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... o leitor atento ouve mentalmente,
por trás de um traço elegante ou enérgico,
as palavras do texto, sua música verbal.
Contar é, simultaneamente,
relatar uma história e escandir o verso.
(Octavio Paz)
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RESUMO

Esta pesquisa é um estudo sobre mediação de leitura e corporalidade da voz. Nosso foco são
os elementos paralinguísticos ligados à performance da sonorização vocal, fundamentais na
emissão do texto, em busca de efeitos capazes de atingir e captar o interlocutor-ouvinte. A partir
dos conceitos da Teoria Semiolinguística, proposta por Patrick Charaudeau, discutimos o
acontecimento enunciativo do Modo Narrativo, com textos ficcionais apresentados em 1ª
pessoa. Os sujeitos da linguagem são pensados como atores de um momento histórico,
considerando, além de seus comportamentos sócio-político-culturais, o ato comunicativo e,
durante a encenação discursiva, o espaço ocupado pelo mediador. Detivemo-nos na
organização da enunciação, especificamente em relação à voz e em seus atributos (naturais ou
estudados) juntamente com os elementos suprassegmentais que colaboram para expressar
sentidos, ou realçá-los. A intenção é de instigar principalmente o desenvolvimento das
competências necessárias à leitura, indispensáveis para que se depreendam intenções mais
profundas do texto, com inferências possíveis diante do conhecimento de mundo. Seguimos
apoiados nos registros de Paul Zumthor sobre performance, momento único dentro do espaçotempo e da situação de comunicação. A força da leitura performática – com a devida atenção à
vocalidade do texto (tom), apontada por Dominique Maingueneau, e às nuances mais
significantes, integrando mediador-narrativa – se reflete nas reações demonstradas pelos
interlocutores durante a interação. Para a compreensão da aderência entre as vozes do texto e
do mediador, propusemos uma partiturização da voz, tomando como base o Alfabeto Fonético
Internacional (AFI), os estudos do linguista Ivan Fónagy e das fonoudiólogas e professoras
Maria da Glória Beuttenmüller e Jane Guberfain. Mais do que uma simples leitura
compartilhada, a leitura performática se apresenta como estratégia determinante na captação de
novos leitores.

Palavras-chave: leitura; mediação; performance; partiturização da voz; discurso.
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ABSTRACT

This research is a study about the mediation of reading and the corporality of the voice. Our
focus is the paralinguistic elements linked to the performance of the vocal sound, fundamental
to the textual emission, in search of the effects capable of reaching and capturing the
interlocutor-listener. From the concepts of Semiolinguistic Theory proposed by Patrick
Charaudeau, we discuss the enunciative event of Narrative Mode, with fictional texts presented
in the first person. The subjects of language are thought as actors of a historical moment,
considering, in addition to their socio-political-cultural behaviors, the communicative act and,
during the discursive staging, the space occupied by the mediator. We have focused on the
organization of enunciation, especially on the voice and its attributes (natural or studied) along
with the suprasegmental elements that collaborate to express or enhance the senses. The
intention is to instill in particular the development of the skills necessary for reading,
indispensable for deeper understanding of the text, with possible inferences regarding world
knowledge. We continue relying on Paul Zumthor's record on performance, unique momentum
within space-time, and the communication situation. The force of performance reading, with
due attention to the vocality (tone) of the text as pointed out by Dominique Maingueneau, and
to more significant nuances, integrating mediator and narrative, is reflected in the reactions
demonstrated by the interlocutors during the interaction. To understand the adherence between
the voices of the text and the mediator, we proposed a partiturization of the mediator's voice
based on the International Phonetic Alphabet (IPA) along with the studies of linguist Ivan
Fónagy and speech therapists Maria da Glória Beuttenmüller and Jane Guberfain. More than
simple shared reading, performative reading presents itself as a determinant strategy in
attracting new readers.

Keywords: reading; mediation; performance; partiturization of voice; speech
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RESUMEN

Esta investigacións es un estudio sobre la mediación de la lectura e la corporeidad de la voz.
Nuestro enfoque es los elementos paralingüísticos que participan en la performance de la
sonorización vocal y que son fundamentales en la emisión textual, porque buscan efectos
capaces de alcanzar y captar al interlocutor-oyente. A partir de conceptos de la Teoría
Semiolingüística, propuesta por Patrick Charaudeau, discutimos el suceso enunciativo del
Modo Narrativo, contextos ficcionales en 1ª persona. Los sujetos del lenguaje son pensados
como actores de un momento histórico, tomándose en cuenta, además de su comportamento
social, político y cultural, el hecho comunicativo, y durante la encenación discursiva, el espacio
ocupado por el mediador. Nos hemos fijado en la organización de la enunciación, y más
detenidamente en la voz y sus atributos (naturales o estudiados) al lado de elementos supra
segmentales que colaboran para expresar sentidos o destacarlos. La intención principal es la de
promover el desarrollo de las competencias necesarias a la lectura, indispensables a que se
depreendan implícitos en el texto, con inferencias posibles a partir del conocimiento de mundo.
Seguimos apoyados en los registros de Paul Zumthor sobre performance, momento único dentro
del espacio-tiempo y de la situación de comunicación. La fuerza de la lectura performática –
con la debida atención a la vocalidad del texto (tono), apuntada por Dominique Maingueneau,
y a los matices más significantes, integrando mediador y narrativa – se refleja en las relaciones
demostradas por los interlocutores durante la interacción. Para la comprensión del concepto de
adherencia entre las voces del texto y del mediador, hemos propuesto una partiturización de la
voz, tomando por base el Alfabeto Fonético Internacional (AFI), los estudios del lingüista Ivan
Fónagy y de las logopedas y profesoras Maria da Glória Beuttenmüller y Jane Guberfain. Más
que una lectura compartida, la lectura performática se presenta como estrategia importante en
la captación de nuevos lectores.

Palabras clave: lectura; mediación; performance; partiturización de la voz; discurso.
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1 AO ENCONTRO (DO ENCANTAMENTO) DA VOZ
A voz, com suas características de timbre, de entonação, de
fluência e de acentuação, é reveladora do que comumente é
chamado de “estado de espírito” de quem fala (Charaudeau,
2012, p.106).

A procura de uma voz que funcionasse apenas como sonoridade, capaz de ler sem se
interpor entre ouvinte e texto, uma voz que apenas arrancasse da folha de papel as informações,
em simples sonorização das palavras, sem nenhuma coloração interpretativa, é o mote da peça
teatral intitulada Lector por horas”, do espanhol José Sanchis Sinisterra1 (2011).
Toda a trama se desenvolve a partir do interesse de uma jovem pela leitura, mas, por ter
perdido a visão depois de um acidente, seu mergulho nos livros, a partir daí, só poderia ser feito
por intermédio da audição. Grande apreciadora de literatura, necessitava de alguém que
cumprisse o papel de ledor e que fizesse a intermediação das obras, títulos literários diversos,
por ela sugeridos.
Ismael – (lendo) “... que não nos exigia nada, a não ser o impossível: ser nós
mesmos. Justine dizia...”
Celso – Bem, bem. Já é o bastante. [...] Muito bem, sim. Exatamente o que
desejava.
Ismael – Obrigado.
Celso – Não me refiro apenas à voz, não. Ao timbre, ao tom, ao ritmo e tudo
isso. Que são perfeitos, claro.
Ismael – Muito obrigado.
Celso – Isso é importante, claro, porém eu me refiro à leitura, entende? Em
como a palavra escrita converte-se em palavra falada. Quer repetir o final?
Ismael – (lendo) “Justine dizia que ficamos apegados na projeção de uma
vontade demasiada poderosa e deliberada para ser humana, o campo de
atração que Alexandria apresentava até aos que havia escolhido para serem
seus símbolos vivos”.
Celso – Desta vez colocou demasiada intenção, demasiado sentido. Quis
impor sua leitura, sua interpretação.
Ismael – É o que lhe parece?
Celso – Sim; mais intenção. Um pouco demasiada a intenção. Não é o mesmo.
Agora você estava aí, interpondo-se entre o texto e eu. Meio que dizendo como
eu devia entender do texto. [...] Entende que não contrato a você, a pessoa que
você é... mas somente sua faculdade leitora? [...] Não me importa a pessoa
que você é. Nem a Lorena, tampouco, claro. Ela disse bem claro: “Alguém
que leia”, disse. “Só isto: alguém que saiba ler”... E creio que você seja este
alguém.
1

Disponível em http://programadeleitura.files.wordpress.com/2013/05/oleitorporhoras-josesanchissinisterratrad-rogerioviana-maio-2011-01.pdf - Visitado em 18 de julho 2014.
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A cena inicial, entrevista e teste com um candidato à vaga de ledor, deixa entrever as
dificuldades presentes nesse tipo de tarefa, uma vez que qualquer sujeito que fala “é um homem
essencialmente social, historicamente concreto e definido” (BAKHTIN, 1993, p. 135) e,
quando essa fala é performatizada, a linguagem é redimensionada.
Na leitura do pequeno fragmento teatral transcrito, podemos perceber que o candidato
se esforça para ser o mais neutro possível, mas dificilmente conseguirá deixar de acessar outros
registros, características que lhes são peculiares, e isso se fará presente em sua exposição na
forma de vibrações perceptíveis (e particulares) na emissão vocal.
Como se depreende da leitura, a voz procurada, depois de muitas audiências, é
encontrada e contratada para a tarefa. Segundo Walter Benjamin, toda narrativa traz em si, às
vezes de maneira subentendida, uma dimensão utilitária, que pode consistir “em ensinamento
moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer
maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos” (1994, p.200). Se o narrador for
vivificado pela interpretação de um performer, provavelmente se dará uma potencialização
dessa característica, o que nos leva a concluir que a exigida condição de aniquilamento,
tentativa de se anular a acidez ou a basicidade ao ler um texto, dependerá de coragem e força,
pois os impulsos naturais não são facilmente domesticáveis.
O fragmento da peça registra tentativas e esforços para se evitar a ausência de variações
e manter certo tom monocórdio na leitura, mas evidencia que podem ser encontradas
consideráveis dificuldades nesse difícil encargo de descorporificar a voz no embaraçoso
exercício de não ser. Não se podem negar os aspectos simbólicos e sociais da voz, nem as
vibrações de traços que revelam impressões de um grupo e que colaboram para a composição
de perfis de quem participa de um ato comunicativo.
O medievalista Paul Zumthor, também conhecido como linguista, historiador de
literatura e crítico literário, concebe o termo poesia não apenas ligado a construções que
pertençam ao gênero lírico, mas, num sentido mais amplo, literatura como “arte da linguagem
humana, independentemente dos seus modos de concretização” (2000, p.15), sempre
privilegiando a voz. Seu trabalho, iniciado a partir de estudos sobre narrativas orais, soa como
um manifesto, tentativa sincera de posicionar-se num mundo em que a voz nem sempre
encontra a audição desejada, cuja emissão e recepção muitas vezes são deturpadas pela urgência
cotidiana, mas uma voz sempre capaz de repetir-se, repetir-se, repetir-se, em situações e tons
diferentes, até encontrar eco.
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Nesta pesquisa, toma-se como objeto de investigação a voz que, ao oralizar o texto
literário, imprime nuances e visadas de efeito, além de colaborar para a construção de sentidos.
O interesse pela voz do performer como mediador de leitura surgiu durante o
desenvolvimento de um projeto pedagógico na prática docente com alunos de graduação em
Letras na UERJ, entre os anos de 2009-2011, nas disciplinas Estágio Supervisionado I, II e III.
Nestas atividades, constatei que, tanto em aulas de Língua Portuguesa quanto em aulas de
Literatura, o trabalho de leitura realizado pelos graduandos com textos de gêneros variados,
literários ou não, carecia de desenvoltura.
O Estágio I era direcionado a alunos do Ensino Fundamental de 5º a 9º ano, o Estágio
II para alunos do Ensino Médio. Já o Estágio III era voltado para um público dito alternativo,
até então visto apenas como alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), de idades diversas,
que buscavam formação em horário noturno. A partir dessa experiência, entendi que o estágio
chamado de alternativo poderia ocupar outros espaços além da sala de aula, contribuindo para
o desenvolvimento específico do ato de ler de outros grupos. Essa possibilidade despertou
alguns alunos que se mostraram interessados em realizar atividades de leitura.
Resolvemos, então, fazer experiências além da sala de aula, privilegiando lugares em
que fosse detectada a disposição para a leitura compartilhada, desenvolvendo, além do interesse
pela história, a vontade de participar como ledor para os demais presentes na roda. Dentre os
espaços escolhidos, buscamos desenvolver atividades em asilos, orfanatos, igrejas, praças,
empresas e mesmo na edição de um pequeno jornal local. O material escolhido, em geral, era
composto por textos ficcionais de curta extensão, ou fragmentos, com temática, forma e ritmo
variados, contanto que atendessem ao modo narrativo: minicontos, letras de canções, poemas
em prosa, fragmentos de novelas ou romances e de peças de teatro.
Observei que a leitura, feita em voz alta, não somente pelos alunos do ensino
fundamental e médio, mas inclusive por muitos dos futuros professores pecava no ritmo e no
uso de entonações. Ficava claro que a leitura fria era pouco adequada, pois não seduzia e não
despertava interesse mais profundo pelo assunto tratado ou pela história apresentada. Também
ficou claro que sempre que se sugeria reorganizar o ritmo da emissão e a projeção da voz, tanto
os executores da tarefa, como também os ouvintes apontavam diferenças evidentes no processo
de emissão e de recepção.
Quanto à questão da voz, discorrendo sobre os dispositivos da encenação em
determinadas circunstâncias, o professor e linguista Patrick Charaudeau afirma que com ela se
produz certa magia particular através de sua onipresença e, assim, pode-se “identificar o tom
que deixa aflorar o mistério da sedução” (2012, p.106). Foi possível constatar que textos
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previamente estudados, quando oferecidos em voz alta, sempre causavam mais impacto.
Também ficou claro que os ledores que buscavam, mesmo com sóbria habilidade, respeitar a
música do texto, valorizar o ritmo e alcançar alguns dos possíveis tons, sugeridos ou implícitos
em sua construção, conseguiam manter mais atentos os ouvintes.
A percepção de que a autonomia no processo de leitura não se mostrava segura nem
claramente presente chamou-me a atenção. Ficou evidente a falta de costume de ler em voz alta,
atividade que poderia ser praticada não somente como exercício de decodificação, mas levando
em conta aspectos como fluência e entonação. Mais que isso, também como exercício de
comunhão entre semelhantes, o que poderia (re)abrir um espaço reflexivo, de discussão e de
produção textual, inicialmente oral e posteriormente escrita.
No livro A arte de ler: ou como resistir às adversidades, Michele Petit (2010) narra
experiências de leitura em locais por ela chamados de espaços em crise. A autora afirma que a
leitura ajuda a resistir às adversidades, mesmo nos contextos mais terríveis. São experiências
literárias compartilhadas que acontecem em espaços alternativos, de liberdade, sem
obrigatoriedade ou controle de presença, sem preocupação com rendimento, nem resultados
quantitativos. Essa leitura compartilhada aconteceu, segundo ela, na América Latina, com
jovens saídos da guerrilha, grupos paramilitares, toxicômanos, soldados feridos, populações
desalojadas, mães de crianças pequenas em situação de extrema pobreza, jovens que sofreram
abusos, entre outros. O formato, muito simples, era propor suportes escritos a pessoas não
acostumadas a eles: ler em voz alta e aguardar a voz dos participantes em comentários ou relatos
pessoais. Por intermédio de um conto, um poema, uma canção ou qualquer escrito, esses
indivíduos reliam sua própria vida de forma indireta, falavam de sua história e conseguiam
compartilhar experiências. Todo texto lido desperta pensamentos e palavras e a performance,
não apenas na sala de aula, mas também em espaços alternativos, parece colaborar neste
processo.
No ato de ler, ou de “escutar o texto”, enquanto se é conquistado por palavras e ideias,
também se conquista, deixa-se fascinar e, principalmente, prepara-se para vencer as
dificuldades ao construir sentidos, o sofrido prazer classificado de sublime por Harold Bloom
(2001, p.25). O autor propõe que a leitura se faça de forma a “encontrar algo que nos diga
respeito, que possa ser utilizado como base para avaliar, refletir, que pareça ser fruto de uma
natureza semelhante à nossa” (2001, p.18). Compartilhada ou não, a leitura pode se tornar, sem
dúvida, bem mais interessante, além de preparar o leitor para uma grande transformação, pois
leva o leitor a ultrapassar o particular e alçar voos de caráter universal.
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É importante, então, pensar que os participantes envolvidos em qualquer ato
linguageiro, além de sujeitos discursivos, são sujeitos sociais, em progressiva mutação, e que a
materialidade escrita do texto fixada no papel, nunca deixará de ser a mesma, mas, quando
exposta oralmente, essa atualização também irá conferir mutações ao texto.
A partir dessas questões, seguindo a experiência profissional apresentada neste estudo,
optamos também por selecionar para o corpus textos ficcionais de curta extensão, não apenas e
simplesmente do gênero conto, mas também o poema narrativo e a letra da canção, que se
apresentam predominantemente no modo de organização narrativo, apresentado pelo narrador
em 1ª pessoa. Considerando os registros de Gérard Genette (1973) sobre as fronteiras da
narrativa e sobre o fato de a narrativa (diegesis) e a representação direta serem os dois modos
da imitação poética (mimesis), elegemos, também, um texto do gênero literário dramático, um
monólogo. Por suas características constitutivas, este gênero leva o performer a assumir a feição
ou o caráter do personagem, ao mesmo tempo em que narra a si próprio e expõe sua condição
no mundo. Os textos escolhidos são midiatizados (gravados) em situações diversas:
1) A canção “Surabaya Johnny”, de Bertold Brecht, com duas versões realizadas em
estúdio. A primeira, gravada pela cantora e atriz Cida Moreyra, em 1983, para o disco intitulado
Abolerados blues; a outra gravação, registrada em dueto pelo cantor Thiago Pethit com
participação da cantora citada, em 2012.
2) O poema “Cântico Negro”, de José Régio, com duas versões gravadas ao vivo em
teatro. A primeira, feita pelo ator Paulo Gracindo, fragmento do show Brasileiro, profissão
esperança, de 1974; a segunda, realizada por Maria Bethânia, parte do show Nossos momentos,
realizada em 1982.
3) O “Monólogo de Segismundo”, fragmento da peça A vida é sonho, de Calderón de la
Barca. A primeira versão foi realizada para o cinema, pelo ator Dan Stulbach como parte
integrante do filme Tempos de paz, de 2009; a outra foi gravada em vídeo, pelo youtuber
Diogenes Pontes, para veiculação nas redes sociais, em 2015.
4) O miniconto “Rapunzel”, de autoria de Luiza Lagoas, com uma gravação em estúdio,
realizada pela professora Maria Luiza de Castro, em 2014, está também disponível nas redes
sociais; a outra, gravada em sala de aula pela aluna Lorraine do Rosário Mendes Correia, do 2º
ano do Ensino Médio, no Centro Educacional Manilhense, em Itaboraí, Município do Rio de
Janeiro, realizada em 2016.
A utilização de suportes diferentes não implica desvios ou perdas em nossa discussão.
Uma de nossas preocupações centrais é justamente a sensibilização do receptor/interpretante,

17

que pode acontecer numa apresentação ao vivo ou ao assistir a uma gravação. Com essa seleção,
pretende-se observar como atua o performer.
Nosso objetivo é compreender o papel do performer/mediador, o lugar que ele ocupa e
sua interferência no circuito externo e no interno do ato de comunicação por meio de estratégias
discursivas. Buscamos identificar as paralinguagens associadas à leitura durante a mediação,
principalmente os recursos formais próprios da oralização (timbre, altura, duração, extensão,
pausa etc) que constituem as visadas de efeito, criadas pela performance durante a mediação de
leitura. Ao relacionar os recursos formais às visadas, propomos uma categorização, uma
partiturização da voz.
Esta opção se baseia na hipótese de que, na oralização de um texto narrado em 1ª pessoa,
ao materializar a voz inscrita/audível no texto escrito, ou mesmo ao tentar aproximar-se dela, o
mediador de leitura aviva/constrói o ethos discursivo do narrador em 1ª pessoa, que assume e
narra a “própria” história. Esse movimento parece colaborar para estabelecer adequada relação
com as bases enunciativas (autor/personagem), alcançada por meio do tom. Dominique
Maingueneau aponta a vantagem no uso do termo – tom – por ser expressão que atende tanto a
características discursivas como a variadas impressões vocais (MAINGUENEAU, 2005, p.72).
Tais nuances de voz, marcas postas por um mediador, são pontos referenciais para nossa
pesquisa, pois partimos de outra hipótese, a de ser a performance a tentativa de capturar a
vocalidade da escrita, o que não se resume apenas a ressaltar valores semânticos ou sonoros
capazes de manter temporariamente a atenção do ouvinte, mas, também, incitar emoções,
envolvendo o leitor/ouvinte no projeto do texto.
A utilização de textos em 1ª pessoa leva a pensar em comportamento performativo por
ser uma ação que traz subentendida, no mínimo, a intenção de revelar algo que se experimentou,
em contraposição ao de terceira pessoa, que mais pode constatar do que agir, ao vivenciar uma
representação. O narrador-personagem-performer, ao exercer sua função, parece fazer uso não
só do direito de criar subterfúgios para apresentar ou esconder o que lhe interessa narrar, como
também de mecanismos típicos da fala, que ajudam no ato comum de articular palavras e dizer
ou intensificar algo simplesmente a partir de inflexões em determinadas palavras com intenções
calculadas. Determinados tons parecem ser usados com específicos propósito, com intenções
apresentadas de forma clara ou tácita, em exposições ousadamente manifestas ou
planejadamente tendenciosas.
Ao refletirmos sobre o processo da performance, queremos esclarecer, na instância
discursiva que se autodefine como encenação, como se dá a ocupação desse lugar pelo
performer, consentindo que a voz, com sua corporalidade e seu ritmo, rearruma o espaço e o
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tempo no ato de linguagem. Esse ato não seria apenas uma simples expedição, como afirma
Charaudeau (2008), mas um acontecimento no campo do imprevisível.
Pergunta-se: qual o lugar ocupado pelo mediador, dentro dos circuitos externo e interno
do Ato de Linguagem, ao realizar a leitura vocalizada e possibilitar ao EuE2 (narrador) mostrarse vivificado? Como e quanto o mediador de leitura interfere nas intenções dos protagonistas
(EuE e TuD) no ato comunicativo? Quanto à performance dramatizada do mediador de textos
escritos, sua ação, por si só, constituiria “novo texto” capaz de embaçar o original?
Parte-se do pressuposto de que, quando o mediador/cantor/performer assume a narrativa
na mediação do ato de ler, travestindo-se de personagem/narrador, fazendo uso intencional de
elementos do dramático (como visadas de efeito), ele constrói lugar e identidade singulares.
Acredita-se que a atitude discursiva de dramatização, ao manipular os imaginários
sociodiscursivos, reescreve o texto e contribui para estimular a atenção e a capacidade ledora
do interpretante. E, ainda, que em um tipo de relação enunciativo-discursiva, estabelecida por
performer (intérprete)-texto-ouvinte, a vocalização como estratégia pode ser construída para
possibilitar a adesão do ouvinte – sujeito interpretante (CHARAUDEAU, 2001a) ao “leitor
modelo”, programado pela textualização – sujeito destinatário (idem, 2001a).
Em suma, buscamos realizar uma reflexão sobre a ação performática do mediador de
leitura e do uso de sua voz como expressão metonímica de um universo social em processo de
interação linguageira. Como desdobramento desta investigação, deseja-se contribuir para o
desenvolvimento do ato de ler, não apenas de alunos ainda no banco da escola, mas de todos
que precisem alcançar essa autonomia em qualquer espaço que podemos chamar de alternativo,
processo que acreditamos ser facilitado pela ação de um performer, capaz de auxiliar na busca
de caminhos para suscitar o prazer no ato de ler e a capacidade de pensar a condição do leitor
na relação sujeito/objeto da literatura e do mundo. Daí a necessidade de estudar a importância
da performance e sua interferência no circuito comunicativo.
Para desenvolver esta pesquisa, fazem-se essenciais os fundamentos teóricos, sobretudo
de Patrick Charaudeau (2012; 2010; 2009; 2008; 2004; 2001a), de Dominique Maingueneau
(2011; 2008; 2006; 2002), Paul Zumthor (2010; 2000; 1993), Renato Cohen (2007), Wolfgang
Iser (2001; 1996a; 1996b; 1996c; 1983), Hans Robert Jauss (1994; 1983; 1979) e de outros

2

As abreviações utilizadas equivalem aos sujeitos presentes no ato de linguagem: EuC = Eu-Comunicante e TuI
= Tu-Interpretante (seres psicossociais, parceiros que respondem pelo circuito externo); EuE = Eu-Enunciador e
TuD = Tu-Destinatário (seres da fala, protagonistas da interação linguageira, que respondem pelo circuito interno).
Essas noções serão apresentadas com detalhes na seção 2.1. Sujeitos – estratégias enunciativas – identidades.
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pesquisadores que contribuem com a discussão do papel desse ator, de sua interferência nesse
modelo de ato de comunicação e no processo de recepção.

