ordenação linear.  

As unidades 1, 2, 3 e 4 são vinculadas por parataxe, sendo que as duas primeiras são 

postas em lista formando um grupo conceitual e as duas outras formando outro grupo. Nesse 

sentido, assumimos que a unidade 2 elabora a unidade 1. E a unidade 4 elabora a unidade 3. 

Em unidades retóricas temos o seguinte esquema: 

 

         (1-4) 

          contraste 

 

            

   Lista                    Lista 

                                 

      1        2                  3      4                

                     

 

Os exemplos dados por meio das pilastras 13 e 9 servem para que possamos identificar 

o tratamento organizacional que Gentileza dá ao seu discurso. Nas sequências declarativas, as 
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orações com carga semântica positiva aparecem em primeiro lugar na cadeia sintagmática, já 

nas injuntivas a ordem se inverte. É o que ocorre na pilastra 1: 

 

 

1 

 

5 

 

 

10 

 

 

14 

 

Figura 53: Foto da pilastra 1. 

 

 Na pilastra 1, fica clara a oposição entre as cores das letras (verde e preta). O verde é 

vida, como está na primeira linha, e o preto está relacionado ao conteúdo semântico ligado ao 

mal, representado por palavras como praga, assassino, mata e abismo (linhas 10, 11, 12 e 

13). Para nós, essa simbologia também é apresentada no nível discursivo. Observemos: 

 

1- NÃO USEM PROBLEMAS (linha 4) 

2- NÃO USEM POBREZA (linha 5) 

3- USEM AMOR DO GENTILEZA (linha 6) 

 

 Esquematizando o trecho em unidades retóricas, temos: 

 

    (1-3) 

                     contraste 

                                                                                                          

           (1-2)                                  (3) 

    Lista 

                   

1        2    
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 De modo geral, todas as três unidades estão vinculadas por parataxe, mas sob a 

perspectiva das unidades retóricas, podemos dizer que nas unidades 1 e 2 há uma 

representação em lista e a unidade 3 funciona em oposição (ou contraste) com relação a elas.  

A unidade 3 estende os sentidos desenvolvidos nas duas primeiras. Caso similar é apresentado 

no escrito 3: 

 

 

Figura 54: Foto da pilastra 3. 

 

Tanto o exemplo do escrito 1 quanto o do escrito 3 apresentam parataxe, que se 

configura como estratégia mais funcional. Quando pensamos que Gentileza explora em seus 

textos o contraste entre bem e mal, certo e errado, Deus e  diabo, podemos supor que essa 

oposição, advinda dos dogmas religiosos, é melhor exposta pela estrutura da língua por 

vínculos sintáticos mais soltos, mas que mantém relação semântica entre si (nos exemplos o 

valor contrastivo). 

As adversativas seriam a melhor forma para expor um contraste semântico, como 

vimos no escrito 3. Com relação à frequência não constatamos o uso do conectivo. Tal 

condição pode sugerir uma continuidade paratática de valor adversativo sem uso de 
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conectores, que, de certo modo, podem ser dispensados. O contexto
21

 se encarrega de veicular 

o valor adversativo, tornando desnecessário o uso da conjunção. 

O vínculo opositivo só é possível porque as construções paratáticas podem se 

interpretadas como adversativas. Há uma relação de contraste entre duas orações que não 

deve ser apenas entendida no nível semântico, mas também no nível pragmático, a partir do 

momento em que se apreende, desse vínculo, um “ensinamento” que serve para melhorar as 

relações pessoais e espirituais entre os homens.  

Esse ensinamento é articulado a partir da ordem em que a adversidade aparece no 

texto. Se podemos entender a adversidade como uma organização sintagmática que opõe 

sentidos no fluxo discursivo, esses sentidos devem ser submetidos a uma ordem. Por exemplo, 

nas sequências injuntivas, como nas pilastras 1 e 3, as orações que codificam a ideia do 

errado (mal) aparecem primeiro e as que codificam a ideia do certo (bem) vêm em posição 

posterior.  

Para Oliveira (2009, p. 90), desde os antigos gregos a ordem afirmação - negação era 

preservada “como um apelo cognitivo de processamento de informações de contraexpectativa, 

comprovando-se pelas palavras de Aristóteles (1984, p. 26): ‘a primeira proposição é a 

afirmação, a negação é a seguinte’”. Essas construções se emparelham de uma forma já 

institucionalizada e o subprincípio da ordenação linear parece ditar essa sequência 

preferencial (afirmativa- negativa), com base em conceituações humanas do mundo. 