Sobre a organização
Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no segundo capítulo, “O ato de
linguagem”, levantamos as bases da Teoria Semiolinguística do campo da Análise do Discurso
(AD). Nosso interesse é, além dos conceitos de circuitos do ato de linguagem, especificamente
a noção de troca linguageira no território de interação. Esquadrinhar o processo interativo nos
permitirá compreender o lugar em que se encontram os seres da fala e, também, o nível de
interferência do mediador dentro do circuito de produção de saber, espaço interno da situação
de comunicação.
A partir dos estudos de Charaudeau sobre o modo de organização do discurso, levamos
em conta, do modo enunciativo, os procedimentos de construção e suas de modalidades, que
nos dão bases para refletir sobre as intenções propostas no texto e valorizadas ou atenuadas pela
voz a partir da percepção do performer. Já do modo narrativo, acatamos as intervenções, a
identidade e o estatuto do narrador; discutimos a disposição dos sujeitos, o processo da
performance e a composição do ethos ao mobilizar a afetividade do interlocutor durante a
ocupação de um lugar assumido pelo mediador performer/narrador na instância discursiva,
definida como encenação (CHARAUDEAU, 2008). Observamos o ato de linguagem, então,
como aventura, sempre passível a surpresas.
No terceiro capítulo, intitulado “Do universo narrativo – contar e encantar”, adentramos
o universo do contar e traçamos breves comentários sobre os caminhos da narrativa, desde a
conhecida tripartição grega dos gêneros literários – épico, lírico e dramático – até a atualidade,
o nascimento do romance, a novela, os contos, considerando a aceleração do tempo com a
consequente necessidade de relatos mais condensados, como a short story, os minicontos, os
relatos súbitos e as narrativas da mídia digital que possuem expressões próprias.
Considerando o narrador em 1ª pessoa e cientes de que quem conta de certa maneira
uma história não é propriamente quem a experimentou ou quem a escreveu, e, considerando
também a diferença entre o ser psicossocial (somos o que dizem que somos), o ser de papel (o
narrador) e o performer (somos o que pretendemos ser), buscamos entender o que se dá num
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contexto de performance, respeitando a voz própria do texto e, por vezes, a natural orientação
para a fala, o skaz3, apresentado por Eikhenbaun (1971) e retomado por Bakhtin (1981; 1993).
Além disso, será utilizada a noção de tom, de Maingueneau (2011; 2008; 2002). Em um
ato de mediação, verifica-se que a entonação vocal se apresenta na fronteira entre verbal e não
verbal, e nela podemos perceber, também, indicativos para a composição do ethos discursivo.
O tom é apoiado no caráter e na corporalidade, e é percebido, principalmente, pelos sentidos da
audição e da visão, presentes em qualquer ato de performance.
Para finalizar o capítulo, acompanhados por Paul Zumthor (2000) e seus estudos sobre
o ato performático, oralização e escuta, buscamos compreender o peso e a presença da voz,
com sua faculdade encantatória durante a oralização, capaz de, a partir da intensidade do corpo,
transformar a comunicação em dinamismo formalizado.
No quarto capítulo, “Voz, leitura e mediação”, visitamos os conceitos trazidos pela
Estética da Recepção e os olhares de Wofgang Iser e H. R. Jauss sobre a inclusão do
receptor/leitor/interlocutor diante da obra, sua tomada de posição diante do que o texto tem a
lhe dizer e do que ele pode dizer do texto, considerando sua singularidade e, consequentemente,
a situação em que a comunicação se dá.
Os efeitos da voz e seu alcance para além das barreiras sociais, com o sujeito
reconhecendo o direito de tomar seu lugar no mundo a partir da consciência e da permanência
da Voz. Voz que deveria funcionar como um abraço sonoro, segundo Maria da Glória
Beuttenmüller, resgatando a força da palavra, a força do dizer, valorizando as imagens mentais
por elas criadas, conforme aponta Constantin Stanislavski.
No quinto capítulo, nomeado “Um modo de dizer – método, corpus, e análise”,
apresentamos o corpus e a análise. A seleção é composta por quatro obras narrativas em 1ª
pessoa, de variadas situações de comunicação: A canção “Surabaya”, o poema “Cântico
Negro”, o “Monólogo de Segismundo” e o miniconto “Rapunzel”, com as respectivas análises,
concernentes ao que cada texto sugere. Vale registrar que esta seleção não foi feita
aleatoriamente, mas, primeiramente, nasce de nossa memória afetiva e, depois, porque
apresentam elementos que motivaram esta reflexão.
Na análise, apontamos os Procedimentos de Construção Enunciativa (PCE) e o modo
de organização do narrativo, além de sugerirmos uma partiturização das Performances Vocais
(PPV), com a atribuição de marcas que ajudam a demonstrar as nuances propostas e os
(possíveis) efeitos alcançados. Para a realização da partiturização, levamos em conta o
3

Modalidade narrativa em que o discurso se reveste da oralidade daquele que narra, distanciando-se do próprio
autor (MACHADO, 1995, p.315).
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INTSINT (INternational Transcription System for INTonation) atualmente vigente, as
anotações do linguista húngaro Ivan Fónagy (2003) sobre divisões e organização da voz, da
modulação e do ritmo, os registros da fonoaudióloga e atriz Lucia Helena Gayotto (2015),
especialista em voz profissional. Consideramos também o trabalho desenvolvido pela
fonoaudióloga Maria da Glória Beuttenmüller (2003; 2974) no teatro e na televisão, e pela
professora Jane Guberfain (2004; 2005; 2012), do Departamento de Interpretação da Escola de
Teatro da UNIRIO. Também nos apoiamos nos estudos de Safa Jubran (2004) sobre Entoação,
segundo a qual o tom, além de imprimir coloração à fala, funciona na significação de forma
afetiva e estilística.
Na última parte, “Antes e depois do ato de leitura”, fazemos nossas considerações sobre:
práticas que colaboram para o aperfeiçoamento do ato de leitura em diversos espaços; a
importância da leitura compartilhada e suas provocações; a identidade essencializada, que pode
se traduzir na performance do mediador, as nuances da sua voz e o possível amálgama com a
voz do texto, proporcionando inegável momentos de fruição.
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2 O ATO DE LINGUAGEM
A Teoria Semiolinguística de Charaudeau (2001a; 2005; 2008) aponta para a
possibilidade de se pensar o real experimento da linguagem, o acontecimento enunciativo,
considerando os atores como sujeitos históricos no processo de enunciação, levando em conta
seus comportamentos culturais, sociais, políticos etc.
Nas diferentes dimensões em que hoje é praticada, a AD perpassa produção discursiva
variada, como: “textos publicitários, políticos, didáticos, jurídicos, humorísticos, enfim, textos
ligados às práticas sociais de linguagem, no seu formato linguístico o mais diverso
(escrito/falado, formal/informal, pessoal/ público, pessoal/ público, literário/não-literário etc”
(MARI, 1999, p.19). Há, porém, orientações que mais claramente prevalecem: a análise voltada
para a desconstrução e a recepção do discurso e, também, a preocupação com os processos
“interativos determinantes da produção/percepção” (idem). Além dessas orientações, outra
visão aponta para a heterogeneidade constitutiva dos discursos, procedimentos e operadores
argumentativos, estratégias de persuasão e sedução entre outros.
Dentre perspectivas de correspondência entre a AD e outros campos do saber, mais do
que a argumentação e a metodologia, chamam nossa atenção os processos enunciativos, que
contam com instrumentos importantes para a captação de fenômenos da linguagem.
Na Teoria Semiolinguística, apresentada por Charaudeau (2008), o ato de linguagem
não é simplesmente o resultado da produção de uma mensagem destinada por um emissor a um
receptor. Bem mais do que isso, essa ação deflagra a produção de sentidos a partir da relação
que engendra entre sistemas semióticos, saberes partilhados por um grupo social e
intencionalidades dos sujeitos.
A situação de comunicação determina identidades que se comunicam, pois “comunicar
é proceder a uma encenação” (2008, p.68) e tudo o que diz respeito a interlocutores, em situação
mono ou dialogal, local, ação, olhar, gestos, indumentária, tom e ritmo de voz, pausas e
silêncios serão utilizados consciente ou inconscientemente para produzir efeitos de sentido, com
vistas a atingir alguma meta.
No processo interlocutivo, de acordo com estudos de Patrick Charaudeau, passa-se a
considerar o jogo enunciativo, estruturado a partir do papel dos sujeitos sociais (EuC e TuI), o
lugar por eles ocupado e seu desdobramento em identidades discursivas: Eu-Enunciador (EuE)
e Tu-Destinatário (TuD), como veremos na próxima seção.
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2.1 Sujeitos – estratégias enunciativas – identidades


Sujeitos
Os chamados parceiros – o sujeito comunicante (EuC) e o sujeito interpretante (TuI) –

com identidade social e psicológica, são externos ao ato, mas inscritos nele. E os chamados
protagonistas da enunciação – o sujeito enunciador (EuE) e o sujeito destinatário (TuD) – seres
da fala, são internos ao ato de linguagem, são identidades ditas linguageiras, distintas da
identidade psicossocial (CHARAUDEAU, 2008, p.76).

Os parceiros e os protagonistas

localizam-se nos dois circuitos de produção do ato de linguagem. No primeiro, circuito de
produção de saber – espaço externo à fala configurada –, estão o EuC e o TuI, ligados ao mundo
real ou psicossocial. No segundo, circuito de configuração da fala – espaço interno –, se
encontram o EuE e o TuD, o saber ligado às representações linguageiras das práticas sociais.
Nesses dois espaços, acontecem toda a produção e a interpretação do ato de linguagem.
Quadro 1

Todo e qualquer ato de linguagem é uma de troca entre parceiros que podem estar diante
um do outro, ou não, mas que devem reconhecer-se como semelhantes e diferentes. Segundo
Charaudeau (2008), o ato só se realiza a partir de uma relação contratual peculiar, reconhecida
pelos sujeitos envolvidos e que delimita sua configuração. Essa configuração se dá em duas
instâncias: uma, no plano situacional – considerando identidades e objetivos dos parceiros, além
do assunto/tema de que tratam em determinada circunstância material; outra, no plano
comunicacional e discursivo – maneiras de dizer ou estratégias discursivas apropriadas.
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Estratégias
As estratégias de enunciação encontradas no contrato de comunicação são postas interna

e externamente e nelas encontramos quatro categorias ilustrativas da enunciação
(CHARAUDEAU, 2012, p.68-70), a condição de identidade, a condição de finalidade, a
condição de propósito e a condição de dispositivo.


A condição de identidade, fundamental em toda a prática comunicacional, é
representada pelos sujeitos que realizam a troca, na tentativa de reconhecimento de
traços identitários: “Quem fala a quem?”.



A condição de finalidade corresponde ao objetivo buscado. Sempre se baseia no
impacto causado no receptor, em suas expectativas: “Estamos aqui para dizer o quê?”.
Essa condição pode ser prescritiva, quando leva o indivíduo a um tipo de comportamento
e o faz agir de certa forma; informativa, quando deseja transmitir um conhecimento para
aquele que não o tem; incitativa, quando leva a acreditar ser verdadeiro o que se diz; e
patêmica (pathos), quando trabalha com o sentimento, a emoção.



A condição de propósito corresponde à tematização do discurso: “Do que se trata?”.



A condição de dispositivo refere-se às circunstâncias do ambiente em que estão
inseridos os envolvidos: “Em que ambiente se inscreve o ato de comunicação?”, “Que
lugares físicos são ocupados pelos parceiros?” e “Que canal de transmissão é
utilizado?”.

Em função da finalidade desta pesquisa, elege-se, dentre essas categorias da enunciação,
a condição de finalidade, mais especificamente, a patêmica, que se baseia na reação emocional
prevista na textualização e causada no receptor. É importante esclarecer que a Análise do
Discurso não pode tratar a emoção como um efeito produzido, mas apenas como efeito suposto,
conforme tratado na seção 2.4. Mesmo procurando os vestígios de emoção em um sujeito que
fala, durante a construção dramatizante de uma narrativa, estamos sempre em uma perspectiva
de finalidade (visadas de efeito).
A comunicação ficcional, toda ela, de narrativas longas ou curtas, em qualquer suporte,
teatro, cinema ou canções, se predispõe ao surgimento de efeitos (CHARAUDEAU, 2007). O
efeito patêmico pode ser instaurado por meio de construção identitária, mas certamente está
diretamente ligado às inferências que os parceiros podem produzir durante a encenação. Assim,
na próxima seção, serão exploradas as identidades sob a luz da Semiolinguística.
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Identidades: social – discursiva – essencializada – dupla de ser e de dizer

Sobre a questão das identidades, tentamos compreender o espaço ou o lugar ocupado
pelo mediador na performance como sujeito em específico ato linguageiro, segundo a
“representação do dispositivo da encenação de linguagem” apresentada por Charaudeau (2008,
p.77). O que nos interessa no processo de constituição do contrato comunicativo, na
contratação propriamente dita, é o possível resultado desse jogo de vaivém entre as identidades
social e discursiva, ou, ainda, a possível criação de outra identidade social a partir da fusão
entre o performer e o EuE – narrador em 1ª pessoa.
 Identidade social: legitimidade – Estou aqui para dizer o quê?

A identidade social confere ao sujeito o direito à palavra e funda sua legitimidade, que
indica a condição de quem tem autorização para agir desta ou daquela maneira, dependendo de
seus interesses. Alguém é legitimado a partir do momento em que há aceitação ou
reconhecimento de um sujeito por outros, sempre em nome de algum valor respeitado e
admitido por todos.
A legitimidade pode vir do engajamento da pessoa que fala de sua experiência, ou de
sua prática, pois o sujeito diz ‘eu sei do que estou falando’. Também pode ser a do testemunho
da pessoa que fala de uma experiência vivida, que afirma ‘eu vivi isso, eu estava lá’. A
identidade social está impregnada de traços psicológicos e é pré-construída em nome de um
saber-fazer reconhecido pela performance do indivíduo (CHARAUDEAU, 2009, p. 214-216).
 Identidade discursiva: credibilidade – Estou aqui para falar como?

Quando pensamos em um mediador, que aqui também chamamos de performer,
entendemos que sua primeira intenção seja a de passar credibilidade. Esta é uma das mais
importantes estratégias para que acreditemos nele, em sua sinceridade, e aceitemos que ele
passe a fazer sua exposição. Em caso contrário, daríamos as costas e sairíamos de sua presença.
Esse mediador deve, então, defender uma imagem de si mesmo e, para tanto, pode adotar
atitudes de neutralidade, de distanciamento ou de engajamento (CHARAUDEAU, 2009). A
atitude de engajamento é a que dita a ação pela escolha de palavras e argumentos, e também de
tons e de gestos, que poderão dar suporte como parte da modalização apresentada no discurso.
Charaudeau afirma que
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Esta conduta se destina a construir a imagem de um sujeito falante como ‘ser
de convicção’. A verdade, aqui, confunde-se com a força de convicção
daquele que fala, e espera-se que esta influencie o interlocutor (idem, 2009, p.
213).

A identidade discursiva tem como base a preocupação de ser considerada com
seriedade, levando em conta uma pergunta: “Estou aqui para falar como?” ou “Como ser levado
a sério?”. Essas indagações traduzem clara preocupação em relação a como se pode ser
percebido pelo outro e referem-se “às modalidades da apresentação de si na interação verbal”,
conforme verbete ethos do Dicionário de Análise do Discurso. Importante perceber que o
enunciador
[...] não se manifesta somente como um papel e um estatuto, o enunciador
deixa-se apreender também como uma voz e um corpo. O ethos se traduz
também no tom, que se relaciona tanto ao escrito quanto ao falado, e que se
apoia em uma “dupla figura do enunciador”, aquela de um caráter e de uma
corporalidade (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p. 220).

Além da estratégia de credibilidade, o falante poderá lançar mão da estratégia de
captação, pois terá de seduzir e persuadir ou dissuadir o outro. Para isso, poderá empregar ou
manifestar diferentes atitudes: a polêmica, a sedução e a dramatização.
Ao recorrer à atitude polêmica, há uma tentativa do sujeito de, ao questionar ideias e
valores defendidos pelo interlocutor, desestabilizar suas intenções e, até mesmo, demolir sua
imagem. Em relação à atitude de sedução, há a proposição de um imaginário em que o
interlocutor poderia desempenhar o papel de beneficiário, o que acontece, quase sempre, com
uma narração em que os personagens funcionam como escora de identificação ou de rejeição
para o interlocutor.
Das três atitudes de captação, a atitude de dramatização é a que mais nos interessa, pois
tem relação com os movimentos da vida. Para Charaudeau, esta atitude
[...] leva o sujeito a descrever fatos que concernem os dramas da vida, em
relatos cheios de analogias, comparações, metáforas, etc. A maneira de contar
apoia-se largamente em valores afetivos socialmente compartilhados, pois se
trata de fazer sentir certas emoções (2009, p.217).

Charaudeau (2007, p. 240-241) afirma ser necessário diferenciar a noção de ‘emoção’,
que é ligada à ordem da moral, e a noção de sentimento, ligada à ordem do sensível, como será
visto na seção 2.5.
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 Identidade essencializada e identidade dupla de ser e de dizer

Dependendo dos interesses do EuC, e também do TuI, pode haver junção do EuE com
o EuC (identidade discursiva e identidade social), ou aderência, que resultará em identidade
única, chamada identidade essencializada. Pode, também, acontecer de se diferenciar,
constituindo-se uma identidade dupla de ser e de dizer. Na identidade essencializada, o
posicionamento do falante é: ‘eu sou o que eu digo’ / ‘ele é o que ele diz’; já na identidade
dupla de ser e de dizer, o falante faz uso de subterfúgios: ‘eu não sou o que eu digo’ / ‘ele não
é o que ele diz’.
Neste último caso, para Charaudeau (2009, p. 217-218), o dizer pode mascarar o ser –
como mentira, ironia, provocação; ou o dizer pode revelar o ser – como desmentido, revelação
involuntária, contestação. O jogo entre as identidades e o que daí pode resultar só pode ser
considerado dentro de uma situação de comunicação, pois é ela que determina o comportamento
discursivo. O sujeito falante escolherá mostrar-se em conformidade com as regras da situação,
simplesmente acatando-as de forma pacífica, como poderá também criar algum tipo de defesa
e mascará-las ou mesmo transgredi-las.
Toda situação de comunicação é um espaço de interpretação, lugar onde se realizam os
efeitos de sentidos que são responsabilidade do interlocutor. A isso, Charaudeau chama de
efeitos produzidos e constata que o sujeito interlocutor
[...] é um ator social que tem sua própria autonomia em sua ação de
interpretação; ele se dedica a essa atividade em função de sua própria
identidade social, da identidade social do locutor que ele percebe, das
intenções que lhe atribui, de seu próprio conhecimento de mundo e de suas
próprias crenças. Dessa perspectiva, podemos dizer que o locutor não tem total
domínio sobre seu interlocutor; ele pode imaginar quem ele é, mas não pode
ter certeza de que interpretará seu ato de linguagem do modo como ele
pretende (2010, p. 4).