Mas é o contrário que acontece na organização das sequências injuntivas no corpus. 

Conforme Givón (1995), a ordem temporal em que os eventos ocorrem é refletida na ordem 

da codificação linguística, logo, os “filhos” erram antes de serem repreendidos e de terem a 

possibilidade de fazerem o certo. A ordenação icônica vai do que é errado para o que é certo. 

É como se a segunda oração (oração secundária ou de continuidade) retomasse a informação 

da primeira, apagando-a e retificando-a por meio do contraste. 

Considerando a funcionalidade da organização oracional no corpus, podemos dizer 

que as orações paratáticas podem ser comutadas, podem sofrer alteração na sua ordem de 

                                                           
21

 Entendemos por contexto o contexto amplo referido por Traugott e Trousdale (2013, cap.5) e definido por eles 

como “entorno linguístico”, em que se inclui sintaxe, morfologia, fonologia, semântica, inferência pragmática, 

modalidade e contextos sociolinguísticos e discursivos.  
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colocação, mas se levarmos em conta os fatores pragmáticos, vemos que a comutação quebra 

a coerência e a organização discursiva. A escolha da ordem no fluxo discursivo está em 

consonância com a representatividade de Gentileza como enviado de Jesus. Ele é aquele que 

pode apontar o que acontece de mal e tem o poder de direcionar, por meio da injunção, o 

caminho do bem. 

Gentileza percebe o que está errado e depois ensina o correto. Caso similar ocorre 

quando uma criança faz algo errado e é repreendida pelos pais, em exemplos como: “Não bata 

no seu irmão. Faça carinho”. Isso parece mostrar que, nos vínculos por parataxe, a ordem das 

orações é iconicamente motivada, pois as orações são organizadas segundo uma ordem 

temporal e cognitiva. Sendo assim, a falta de vínculo sintático explícito não significa falta de 

ordenação linear ou uma possível anarquia na cadeia sintagmática.  

Levamos também em conta que as construções paratáticas são sequências 

relativamente curtas, de estrutura semelhante, que servem, geralmente, para expor ideias que 

vão se acumulando no fluxo discursivo. Assim, o subprincípio da quantidade atua na 

enumeração de construções de igual estatuto no eixo sintagmático e que apresentam links na 

cadeia paradigmática. Ou seja, na construção paratática, as orações se equivalem 

sintaticamente e se relacionam semanticamente, obedecendo a alguma ordem sancionada ou 

habilitada por pressões contextuais. 

Quanto ao subprincípio da quantidade, há acumulação de sentidos quando novas 

informações vão sendo adicionadas a velhas, como um crescente de ideias que se sobrepõem 

no texto. Vejamos a seguir: 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

Figura 55: Foto da pilastra 44. 
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 No escrito 44, temos: 

 

1- NÃO PENSEM EM DINHEIRO (linhas 1 e 2) 

2- ELE É O CAPETA (linha 3) 

3- CAPITALISMO CEGA A HUMANIDADE (linhas 4 e 5) 

4- E LEVA PARA O ABISMO O SUJO CAPITALISMO (linhas 6, 7 e 8) 

 

 Em unidades retóricas temos: 

 

     (1-4)     

                  elaboração 

 

(1) (2 -3-4) 

  Lista                                                                          

                             

                           2        3         4 

 

A unidade 1 é a oração primária, pois é a que carrega a lição direcionada aos leitores. 

As unidades 2, 3 e 4 elaboram a unidade 1, ou seja, aumentam o conteúdo semântico 

relacionado ao “dinheiro”. Embora a relação entre todas as unidades seja por parataxe, há uma 

elaboração de conteúdos, postos em lista (2, 3 e 4), que vão sendo somados à ideia da unidade 

1 no direcionamento do discurso e na ampliação de sentidos.  

  Nesse texto, a organização discursiva é motivada pelo propósito de apontar o que está 

errado na sociedade por meio de uma sequência injuntiva (NÃO PENSEM EM DINHEIRO) e da 

elaboração dessa noção para maior esclarecimento (ELE É O CAPETA...), o que é um aspecto 

comum nos textos didáticos. A parataxe se torna um recurso usado para explicar 

gradualmente a informação, utilizando mais codificação e ampliando, assim, o sentido. 

Como vimos, a parataxe tem por característica ser menos elaborada em termos de 

complexidade linguística e cognitiva, em relação à hipotaxe e à subordinação. Trata-se de 

uma forma de vínculo oracional mais simples que aparece em maior frequência nos escritos 
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do Profeta. Essa maior frequência se dá por ele ter um baixo grau de instrução escolar e/ou 

por refletir o propósito pragmático-discursivo? 

No primeiro caso, pensamos que, embora a integração por hipotaxe ou subordinação 

seja menos frequente, ela ocorre (ver gráfico 4). Logo, podemos deduzir que o Profeta tem 

ciência de como construir tais estruturas, mas, por algum motivo, optou por não usá-las nos 

escritos. 

No segundo caso, pressupomos que os textos religiosos e os propagandísticos 

trabalham com a repetição de estruturas mais curtas, mais apreensíveis cognitivamente. E a 

parataxe está mais próxima dessa característica discursiva do que a hipotaxe e a subordinação. 

Se Gentileza escreve em nome da divindade a fim de orientar seus filhos, a parataxe é mais 

funcional, pois tal vinculação tem por característica ser mais direta até por conta de traços da 

oralidade (da transmissão de conhecimento por meio da linguagem oral). Ou seja, a repetição 

oral tem função mnemônica, que é adequada ao propósito de pregação do Profeta. 

Gentileza “cria” uma persona que representa um enviado divino, por isso seus escritos 

transmitem reflexões sobre a atitude dos homens diante do mundo, ensinam e apontam 

caminhos para a salvação da humanidade. Esse tipo de texto, que tem por um lado influência 

religiosa muito forte e por outro uma veia propagandística, por servir como propagação de 

ideias, favorece as estruturas paratáticas.  

Assumimos que a parataxe é mais funcional ao propósito comunicativo do Profeta porque: 

a- é composta por orações mais curtas, e mais fácies de serem repetidas, aspecto comum 

nos textos propagandísticos; 

 

b- é mais simples cognitivamente. No contínuo parataxe > hipotaxe > encaixamento, há 

uma escala cognitiva de complexidade crescente. Entendemos que a parataxe exige 

menor esforço cognitivo tanto na sua construção quanto na decodificação; 

 

c- a oposição entre bem e mal, comum nos textos religiosos, tem uma melhor 

organização discursiva quanto expressa por parataxe.  

A parataxe é recrutada para expressar conselhos e ordens de forma mais direta e 

rápida, o que é muito empregado em textos orais. As estruturas paratáticas podem alcançar 
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determinados efeitos discursivos e pragmáticos como, por exemplo, fazer os leitores 

refletirem sobre a dicotomia bem vs mal e, a partir dessa reflexão, sobre a sua participação no 

mundo. Por conta disso, acreditamos que os vínculos oracionais por parataxe constituem uma 

importante estratégia discursiva, já que ao usá-los o Profeta vai motivando e/ou orientando os 

leitores, de forma direta e repetitiva, a seguirem, segundo ele, o que é correto. 

A parataxe é uma espécie de escrita encadeada, em sua maioria sem conjunção ou 

conector, estruturada de modo sincopado, mas o discurso é coeso e coerente no momento em 

que as partes se juntam para formar um todo significativo. Há, por exemplo, uma leitura 

adversativa em construções que não apresentam conjunção adversativa codificada. Diferentes 

fatores linguísticos e extralinguísticos favorecem essa interpretação. Há motivação icônica 

que a faz surgir. Portanto, não podemos analisar as formas linguísticas se não levamos em 

conta o nível textual e extratextual. Na falta de conectores mais explícitos, que orientam os 

leitores para os efeitos sugeridos pelo escritor, entra em cena todo o contexto.  

Basicamente, nos escritos aqui trabalhados sobressaem sentidos relacionados à 

oposição semântica, bem marcada, entre bem e mal, entre o que é certo e o que é errado, 

segundo a subjetividade do Profeta. Sabemos que, por não haver critérios rígidos que 

demarquem as orações, a interpretação desses escritos pode sofrer alguma variação por parte 

dos leitores. 

No corpus analisado, forma-se entre as paratáticas um vínculo aditivo ou adversativo, 

motivado pela sequência textual declarativa ou injuntiva, segundo os propósitos do Profeta. 