O sujeito interpretante será visto como um ator social, que mantém sua autonomia em
qualquer ato de interpretação e, por sua singularidade, constrói, a seu modo, o sentido. Como
interpretante, dispõe de total soberania sobre os sentidos por ele construídos.
A realização da performance, como ato de linguagem, cria a situação em que pode
acontecer estreitamento entre identidade social e identidade discursiva do personagem
encarnado. Esse processo de aderência, segundo Charaudeau (2009), forma a identidade
essencializada4, como se houvesse um pacto em que se respeita o ser criado a partir do ‘eu sou
4

Amálgama entre o Eu-Comunicante (identidade social) e o Eu-Enunciador (identidade discursiva).
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o que eu digo’. Durante a performance, o sujeito interpretante-ouvinte-TuI assume o contrato
estabelecido pelo performer-ator-EuC, que assume a voz narradora (em 1ª pessoa) e, assim, se
mistura com o personagem/narrador (EuE) em um contrato no qual o ethos discursivo somado
ao ethos dito pode mesmo embaçar os ethé prévios (tanto o do personagem, quanto o do ator),
ou misturá-los.
O sujeito comunicante, EuC (CHARAUDEAU, 2008), recriado e vivido por outro
comunicante, ao mostrar-se capaz de presentificar o que narra, vivificando o EuE, pode não
assumir a identidade essencializada, (no caso de não ter vivido experiência semelhante), mas
sempre ocupará lugar único. O fato é que, em todas as vezes que houver algum tipo de
encenação, com a presença de algum elemento ligado ao teatro, haverá mais chances de
envolvimento entre os sujeitos colocados em situações de comunicação.

2.2 Modos de dizer

O ato de comunicar leva a efeito uma encenação, realizada por um sujeito falante e
dirigida a um ou a vários interlocutores. Tal ação, ou conjunto de ações, será sempre planejada
e coordenada, visando a um fim previamente estabelecido, o que determina sua engenhosidade.
Esse engenho é um fenômeno bem mais complexo do que apenas transmitir uma
informação e, segundo Charaudeau (2008, p.68), é constituído por quatro importantes
componentes: a Situação de comunicação, que constitui um tempo físico e mental em que se
encontram os parceiros da troca, determinados por identidades; os Modos de organização do
material linguístico (enunciativo, descritivo, narrativo ou argumentativo), que atendem as
intenções de quem fala; a Língua, que constitui esse material linguístico, organizada em
categorias, com forma e sentido; e, por último, o Texto, resultado de escolhas dentre as
categorias de língua e os modos de organização feitas pelo sujeito falante, sempre em função
de restrições impostas pela situação.
Quanto aos modos de organização do discurso, eles podem ser agrupados da seguinte
maneira: enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. Cada modo possui, além de uma
função de base, que atende ao propósito do locutor, um princípio de organização, que propõe
organizar o mundo referencial e organizar sua encenação, atendendo aos mundos do
descrever, do narrar ou do argumentar. Em razão da escolha do corpus e do nosso propósito
com esta pesquisa, ressaltaremos o modo narrativo, dentro do qual nosso corpus se insere, além
do modo enunciativo, com procedimentos de ordem discursiva que auxiliam ou que funcionam
como base para os outros modos poderem se mostrar.
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 Modo de organização enunciativo

Na organização do discurso, o Modo Enunciativo ordena as categorias da língua e exerce
o papel exclusivo de dar conta da posição do locutor em relação ao interlocutor, a si mesmo e
aos outros (p.74), e em relação à troca de informação entre ambos, o que resulta um aparelho
enunciativo, (idem, 2008, p.74 e 82). O Modo Enunciativo permeia a encenação, a serviço dos
outros modos, destacando particularidades dos enunciadores. Como é uma categoria do
discurso, volta-se para os protagonistas, seres da fala internos à linguagem, e diz respeito à
atuação do enunciador. A tomada da palavra pelo o locutor implica a construção de um ethos,
uma imagem de si próprio.
O modo enunciativo evidencia a forma como o sujeito enunciador age, como é sua miseen-scène no ato de comunicação e como ele se constrói diante de seu interlocutor, dentro do
mundo que o rodeia e em relação ao que diz, pontos determinantes na relação de influência
entre os atores, locutor (Eu) e interlocutor (Tu).
Os atos do modo enunciativo se dividem em alocutivos, elocutivos e delocutivos
(Charaudeau, 2008, p.82-83) e toda ação linguageira é composta de um propósito referencial,
encaixado num ponto de vista do sujeito falante e que integra ambos, locutor e interlocutor,
numa situação de comunicação. Isso, por ser uma interação, estabelece implicações entre seus
atores. Esses comportamentos enunciativos acontecem:


Quando o locutor age sobre o interlocutor, que é levado a certa reação, responder ou

calar, numa relação de evidente influência de um para o outro. Nesses papéis linguageiros, o
sujeito falante põe-se em dois tipos de posição: de superioridade, impondo uma ação de fazer
ou de dizer: injunção ou interpelação; ou de inferioridade, solicitando um saber ou a permissão
para fazer algo: interrogação ou petição. Constata-se, aí, um Comportamento Alocutivo.


Quando o sujeito falante mostra seu ponto de vista sem implicar o interlocutor em sua

tomada de posição, revelando, apenas e unicamente, o ponto de vista interno de quem fala. Isso
acontece quando se observam modalidades como: constatação, opinião, apreciação, promessa,
aceitação/recusa,

acordo/desacordo,

declaração

ou

proclamação.

Temos

aí,

um

Comportamento Elocutivo.


Quando o sujeito falante se apaga, e não implica o interlocutor, ele apenas testemunha

a maneira como os discursos do mundo se impõem a ele. Se o propósito se impõe por si só,
constata-se evidência ou probabilidade; se o propósito é um texto e o falante é apenas um relator
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do que o outro diz, encontramos as diversas formas do discurso relatado. Temos, então, o
Comportamento Delocutivo.

Para proposta de uma partiturização vocal da leitura, como será a apresentada na seção
3.6 consideramos os procedimentos da construção enunciativa, como propostos por
Charaudeau, respeitando seus três comportamentos: alocutivo, elocutivo e delocutivo. Cada um
destes comportamentos apresenta uma variedade de categorias modais, que poderão configurar
diferentes relações, tais como: força ou pedido; modo de saber, avaliação, motivação,
engajamento ou decisão; como o mundo se impõe ou como o outro fala.
Nas especificações enunciativas da modalidade alocutiva, são apresentadas as
categorias: interpelação, injunção, autorização, aviso, julgamento, sugestão, proposta,
interrogação e petição. Na modalidade elocutiva, as especificações enunciativas contam com
as categorias: constatação, saber/ignorância, opinião, apreciação, obrigação, possibilidade,
querer, promessa, aceitação/recusa, concordância/discordância, declaração e proclamação.
Já na modalidade delocutiva, que é desvinculada do locutor e do interlocutor, as duas
especificações enunciativas apontam para: a asserção e seus desdobramentos formais; e para o
discurso relatado, ao dar conta, principalmente, da posição dos interlocutores (grau de
fidelidade, modo de reprodução, e tipo de distância do Locutor) e das maneiras de relatar
(citado, integrado, narrativizado ou evocado).
Dentre as modalizações, principalmente do alocutivo e do elocutivo, achamos por bem
selecionar algumas que podem surtir efeito mais acentuado quando houver deliberado vigor,
efeito realçado por atributos vocais do performer em sua organização discursiva durante a
leitura vocalizada. Segundo Charaudeau (2004), as restrições situacionais do ato de
comunicação devem ser consideradas como dados externos, mas elas só têm razão de ser porque
sua finalidade é construir o discurso. Tais restrições funcionam para responder à questão do
“estamos aqui para dizer o quê?”, criando, dessa forma, instruções que encontram seu
correspondente na questão “como dizer?”, acentuada na performance pelos recursos de
vocalização. A ligação entre os dados externos e a construção discursiva é de causalidade, o
que implica, naturalmente, um efeito. Essa ligação parece evidenciada na análise, partiturização
da voz.
Os dados determinam o que deve ser o quadro do tratamento linguageiro no
qual eles vão se ordenar. Assim, observaremos que os dados da finalidade,
pelo viés de suas visadas, determinam certa escolha dos modos enuncivos
(descritivo, narrativo, argumentativo) que deve empregar o sujeito falante; os
dados da identidade dos parceiros determinam certos modos enunciativos
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(alocutivo, elocutivo, delocutivo) nos quais ele deve se engajar
(CHARAUDEAU, 2004, p.8).

Sabemos que aquele que conta um caso ou relato não é, necessariamente, quem o
escreveu ou vivenciou, tampouco é uma pessoa real. Assim que algo é narrado,
automaticamente ganha status de ficção. Não se pode confundir quem escreveu, o autor, ser
psicológico e social, com o narrador, o sujeito que é um ser de papel, aquele que conta uma
história. Segundo Charaudeau (2010), enunciador e destinatário são construídos pelo sujeito
comunicante (EuC locutor). É o locutor que constrói, com seu ato de linguagem, uma imagem
discursiva de si mesmo (ethos), imagem que ele crê ideal. Também constrói uma imagem ideal
daquele a quem acredita se dirigir. Do ponto de vista de seu conteúdo, um texto pode ser
considerado
[...] “prenhe de sentidos”, de sentidos que dependem tanto da situação como
do sujeito locutor e do sujeito interpretante. Podemos assim dizer que todo
texto possui sentidos múltiplos, plurais, trazendo em si um conjunto de
“sentidos possíveis” como resultado de diversos encontros que deram lugar,
cada um, a uma co-construção específica. Nesse sentido, o texto é aberto, mas
sua abertura é uma sucessão de clausuras (CHARAUDEAU, 2010a, p.7).

O Modo de Organização Narrativo apresenta dupla articulação: a organização da lógica,
que é a construção de uma sucessão de ações; e a organização da encenação, que é a realização
de uma representação narrativa, aquilo que faz com que a história se torne um universo narrado.
A encenação narrativa, para Charaudeau, constrói o universo narrado propriamente dito, e isso
acontece sob a responsabilidade de um sujeito narrante (2008, p.158). Esse sujeito está ligado
ao destinatário por um contrato de comunicação, age ao mesmo tempo sobre a configuração da
organização lógico-narrativa e sobre o modo de enunciação desse universo, jogando com sua
própria presença. O sujeito que conta uma história desempenha o papel de testemunha, alguém
que está, ou que talvez tenha estado, em contato direto com a experiência vivida, mesmo que
isso se faça de forma fictícia.
Um narrador de 1ª pessoa, como os que atuam na composição do corpus, apresenta-se
na elocução com abertura à alocução e, muitas vezes, aventura-se na delocução quando é
testemunha de uma experiência, como será observado.
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 Modo de organização narrativo

O Modo de Organização Narrativo, segundo Charaudeau (2008), põe em evidência,
além dos componentes de um modo de organização, determinadas condutas de grande
importância para a compreensão dos variados sentidos provocados pelo texto.
Não se trata de elaborar uma tipologia de textos narrativos, mas de pôr em
evidência os componentes e procedimentos de um modo de organização cuja
combinação deve permitir compreender melhor as múltiplas significações de
um texto particular (idem, p.153).

O narrar não é simplesmente a descrição de uma sequência de acontecimentos ou fatos,
mas é atividade que implica uma série de tensões e contradições. Além do mais, contar
representa a busca de respostas a perguntas que o homem sempre se fez sobre quem ele é, sua
origem, seu destino, ou seja, qual é a verdade do nosso ser?
O contar só pode acontecer depois de uma realidade que se apresente como passado,
mesmo quando é ficção, ativando o universo narrado, com pretensão de fazer alguém crer em
uma realidade. Na narrativa, o que se reivindica é o verdadeiro (verossimilhança). Essa tensão
manifesta-se por meio de “efeitos discursivos de realidade e de ficção” (CHARAUDEAU,
2008, p.154). Contar é, também, construir um universo de ações humanas, através de um
imaginário baseado em duas crenças.
Uma se põe como a crença na unidade do ser, que na origem seria uma entidade única
e representaria a verdade universal. Dessa condição mítica, aparecem as narrativas: inalteráveis
(textos sagrados), alegóricas (contos populares e de fadas, lendas, textos fantásticos), e que
idealizam heróis (literatura épica, hagiografias, westerns, algumas biografias atuais).
A outra seria a crença numa “realidade plural do mundo e do ser” (idem, p.155), em um
mundo fragmentado, lacunar, sem começo nem fim. Surgem, daí, as narrativas realistas que
parecem representar a autenticidade de experiências vividas: picarescas (o anti-herói); formas
breves (novelas, retratos, fábulas, o atual miniconto, canções, poemas em prosa); narrativas
romanescas (narrador e autor se mostram ou intervêm, mostram-se reais); testemunho histórico
(com documentos e investigações).
A narrativa, para Charaudeau, é uma totalidade, enquanto o narrativo e o descritivo são
seus componentes. O descritivo organiza o mundo de forma taxionômica (classificatória),
descontínua (sem ligação dos seres entre si) e aberta (desnecessário começo e fim), e o
narrativo também organiza o mundo (idem, p.155-7), mas o faz em uma lógica marcada,
contínua e sucessiva, do princípio ao fim.

33

Os sujeitos narrativos podem ocupar dois tipos de papéis. Em um, ele pode narrar –
como testemunha dos fatos, mesmo fictícios, com o saber distanciado de quem vê a
transformação do outro diante de cada experimento pessoal. Em outro, ele pode descrever –
como observador, atento aos detalhes; como sábio, capaz de nomear e classificar; ou como
alguém que descreve, que sabe exibir, mostrar e evocar.
Em seu princípio de organização, o discurso que se constrói pelo narrativo acontece em
dois níveis:
...uma estrutura lógica subjacente à manifestação, espécie de espinha dorsal
narrativa, e uma superfície semantizada que se baseia na estrutura lógica e, ao
mesmo tempo, joga com ela a ponto de transformá-la. Esse discurso obedece
a um princípio de fechamento e de lógica sintática que permite fazer
operações de redução ou de amplificação em torno da espinha dorsal narrativa
(CHARAUDEAU, 2008, p.157).

A constituição da trama corresponde à organização da lógica narrativa. Já a
organização da ação, para que se torne um universo narrado, é organização da encenação
narrativa, e fica sob a responsabilidade de sujeito narrante que, ligado a um contrato de
comunicação com o destinatário, joga com sua própria presença (idem, p.158-9). O texto é,
então, a combinação de fatores de diferentes naturezas, situados além do sistema da língua. E
isso se percebe ao se pensar que, para significar, uma estrutura depende de receber sentido, e
esse sentido será dado sempre por atores presentes em determinado local, tempo e condição,
além de ter que atender às necessidades circunstanciais de significação, marcando, assim, a
mutabilidade de qualquer estrutura, que estará sempre à deriva, ou prestes a transformar-se.
Não se pode impor regras à ordem do discurso, como se faz com a sintaxe. Segundo
Charaudeau, “na ordem da língua, a não aplicação de uma regra bloqueia a máquina de fabricar
sentido; isso não acontece na ordem do discurso” (idem, p. 159). Além disso, haverá sempre a
imprevisível intervenção dos sujeitos participantes – partes componentes do ato – contribuição
própria, mais ou menos ativa, a ser considerada em cada situação.
Em relação aos três tipos de componentes que constituem a lógica narrativa, pode-se
dizer que: os actantes desempenham os papéis; os processos estabelecem a ligação entre os
actantes; e as sequências integram actantes e processos, atendendo a certos princípios de
organização (idem, p.160). Especialmente para a organização das sequências, os princípios são
postos da seguinte maneira: o da coerência – com princípio, meio e fim; o de intencionalidade
– com um projeto de fazer; o de encadeamento – que pode acontecer pela sucessão, pelo
paralelismo, pela simetria e pelo encaixe; e, o de localização – com forte incidência sobre a
organização lógica, com pontos de referência que concernem à localização, situação e
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caracterização. Em relação aos procedimentos da lógica narrativa, é importante registrar que
podem estar ligados à motivação intencional, à cronologia, ao ritmo e à localização espaçotemporal.
Dentre os parceiros e protagonistas da encenação narrativa, achamos importante nos
determos com mais acuidade no autor e no narrador (idem, p.185-7), levando em consideração
suas constituições como seres do mundo real ou do mundo ficcional.
Em relação ao autor, ele pode ter: 1) a identidade de um indivíduo que vive e age na
vida social, com personalidade própria com experiências individuais e coletivas, chamado de
autor-indivíduo; 2) a identidade de um indivíduo que desempenha um papel social particular,
com projeto de escritura, chamado autor-escritor.
Já em relação ao narrador, como ser de papel, ele pode ser: 1) um historiador, que
organiza a representação da história contada de forma objetiva, chamado de narradorhistoriador; 2) um contador, que organiza a história contada como pertencente a um mundo
inventado, um mundo que somente aceita os códigos da ficção, chamado de narrador-contador.
Nos procedimentos da configuração da encenação narrativa, o narrador pode contar a
história de alguém ou a sua própria história, e este narrador-personagem, o herói da narrativa,
pode ser visto, ao mesmo tempo, como o autor-indivíduo e o indivíduo-fictício, com o efeito de
real e o efeito de ficção (idem, p.196), o que dá à trama certo poder de fascinação.
Na seção seguinte, a atuação do narrador-personagem será relacionada aos dispositivos
da encenação.
2.3 Dispositivos da encenação – Sujeitos e Mediador

O processo de interpretação de qualquer mensagem depende de um contrato de
comunicação no qual os participantes aceitam se ajustar a determinadas condições situacionais,
próprias de cada ato comunicativo.
A construção de sentidos está diretamente ligada a fatores como: o número de indivíduos
presentes no ato, se apenas um interlocutor, ou dois, ou se um grupo; o assunto de que tratam,
se é algo que se dá no presente, o que ocasiona um comentário, ou se é algo de um passado,
recente ou remoto, o que pode levar tanto a (im)preciso exercício de memória, tal qual um
relato, por vezes permeado de dúvidas ou mesmo determinado pela enganosa precisão da
memória. Também se deve levar em conta se há proximidade entre os atores do ato
comunicativo, numa exposição frente a frente, ou se a comunicação se faz com distanciamento
físico, realizada por intermédio de algum suporte como a escrita em papel, placas de madeira,
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megafone, ondas sonoras ou mesmo levada por um mensageiro, ou mesmo certos tipos de
suporte midiático, como e-mail, SMS, telefone, TV, gravador, ou qualquer outra possibilidade
recente oferecida pelas redes sociais. Todos esses componentes, as diferentes materialidades,
incidem no processo de interação.
Ao pensarmos na imagem, não se pode negar a importância de cores, luminosidade,
expressões: a representação figurada. Se nos detivermos apenas na voz, ao pensarmos na
ausência da presença, ausência de encarnação, teremos que considerar timbre, ritmo, altura,
entonação, fluência, o que determina certa magia, considerável fascínio e poder de sugestão
acionado apenas pelo canal auditivo.
O ato de linguagem é parte de um projeto global de comunicação, idealizado pelo sujeito
comunicante (EuC) que concebe, organiza e encena suas intenções como sujeito enunciador
(EuE), e tem como propósitos: seduzir e/ou persuadir. A relação contratual é constituída tanto
por um espaço de limitações, que contribui para produzir sentidos e delimitar o gênero, como
também por um espaço de estratégias, segundo Charaudeau, equivalente “às possíveis escolhas
que os sujeitos podem fazer na encenação do ato de linguagem” (2005, p.18). Charaudeau e
Maingueneau, em seu Dicionário de Análise do Discurso lançam mão da expressão contrato de
comunicação, empregada por semioticistas, psicólogos da linguagem e analistas do discurso,
com intenção de designar as condições para os parceiros “se compreenderem e poderem
interagir co-construindo sentidos” (2004, p.130), durante um ato de linguagem. Isso nos ajuda
a perceber as relações entre os participantes de um gênero de discurso, levados a aceitar,
segundo Maingueneau, “um certo número de regras mutuamente conhecidas e as sanções
previstas para quem as transgredir” (2002, p.68). Dessa forma, estabelece-se um contrato entre
os envolvidos na enunciação – comunicante e interpretante.
Para Charaudeau, é o contrato de comunicação que regula o ato comunicativo, pois,
durante o processo de interação, somos confrontados pelos dois protagonistas, os seres da fala
da encenação do dizer: o sujeito enunciador (EuE) e o sujeito destinatário (TuD). Esses sujeitos
assumem diferentes faces, considerando os papéis a eles atribuídos pelos parceiros do ato de
linguagem, em função de convenções, normas e acordos, ou seja, das condições da relação
contratual que possibilitam inferir o querer-dizer. O dispositivo, pensado por Charaudeau
(2008), é formado pelo circuito do fazer psicossocial, que é externo em relação ao enunciado,
e pelo circuito interno próprio da linguagem, o lugar da organização do dizer.
A partir de determinadas visadas de efeito, o sujeito interpretante (TuI) poderá ser levado
a se identificar com o destinatário ideal (TuD), numa adesão propícia para o sucesso do projeto
de fala. Além de contratos de reconhecimento, poderão ser usados outros procedimentos, como
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a fabricação de uma imagem do real como lugar de uma verdade e com força de lei; uma
imagem de ficção como lugar de identificação com o outro, lugar de projeção do imaginário
do receptor (2008, p.57). Esses procedimentos, apontados por Charaudeau podem ser
produzidos pelo mediador como parte justamente de sua performance.
Quadro 2

Quando acontece a leitura vocalizada, o sujeito que colabora na encenação narrativa é
o mediador. Ele se estabelece entre o EuC (autor) e EuE (ser de papel), travestido de narrador.
O ator ocupa um lugar intermediário, corporificando o ser de papel, numa espécie de
vivificação do narrador. Ao se travestir de personagem, constrói uma imagem do real durante
todo o momento em que a ação acontece e passa a viver a imagem da ficção, momento único,
só permitido pela performance.
Nessa circunstância, a condição ocupada pelo ser social – seja ator, professor, pai ou
mãe, contador de histórias – dá a ele a legitimidade atribuída em nome de um saber fazer. Ao
tomar a palavra, o performer pode imprimir credibilidade e dar legitimidade à palavra, pois
passa a falar em nome de uma tomada de posição diante da vida, como se tivesse vivido a
experiência, como se dissesse “aconteceu comigo”.
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Em uma encenação narrativa, o performer cria específico ato de comunicação, pois, ao
iniciá-lo, assume o papel de EuC (comunicante), presente no circuito externo de comunicação.
Ao mesmo tempo, na condição de performer, acontece um amálgama entre esse EuC e o EuE
(enunciador), o narrador. Ao assumir o personagem da narrativa, ele constitui e adentra um
espaço provável de fusão, ainda que ilusória, entre os circuitos externo e interno: o sujeito do
fazer recria o EuE (enunciador), sujeito do circuito interno, ou lhe dá vida. Levando-se em
consideração as tintas usadas por cada intérprete, esse sujeito do dizer mostrar-se-á muito mais
vigoroso, com intensidade mais acentuada, com mais chances de ser recebido pelo TuI
(interpretante) nessa situação de comunicação.
Se seguirmos os indicativos de Charaudeau para a Encenação Narrativa, e pensando no
espaço que o mediador/performer ocuparia, nossa representação desse dispositivo ficaria da
seguinte forma:
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Quadro 3
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Ao posicionar-se como mediador de um texto literário, qualquer intenção apresentada,
em fuga óbvia da descuidada leitura fria, poderá atingir de forma mais contundente o receptor.
As setas vermelhas, marcadas no gráfico, marcam ajustes intencionais, tentativas de
provocação do performer dirigidas ao TuD.
A intenção, contrariamente ao fim, não é outra coisa que a intenção de
influenciar o outro, de produzir nele um efeito ("efeito visado") que o leve a
modificar sua própria intenção. É apenas na observação do comportamento do
outro ("efeito produzido") que poderá ser medido o impacto do efeito visado
(CHARAUDEAU, 2002).