Assim, podemos confirmar o pressuposto de que o texto e o discurso não são tão livres e 

criativos quanto se imagina (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), e que instâncias discursivas 

são parte da língua, e, assim, parte do conhecimento linguístico dos falantes. 

Necessitamos de um estudo mais amplo sobre a ordenação das orações vinculadas por 

parataxe considerando os gêneros, tipos e sequências textuais. Partimos do entendimento de 

que o processo de articulação de orações é um fenômeno discursivo, que tem o texto como 

unidade linguística. Diferencia-se, assim, dos estudos tradicionais, em que a importância é 

dada ao nível da oração e, em alguns casos, apenas o período é considerado como locus do 

vínculo oracional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como apresentamos na introdução deste trabalho, resgatamos as ideias centrais da 

pesquisa a fim de elaborar algumas considerações finais. Esse resgate serve muito mais para 

ajudar em futuros questionamentos do que para indicar qualquer espécie de “finalização”, pois 

consideramos que o corpus estudado ainda se presta a outras pesquisas linguísticas. Sendo 

assim, traçamos uma síntese esquemática do que foi exposto, vinculada à comprovação de 

nossas hipóteses iniciais. 

Em primeiro lugar, analisamos o corpus do ponto de vista do contexto linguístico e da 

situação extralinguística. Sendo assim, estudamos discurso e gramática simultaneamente, a 

fim de descrever a configuração linguística na obra do Profeta Gentileza. Assumimos que a 

estrutura é baseada na experiência de mundo do autor. Assim sendo, identificamos 

motivações pragmático-discursivas e semântico-cognitivas no uso de padrões linguísticos 

aparentes na organização cromática e na organização da língua. 

Em segundo lugar, demonstramos que Gentileza criou um padrão discursivo
22

 

singular, que transita entre o artístico e o doutrinário. Nesse viés, consideramos a correlação 

forma – função, sob o princípio e subprincípios da iconicidade, demonstrada segundo os 

pressupostos para a iconicidade imagética e diagramática. Como objeto de análise da 

iconicidade imagética, elegemos as cores de uso ritualizado na produção artística do Profeta. 

Com respeito à iconicidade diagramática, estudamos o uso de estruturas paratáticas. Ambas as 

análises apontam para a confirmação de que motivações extratextuais sancionam os usos 

dessas estruturas. Como pressupõe a LFCU, os textos de Gentileza são motivados por pressão 

contextual e cognitiva, o que justifica a sua configuração linguística.  

Sendo assim, e respondendo às indagações iniciais, os textos são funcionais aos 

propósitos pragmático-discursivos do autor.  As posturas religiosa e propagandística, 

assumidas pelo Profeta na elaboração de sua obra, são verificadas e comprovadas por meio de 

marcas presentes na estrutura linguística dos textos. Já que as configurações linguísticas estão 

                                                           
22

 Segundo a LFCU, padrão discursivo “consiste num construto sociocognitivo de comunicação, atualizado em 

uma dada configuração textual, que emerge e se ritualiza em contextos comunicativos específicos.” (CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2013, p. 19).  
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ligadas à representatividade social do autor, os murais são produtos de um propósito 

discursivo próprio: Gentileza marca sua posição social como um enviado de Deus, que ensina 

aos homens o caminho para um mundo de paz e harmonia. Para tanto, ele usa determinadas 

estruturas adequadas ao seu status, à sua representatividade social e ao seu propósito 

interacional.   

Essas estruturas foram descritas por meio de dois objetos, que se interrelacionam no 

contexto discursivo. Primeiramente, a organização das cores e a criação de um padrão 

cromático manifestam sentidos que criam um frame de inferências que põe em evidência a 

relação entre os leitores e a mensagem da obra em questão. Nessa linha, observamos que o 

discurso é a instância superior das informações cromáticas, e que, sendo assim, todos os 

sentidos passam pela instância do discurso: 

 

considera-se a cor como informação todas as vezes em que sua aplicação 

desempenhar uma dessas funções responsáveis por organizar e hierarquizar 

informações ou lhes atribuir significado, seja sua atuação individual e autônoma ou 

integrada e dependente de outros elementos do texto visual em que foi aplicada.  

(GUIMARÃES, 2003, p.31)      

 

 Gentileza, ao organizar as cores de seus murais, cria, por meio da rotinização, um 

padrão que é funcional aos seus propósitos, bem como manifesta aspectos dos textos 

propagandísticos, que usam a repetição para a fixação da mensagem. Ao mesmo tempo, esse 

padrão é intercalado por três murais que destoam dele (um sem cor e dois com fundo 

vermelho). Os três murais manifestam sentidos típicos do domínio discursivo religioso, como 

a oposição entre o conceito de bem e de mal. Essa oposição também faz com que esses murais 

se sobressaiam com relação aos outros, marcando, pela diferença, a mensagem verbal inscrita 

neles. 

Entendemos que os códigos cromáticos são binários e assimétricos. O sentido de uma 

cor é definido a partir de oposições sintáticas, semânticas e pragmáticas a outra cor. 

Assumimos ainda que, no corpus, a valoração positiva ou negativa é instanciada pelo contexto 

discursivo. Nesse sentido, o domínio discursivo da religião interfere na inferência manifestada 

pelo sistema de valores atribuídos às cores por meio da polarização assimétrica. Ou seja, 

Gentileza expõe a oposição entre bem e mal, mas valoriza o conceito de bem por meio da 

frequência de uso do padrão cromático (constituído pelas cores prototípicas: verde, azul, 
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amarela e branca). Na apresentação do mural com fundo vermelho, são inferidos sentidos 

relacionados ao conceito de mal por conta da oposição ao padrão. Essa leitura é confirmada 

pelos sentidos expostos por meio do texto verbal e por símbolos como as cruzes invertidas 

(!). 

Finalizando nossa pesquisa, elegemos as estruturas paratáticas como objeto para o 

estudo da iconicidade diagramática. Verificamos que, como ocorre na organização cromática, 

Gentileza ritualiza estruturas paratáticas que se tornam mais salientes no discurso. Essas 

estruturas são apresentadas em três níveis: da palavra, da frase e do período. Observamos que 

esse padrão também é funcional, considerando os aspectos propagandísticos e religiosos da 

obra. 

No nível da palavra, acreditamos que há um uso estratégico dos grafemas v, r e s para 

codificar informação linguística em lexemas aos quais o autor quer dar mais destaque no 

texto. Tal procedimento demonstra um uso criativo e funcional dos elementos linguísticos. 

Esses grafemas são postos em lista, ou seja, paralelamente, acrescentando às palavras sentidos 

mais apropriados ao propósito do autor. Desse modo, identificamos que o uso de formas 

paralelas é motivado por fatores pragmático-discursivos e que, por isso, não ocorre de forma 

aleatória. Esse uso se constitui em padrão linguístico que chama a atenção e provoca a 

curiosidade dos leitores. 

Nessa linha, segundo o subprincípio da quantidade, o aumento da forma reflete o 

aumento do sentido sancionado por aspectos cognitivos, atinentes ao domínio discursivo da 

religião. As estruturas paratáticas estão diretamente relacionas à visão dicotômica de mundo 

característica da religião cristã, pois o Profeta, por meio da estratégia referida, opõe palavras 

de sentido mundano a palavras no sentido divino. Sendo assim, o paralelismo observado na 

repetição de grafemas é funcional, com o propósito de demonstrar linguisticamente essa 

oposição, como, por exemplo, a expressa pelo lexema VVVERDE, que se opõe ao sentido 

cotidiano do lexema verde. O uso de grafemas postos em lista é motivado pelo aspecto 

instrucional dos textos, em que se quer marcar palavras-chave no contexto discursivo, bem 

como pelo aspecto propagandístico, em que a repetição leva à memorização.  

 

 No nível da frase, também encontramos estruturas paralelas que constituem padrão 

linguístico. Observamos que o texto de Gentileza está baseado em estruturas que sancionam o 

uso de palavras em um mesmo slot (BYBEE, 2010) sintático, ou seja, as palavras são 
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colocadas paralelamente nesse slot. Vemos, por exemplo, a ampliação de sentidos por meio 

do acréscimo de informações que são postas num mesmo lugar sintático, e são sancionadas 

por fatores semântico-cognitivos. Ou seja, em GENTILEZ GERA GENTILEZA AMORRR 

PERFEIÇÃO BOMDADE, os lexemas gentileza, amor, perfeição e bondade são sancionados pelo 

contexto discursivo, e postos no lugar do objeto direto do verbo gerar.  