Mesmo que intuitivamente, havendo a preocupação de constituir sentido, o ator já estará
realizando performance, considerando-se que quaisquer artifícios, verbais e não verbais,
utilizados na ação, acionam efeitos e podem aguçar a percepção do TuI, fazê-lo mais cúmplice
e mais interessado, produzindo resultado interpretativo mais eficaz.

2.4 Pathos: emoções, intenções e efeitos
...as virtudes da fala patética estão próximas às da
fala mágica. (CHARAUDEAU, 2004, p. 371).

O jogo de emoções que se impõe na organização discursiva, durante todo e qualquer ato
de comunicação, pode ser considerado como parte do engenho imaginado para se lograr êxito
no acolhimento de uma intenção ou na negação de algo proposto. A persuasão e a dissuasão
estão sujeitas a certas astúcias do falante, ligadas diretamente à voz: tom, ritmos, ênfase.
Durante o processo de troca, são acionadas memórias de variadas representações, que
desencadeiam reações orgânicas, com intensidade e duração variáveis. Essas reações ditas
emocionais são demonstradas pela agitação de sentimentos e a constatação de abalo afetivo ou
moral, certo descontrole, havendo inclusive alterações respiratórias e excitação mental.
Em qualquer processo de interação comunicacional, durante a troca, há sempre um
sujeito fazendo uma tentativa de construir sentidos com explícitos ou implícitos propósitos em
determinado quadro situacional. O ato de linguagem existe a partir de uma intencionalidade e
os interesses dos sujeitos falantes os tornam parceiros de uma troca, levando-os a respeitar suas
identidades e cuidar para que suas proposições sejam acolhidas, o que acontece em um tempo
e em um lugar específico, ou seja, em uma situação constituída para tal.
A troca, propriamente dita, só se torna possível se for aceita a conduta de semiotização
do mundo, que Charaudeau (2005) entende acontecer em dois processos: um de transformação
– que transforma o “mundo a significar” em “mundo significado”; e outro de transação – que
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faz uso do “mundo significado” como “objeto de troca” com o destinatário do objeto. Este
segundo processo acontece dependendo da influência do sujeito falante sobre o interlocutor, o
que ocorre considerando-se quatro princípios: alteridade; influência; regulação; e pertinência.
Sobre tais preceitos, o autor nos diz que eles agem ao mesmo tempo, mas apresentam para o
falante
um determinado número de problemas que é preciso resolver para haver a
troca com o outro. Esses problemas podem ser descritos sob a forma de uma
série de questões: como entrar em contato com o outro? Como impor sua
pessoa de sujeito falante ao outro? Como tocar o outro? Como organizar a
descrição do mundo que se propõe/impõe ao outro? (CHARAUDEAU, 2007,
p.244).

Das quatro perguntas acima, a que neste momento mais desperta a atenção, diante de
nosso interesse sobre a leitura compartilhada, é a terceira: “Como tocar o outro?”. Ela nos leva
a refletir sobre quais estratégias são empregadas para atingir de forma mais contundente o
interlocutor, de modo a afetá-lo. Apaixonar, cativar e maravilhar ou assombrar, sugestionar ou
subjugar são algumas das tantas possibilidades discursivas, a partir da utilização adequada de
signos linguísticos e extralinguísticos. Ao se tratar da enunciação, voltamo-nos, também, aos
aspectos suprassegmentais da voz, tudo o que está inserido na questão – Pathos.
Voltando ao fragmento acima transcrito, sobre a primeira pergunta, podemos dizer que
está diretamente ligada à enunciação e consiste em dois pontos: justificar a razão pela qual se
toma a palavra; e atender aos rituais sociolinguageiros em determinada situação comunicativa
ao recorrer a procedimentos da construção enunciativa e a três tipos de comportamento5 –
Alocutivo, Elocutivo, Delocutivo. Já a segunda pergunta aponta para a necessidade de o sujeito
falante ser aceito como pessoa digna de confiança ou com algum poder de atração sobre o
interlocutor. Trata-se da composição da imagem e da credibilidade – Ethos. Quanto à última
pergunta, trata-se da organização do discurso, em um processo de racionalização que
possibilita ao interlocutor reconhecer a lógica narrativa ou argumentativa obedecida – Logos.
Como o domínio do nosso trabalho se restringe apenas ao modo narrativo, apresentado
em 1ª pessoa, havemos de levar em conta o ato de voz do mediador/performer como elemento
capaz de intensificar ou de abrandar efeitos, sancionando-os ou mesmo subvertendo-os,
atendendo a seus interesses. Pelo fato de a patemização englobar tudo o que se refere à empatia,
Charaudeau (2007, p.240) prefere diferenciar a noção de sentimento como ligado à ordem da
Já apresentados no tópico 2.2 Modos de dizer: Alocutivo – o locutor age sobre o interlocutor; Elocutivo – revela
o ponto de vista do locutor sem implicar seu interlocutor; Delocutivo – o locutor é apenas testemunha, sem
implicações do locutor nem do interlocutor.
5
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moral, caracterizada por preceitos (normas ou crenças) instituídos segundo o determinado
grupo social; já no que se refere à noção de emoção, esta se mostra ligada ao sensível, com tipo
e intensidade diferentes em cada indivíduo. Priorizamos, então, em nossa análise as pulsões no
nível da enunciação, embora reconheçamos características próprias presentes no nível do
enunciado.
As inflexões em algumas palavras ou expressões durante a enunciação, quando
efetuadas com cálculo, podem despertar intencionalmente reações, misturar-se ou aplacar
resultados (sentidos) mais óbvios, ou mesmo opor-se a outros efeitos: “cognitivo, pragmático,
axiológico”, conforme constata Charaudeau (2007). O surgimento de efeitos patêmicos sempre
dependerá, principalmente, da situação e das circunstâncias em que o ato acontecer, se mais ou
menos propícios a esta ou àquela manifestação. Como afirma Rosane Monnerat, devemos levar
em consideração que a patemização,
como qualquer categoria de efeito, dependerá das circunstâncias em que se
inscreve, ou seja, a organização do universo patêmico depende da situação
sociocultural na qual se situa a troca comunicativa. Dessa forma, um mesmo
enunciado poderá produzir diferentes efeitos patêmicos de acordo com o país,
a cultura, a situação comunicativa (2013, p.227).

No que diz respeito às emoções, Charaudeau diz que “a patemização pode, então, ser
tratada discursivamente como uma categoria de efeito” e sustenta que “as emoções não advêm
somente da pulsão, do irracional e do incontrolável” (2010b, p.39). Quanto ao tratamento
discursivo das emoções, ele se detém em pontos consensuais entre sociólogos, psicólogos
sociais e filosóficos e afirma serem de ordem intencional, de estarem ligadas a saberes de
crença além de se incluírem em questões de representação psicossocial (2010b, p.26). Segundo
o autor, o efeito patêmico dependerá sempre de três condições.
A primeira, que o discurso produzido seja parte de um dispositivo comunicativo – conto,
canção, teatro, cinema, comunicação midiática – cuja finalidade e cujo lugar conferidos aos
parceiros estejam dispostos aos efeitos patêmicos. Quando há essa predisposição, a finalidade
é captadora e os parceiros estão ligados por saberes de crença, mas quando se trata de
dispositivos de comunicações científicas e didáticas ou de colóquios de especialistas –
atividades técnicas – Charaudeau afirma que esses gêneros não costumam predispor-se a tais
efeitos, porque os parceiros estarão colocados “à distância de saberes da verdade” (2010b,
p.39), sob a dominância da credibilidade
A segunda condição, que o tema ou propósito do dispositivo comunicativo anteveja um universo
possível de patemização e apresente organização de situações que se constituam de imaginários capazes
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de consentir tal efeito, formados a partir de saberes, de experiência e de erudição – universos
de saber partilhado – que, em determinadas circunstâncias, podem se mostrar combinados ou
não. Para a ficção romanesca, os tópicos estarão voltados para o destino do ser humano, como
a vida e a morte; para as mídias de informação, a desordem social e a sua reparação; na
publicidade, a felicidade e o prazer; na polêmica de relações familiar ou amigável, a intimidade.
E a terceira, que no espaço de estratégia, a força da enunciação aproveite a mise en
scène discursiva, voltando-se para uma visada patemizante.
O ato de discurso é, ao mesmo tempo, restringido por condições de situação e depende
de ações de responsabilidade do sujeito, deixando claro que a patemização se dá como resultado
do manejo das limitações e das liberdades enunciativas.
Discorrendo sobre a questão efeito, no Dicionário de Análise do Discurso (2004),
Charaudeau e Maingueneau retomam o efeito de sentido como um “sentido específico que
aparece em contexto e em situação, não podendo ser apreendido senão por inferência” (2004,
p.179). Charaudeau (2007) propõe, então, de forma complementar, distinções para efeito
pretendido – o que o comunicante pretende produzir no sujeito destinatário, construído por ele
como ideal; e para efeito produzido – o que o sujeito interpretante constrói de fato e a seu modo.
Ele deixa clara a importância de se entender que a Análise do Discurso não pode tratar a emoção
como se fosse um efeito produzido, mas apenas como efeito suposto. Mesmo procurando os
vestígios de emoção em um sujeito que fala, durante a construção dramatizante de uma
narrativa, estaremos sempre em uma perspectiva de finalidade (visada de efeito), mas não de
resultado.
Do ponto de vista da Análise do Discurso, a linguagem é seu principal objeto de estudos
e a produtora de sentidos na relação de troca entre sujeitos. O que de fato interessa não são os
sentimentos demonstrados por eles por ocasião da ação, mas o que se projeta da linguagem e
como isso se manifesta, ponderando sobre os signos nela presentes. Em relação ao assunto,
Monnerat escreve:
...o estudo da emoção não poderia ser focado naquilo que os sujeitos
efetivamente sentem (por exemplo, vivenciar a felicidade, o medo, ou a raiva),
mas no que a linguagem traz em si mesma: o signo de uma coisa que não está
nela, mas da qual é portadora e, nesse sentido, estaríamos falando de uma
visada de efeito, instaurada por categorias de discurso e complementada por
uma teoria do sujeito e pela situação de comunicação (2013, p.226).

Ao registrar a diferença entre a noção de sentimento – ligada à ordem moral, e a noção
de emoção – ligada à ordem do sensível, Charaudeau lança a hipótese de que as emoções se
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derivam de uma “racionalidade subjetiva” uma vez que têm origem em um sujeito fundado de
intencionalidade. As emoções, então,
são orientadas em direção a um objeto ‘imaginado’ já que este objeto é
extirpado da realidade para se tornar um ‘real’ significante. A relação entre
esse sujeito e esse objeto se faz pela mediação de representações. É pelo fato
de as emoções se manifestarem em um sujeito “em função de” alguma coisa
que esse sujeito se faz representar enquanto tal (CHARAUDEAU, 2007,
p.241).

A emoção pode acontecer diante da representação de um objeto com a qual o sujeito se
depare, ao aceitá-la ou ao combatê-la, sempre a partir dos impulsos de sua percepção, o que
estará sempre e inegavelmente condicionado a suas ideologias. Os conhecimentos adquiridos,
as informações recebidas, as demais experiências e as percepções do sujeito funcionarão para
estabelecer juízos de valor, os quais determinarão emoções e sentimentos, e estarão ligados a
suas crenças. As crenças naturalmente produzem um discurso de “justificação que instala um
sistema de valores erigidos em forma de norma de referência, [...] testemunham uma relação de
desejabilidade, [...] um tipo de comentário de inteligibilidade, [...] revelador de seu
posicionamento” (idem, p.241), com reações convenientes na ocasião.
Com o intuito de explicitar a relação entre um fato e diferentes percepções de cada
sujeito, Charaudeau exemplifica dizendo que, nesse sentido, determinada “morte não vale uma
morte do ponto de vista de seu efeito patêmico” (idem, p.241), e, portanto, não despertará o
mesmo sentimento ou emoção. Tudo vai depender de quem se depara com ela e em que
condições isso acontece: se parente, cônjuge, médico, amigo, soldado; como espectador direto
ou indireto, por intermédio de registro em vídeo. Tudo implicará intensidades, considerando
que a mediação representacional sofrerá variações, fazendo com que varie também o resultado
emocional.
O efeito patêmico pode ser instaurado inclusive por meio de identificação ou construção
identitária, mas estará diretamente ligado às inferências que os parceiros podem produzir
durante a encenação. Ao tratarmos da situação de mediação, tomamos o performer como
personagem encarnado e aproximamo-nos do que atesta Monnerat ao discorrer sobre o conto
“O espelho”, de Machado de Assis. Segundo sua análise, os personagens “se desvelam e se
apresentam articulados, de um lado, à imagem de si próprios que se descortina – ethos – e, de
outro, às reações emotivas de seus interlocutores – pathos” (2009). Nas relações entre os
sujeitos, suas reações funcionam para regular as instâncias das trocas sociais. Assim, as
expressões de interesse e afeto se opõem às de enfado e de irritação, embora haja grande gama
de estágios intermediários entre sentimentos opostos. Generalizando as diversas camadas de
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signos, talvez possamos tratar simplesmente de aceitação versus recusa no jogo que se
estabelece.
No caso da vocalização dos textos, é durante a enunciação que alguns efeitos sonoros
são postos e a qualidade vocal, ou timbre, sofre variações de acordo com a situação de
comunicação, o contexto da fala, e as condições emocionais, físicas e psicológicas. Certos
parâmetros são transferidos de forma imediata para o ouvinte e podemos citar: altura, extensão,
intensidade, ressonância, articulação, melisma e pathos. Para a Drª Mara Suzana Behlau,
fonoaudióloga e doutora em Distúrbios da Comunicação Humana, e para o Terapeuta Corporal
Roberto Ziemer, o pathos (patos) revela o jeito de ser de uma pessoa, pois
expressa aspectos de sua relação consigo mesma e com a sociedade que ela
integra; é o que transparece da pessoa através de sua voz, a expressão de
impulsos genuínos de apelo ou rejeição. O patos não implica esforço
consciente, técnica vocal nem aprendizado; ao contrário, trata-se de uma
característica adquirida e exteriorizada inconscientemente, espelhando-se nos
intervalos melódicos da fala e nas pausas utilizadas no discurso. [...] depende
de que o falante e o ouvinte estejam unidos por uma mesma linguagem de
relações sociais e afetivas. (BEHLAU e ZIEMER, 1988, p.86-87).

Se no nível do enunciado são abordadas as manifestações materiais de estados
emocionais de ordem lexical, fônica ou morfossintática, no nível da enunciação, considera-se a
maneira como as emoções, se libertadas das amarras do pensamento, ocorrem na construção de
sentidos de todo o processo de mediação. Guy Rosolato (1974) afirma que a voz ecoa como
indicativo de excitação corporal, e desprende-se significante do corpo, mesmo que se tente o
controle. A voz é expressão do pensamento e quando se aplica a dinâmica do brainstorm6, o
que também pode acontecer de forma natural, pensamentos mesclados com emoções
transparecem espontaneamente na forma do dizer. Embora suponha racionalidades, o
pensamento pode apresentar fluidez, ou mesmo descontrole. Michel Foucault, retomando os
gregos, numa tentativa de construir uma teoria do pensamento, liberto do sujeito e do objeto,
afirma que os pensares se libertam pela boca, sem freios, boca por onde tudo passa: se dizes
carro, um carro passa pela tua boca. E sobre o assunto, diz:
[...] boca em que se articulam as profundezas e as superfícies. Boca donde os
gritos se recortam em fonemas, morfemas, semantemas: boca donde a
profundidade de um corpo oral se separa do sentido incorporal. [...] a gênese
da linguagem, a formação do sentido e a chispa do pensamento fazem passar
as suas séries divergentes. (FOUCAULT, 1997, p.61-62).

6

Tempestade de pensamentos: método criado por Alex Osborn, com intenção de especular a capacidade criativa
de indivíduos.
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A voz, por maior que seja o controle que exerçamos sobre ela, expõe patemias
(imaginários) impregnadas de sentidos como medo e tranquilidade, doçura e agressão,
conquistas e perdas, frustração e esperança. Em nossa pesquisa, buscamos compreender,
principalmente, as características de ordem fônica do nível do enunciado, ajustadas e expostas
pela voz do mediador durante o processo de enunciação. Esse amálgama, da voz do texto e da
voz do mediador, aponta para o grão da voz barthesiano e para a corporeidade vocal na
performance citada por Zumthor, pontos apresentados e discutidos no tópico 3.3 “O corpo da
voz e a mediação como performance”, o que nos parece ser a pedra angular da mágica, ou do
encantamento, que a leitura literária, quando compartilhada pode provocar.

2.5 Sobre competências de leitura e sobre sentidos
Indiscutivelmente, a leitura é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo em
todas as instâncias, seja social, política ou intelectual, e a escola detém importantíssimo papel
na descoberta desse hábito. Também é indiscutível a importância de estratégias que despertem
o prazer inerente ao ato de revelar mundos possíveis por intermédio da leitura, e isso pode
acontecer de maneira mais fácil a partir do envolvimento entre os pais e o pequeno leitor, entre
o professor e o aluno, entre o adulto e a criança.
Não só para as crianças, mas para todos os desacostumados de ler, essa atividade não
pode, em absoluto, significar aborrecimento (ou chatice), pois acabaria com qualquer chance
de despertar neles o interesse por histórias e de se tornarem leitores. Enquanto o futuro
consumidor de livros não entender que a leitura pode significar prazer e aventura, conhecimento
e viagem, ele jamais se posicionará diante de um texto como um explorador dos mundos
maravilhosos do real e do imaginário. A escritora Ana Maria Machado (2002) afirma que a
imposição de leitura é “maneira infalível” de afastar o futuro leitor e serve mais para despertar
a aversão pelo universo encantado dos livros. Dispor-se a textos mais elaborados, como os
clássicos, requer certa maturidade, coisa que só virá com o tempo e com o natural consumo de
histórias que pareçam ser empolgantes, capazes de induzir à busca de novas emoções, aventuras
arrojadas que povoam nossa imaginação.
Não podemos esquecer que num país em que a leitura é atividade deficiente na escola,
durante todo o Ensino Fundamental e Médio, as estratégias para despertar o interesse nesse
sentido devem atender também aos adultos, em geral mais resistentes a encaminhamentos sobre
atividade que muitos acreditam, erradamente, ser por eles dominada. Além da ideia falsa de que
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para ler basta juntar letras, há que se considerar que paira um suposto demérito, creditado
àqueles que leem com dificuldades, que gaguejam ou que têm dificuldade na emissão de
palavras pouco usuais, evidente motivo de recusa em demonstrar habilidades leitoras diante do
outro.
Para o público brasileiro, ainda é precária a consciência de quão importante pode ser
uma atividade de linguagem realizada por meio de textos diversos, orais, escritos ou visuais.
Não parece ser de domínio geral o fato de que além do alfabeto, das palavras, das frases e das
orações que compõem a escrita e a oralidade, devem ser também considerados outros signos,
necessários à percepção de intenções mais ou menos sutis no processo de constituição de
sentidos.
A questão da leitura no Brasil foi e continua sendo tema de variadas pesquisas e muitas
discussões de Norte a Sul do país. Marisa Lajolo, Suzana Vargas, Ezequiel Theodoro da Silva,
Lígia Chiappini de Moraes Leite, Regina Zilberman, Angela Kleiman, Tânia Rösing, Sírio
Possenti, João Wanderley Geraldi, Eliana Yunes, além da escritora Ana Maria Machado acima
citada, são apenas alguns dos muitos escritores, professores e pesquisadores preocupados com
os caminhos que percorremos diante de propostas pouco eficazes e até um tanto anacrônicas de
letramento literário, num momento em que já se discute o conceito de multiletramentos7 (ROJO
e MOURA, 2012). Se já se fazia primordial enfrentar as dificuldades pedagógicas, outros
questionamentos se somaram diante das novas tecnologias, que devem ser levadas em
consideração como ferramentas fundamentais no ensino e da diversidade sociocultural presente
nas salas de aula.
Fica cada vez mais clara a importância de se pensar o desenvolvimento da leitura com
mais senso crítico, com utilização de mecanismos capazes de levar à reflexão e questionar a
realidade do microcosmo do qual se faz parte, somar repertório e ampliar a visão de mundo
para posicionar-se como peça consciente, ativa e funcional dentro do grande sistema de que
fazemos parte. A formação de um leitor competente, com capacidade de fugir às obviedades e
alcançar implícitos e interditos, além de estabelecer relações entre outros textos e situações,
está prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais desde o final do século XX.
Um leitor competente sabe selecionar, dentre os textos que circulam
socialmente, aqueles que podem atender a suas necessidades, conseguindo
estabelecer as estratégias adequadas para abordar tais textos. O leitor
competente é capaz de ler as entrelinhas, identificando, a partir do que está
escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto e seus
7

Proposta pioneira do Grupo Nova Londres, Connecticut (EUA), preocupado com as novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TICs) e com a diversidade sociocultural na sala de aula diante da globalização.
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conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos (PCNs, 1998,
p.70).

Em relação ao desenvolvimento da competência leitora, a Semiolinguística fornece
alguns subsídios teóricos bastante pertinentes. Segundo Charaudeau (2001a; 2001b; 2005), para
que sejam construídos sentidos adequados, ou para que um ato de linguagem aconteça, e tenha
validade, faz-se necessário que alguém (locutor) se dirija a outro alguém (interlocutor) em
específica situação de troca (tempo e espaço), utilizando recursos de linguagem que sejam
reconhecidos por ambos. Todo ato de linguagem antevê intenções e depende (subsiste) da
capacidade de influência do locutor sobre o interlocutor, a respeito de certa posição tomada
sobre algo, uma proposição. A partir dessa constatação, organizou um modelo de prerrogativas
necessárias para que o sujeito proceda à leitura de forma competente. Esse modelo se divide
em três “subcompetências” (CHARAUDEAU, 2001b).
A situacional, que considera a finalidade de cada situação e, também, a identidade dos
interlocutores implicados no ato comunicativo. Esta competência exige que os sujeitos,
comunicante e interpretante, presentes em um ato de linguagem, disponham da aptidão para
construir seu discurso em função da identidade dos parceiros da troca (quem fala a quem?), da
finalidade da troca (dizer ou fazer o quê?), do propósito em jogo (sobre o quê?) e do dispositivo
da troca, ou seja, as circunstâncias materiais (ambiente, tempo e espaço).
A semiolinguística, ligada à organização do ato, de acordo com certas visadas:
enunciativa, descritiva, narrativa ou argumentativa. Esta segunda competência demanda a todo
sujeito que comunica e que interpreta a capacidade de reconhecer e combinar as várias formas
de signos, seus sentidos e regras de harmonização, para traduzir determinada intenção de acordo
com restrições presentes no quadro situacional. Isto exige conhecimentos ligados à organização
textual, à construção gramatical e adequado uso de vocabulário.
A terceira, competência discursivo-semântica, implica a construção de sentidos, a partir
da decodificação de signos e de saberes comuns aos atores da encenação discursiva. Esta última
competência exige aptidão em organizar todo o cabedal de saberes de uma pessoa, adquiridos
por experiência ou repetindo padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes de
seu grupo social (referências/repertório), que permitem fazer inferências, além de reconhecer
os procedimentos da encenação enunciativa (descritiva, narrativa ou argumentativa), que vai
colaborar para a construção da identidade discursiva do sujeito.
Estas três competências são interligadas e dependentes umas da outras e, segundo
Charaudeau (2009, p.324), são elas que determinam as condições necessárias para o ato
comunicativo, pois resultam da perspicácia para o reconhecimento das condições sociais de
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comunicação, da habilidade de utilizar estratégias discursivas e de saber manejar e usar os
sistemas semiolinguísticos. Além delas, interessam-nos sobremaneira a competência fruitiva,
como propõe Feres (2011, p.141), competência própria da sensibilidade, que permite a
apreensão de sentimentos, atuando na percepção de qualidades, sobretudo, a partir das relações
motivadas entre signos, ou intrassígnicas, baseadas em aproximações e associações
estabelecidas por semelhança.
É importante fazer o leitor centrar-se na constituição do texto e, segundo Marisa Lajolo,
a literatura é “um excelente meio de contato com a pluralidade de significações que a língua
assume em seu grau máximo de efeito estético” (1982, p.95). A leitura de fragmentos, muito
comuns nos livros didáticos, dependendo da contextualização realizada pelo professor, pode
despertar o interesse e fazer o leitor iniciante adentrar o mundo da reflexão. Já o texto como
pretexto, utilizado para o ensino da gramática, e a apresentação de fragmentos não adequados
ao nível de maturidade, acaba por funcionar de forma inversa, afastando o aluno tanto do
exercício de imaginação quanto do interesse pelos ajustes da organização que permite a
construção de determinado sentido. É preciso, portanto, investir no desenvolvimento das
competências, isto é, orientar o aluno a fazer relações, a partir da materialidade do texto em
direção ao imaginário sociodiscursivo, à memória de suas experiências, aos saberes que retêm,
a fim de plenificar os sentidos propostos pelo texto.
Considerando as diferentes possibilidades apresentadas por uma palavra, alocada em
determinadas construções – a situação de comunicação, a organização sintática, a pontuação e
seu gênero textual (sem sentido de discurso) e a necessidade do exercício imaginativo –,
acreditamos ser interessante retomar a metáfora de Gaston Bachelard (1996) registrada em A
poética do espaço, para quem as palavras podem ser pensadas como pequenas casas, que têm,
além do rés do chão, sótão e porão.
Para o filósofo e poeta, o sentido comum dos vocábulos – sentido tradicional,
denotativo, conceito que constitui o significado de uma palavra – é aquele que reside no solo,
no nível de todos os que não têm tempo nem para sonhar, ou fantasiar, e nem para avaliar e
compreender de forma mais requintada o significado das coisas.
Descermos ao porão dessas minúsculas casas é dirigirmo-nos ao território em que se
sonha, é nos perdermos “nos distantes corredores de uma etimologia incerta, é procurar nas
palavras tesouros inatingíveis” (1996, p.293). Ali, toda a sensibilidade é permitida, o sonho se
dá e o homem percebe o mundo com mais cuidado, com mais acuidade, com apurada atenção
ao minucioso, ao sutil. É no reino das sensibilidades que mora o respeito e a ética, o
reconhecimento aos valores e aos limites do outro.
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Se subirmos ao sótão da casa, degrau a degrau, estaremos aprendendo a aprender,
desenvolvendo caminhos de conhecimento que nos levarão a espaços ainda muito mais
iluminados e amplos, o lugar dos saberes, e “subir a escada na casa da palavra é, de degrau em
degrau, abstrair” (idem). Aqui seria o lugar da morada do raciocínio, do cálculo, da consciência,
da capacidade mental para se determinar o valor das coisas, seu preço, e ainda o merecimento
de cada indivíduo pelas suas ações.
Porque, em geral, talvez vivamos no chão das palavras e costumemos ficar sem ousar
subir e descer os degraus dessa residência, nem sempre percebemos outros tantos e possíveis
significados, pois o sentido comum se perpetua no solo, “no mesmo nível de outrem, este
alguém que passa e que nunca é um sonhador” (1996, p.293) ou, talvez, também porque nem
sempre estamos preparados para melhor compreender o que o outro tem a nos dizer. E as coisas
são ditas de diversas maneiras, às vezes aos gritos, às vezes sussurradas, e às vezes numa atitude
silenciosa. Esses aspectos, que muito nos interessam nesta pesquisa, são igualmente signos na
trama textual, organizados no nível semiolinguístico de construção de sentidos, acrescentando,
de acordo com saberes armazenados no nível discursivo-semântico da memória, significados
delimitados pelas circunstâncias enunciativas. Pairando sobre esses níveis de construção de
sentidos, a competência fruitiva capacita o interlocutor (ouvinte-leitor) a perceber as qualidades
que emanam da textualização.
Como os atos mais significativos, as palavras mais expressivas também podem trazer,
silenciosas, sentidos nem sempre desvelados, mas, se vocalizados, ainda que de forma
imaginária, podem revelar nuances e provocar efeitos. Deitadas nas páginas do grande livro,
são habitações abertas para quaisquer viajantes, ou moradores: leitores que poderão subir ou
descer suas escadas ou escolher apenas ficar junto ao chão, no solo. Tudo é uma questão de
percepção, e a percepção se faz pelos sentidos. São os sentidos que nos ajudam a subir e a descer
os degraus da casa das palavras e a compreendermos melhor os mundos, mas a ausência de
algum deles não nos faz menos capaz. Ao contrário, a ausência de um sentido aguça os demais,
tornando-nos muito mais atentos e abertos à aprendizagem. Em geral, usamos todos os nossos
sentidos, mas nem sempre nos mantemos conscientes de quão valiosa é a audição. A escuta
pode ser desenvolvida e pode nos inundar de prazer a partir da consciência do silêncio, sobre o
qual a voz se permite ouvir com justeza.
O enunciador que faz uma leitura compartilhada em voz alta deve abrir-se ao que o texto
propõe, pois é nessa proposta se encontram os indicativos mais ajustados para a construção de
verdades possíveis. Sobre isso, vale ouvir a atriz Fernanda Torres, em sua participação no
Programa Ofício em Cena, do dia 10/11/2015. Ao falar sobre o modo de como compõe seus
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personagens, disse que o personagem “está no texto. Se você for ao texto, você vai virar outra
pessoa... se ela é ruiva ou se ela é loura, se ela é... isso não interessa, se é caolha ou se não é, o
que é está no texto. O texto é o guia do espírito...” (RAMONEDA, 2015). De alguma maneira,
a atriz pressente e endossa a existência de uma voz que habita a escrita e os traços inerentes ao
ser de papel.
Na leitura vocalizada, é a voz do leitor/performer, somada à voz do texto, que
conquistará credibilidade no acionamento das competências de leitura. A união dessas vozes
constituirá certa corporalidade, que atenderá a específicas intenções e cujo efeito poderá
despertar no leitor o desejo para desenvolver as competências que o tornarão habilitado a ler de
forma mais proveitosa, com critérios que o ajudarão a perceber as entrelinhas, identificar
elementos implícitos, estabelecer relações entre textos e conhecimentos prévios. Acuidade e
sensibilidade, consciência e fruição são importantes para trilhar os caminhos que levam a
mundos cheios de significados. É necessário exercício e persistência para se alcançar os
variados sentidos que habitam todos os espaços, solo, sótão e porão dessas moradas.
Para finalizar a seção, vale recordar Umberto Eco (2004), que aponta a necessidade de
se ter alguma noção dos critérios que orientam o mundo da ficção para se aventurar por tais
caminhos, só que essas normas têm de ser pressupostas, ainda que haja inferências validadas
por sinais presentes no texto, orientados pelos níveis de construção do sentido. Ler seria, então,
como uma aposta e “apostamos que seremos fiéis às sugestões de uma voz que não diz
explicitamente o que está sugerindo” (2004, p.118). O que podemos depreender dessa passagem
é a importância de respeitar os sentidos propostos pelo texto, o que não impede certa
colorização ao usarmos nossa voz para valorizar algumas passagens ou enfatizar valores
implícitos. Para tanto, seria necessário, talvez, um tempo mais bem organizado para a leitura –
tempo dedicado também à escuta e, principalmente, à fruição – com o intuito de nos deixarmos
ser tomados pela voz do texto e de com ela compactuarmos.
2.6 Interação: Fachada – Gestus – Ethos
Ao se pensar sobre atos comunicativos, considera-se que todo indivíduo – ator do ato
comunicativo – viva em um mundo social, mesmo que possa ficar alheio a esse universo por
algum motivo ou por algum tipo de patologia. De qualquer maneira, o processo de interação,
alicerce para toda e qualquer comunicação entre indivíduos do mesmo grupo social ou de
grupos diferentes, é realizado em duas situações básicas de contato: 1) os diretos (interlocução),
realizados face a face entre os parceiros, ou seja, entre o emissor e o receptor, havendo, nestes

51

casos, troca imediata; 2) os mediados (monolocução), que acontecem sem ou com a presença
de outros participantes ou aparatos (canal) capazes de fazer o contato entre as duas pontas da
comunicação, mas sempre havendo troca postergada, como numa palestra, por exemplo, ou em
casos realizados por diferentes suportes/interfaces, como mídias escrita e falada, jornais,
revistas, rádio, TV, computador, smartphone, aparelhos de MP3 e MP4 e demais instrumentos
que operem com gravações audiovisuais.
Em encontros sociais, midiatizados ou não, é natural que uma pessoa mantenha certos
comportamentos e desempenhe certos padrões de atos verbais e não verbais, com os quais
expressa sua avaliação sobre tudo: situação, outras pessoas e coisas presentes. Também é
natural que os outros acreditem em uma posição assumida e mostrada voluntariamente, o que
os faz levar em consideração a impressão ou imagem formada de si pelos outros.
A ideia da imagem de si – às vezes, sugerida por nós e sempre criada pelo outro, e que
nem sempre corresponde à verdade – atende a determinada situação de comunicação e, com
aproximações e distanciamentos, aparece em variadas áreas do saber: na Análise do Discurso –
ethos: conceito grego, retomado e reelaborado pelo linguista e professor Dominique
Maingueneau (2011; 2008; 2002) e também por Adam (2008), Amossy (2005), Plantin (2000),
Ducrot (1987) e Kerbrat-Orecchioni (1980), entre outros;

no teatro – gestus: conceito

trabalhado pelo dramaturgo e encenador Bertold Brecht; na sociologia – fachada: termo
utilizado pelo antropólogo e sociólogo Erwin Goffman.
Em qualquer encontro conversacional, há sempre algum nível de comprometimento
entre os participantes, que podem mergulhar impulsivamente na conversa e serem levados por
ela, esquecidos de tudo no seu entorno e mesmo de si. Tal envolvimento pode ser leve ou
intenso, e o assunto também pode ser o principal foco de sua atenção cognitiva, com o
interlocutor como foco principal de sua atenção visual e auditiva. Esse movimento simultâneo
é como uma espécie de união mística, segundo Erwin Goffman, um transe socializado (2012,
p.110). Há, porém, situações em que esse envolvimento conjunto não acontece e a falta de êxito
se dá porque um dos atores da interação se aliena durante o encontro.
Para que haja envolvimento, conta-se com uma espécie de contrato que dirige os
indivíduos e os leva a lidar convenientemente com esses eventos, como uma ordem cerimonial
em que os participantes se sentem presos a obrigações em relação à conversação. Além do
envolvimento, o falante deve agir de maneira a garantir que o outro também se mantenha
envolvido e, sendo essa sua intenção, deve ajustar atitudes, ritmos, volumes e sentimentos de
acordo com seus receptores, procurando acertar o tom que desperte maior interesse em seu
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interlocutor, havendo também a possibilidade de errar, incorrendo, certamente, na falta de
credibilidade.
Quando indivíduos estão na presença imediata um do outro, uma multidão de
palavras, gestos, atos e eventos menores se toma disponível, desejada ou não,
através da qual alguém que está presente pode, intencionalmente ou não,
simbolizar seu caráter e suas atitudes (GOFFMAN, 2012, p.111).

O caráter e as atitudes, características do ethos sobre o qual falaremos a seguir,
compõem a figura de um indivíduo e são, também, considerados elementos importantes para se
estabelecer uma ponte de comunicação possível entre interlocutores. A presença, imagem
primeira, fachada8, está diretamente ligada à empatia, caminho para se encetar ou a boa relação,
facilitando a recepção, desenvolvendo simples comunhão com o texto-informação proposto e
afetividade com o texto-pessoa, ou dificultar o intercâmbio, deixando perceber claramente a
impossibilidade de se firmar um contrato, com consequente perda de qualquer chance de
comunicação.
Para Goffman, a fachada está ligada, em geral, a atributos aprovados socialmente, o que
faz com que haja resposta afetiva imediata (2012, p.14). O interlocutor se sentirá confortável
ao deparar-se com alguém que apresente características familiares e positivas, o que fará,
automaticamente, seus sentimentos se ligarem a esse alguém, num processo confortável de
concentração de energias mentais sobre lembranças bem precisas, algo plantado na memória,
pensamentos ou atos considerados confiáveis. Esse pathos (simpatia) só será possível a partir
da segurança causada por uma representação social.
Em relação a esses aspectos contingenciais que se agregam ao ato de comunicação,
Bertold Brecht (1967; 2005), em seus estudos sobre ator e personagem, revê o conceito de
gestus, anteriormente citado por Gotthold Ephraim Lessing, percebendo-o como atitude,
tomada diante do semelhante, um tipo de comportamento que se dá durante a interação, seja
familiar, profissional ou social. Como ação, o gestus mostra o indivíduo engajado numa prática
social, e como caráter, é o jeito típico de alguém. Essa ideia traduz uma forma de mostrar-se
que dialoga diretamente com o que dizem Maingueneau sobre o tom e Goffman sobre a fachada,
atitudes, às vezes intuitivas, às vezes calculadas, apropriadas ao momento e que ajudam a
corroborar o sentido daquilo que está sendo dito.

Termo usado por Erving Goffman, com o sentido de “imagem do eu”, construção do “respeito a si próprio”,
diferente do sentido especificamente aqui utilizado.
8

53

Na atitude do mediador sobrevém um gestus social, independentemente de suas
intenções, embora fortalecido por elas. Essa noção de gestus poderia ser considerada à luz das
teorias da linguagem poética, do discurso e da gestualidade teatral (PAVIS, 2007, p.187-188),
pois são como hieróglifos do corpo humano e do corpo social, indicativos icônicos do discurso
do personagem e do ethos, adequado à situação particular de comunicação.
As atitudes9, ou posturas, dos personagens entre si realçam relações de força e
contradições, e servem de vínculo com o mundo exterior, semelhante ao que define a psicologia
em relação à conduta. A psicóloga Linda Davidoff (2001), diz que as atitudes correspondem a
objetos, grupos, eventos e símbolos socialmente significativos. Henri Gleitman, Alan Fridlund
e Daniel Reisberg (2007), em seu tratado Psicologia, chamam atitude a “disposição
relativamente estável, e avaliativa, que faz uma pessoa pensar, sentir ou comportar-se, positiva
ou negativamente em relação a determinada pessoa, grupo ou problema social” (2007, p.1225).
Beltold Brecht, no Teatro Dialético, deixa claro que gestus não é mera gesticulação, mas
atitudes globais. Uma linguagem é gestus quando traduz “...atitudes que as personagens
assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, a entonação e a expressão fisionômica
são determinadas por um gesto social…” (BRECHT, 1967, p.77), e essa conotação,
determinada pelas relações humanas, constitui uma imagem do ser para o outro.
Gestus é, então, o comportamento que um indivíduo assume diante de outro em
determinada situação, traço que orienta seus meios de expressão, sua postura, seu tom de voz,
seus gestos e olhar na têmpera que se configura. Essa estampa é constituída muito pelas nuances
faciais, sutilezas de movimento corporais, adequação de palavras, além de entonações, ritmo e
variações da voz, capazes de potencializar uma imagem a partir de características de
determinada condição social e profissional, de específica nacionalidade, de valores e
convicções capazes de traduzir ou representar um grupo em determinada época. Quando
apoiadas por um gestus, as intenções são mais eficazes e reforçam a posição do falante ao fazer
um pedido ou uma exigência, um convite ou uma negativa, uma ofensa ou uma lisonja; ao dar
uma ordem ou ao prestar atendimento; ao criticar, aprovar ou repreender. Estas são apenas
algumas entre outras tantas e possíveis ações interativas.
Desde os gregos já se discutia e se estudava essa figura ou estampa, constituída diante
do outro e pelo outro, a partir de um comportamento, que passou a se chamar ethos. Segundo
Maingueneau (2001, p.13-14), da primeira conceituação de ethos na Retórica, de Aristóteles
até Roland Barthes e O. Ducrot, para quem o ethos não é dito no enunciado, mas apenas “se

9

Haltungen, no sentido brechtiano, é a maneira de se manter e de se comportar, é postura.
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mostra no ato de enunciação” e “permanece no segundo plano”, constatam-se variados
tratamentos, na retórica, na moral, na política, na música, estudo que não se reduz apenas ao
ethos discursivo, ou seja, o que trata de enunciações realizadas pelo locutor.
Segundo Maingueneau (2011; 2008; 2002), a noção de ethos, porém, é mais ampla e
não se dá somente a partir da elocução, do momento em que o locutor fala. Ela se diferencia do
ethos pré-discursivo, ou seja, a imagem antecipada feita antes mesmo do enunciador tomar a
palavra. Em geral, o público, ou coenunciador, constrói representações do ethos antes mesmo
de o locutor iniciar sua apresentação, o que é chamado também de ethos prévio. O ethos é um
comportamento que articula o verbal e o não verbal (2011, p.16), provocando efeitos
multissensoriais, e essa imagem pretendida nem sempre é a imagem produzida.
O ethos é distinto dos atributos reais do locutor e, apesar de associado a ele, é do exterior
que se caracteriza. É o interpretante/destinatário10 que confere valores associados à forma de
dizer por traços intradiscursivos, como tom de voz, escolha das palavras, postura, somados à
forma de se apresentar. Tais traços, segundo Maingueneau, não são estritamente
intradiscursivos, pois, dentre esses elementos, também causam efeito, o olhar, a mímica,
imagem exterior, signos indumentários pelos quais o orador dá de si mesmo uma imagem
psicológica e sociológica (idem, p. 14). O ethos age de maneira lateral, favorece a afetividade
do destinatário. O locutor conseguirá ser aceito e persuasivo se o receptor tiver a impressão de
ver nele alguém que pertença ao seu universo, alguém de seu grupo.
Em um quadro de AD, Maingueneau propõe alguns princípios sobre a noção de ethos:
1) é uma noção discursiva, identidade que se constrói através do discurso, sem ser uma imagem
exterior à fala; 2) é um processo interativo de influências entre locutor e receptor; 3) é uma
noção sociodiscursiva, comportamento social que não pode ser apreendido fora de uma situação
de comunicação precisa, ligada a uma situação sócio-histórica. Dentro dessa proposição, o
conceito de ethos permite pensar sobre a adesão dos sujeitos a determinado discurso. O autor
pontua haver no texto escrito um “tom que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao
leitor construir uma representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do corpo do
autor efetivo)” (2002, p.98). O interpretante (TuI) constrói uma figura do enunciador (EuE),
que, vale ressaltar, não equivale ao corpo do autor (EuC). O fiador do que é dito é, então, uma
instância puramente subjetiva, domínio do interpretante.