Tal observação aponta para a ideia de que o aumento da forma reflete o aumento do 

sentido. Esse sentido é sancionado por aspectos cognitivos atrelados ao domínio discursivo da 

religião a partir de criação de grupos semânticos que se opõem.  Considerando o esquema 

SVO, forma-se um padrão que facilita a apreensão da informação por conta da baixa 

complexidade linguística, pois entendemos que no caso de inversões sintáticas o esforço para 

a decodificação é maior. Desse modo, o paralelismo morfossintático é funcional ao aspecto 

didático-doutrinário dos textos em que novas informações são adicionadas de forma gradativa 

às velhas. 

No nível do período, analisamos o vínculo oracional por parataxe. Tal vínculo é 

rotinizado nos textos do Profeta conforme apontamos pelo levantamento quantitativo. 

Verificamos que esse tipo de vínculo oracional está relacionado ao aspecto didático, frequente 

em textos religiosos. Ou seja, há motivações externas que sancionam o uso preferencial de 

construções paratáticas com relação às hipotáticas e às subordinadas. Dentre essas 

motivações, está a oposição entre o bem e o mal, entre a boa e a má conduta. 

As construções paratáticas são sequências relativamente curtas, de estrutura 

semelhante, que servem, geralmente, para expor ideias que vão se acumulando no fluxo 

discursivo. Assim, o subprincípio da quantidade atua na enumeração de construções de igual 

estatuto no eixo sintagmático, e que apresentam links na cadeia paradigmática. Ou seja, na 

construção paratática, as orações se equivalem sintaticamente e se relacionam 

semanticamente, obedecendo a alguma ordem sancionada ou habilitada por pressões 

contextuais. 

Os textos são divididos basicamente em orações declarativas e orações injuntivas. 

Verificamos que, no discurso, a ordem dessas orações, vinculadas por parataxe, obedece ao 

subprincípio da ordenação linear. Nas declarativas, as orações afirmativas ocupam lugar 

inicial na sequência textual, enquanto nas injuntivas, são as negativas que ocupam esse lugar. 

O jogo entre afirmação e negação é atinente ao propósito didático. 
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Considerando o exposto pela pesquisa, os escritos transmitem reflexões sobre a atitude 

dos homens diante do mundo, ensinam e apontam caminhos para a salvação da humanidade. 

Esse tipo de texto, que tem por um lado influência religiosa muito forte e por outro uma veia 

propagandística, favorece a estrutura paratática. Aceitamos tal posicionamento quando 

identificamos que tal estrutura: 

a- é composta por orações mais curtas e, por isso, mais fácies de serem repetidas, aspecto 

comum nos textos propagandísticos. Funciona como um “jato informacional”, devido 

ao lugar e ao suporte em que está configurada. 

 

b- é mais simples cognitivamente. No contínuo parataxe > hipotaxe > encaixamento, há 

uma escala cognitiva de complexidade crescente. Entendemos que a parataxe exige 

menor esforço cognitivo, tanto na sua construção quanto na decodificação, o que 

facilita a memorização. 

 

c- é a forma mais adaptável à exposição funcional da oposição entre bem e mal, comum 

nos textos religiosos.  

A parataxe é recrutada para expressar conselhos e ordens de forma mais direta e 

rápida. As estruturas paratáticas podem alcançar determinados efeitos discursivos e 

pragmáticos como, por exemplo, fazer os leitores refletirem sobre a dicotomia bem vs mal e, a 

partir dessa reflexão, sobre a sua participação no mundo. Por conta disso, os vínculos 

oracionais por parataxe constituem uma importante estratégia discursiva, já que ao usá-los o 

Profeta vai motivando e/ou orientando os leitores, de forma direta e rotinizada, a seguirem, 

segundo ele, o que é correto. 

Como vimos, é possível identificar que as estratégias usadas por Gentileza no texto 

não verbal e no texto verbal são as mesmas, pois elas são funcionais aos seus propósitos 

pragmático-discursivos. Já que a função social do Profeta é mostrar aos seus filhos o caminho 

do bem, a repetição de padrões representa a divulgação e a fixação da mensagem. Assim, 

entendemos que são os propósitos pragmático-discursivos que acabam por motivar a estrutura 

dos textos-murais, confirmando que a língua é uma rede conceitual, uma espécie de quadro 

em que se intercambiam aspectos internos ao sistema linguístico aos fatores externos à língua. 
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