O termo “destinatário” utilizado por Maingueneau corresponde ao TuI (Tu-Interpretante), da teoria do AD,
proposta por Patrick Charaudeau.
10
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Tal presença manifesta no discurso não se prende a nenhum estatuto, como se fosse um
político, um professor, um vendedor ligado a uma situação genérica, mas articula corpo e
discurso, como uma voz inerente a um corpo enunciante, constituído em espaço e tempo
especificado: o texto.
A retórica tradicional ligou estreitamente o ethos à eloquência, à oralidade em
situação de fala pública (assembleia, tribunal…), mas cremos que, em vez de
reservá-la para a oralidade, solene ou não, é preferível alargar seu alcance,
abarcando todo tipo de texto, tanto os orais como os escritos. Todo texto
escrito, mesmo que o negue, tem uma “vocalidade” que pode se manifestar
numa multiplicidade de “tons”, estando eles, por sua vez, associados a uma
caracterização do corpo do enunciador (e, bem entendido, não do corpo do
locutor extradiscursivo), a um “fiador”, construído pelo destinatário a partir
de índices liberados na enunciação. O termo “tom” tem a vantagem de valer
tanto para o escrito como para o oral (MAINGUENEAU, 2011, p.17-18).

Nesta citação, quando o autor fala sobre a vocalidade do texto, apontamos para a seção
3.2 deste trabalho, na qual tratamos da voz narradora e do skaz, características e peculiaridades
de tudo o que é importante para o efeito de um acontecimento comunicativo do modo narrativo.
Quanto à multiplicidade de tons, podemos compreender que se caracterizam a partir do corpo
do enunciador (EuE), ou fiador, construído pelo destinatário (idem, 2011, p.18). O fiador se
origina da representação do corpo do enunciador efetivo (performer), constrói-se no âmbito do
discurso e, embora se revele nele, não equivale, necessariamente, ao enunciador efetivo
(mediador).
A partir do estilo, do tom (vocalidade [2011]) que todo texto escrito possui e que lhe dá
autoridade (MAINGUENEAU, 2002, p.98), é identificada e consentida, pelo leitor, a ideia do
fiador, papel criado em instância subjetiva. A figura de fiador é construída a partir de índices
liberados na enunciação, reunião de peculiaridades físicas e psíquicas capazes de permitir que
se atribua um caráter e uma corporalidade, provenientes “de um conjunto difuso de
representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação [...]
Esses estereótipos culturais circulam nos domínios mais diversos: literatura, foto, cinema,
publicidade etc.” (idem, p.99). É como se houvesse uma espécie de composição, a que
Maingueneau chama de incorporação e o ouvinte/leitor dela se apropria, é que designa a ação
do ethos: dá-lhe corpo; define a forma de se inscrever no mundo; e permite a constituição de
uma comunidade imaginária (idem, p.99-100), composta de todos que aderem ao discurso em
questão. Da interação social entre indivíduos de um grupo, resultam esclarecimentos, ideias ou
crenças que permitem trazer à memória lembranças de alguém, de um objeto ou de um
acontecimento, processo conhecido como representações sociais.
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Representações sociais

A respeito do assunto, em estudos de Serge Moscovici (1978), retomados e
desenvolvidos por Denise Jodelet (2002), revisitados por Celso Ferreira Sá (2004), essa
modalidade de conhecimento particular funciona para elaborar e ajustar comportamentos e
processos comunicativos entre os componentes de determinado grupo. A finalidade é
reconhecer ideias e comportamentos ou tornar familiar algo que não esteja dentro do repertório
desses indivíduos, mas que se faz necessário ser conhecido e comungado. Acontecimentos e
ideias, até então desconhecidas, passam a ser classificados, categorizados e nomeados para
possibilitar sua compreensão, considerando os valores preexistentes, anteriormente adotados, e
aceitos pelo grupo social.
A absorção ou assimilação do novo depende de um processo que resulta representações
sociais, e isso se dá pelos caminhos da reapropriação de conhecimentos originados em outros
períodos ou mesmo de experiências mais recentes ou de práticas desenvolvidas em contextos
mais atuais. Jodelet afirma que são como uma “forma de conhecimento, socialmente elaborada
e partilhada” (2002, p.22), diferente do saber científico, mas com objetivo prático que intenta a
construção de uma realidade social de senso comum. As representações sociais definem
condutas, organizam comunicações sociais, “intervêm em difusão e assimilação de
conhecimentos, definição de identidades” (idem), além de notar expressões de grupos e suas
transformações.
Moscovici diz que “são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se
cristalizam incessantemente, por intermédio de uma fala, um gesto, um encontro em nosso
universo” (1978, p.41) e se constroem a partir do cotidiano. Para ele “...os universos
consensuais são lugares onde todos querem se sentir em casa, a salvo de qualquer risco de atrito
ou disputa” (2007, p.54) em que o que se busca é, antes de tudo, o acolhimento.

Em seu todo, a dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, onde
os objetos, pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em
relação a prévios encontros e paradigmas. Como resultado disso, a memória
prevalece sobre a dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o
estímulo e as imagens sobre a “realidade” (idem, p.55).

Os estudos sobre as representações sociais são considerados de relevante importância
nesta pesquisa, pois abrem caminhos na busca para alcançar nosso destinatário. Por mais que
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se tenha intenção de constituir ambiente afável para que a performance da leitura vocalizada se
dê confortavelmente, a proposta, por si só, pode causar certa estranheza e instabilidade, uma
vez que não é atividade costumeira nem no cotidiano escolar do brasileiro, nem em ambientes
familiares e nem em outras áreas de convivência social.
A ideia da exposição pública, mesmo que de forma elementar, certamente representa
fortalecimento pessoal, uma forma de empoderamento, demonstrado somente por indivíduos
que se destacam em seu meio social e a quem é permitida a exposição da voz, em sua plenitude
ou não. Quando realizada, em geral, traz clara intenção de ser instrumento de
registro/equalização de experiências, tradução de necessidades, dores e opressões – o que se
traduz em construção de identidade, com consequente reivindicação de direitos.
A seguir, fixaremos nosso olhar no universo (do) narrativo, com breves comentários
sobre suas bases, considerando a literatura oral, o gênero épico e sua agonia no século XVIII,
os caminhos que se abriram para o romance burguês e os desdobramentos do gênero narrativo,
até o momento do mergulho na cultura digital. Com a necessidade de informação enxuta, o
twitter com apenas 140 caracteres, a objetividade das mensagens virtuais como o SMS e o
WhatApp, impôs-se, definitivamente, também a ficção minimalista, os microrrelatos, os
nanocontos ou contos súbitos.
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3 DO UNIVERSO NARRATIVO
...já lá vai o tempo em que o tempo não contava. O
homem de hoje já não se dedica a coisas que não possa
abreviar. (Paul Valéry, 1992, p.38).

O foco de interesse nesta pesquisa são as narrativas breves, nas quais se incluem o
miniconto, o microrrelato, o conto súbito e, também, o poema narrativo ou a letra de canção
que conta uma história. Podemos considerar, também, o monólogo, recorte feito de uma
estrutura dramática completa. Pensamos nos pequenos textos que se apresentam no modo de
organização narrativo, o que é “delicado de tratar”, conforme afirma Patrick Charaudeau ao
considerar ser o modo narrativo objeto de estudos “desde antigas correntes da crítica literária
até modernas correntes da semiótica” (2008, p.151). Para buscar a necessária solidez no terreno
em que vamos pisar, achamos de vital importância retomar o pensamento de alguns estudiosos
e suas bases teóricas sobre a forma de literatura que hoje, nos estudos literários, se denomina
narração.
Nas bases dos estudos a respeito dos gêneros literários, no livro III da República, de
Platão, encontramos já um esboço da distinção entre mimesis, ou imitação, em que o
personagem fala em seu nome e é representado diretamente, como no teatro, fazendo com que
o poeta se apague para dar a ilusão de uma imitação perfeita; e diegesis, em que o poeta narra
e fala em seu próprio nome, formato no qual não se alternam diálogos. Já na Poética, Aristóteles
distingue como imitativos tanto o gênero direto, a imitação, como também o narrativo, a
diegesis. Nas classificações desses filósofos, a diferença se reduz a simples variante de termos.
Para Gérard Genette, ambos concordam com a diferença de ser o dramático muito mais
imitativo do que o narrativo, e, também, de a forma simplesmente narrativa ser “um modo
enfraquecido, atenuado de representação literária” (1973, p.259). O autor francês, porém,
observa um ponto que restitui valor e importância à narrativa: a imitação direta, forma como
funciona em cena, consiste em falas e, também, em gestos, e que os gestos podem representar
ações inclusive, mas escapam ao plano linguístico, exercício específico do poeta; a narrativa,
constituída apenas por falas, discurso emitido por um personagem, “não é, rigorosamente
falando, representativa”, mas apenas reproduz tal e qual um discurso real ou um discurso
fictício (1973, p.259). Genette diz que imaginar atos e falas origina-se da mesma operação
mental, mas dizer esses atos e essas falas, isso é operação verbal, o que é bem diferente.
Houve um tempo em que a literatura significava principalmente poesia, e o romance,
como um recém-chegado, estava mais próximo da crônica ou da biografia para ser considerado

59

legitimamente literário. Por ser considerado forma popular, o gênero literário narrativo não
poderia reclamar a posição nobre e honrada nem da poesia épica e nem da lírica. Foi somente
no século XX que o romance ofuscou a poesia na forma como é escrito e também como é lido,
passando, a partir dos anos 1960, a prevalecer na educação literária e tornando-se a parte central
do currículo, com a Teoria Literária afirmando, cada vez mais, “a centralidade cultural da
narrativa” (CULLER, 1999, p.84).
Em A teoria do romance, publicado em formato livro em 1920, o horizonte conceitual
de Georg Lukács sustenta que o gênero romanesco surge na sociedade moderna como resultado
da dissolução da forma épica, configurando-se potencialmente burguês. No espinhoso caminho
da modernidade, o tempo modifica e reorganiza valores culturais e costumes, o que acaba por
impor e permitir diferentes, ou audaciosas, percepções estéticas da literatura. Para Lukács
(2003; 1993), a épica e o drama ditam um padrão de acordo com o qual se ramificam os vários
gêneros. Onde a épica estende a vida e cria o eu empírico, o drama aprofunda a essência e cria
o inteligível do homem. A épica defrontava-se com o horizontal da realidade, já o drama
demandava a verticalidade da essência, e foi este aspecto que entronizou drama e tragédia em
um “domínio menos suscetível ao decurso do tempo” (2003, p.201), permitindo certa
desenvoltura sempre que trata com a realidade alterada.
O autor afirma que o drama, se perfeito, será sempre tragédia e a ela sempre se
conduzirá. Transformada, a tragédia chegou aos nossos dias e se percebe facilmente,
manifestada no nosso cotidiano em diferenciadas escalas e níveis de percepção. Ao equilibrarse na “corda bamba da forma”, o gênero garantiu uma sobrevida e perpetuou-se ao longo do
tempo (2003, p.200-203), o que a epopeia não conseguiu, dando lugar ao romance, um tipo de
epopeia da burguesia, texto em prosa que se identifica com os valores dessa classe social.
Se comparados, o drama com a épica, o que se perde em extensão se ganha em
profundidade. O drama, por ser mais restrito no tempo e no espaço, faz uso de menor número
de expedientes com o máximo possível de imagens, e deve ser o conjunto fechado da vida
inteira de um homem. No drama, é criada uma totalidade artística a partir de meios formais,
retém o extrato da realidade – nele tudo se constrói.
Em relação a sua forma, pode-se dizer que “o poder sintético da esfera da essência
condensa-se na totalidade construtiva do problema dramático” e, em relação ao aspecto do
conteúdo, é a “abreviação estilizada da vida de uma pessoa” (2003, p.53). A evidente
simplificação de seres e de acontecimentos no drama trágico não seria um caso de
empobrecimento, ao contrário, o que se dá é uma forte coesão, dotada da essência dos
indivíduos e das coisas. Na narrativa contemporânea, cada vez mais, fecha-se o enquadramento,
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apontando-se para uma situação específica, desconsiderando-se muito do seu entorno. Pode-se
afirmar a existência, desde sempre, de formas narrativas que aparecem adaptadas a contextos
de época, seja histórico, psicológico ou social.
As pesquisas sobre a narratologia, ramo ativo desses estudos teóricos, são direcionadas
à investigação do enredo, tipos de narradores e técnicas narrativas, na tentativa de compreender,
além de seus componentes, como determinadas formas conseguem obter certos efeitos
surpreendentes.
Tais estudos começaram no Formalismo, com investigações da forma da narrativa com
profunda reflexão sobre como as frases, ao se associarem segundo o seu significado, podem
originar uma construção mantida como tema, considerando-se a unidade dos significados de
elementos da obra (TOMACHEVSKI, 1976). Com os estudos de Vladimir Propp (2006),
direcionados ao personagem e suas ações no desenvolvimento da intriga, as chamadas funções,
as pesquisas adquiriram grande importância, principalmente para a semiótica, que, a partir da
literatura, abre portas para a investigação da estrutura de obras produzidas em outras
linguagens, como o cinema e a publicidade, o teatro, a dança e a mímica – corpo e gesto (ethos),
além de se desenvolver na direção de outras áreas, como história, sociologia, antropologia.
Tendo também como base os estudos de Propp, e influenciado também pelo sintaxista
francês Lucien Tesnière, A. J. Greimas (2008) ajustou o conceito de actantes como
participantes ativos – pessoas, animais ou coisas em qualquer forma narrativa; e Bremond
(1973a; 1973b), o conceito de papéis narrativos (ADAM, 1985, p.37), aplicáveis a qualquer
tipo de material narrativo. Pode-se dizer que os formalistas abordam mesmo a questão da
enunciação narrativa de modo bastante metódico e consciente, mas esses estudos, direcionados
ao “funcionamento da língua por um ato individual de utilização” (MAINGUENEAU, 2006,
p.52), só foram retomados, sistematicamente, sob a influência dos estudos de Mikhail Bakhtin.
Antes dele, porém, Bóris Eikhenbaum, a partir do conceito de narrativa direta (in TOLEDO,
1976, p.70), também reconhecida como skaz11, apontou a importância do tom da narração e as
marcas da oralidade daquele que narra, assunto tratado a seguir.
Já para Walter Benjamin (1994), o conceito de Narrativa carrega um significado que
abrange o histórico e o sociológico. O filósofo alemão, em 1936, intitulou de “O Narrador” um
ensaio dedicado ao tema, no qual, tendo como base a obra do escritor Nikolai Leskov, sustentou
a tese de que a arte de narrar poderia estar em vias de extinção. Ele diz que são “cada vez mais

11

Termo russo que descreve uma forma oral de narrativa.
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raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (1994, p.197). E segue, discorrendo sobre a
capacidade da exposição narrativa:
Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se
generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos
parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências
(BENJAMIN, 1994, p.198).

Ao discorrer sobre sujeito, narração e experiência, Beatriz Sarlo, professora de
literatura e escritora argentina, afirma que não existe testemunho sem que tenha havido
experiência, e “tampouco há experiência sem narração: a linguagem liberta o aspecto mudo da
experiência, redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no
comunicável” (2007, p.24-25). Outro aspecto que também se percebe diante do exercício de
narrar, é que, como vivemos uma pós-modernidade líquida (BAUMAN, 2000; 2003; 2005), a
vertigem da urgência se apresenta igualmente no processo da construção da narrativa e do seu
consumo. Atualmente, é como se a short story comprovasse a denúncia da transitoriedade do
mundo atual, e essa abreviatura da narrativa demonstrasse a limitação necessária diante da nova
dinâmica dos novos tempos.

3.1 Sobre narrativas curtas

Na já antiga discussão a respeito do gênero narrativo e seus desdobramentos, as
discussões e definições acerca do conto literário, ou short story, povoam nossos registros, e,
seguindo as ideias de escritores e estudiosos que versaram sobre o assunto, como Denis Diderot,
Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, Anton Tchekhov, Machado de Assis, Katherine
Mansfield, Marcel Proust, William C. Falkner e Jorge Luís Borges, entre outros, não se pode
deixar de assinalar pontos nodais das narrativas curtas, em brevíssima comparação com o
romance.
Horacio Quiroga (2009) chegou a elaborar um decálogo baseado na arte de fazer contos,
e Ricardo Piglia (2004), em seu livro Formas breves, nos deixou belo texto intitulado “Teses
sobre o conto”. Se o romance tem a primazia do tempo, no conto há o predomínio do espaço.
Se o romance é visto como analítico, o conto será sempre sintético, e sempre se caracterizará
pela profundidade e não pela extensão, pois requer antes a profundidade do que a elasticidade
daquele. As narrativas curtas nunca representam a vida na sua inteireza, mas apenas um
acidente, um fragmento, um recorte.
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Como intentamos estudar a performance de um mediador/ator que, ao dar voz ao
narrador, apropria-se do lugar desse Eu-Comunicante durante a mediação, resolvemos dar
prioridade àqueles em que a voz que narra assuma a 1ª pessoa, expondo-se a si mesmo, pois
“narração e ação são aí uma coisa só”, como afirmou Julio Cortázar (2013, p.230), um dos pais
das histórias condensadas. O escritor contou que sempre o irritaram as narrativas em que “as
personagens têm de ficar como que à margem, enquanto o narrador explica por sua conta [...]
detalhes ou passagens de uma situação a outra” (idem, p.229) ou quando se estende ao derramar
minúcias. Ainda sobre a construção desses pequenos relatos, porque pretendemos priorizá-los
e selecioná-los também a partir de recortes de obras maiores, achamos por bem realçar a
liberdade que se pressente a todo autor na criação de seu texto, retomando inicialmente as ideias
dos críticos René Wellek e Austin Warren (1971), para quem a moderna teoria dos gêneros
literários
não limita o número das espécies possíveis e não prescreve regras aos autores.
Admite que as espécies tradicionais possam ‘misturar-se’ e produzir espécie
nova. Reconhece que os gêneros podem ser construídos tanto numa base de
englobamento ou enriquecimento [...] tanto por acréscimo como por redução
(1971, p. 297).

Wellek e Warren citam, como exemplo, o romance policial, em que se percebe o
estreitamento do enredo, com convergência das provas acumuladas. Tanto a novela –
reconhecida como narrativa breve, maior do que um conto e menor do que um romance, que
apresenta concentração temática em torno de um número restrito de personagens – quanto o
conto, ambos têm caráter mutável e suas estruturas estão sempre sendo destruídas e
recompostas.
O prazer que uma obra literária instila no homem é composto por uma
sensação de novidade e por uma sensação de reconhecimento. […] O esquema
inteiramente habitual e repetido é maçador; a forma inteiramente nova será
ininteligível, é mesmo inconcebível. O gênero representa, por assim dizer,
uma soma de processos técnicos existentes, de que o escritor pode lançar mão
e dispor e que o leitor já compreende (idem, p. 297-298).

Estas possíveis novas formas, com seu ritmo acelerado, desnudando diferentes e
surpreendentes aspectos dos novos tempos, e consequentemente do novo homem, vão repercutir
nas relações entre o leitor e o texto.
Em relação ao relato breve, cabe retomar Cortázar que afirma ser este tipo de escrita um
produto neurótico, fruto de pesadelos ou alucinações, como se “o autor tivesse querido
desprender-se o quanto antes e da maneira mais absoluta possível de sua criatura, exorcizandoa do único modo que lhe é dado fazê-lo: escrevendo-a” (CORTÁZAR, 2013, p.230). O conto
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breve “condensa” e, vertiginoso, deve ser tomado de uma só pegada, pois é “presença
alucinante”. Não há tempo para se desviar, ou perder o foco, pois essa presença cria uma
emboscada, e se “instala desde as primeiras frases para fascinar o leitor, fazê-lo perder contato
com a desbotada realidade que o rodeia, arrasá-lo numa submersão mais intensa e avassaladora”
(idem, p.230). Sobre esses contos curtos, o autor ainda diz que “não há diferença genética entre
esse tipo de contos e a poesia como a entendemos a partir de Baudelaire” (idem). É como se o
conto, como o poema, nascesse de um estranhamento, ação que pode causar deslocamento
capaz de desequilibrar o “regime normal da consciência” (idem, p.231) e, em consequência,
inquietar a ordem natural das coisas.
Cortázar diz, também, que, no conto breve, a eficácia e o sentido dependem de valores
comuns ao poema e ao jazz. A narrativa curta depende da tensão, do ritmo, o imprevisto dentro
do pré-visto, com uma liberdade que não aceita alteração sem que haja perdas irreparáveis. Ele
nos diz, ainda, que essa modalidade de contos são criaturas vivas, ciclos fechados e, por isso,
têm respiração própria. Em consequência, a comunicação entre o poeta e/ou contista e o leitor
não se dá por meio deles, mas se opera a partir do conto ou do poema (idem, p.235). Enfim, no
texto curto, poeta e contista urdem criaturas autônomas, de condutas imprevisíveis, povoando
um universo possível dentro de narrativas que sobressaltam o leitor, e incorporam-se como
cicatrizes indeléveis (idem) a todo leitor que se abra para recebê-lo, ou que o mereça.

3.2 A voz narradora e o skaz

As investigações do Formalismo Russo desenvolveram seus estudos direcionados à
função poética, voltados para o material linguístico com ênfase principalmente em sua
aparência fônica, rítmica e articulatória. Uma das grandes preocupações estava ligada à
construção do enredo, segundo estudos de Vitor Chklovski, como se pode verificar em JeanYves Tadié (1992), em registros sobre a crítica literária no século XX.
Outra preocupação se voltava a observações da orientação para a fala, comum a toda
narrativa, assunto de pesquisa feita por Boris Eikhenbaum e retomado por Bakhtin (1981,
p.165), conforme se constata em Analogia do dissimilar, cotejo feito por Irene A. Machado
(1989) entre o Formalismo Russo e o Círculo de Bakhtin. As formulações de Bakhtin foram
mais dirigidas para a dialogia e para a bivocalidade presente no discurso romanesco, mas tanto
ele quanto os formalistas manifestaram interesse pela voz narradora, princípio de toda a
oralidade.
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A atividade de contar uma história, segundo Eikhenbaum (1976), é fundamentalmente
oral, e o texto escrito funciona apenas como registro. Ele acreditava que as versões com registro
escrito mantêm ocultos aspectos do narrador e do ambiente oral, como se o autor se colocasse
na posição do próprio narrador e tentasse imprimir sua fala na escrita, uma ilusão de skaz12. Na
modalidade narrativa que se reconhece como skaz, o discurso aparece revestido da oralidade de
quem narra e se distancia de características do próprio autor. Talvez por isso, acreditava-se
também que a poesia sempre se destinasse, naturalmente, à oralização, estendendo-se para
muito além do manuscrito, do livro.
Grande parte de tipos e gêneros de prosa são inteiramente isolados da palavra falada,
com estilo próprio na linguagem escrita, embora com passagens que demonstram a presença de
diálogos, construídos dentro de princípios da conversação oral, com coloração sintática e léxica
correspondente, não se percebe nesses textos a vocação para a fala. Por isso, não devemos
confundir o skaz nem com o discurso direto simplesmente, com matizes claros de oralidade,
nem com enunciações que forcem coloquialismos mais ou menos estereotipados.
Diferente de muitos romances do tipo descritivo e psicológico – que se impuseram desde
a metade do séc. XVIII e em todo o séc. XIX – manteve-se uma linhagem que “remonta ao
velho romance de aventura e que, ou toma uma forma histórica, ou utiliza-se das formas do
discurso oratório, ou então se torna um tipo de narração lírica ou poética” (EIKHENBAUM,
1976, p. 160). Nestes tipos de narração, percebe-se forte o vínculo com a declamação, o que
não se encontra nem de forma atenuada no outro tipo.
A partir de estudos sobre um conto de Nikolai Gogol, Eikhenbaum chamou a atenção
para determinados aspectos que apontam para a oralidade do relato. Trocadilhos, jogos fônicos,
comentários, transição entre tons mais ou menos sérios, e certos procedimentos escritos
levaram-no a perceber nessa voz narradora que o narrador explora as palavras, suas sonoridades
e seus aspectos semânticos, fazendo com que o processo narrativo não tenda para uma “simples
narração, um simples discurso, mas que reproduza a interpretação mímica e articulatória”
(idem, p.230), ações que colaboram na organização da trama narrativa.
Considerando as apresentações do escritor e teatrólogo Nikolai Gogol, e de outros
dramaturgos, Eikhenbaum transcreve um relato sobre o (des)encantamento diante de leituras
feitas por variados indivíduos, cada um apresentando o texto à maneira que lhe parece mais
conveniente ou convincente:

12

Morfologija skazki é o título original russo de Morfologia do conto maravilhoso, tradução para o português da
obra de Vladimir Propp. // Ver I. Machado, 1995, p.315.
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O príncipe Obolenski menciona: “Gogol passou a ser o mestre da arte de ler:
cada palavra era clara e, ao variar frequentemente a entoação de seus ditos,
rompia a monotonia e obrigava o leitor a não esquecer as nuanças mais sutis
de seu pensamento [...] Eu me emocionei pela harmonia extraordinária do
discurso. [...] Em Gogol, por vezes a inserção de uma palavra sonora não tinha
outro fim senão o de criar uma certa harmonia.” (idem, p.229).

E o príncipe tece breves, mas claras considerações a respeito da forma de leitura de cada
um e como isso pode interferir no processo de recepção, no efeito emocional e na constituição
do prazer proporcionado pela audição:
“[...] Ostrovski lê sem nenhum efeito dramático, com a maior simplicidade,
mas dá a cada personagem a nuança apropriada; Pissemski lê como ator, ele
representa, por assim dizer, uma peça, ao lê-la... A leitura de Gogol participava
dos dois estilos. Lia de uma maneira mais dramática que Ostrovski e com
muito mais simplicidade que Pissemski.” (idem, idem).

Sobre o skaz em Mikhail Bakhtin, na maioria dos casos, ele “é introduzido precisamente
em função da voz do outro, voz socialmente determinada, portadora de uma série de pontos de
vista e apreciações, precisamente as necessárias ao autor” (1981, p.166). O narrador não é,
necessariamente, culto ou erudito, mas pode, sim, em muitos casos, ser um personagem do
povo, ou com ele se identificar. Irene Machado diz que até mesmo a entoação é
“acentuadamente social” e retoma os estudos do skaz, realizados por Valentin Volochinov,
quando ele se refere à voz:
A entonação conduz o discurso para fora de seus limites verbais [...] situa-se
sempre na fronteira entre o verbal e o não verbal, o dito e o não dito. Na
entonação, o discurso entra em contato com os ouvintes: a entonação social
por excelência (in MACHADO, 2012, p. 48).

A maneira de se organizar o discurso falado, ou seja, o skaz, é próprio de toda narração
e mostra-se diretamente ligado a todo quadro comunicativo, como a maneira de contar, as
características e peculiaridades da fala do narrador e tudo o que é importante para o efeito da
narrativa, tanto quanto os acontecimentos narrados.
Mesmo sendo o narrador representado como escrevendo a sua história e
dando-lhe certo acabamento literário, seja como for não é um profissional das
letras, não possui um estilo definido, mas tão-somente uma determinada
maneira social e individual de narrar, que tende para o skaz verbal
(BAKHTIN, 1993, p.191).

Há evidente intensificação dos matizes da oralidade com transferência, para o texto, de
entonações e construções características de determinado grupo social. Além de procedimentos
verbais, também funciona como um processo de realce ou de semantização do significante, com
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manifestas intenções de valorização da narrativa. No skaz, o discurso se afasta do próprio autor
e toma a aparência da oralidade de quem fala, ora voltado para o discurso falado, de onde pode
absorver a entoação, a construção sintática e o matiz lexical, e ora voltado para o discurso do
outro, porta-voz de determinada visão de mundo.
Sem obrigatoriamente dar voz aos personagens, pode-se constatar, em muitos textos
narrativos, certo tom pessoal. Mesmo num poema ou numa letra de canção, o narrador pode
assumir um formato de prosa, como se estivesse conversando, e pode criar tom confessional,
às vezes irônico, elogioso ou sarcástico, com alternâncias que fazem transparecer uma narrativa
repleta de oralidade. O skaz pode representar a voz coletiva de um conjunto de indivíduos com
características, objetivos e interesses comuns, por vezes marginalizados, como reação a
ideologias dominantes. É por intermédio do narrador, com a linguagem característica que o
especifica como indivíduo, que o coletivo se mostra e cria no leitor a identificação com o texto.
Podemos considerar que Bakhtin situa o skaz como estilização ou como narração, uma
vez que é sempre orientado para o discurso falado e marca o tom pessoal na fala do narrador.
Além disso, é importante também considerar que, em geral, todo “discurso de outrem, incluído
no contexto sempre está submetido a notáveis transformações de significado” (BAKHTIN,
1993, p.141), e isso é o que acreditamos acontecer durante o ato performático.
A verossimilhança nos leva a julgar que todo sujeito “que fala no romance é um homem
essencialmente social, historicamente concreto e definido, e seu discurso é uma linguagem
social” (idem, p.135). Mas, ao ser performatizada pelo mediador, durante a interação, essa fala
evidencia um redimensionamento da linguagem e, por conseguinte, acessa outros registros, com
ponto de vista peculiar sobre qualquer situação. É importante realçar que o skaz é algo presente
no texto escrito, que transparece no papel, planejado na textualização, já a performance é
externa, ação que busca, antes de tudo, a expressão cênica, que sempre redimensionará sentidos
e só acontecerá se houver a presença de, no mínimo, um interlocutor, considerado
plateia/ouvinte/receptor.

3.3 O corpo da voz e a mediação como performance

Além da teatralização da voz, conferindo-lhe maior ou menor relevo dramático,
podemos pensar também sua materialidade. Para analisá-la, segundo Patrice Pavis (2011), é
importante ter em conta: a pronúncia e sua (im)perfeição formal, a espacialização da frase, o
sentido de ritmo, propriedades/características que podem fazer um efeito de oratório; a
espessura semântica – corporalidade, musicalidade e sensualidade – que podem ser tão fortes
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a ponto de eclipsar o sentido do texto; a capacidade “encantatória”, que, mais por suas
emanações do que por seus sentidos, são criadoras de uma atmosfera mágica. Em relação à
pronúncia de algumas consoantes, citando Ivan Fónagy, Pavis diz que se exige certa energia
pulsional anal-sádica, que podem também ser encontrada nos “mimodramas da face e do
corpo” (2011, p.127).
Vale lembrar, neste momento, as palavras de Roland Barthes ao dizer que “na ópera, o
gozo não está no enredo ou na ficção, mas sim na própria encenação. O gozo está mais na
enunciação do que no enunciado, mais nas modulações da voz do que na palavra em si, mais
na música do que no texto” (1990, p. 244). Essas modulações, supostamente, poderiam
distanciar em parte a voz do significado, mas a melodia acabaria tocando em um ponto para
além do sentido, alcançando um prazer resultante da própria voz em “condição de corpo”. Para
Barthes, esse corpo da voz seria o grão: o peso da voz, o que faz gravidade. "O grão é o corpo
na voz que canta" (1990, p. 244), é o corpo da voz que toca o sentido e pode atingir, em raras
ocasiões, o não sentido.
Para Barthes, o grão é a voz em postura dupla, produzindo ao mesmo tempo “língua e
música”. Para nós, produzindo ao mesmo tempo “língua e sentidos”, por meio também de
inflexões, modulações, ritmos e silêncios. No seu livro intitulado Lição, o autor diz que a
semiologia seria o trabalho de recolher nada menos que “as intimidações, os avanços, as
ternuras, os protestos, as desculpas, as agressões, as músicas de que é feita a língua ativa” (2002,
p.32). Seria na voz, ou no grão da voz, então, mais do que no texto escrito, que se revelaria com
notória intensidade tamanha gama de nuances.
A seguir, mostramos em um esquema como acontece o Corpo da Voz, retomando o
exposto sobre Ethos na seção 2.6:
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Quadro 4 - Nota13

Paul Zumthor, que também cita os estudos de Fónagy sobre a voz, considera-a “em sua
qualidade de emanação do corpo”, dizendo que em nível sonoro, a voz representa o corpo
plenamente. Essa materialidade não se trata apenas da presença do corpo do leitor de literatura,
mas é, muito mais, a voz que se transforma, ajustando-se à comunicação verbal e
transformando-a, pela oralização, em “forma-força, um dinamismo formalizado” (2000, p.3133). Percebe-se que a força presente na emanação da voz, nascida também de condições
situacionais, além da finalidade com que se apresenta, colabora para afetar o TuI/receptor e
Zumthor (idem, p. 35) afirma que, juntamente com a performance, muitos outros aspectos não
verbais são codificados e promovidos como “fonte de eficácia textual” por muitas culturas.
Ao estudar a voz narradora, queremos compreender melhor sua intensidade e presença,
pensando em sua materialidade e sua corporalidade, citadas por Patrice Pavis que retoma o grão
da voz de Roland Barthes. Fazemos uso, também, da ideia de performance, com o conceito

13

Achamos importante anotar que os Ethé Prévios, do autor e do mediador, compostos por suas Identidades
Sociais (e empíricas), poderão ser conhecidos, ou não, pelos interlocutores, mas sempre exercerão alguma
influência na composição do Ethos Efetivo (Corpo da Voz / Língua e Sentido / Efeito Patêmico), pois os saberes
de conhecimento e de crença (experiências de vida/repertório) de quem produz o texto-base e de quem o reescreve
(como mediador), direta ou indiretamente, implicarão singularidade.
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proposto por Paul Zumthor (2000), que considera, mais do que simplesmente a apresentação
física do corpo do ator, a sua voz. Performance como ato pelo qual um discurso poético é
comunicado por meio da voz e percebido pelo ouvido. Esse tipo de ato de linguagem, também
do ponto de vista de sua produção, tem característica de evento, não se repete e é atividade que
resulta em alguma coisa mais próxima da vida, condiz com a instabilidade e será sempre uma
aventura (CHARAUDEAU, 2008). Pode-se dizer que o discurso se faz sobre o instável, e é
isso que permite a constituição de efeitos de sentido (FIORIN, 2016). As possibilidades que a
instabilidade implica não se constituem em desorganização, mas diferentes caminhos abertos
para a produção de sentido, fugindo à fixidez ou ao permanente, e se resolvendo em específicas
condições de realização – situação de comunicação.
Paul Zumthor reconhece a performance como única forma eficaz de comunicação
poética e o que mais a diferencia da simples leitura individual é a intensidade da presença do
corpo que fica como que em suspenso, na ordem do desejo (2000, p.81). O autor aconselha ao
leitor deixar-se envolver, além de incentivar que se desenvolva uma relação amorosa de leitura
com o texto.
Ao falar de uma experiência de audição, num momento especial de sua vida, o autor diz
que todos os movimentos e sonoridades presentes ao ato faziam parte da canção que ouvia, que
eram a canção. Diante dessa consideração, entendemos que texto é muito mais que seu suporte,
“tanto a palavra viva quanto a escrita” (ZUMTHOR, 2000, p. 76), é, também, a soma de outros
elementos que circundam o momento do encontro, o local e seu entorno, sua luminosidade, o
silêncio total ou os sons exteriores, a aceleração dos participantes e o estado emocional de cada
um, tudo é compartilhado, tudo colabora para compor o produto final texto. Também para
Charaudeau, texto “é uma combinação de múltiplos fatores de naturezas diversas que se situam
além dos sistemas da língua” (2008, p.159), e, para significar, necessitam receber sentido, além
de depender de um dispositivo de encenação.
Nesta pesquisa, seguiremos com essa concepção de texto, somada à ideia de que o texto
escrito é, também, só uma “oportunidade do gesto vocal” (ZUMTHOR, 1993, p.55), gesto que
pode, em muitas ocasiões, acontecer sem a clareza da articulação das palavras, apenas como
vocalização. Podemos até pensar em hipótese mais extremada, a sonoridade fundadora, que se
realiza apenas como pensamento, antes de passar pelas cordas vocais. Havemos de levar em
conta que a escrita é como “sistema modelar secundário”, e que para existir, depende de um
“sistema primário anterior”, conforme afirma o filósofo e historiador Walter Ong (1998, p.16),
ou seja, a linguagem falada, e que a linguagem falada exige antes a organização das ideias e sua
consequente audição.
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A performance permite também a recepção coletiva e nisso difere da leitura individual
e silenciosa do homem contemporâneo. A leitura, que se impôs solitária, pode acontecer em
grupo, com a presença de um mediador, uma ação que poderá ter caráter performático.
Entendemos que toda leitura é um processo de recepção e as condições para que isso se dê de
forma apropriada podem ser diversas. Sempre se deve atentar para a finalidade do texto
(performance) e para o nível de concentração por ele exigido, independentemente do suporte
apresentado – cinema, vídeo, TV, teatro, rádio, CD – sejam histórias curtas ou longas, canções,
poemas ou outro gênero textual que atenda ao propósito de performatização.
A diferença da relação do leitor entre o texto poético escrito e o texto transmitido
oralmente consiste na presença da voz do mediador. E a importância da mediação é, além de
constituir a obra, estimular a assistência e levar o leitor/receptor presente a interagir, pois a
performance modifica o conhecimento. Mais do que um simples método de comunicação,
apresenta-se como processo criativo e provocativo, sensibiliza, aproxima, acolhe. No ato de
leitura, deve-se considerar, além da voz e da palavra em movimento, também o silêncio como
o estado primeiro, além dos tempos de silêncio necessários à percepção. É importante saber
reconhecer e respeitar o ritmo presente (que exige disponibilidade), que recorta o dizer e que
permite a acomodação das informações.
No caso da mediação, o mediador é alguém que colabora na encenação narrativa, um
outro EuC (Eu-Comunicante), que não é o autor, mas que se propõe a contar a história (o EuC
seria aqui um desdobramento?), e que ocupa um lugar extremamente interessante (já mapeado?)
na encenação, pois, embora se faça parecer com o EuE (Eu-Enunciador), ele não é “o” ser de
papel, mas apenas uma espécie de vivificação desse sujeito.
Embora as características de um texto sejam sempre mantidas, a sua retomada – além
da pulsação dada pelo mediador – é que fundamenta o ritual: a estruturação e as restrições da
situação de comunicação. A cada situação de comunicação, diferenciados espaço e local, tempo,
número de ouvintes, uso de qualquer tipo de adereço, iluminação e, no caso em questão, a voz,
tudo contribui para modificar não o texto, mas os significados nele implícitos ou por ele
propostos, o que ainda pode demonstrar distintas intensidades.
Para Zumthor, mesmo que a forma poética transmitida pela voz tenha sido composta
por escrito, ao ser vocalizada, ela se reveste de elementos performanciais, como “a pessoa e o
jogo do intérprete, o auditório, as circunstâncias, o ambiente cultural e, em profundidade, as
relações intersubjetivas, as relações entre a representação e o vivido” (2000, p.21). Para a maior
parte dos autores, um texto só existe na medida em que há leitores, ainda que sejam apenas
potenciais, e para eles é que se tenta deixar algum ânimo interpretativo. Essa inclinação, ou
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sensibilidade, pode ser avivada por um performer que não se deixaria aprisionar apenas pelo
literário, mas que, como presença viva, corpo, pulsações, ritmo e silêncios, no encontro com
um indivíduo particular, também feito de carne, osso e velocidades, poderia funcionar como
instrumento para despertar percepções sensoriais.
Zumthor considera duas práticas discursivas: uma chamada de poética; a outra, não. E,
para o reconhecimento dessa diferença, se o texto é poético (literário) ou não, há que se
considerar as reações (patemias) que se mostram, principalmente porque o discurso poético,
diferente dos outros, tem necessidade
...da presença ativa de um corpo: de um sujeito em sua plenitude
psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no espaço e no
tempo e que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao tato das coisas. Que
um texto seja reconhecido por poético (literário) ou não, isso depende do
sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para produzir seus efeitos; isto
é, para nos dar prazer. É este, a meu ver, um critério absoluto. Quando não há
prazer – ou ele cessa – o texto muda de natureza (2000, p.41).

O mediador/performer, ao acordar a palavra cristalizada no texto escrito, faz as vezes
de um canal, ponte entre o sujeito comunicante (EuC) e o sujeito interpretante (TuI), entre o
texto e o ouvinte ou leitor final. Isso é mediação. Podemos dizer que todo texto literário traz em
si um projeto de performance, pois dele ou nele ouvimos algo, algo que tem a nos dizer. Ao
percebermos, no texto, a materialidade das palavras e seus significados, instilados por quaisquer
efeitos semânticos, nós nos apropriamos dele e o reconstruímos também. Durante a leitura,
quando compartilhada, a valorização de determinadas passagens e a entoação da música do
texto acontece graças ao mergulho e à entrega do performer, à presença do seu corpo para que,
nele e a partir dele, se faça a voz como sua extensão.
O mediador/performer assume o papel de EuE (enunciador) e faz uso de signos variados,
dentro de uma atitude discursiva de engajamento, ajustados a uma performance (embora haja
planejamento, sempre será como aventura, passível de instabilidade e de improviso) com a
intenção de “comover/atingir/convencer” o TuI (receptor/interpretante).
Para seu ato de fala surtir os efeitos esperados, e com o propósito de haver
concretização, o EuC (Eu-comunicante) faz uso de conhecimentos partilhados pela sociedade,
à espera de seu receptor/leitor se “comover”, sendo “atingido/convencido” por seu texto. Para
Renato Cohen (2007), a performance valoriza o processo criativo mais do que o resultado
artístico e sempre tem característica de evento, quase não se repete. A performance resulta em
alguma coisa mais próxima da vida, condiz com o imprevisível, é também uma aventura, como
disse Charaudeau (2008, p.56) em relação ao ato de linguagem, considerando o ponto de vista
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de sua produção. Na performance, o texto já apresenta novos elementos sígnicos, como o gesto
e os tons de voz, definidos como traços suprassegmentais.
3.4 Nuances vocais – uma semiótica paralinguística

As nuances que se podem mostrar durante a apresentação de um texto têm registro feito
por vários autores, com estudos ligados ora à prosódia (entonação) pura e simplesmente, ora
aos efeitos emotivos da linguagem. Alguns autores, como Edward Stankiewicz (1964) e Ivan
Fónagy (2003; 1993; 1983) são citados por Umberto Eco, no seu A estrutura ausente. São
definidos como paralinguísticos “os estudos dos traços suprassegmentais (os tons de voz) e das
variantes facultativas que corroboram a comunicação linguística e se apresentam como
sistematizáveis e convencionalizados” (2007, p.393). Considera-se, além das modulações
sonoras, o peso e a leveza da respiração, a ressonância, o tempo, o controle articulatório.
Associada também à paralinguística, a cinésica dá conta “dos gestos e dos movimentos
corporais de valor significante convencional” (idem), da gestualidade teatral ritualizada na
mímica e na dança, além da postura física, como a forma de andar – elemento que colabora ou
influencia na construção do ethos. Todo esse conjunto – de costumes e hábitos essenciais – está
ligado ao comportamento e à cultura, a valores, ideias ou crenças, característicos de uma
determinada coletividade, época ou região.
Patrice Pavis (2011; 2010; 2008) e Paul Zumthor (2010; 2000; 1993; 1985) mostram a
importância dos estudos sobre a voz e se referem algumas vezes aos estudos de Fónagy,
retomado também por Eco para registrar que “enquanto o código fonológico prevê uma série
de traços distintivos catalogados e diferenciados discretamente uns dos outros, sabemos que
quem fala [...] colore-os com entonações individuais, sejam elas os chamados traços
suprassegmentais ou as variantes facultativas” (ECO, 2007, p.115). As variantes facultativas
são reconhecidas como gestos naturais – reações físicas (ou sonoras) de livre iniciativa – no
momento e na forma de emitir determinados sons/fonemas, e cada vez mais se comprova que
os traços suprassegmentais funcionem como autênticos engenhos significantes.
No ato performático, há predomínio do símbolo – gesto, som, palavra ou imagem – que
designa outro objeto. Há uma relação de semelhança, criada por alegoria, comparação,
metáfora, o que colabora para que o discurso seja não apenas racional ou até mesmo que se
distancie da concretude, ou que seja totalmente eliminado, levando a uma leitura mais
emocional. A performance não resulta unicamente em representação, mas em alguma coisa que
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se aproxima mais do estado de ser, do ato de viver, da vida em si (live art), movimento que
procura aproximação direta entre a arte e a vida.
Renato Cohen diz que a live art “visa dessacralizar a arte, tirando-a de sua função
meramente estética, elitista” (2007, p.38). Quando o autor diz que essa ideia busca “resgatar a
característica ritual da arte, tirando-a de ‘espaços mortos’, como museus, galerias, teatros”
(idem), entendemos essa posição como a quase tradução do que intencionamos neste trabalho
em relação à leitura vocalizada, tirando a narrativa do (inerte) objeto livro e apresentando-a
com ănima – força capaz de animar a matéria, com sentimento de exaltação, de alegria e de
entusiasmo – para transformá-la em coisa viva. E com igual reflexo na alma humana.
Na leitura vocalizada, a condição prosódica é condição fundamental para o processo de
recepção, levando a determinados sentidos interpretativos que só poderão ser reforçadas com
fonação que se empenhe na precisa organização articulatória e rítmica, com acentuação
adequada em passagens corretas durante a emissão vocal. A entoação, ou entonação, é a
maneira de emitir um som vocal, dando inflexão e/ou modulação à fala ou ao canto. Como
música da linguagem, a entonação cuida do falar, do ajuste do tom: cada palavra, ou cada sílaba,
funciona qual nota musical; e dá conta também da variação da altura, empregada na emissão da
voz, e como ela pode incidir em certas palavras ou orações.
Entonação e ênfase são elementos concernentes à prosódia, parte da Linguística
dedicada aos estudos da acústica – acentuação tônica (intensidade, altura, duração); e do ritmo
da fala e de seus demais atributos – sinais peculiares (as recorrências de letras, acentos, cesuras,
fenômenos fonéticos).
No estudo dos níveis da mensagem, segundo Eco, o que interessa é a lógica dos
significantes, caminho pelo qual “a obra desenvolve a sua dupla função de estimulação das
interpretações e de controle do campo de liberdade dessas interpretações” (2007, p.68) o que
não deve ser entendido como “algo absolutamente objetivo que precede o movimento de
atribuição de sentido e o predetermina” (idem). Entende-se que há códigos e convenções que
regulam os variados níveis, pois o reconhecimento de um traço pertinente só pode ser em
decorrência da posse de um código fonológico, que indiscutivelmente subjaz como
representação (social), mesmo que não haja consciência disso.
Nossa intenção com a leitura, objeto desta pesquisa, não se cristaliza em constituir
sentidos fechados, pré-determinados, ao contrário, o objetivo é mais abrir campo de
possibilidades para um encontro em que se considere a palavra oral como instrumento de poder
a partir de uma relação fruitiva (FERES, 2011) entre os atores da ação comunicativa, algo que
permita acomodação ou conforto e colabore na realização da conquista, algo capaz de despertar
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o interesse, até mesmo chegar ao arrebatamento que permite o trabalho com a percepção e com
o desenvolvimento de outras competências.
Dentre os códigos que fundam esses tantos níveis, há valores ainda mais inapreensíveis
também a serem considerados. Segundo Stankiewicz (1978), esfumaturas tonais, intensidades
colorísticas, apelos táteis, associações sinestésicas, chamados fenômenos emotivos. Os efeitos
da emoção são reconhecidos pelo autor como variantes facultativas, coloridos mímicos,
apojatura da voz, rubato e outros comportamentos estilísticos, dadas as variações individuais
do uso do código. Tais movimentos, ou ajustes, revelam paixões, mágoas, angústias, ternuras,
gozos, inseguranças, dúvidas, ódios, músicas presentes na exposição oral e que permitem a
leitura do estado de espírito do falante.
A variedade melódica deriva da própria significação da palavra, que deve ser enunciada,
atendendo ao apelo de possíveis significados nela impressos, e a expressão oral é, em todas as
circunstâncias, puro sentimento em busca de um suposto efeito, como pontua Charaudeau
(2007) ao tratar da estratégia de autenticidade em estudos sobre pathos e patemização.
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3.5 O teatro pobre e a leitura: voz, escuta e performance
O corpo e a voz oferecem recursos que a tradição
mimética ocidental ignora ou subutiliza. Trata-se,
portanto, de reencontrá-los, conhecê-los, desenvolvê-los
e controlá-los. O que fornecerá ao ator meios de abalar o
espectador no mais íntimo de si mesmo. Não mais no
nível do intelecto, mas naquele dos afetos, do
inconsciente, do orgânico (ROUBINE, 2003, p.172).

Desde os anos 1920, vários pensadores de teatro buscavam maior intimidade entre palco
e plateia e, nessas pesquisas de flexibilização do palco, com variações para atender as exigências
de cada espetáculo, chegou-se ao teatro de arena, com os assentos dispostos em círculo. Essas
investigações, que já se estendiam desde a segunda metade do século XIX, tinham como intuito
sensibilizar cada vez mais o espectador, com significativos nomes empenhados nessa ideia.
August Strindberg, Alfred Jarry, Erwin Piscator e Antonin Artaud, entre outros, tentaram
caminhos diversos de investigação para maior envolvimento entre atores e espectadores.
A partir das ideias de Antonin Artaud (1999) sobre seu Teatro da Crueldade, que rejeita
a representação como mimetismo e que busca a verdade crua, sem artifícios ou maquilagem
para torná-la mais palatável, e, depois, com as ideias de Jerzy Grotowski (2007; 1971) com seu
Teatro Pobre, todas as bases da tradição ocidental passam por uma redefinição. No centro desse
suposto teatro essencial, o ator só poderia utilizar o que não fosse absolutamente indispensável,
tanto em recursos como em técnicas. Grotowski renuncia, inclusive, e mais radicalmente, ao
personagem como figura encarnada pelo ator, o que significa a própria base de ilusionismo do
teatro. Ao ator é imposto total despojamento. Só assim, ele poderia de fato chegar à
autenticidade, condição sine qua non para o teatro pobre grotowskiano.
O diretor, embora elimine o personagem, que ele entende como armadilha mimética,
não renuncia ao papel, que é forma estruturada e, portanto, decifrável. O ator dessa escola não
representa um papel, segundo Jean-Jacques Roubine, mas apoia-se nele, e, dessa forma, elabora
uma partitura – “sistema formalizado de signos” que permite “ao ato de desvelamento ser
legível” (2003, p.179). O teatro de Grotowski caminha em fina linha de experimento, uma
exploração de limites, perigo permanente, provocação. O espectador é que favorece o
acontecimento ou o torna impossível – deve ser parceiro e se engajar ativamente na situação,
assinar um acordo ficcional, como sugere Umberto Eco (2004) e aceitar o que é proposto como
verdade absoluta, mesmo que temporariamente.
Em estudos sobre a arte do palco, Jerzy Grotowski foi de encontro ao ar de juventude
do “teatro moderno”, que não só dialoga com outras formas artísticas, mas toma-lhes
emprestado tudo o que é possível, de certa forma, descaracterizando-se. O teatro rico, como ele
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o chama é “arte abastardada, hipertrofiada, e como que sufocada por uma gordura malsã”
(ROUBINE, 2003, p.176). A partir dessa constatação e de sua reflexão sobre o que não pode
faltar no ato teatral, considerou a relação ator-espectador como seu núcleo vital. Assim, propôs
o teatro-laboratório, ou teatro pobre, levando em consideração basicamente o instrumento ator,
ou seja: corpo e voz.
A performance teatral passou a ser uma das modalidades de apresentação
característica dessa linhagem, constituindo-se de uma representação que
abandonava os espaços cênicos mais usuais e poderia ser realizada nas
ruas ou em qualquer outro espaço público (NUÑEZ e PEREIRA, 1999, p.130131).

No tipo de teatro por ele proposto, qualquer espectador que se encontre em um espaço
vazio de atores poderá sentir uma emoção estética, mas não será uma experiência teatral. Para
haver teatro, é necessário que haja um ator construindo-se como persona diante do espectador,
com o real compromisso de ambos em assumir seus papéis, respeitando suas funções perante o
outro. Pode-se dizer, segundo Jean-Jacques Roubine, que tal “respeito mútuo do ‘contrato’ de
representação é indispensável” (2003, p.176), e é isso que se considera, de fato, teatro. Esse
tipo de ação tenta explorar o continente misterioso que é a relação entre o ator e o espectador –
ou entre comunicante e interpretante, conforme propõe Charaudeau, pensando o circuito
externo do ato de comunicação. A relação ator-espectador é uma relação de convergência que
tem como fundamental preceito a necessidade de cada ator instituir um laço singular com cada
espectador.
Pensar a leitura compartilhada, por intermédio de uma ação performática, como forma
de despertar o interesse, aproxima-se de uma espécie de teatro minimalista, uma forma simples,
não tão ambiciosa como a abordagem de Grotowski, mas, que pode recolocar a leitura a nu ao
explorar recursos expressivos de efeitos sonoros vocais para desenvolver a acolhedora e
instigante simplicidade da escuta. Para Glorinha Beuttenmüller, “voz é sentimento. Através da
voz, exprimimos as nossas emoções. Falar bem é dar um abraço sonoro em quem nos ouve”
(2003, p.39). As ideias desses estudiosos nos levam a acreditar em ajustes vocais que possam
instigar o ouvinte, descobrindo sonoridades que possam originar prazer, paixão e crítica.
Além da visão, os nossos outros quatro sentidos – olfato, tato, paladar e audição – captam
informações e leem situações diversas como os cheiros, o calor ou o frio, a diversidade e a
intensidade dos sabores doces-salgados-amargos-azedos-umami, ácidos ou alcalinos, além dos
sons. Neste trabalho, atentamos para a audição, porque entendemos que a voz e a música são
para o silêncio o mesmo que a escrita impressa ou manuscrita é para a folha de papel em branco.
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A observação, que só acontece na escuta, inaugura uma relação direta de leitura em relação ao
outro. É essa escuta, atenta, que nos permite reconhecer a maneira de ser de quem enuncia,
canta, declama. É ela que nos mostra, considerando timbre, ritmo e pausa, os estados de tristeza
ou de alegria, agressividade ou doçura, amor ou ódio presentes nas atitudes discursivas
enunciativas.
A voz que canta [...] não é apenas sopro/expiração, mas sim essa materialidade
do corpo emanada da garganta [...] a voz situa-se na articulação do corpo e do
discurso e é nesse intervalo que o movimento de vaivém da escuta pode
realizar-se. (BARTHES, 1990, p.225).

Escutar alguém exige, por parte de quem escuta, uma atenção aberta a esse intervalo entre
o corpo e o discurso. Acontece também que, em muitas vezes, a modulação da voz nos encanta
mais do que o que é dito, e podemos ficar surpresos ao escutar as modulações harmônicas dessa
voz, sem ouvir, de fato, o que ela nos diz. Augusto de Campos (1974, p.309) diz que “A palavra
cantada não é a palavra falada nem a palavra escrita” e entendemos que a canção cantada, mais
do que uma leitura em voz alta, pode ser uma escritura da voz. Caso fosse possível engendrar
uma estética do prazer textual, como escreveu Roland Barthes no seu O prazer do texto, teria
que se incluir “a escritura em voz alta [...] (que não é absolutamente a fala)” (1973, p.85). Uma
leitura como essa é que permitiria, talvez, a exteriorização corporal do discurso, o que se
realizaria a partir de densidades expressas na corporeidade da voz.
A escritura em voz alta [...] pertence ao genotexto, à significância; é
transportada não pelas inflexões dramáticas, pelas entonações maliciosas, os
acentos complacentes, mas pelo grão da voz, que é um misto erótico de timbre
e de linguagem, e pode, portanto, ser por sua vez, tal como a dicção, a matéria
de uma arte (idem, p.85-86).

Acerca da recepção, Paul Zumthor trata de uma semântica poética, a partir do ponto de
vista do corpo, que inclui sensações internalizadas reconhecíveis, mas que não são dizíveis,
apesar de expressas. São sensações provocadas pelo texto – tanto pelo uso de determinadas
palavras como por situações apresentadas – e sentidas pelo leitor/ouvinte, que aciona o
conhecimento poético armazenado em suas experiências. Zumthor começa seu belo estudo
sobre performance, discorrendo sobre a evocação de uma lembrança, não apenas cara, mas
profundamente inscrita em sua vida. Ao tentar ativá-la, com a leitura da letra de uma canção
que havia despertado prazer e singulares sensações, ele compreendeu que a experiência vivida
foi única, que jamais se repetiria, dadas todas as mudanças naturais, principalmente as de tempo
e de espaço.
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A performance, ele compreendeu, é singular, ato único. Podemos evocar sensações, mas
a percepção de um ato só acontece na presença, pois “a percepção é essencialmente presença”
(ZUMTHOR, 2000, p.94). Evocações são somente tentativas de tentar reviver o efeito de
experiências inesquecíveis, leituras de expressiva beleza, coisas que nos deram momentos de
gozo. O que mantemos é simplesmente a capacidade de evocar sensações, lembrar essas
comunhões vividas a partir dos textos – cores, cheiros, sons – de nossa estima particular, coisas
que sempre vão nos seguir, que vão soar e ressoar, e que estarão sempre a produzir ecos em
nossos ouvidos, como uma eterna busca do tempo perdido, tal qual a madeleine de Marcel
Proust (2006), trampolim para as recordações da infância do narrador em “Combray”. A
percepção, como performance, ou as sensações fundadoras daquele instante, jamais se
repetirão.
A vivência prévia colabora na significação do mundo, pois, segundo o autor, “o discurso
que alguém me faz sobre o mundo [...] constitui para mim um corpo-a-corpo com o mundo”
(ZUMTHOR, 2000, p.89). O autor nos leva a compreender que: “o corpo é ao mesmo tempo o
ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso” (idem), capaz de (re)colocar a
arte como parte das necessidades humanas básicas. Para Beatriz Feres, o escritor/locutor – e
por que também não o mediador, qualquer professor, ator, cantor, pai ou a mãe – aquele que
apresenta o texto a um sujeito interpretante (TuI),
[...] precisa ter a sensibilidade bastante aflorada para arrumar a superfície do
texto com tanta originalidade, com tantas combinações surpreendentes,
tocando o imaginário do leitor/interlocutor com tanta profundidade, que ele se
sinta magicamente encantado, sedutoramente envolvido, irresistivelmente
aliciado (FERES, 2010, p.143).

O fato de a contemporaneidade usar textos impressos nos faz necessitados da leitura da
palavra escrita e da leitura da exposição oral. Hoje há grande preocupação no sentido de
reformular o estímulo ao ato de ler, fortalecendo esse processo e discutindo novas práticas. E
tudo pode ser lido. Segundo Affonso Romano de Sant’Anna (2011), tudo é decifração, tudo é
texto. A todo o tempo, estamos lendo, lendo os sinais, as expressões, os símbolos, os cheiros,
as cores, os grafismos. Lendo a vida.
Para analisar a performance de cada mediador, consideramos que as vozes manifestam
a inteligência e a sinceridade de quem as emite, e são essas características que podem imprimir
ao timbre a peculiaridade de um colorido, dependendo do estado em que cada um se encontra
no momento do ato de comunicação. Esse estado, por certo, implicará na valorização da
tonicidade e do ritmo durante uma leitura.
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A cadência e o ritmo das frases se dão a partir da intercalação de sílabas tônicas e átonas,
e de tempos fortes e fracos. A cantora de câmera Lilia Nunes afirma não haver como se negar
que “cada palavra tem a sua própria cadência, mas as frases têm sua própria cadeia sonora, que
segue um movimento regular e medido” (1976, p.93), e, evidentemente, esse movimento pode
ser apressado ou não e constitui o ritmo. Há várias maneiras de destacar determinadas palavras
em uma frase, por escolhas de caráter afetivo ou intelectual, e isso faz ressaltar sentidos,
conforme o interesse. “Articular com maior nitidez, acentuar certos termos, retardar a palavra
que antecede a principal, alterar ou baixar a voz, mudar o tom” (1976, p. 97), são artifícios para
se conseguir efeitos, realçar significados, conferir maior clareza ou convicção.
Tanto a cantora Lilia Nunes (1976) quanto a professora Jane Guberfain (2012; 2005;
2004), retomando o dramaturgo e ator francês Ernest Legouvé, citam as possíveis variações no
timbre da voz. Dependendo do timbre, as vozes podem ser reconhecidas como voz de ouro, que
transmite alegria, arrebatamento e intensa emotividade; voz de prata, de tonalidade clara e
delicada, que traduz lirismo, delicadeza, graça e ingenuidade; voz de bronze, um pouco mais
grave e volumosa do que a de ouro, mais empregada na oratória e em textos declamativos,
dramáticos ou trágicos; a voz de veludo, doce e macia: sua tranquilidade é usada na ternura, na
tristeza e na nostalgia.
Sobre a questão das nuances da voz, de sua coloratura, Lilia diz:
Nada mais cansativo do que uma pessoa que fala sempre no mesmo tom. Se
“colorirmos” as palavras com todas as cores do prisma com nossa voz, com
certeza teremos um efeito agradável aos ouvidos dos ouvintes. A voz deve
apresentar, além dos coloridos opostos como o claro e o escuro, todos os
matizes intermediários, que vão do branco ao preto, do rosa ao vermelho, do
lilás ao roxo... (NUNES, 1976, p.143).

Ainda sobre o assunto, vale a pena citar do Sermão XXII de Pe. Antonio Vieira, os
tópicos “As orações que não chegam à notícia de Deus. As vozes das aves e as vozes dos
homens. Por que me hei de contentar de louvar a Deus como um rouxinol, se o posso louvar
como um anjo?”, nos quais discorre sobre a gravidade e a força da oração, a partir do
reconhecimento da voz, de suas potencialidades e significações, além de sua capacidade de
intensões e efeitos.
As vozes que a natureza deu aos animais, todas têm suas significações, porque
de um modo declaram a fome, doutro modo a ira, doutro modo a dor, e assim
das outras paixões, apetites ou instintos, ainda que irracionais e brutos. E se
estas significações do seu mugir, balar, rinchar, uivar e bramir se acham nos
animais sem razão, não é grande afronta dos que têm uso dela, falarem sem
entender o que dizem? O exemplo do canto das aves, posto que tenha mais
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harmonia, não é menos ignominioso. Por que me hei de contentar de louvar a
Deus como um rouxinol, se o posso louvar como um anjo? Por que me hei de
contentar de lhe dar a alvorada como um canário ou pintassilgo, se o posso
fazer como um serafim? (VIEIRA, Sermão XXII, § VI, s/p).

Em relação à oralização, em busca de expressões mais adequadas, não se deve ficar
subordinado à pontuação da escrita, pois, às vezes, uma vírgula tem o valor de um ponto, e o
ponto tem valor de vírgula (NUNES, 1976, p.107). Embora seja um auxílio precioso, para a
renovação do ar na hora da emissão da leitura, há que se ter liberdade na modulação da voz, na
acentuação ou no retardo do ritmo para se conseguir melhor expressão ou o efeito procurado.
Qualquer frase traça um desenho melódico, pois “não há inflexão que não seja musical”
(GUBERFAIN, 2012, p.39). Nessa organização melódica, as pausas podem valer mais do que
uma palavra, pois “o silêncio é matéria significante” (ORLANDI, 1993, p.31) e, por estarmos
presos ao império do verbo oral, nossa ansiedade nos leva a ousar traduzir o silêncio em palavras
em vez de senti-lo.
O silêncio é, inegavelmente, pleno de significados, a palavra mais se emprenha de
significados quando se exibe, quando se doa. Para além dos sentidos das palavras, a voz é o
instrumento que potencializa sentidos e que mais nos cativa. Zumthor diz que “uma mensagem
não se reduz a seu conteúdo manifesto, mas comporta outro, latente que emana da própria
natureza do médium que a transmite” (1985, p.4) e isso nos leva a pensar, especificamente, nos
mediadores de leitura e nos movimentos que voltam a permitir, cada vez mais, na
contemporaneidade, a presença da Voz.
3.6 A partiturização da voz – uma proposta

Desde 1934, podemos encontrar registros em que são atribuídas, em geral, três funções
à entonação: expressiva, apelativa e representativa, diretamente ligadas às modalidades
elocutiva, alocutiva e delocutiva, propostas por Charaudeau, conforme tópico “Modo de
organização enunciativo”, apresentado na seção 2.2 – Modos de dizer. Embora esses estudos
não apresentem a mesma nomenclatura para designar as atividades da entonação, podemos
dizer que mantêm entre si certas aproximações funcionais ou significativas. Ivan Fónagy (2003)
anota essas divisões em pesquisas feitas por vários estudiosos em épocas diferentes, como as
de Karl Bühler em 1934, Georges Faure em 1962, Milan Romportl em 1973, Marie-Christine
Hazël-Massieux em 1983 e registra ainda que, para Herbert Pilch, em 1972, a organização da
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voz, a modulação e o ritmo podem: apresentar papel morfossintático; marcar o gênero do
discurso; e caracterizar locutor e grupo social.
Acreditamos que a entoação pode, então, realçar valores e intenções que colaboram para
a composição tanto do comunicante-autor (EuC) quanto do enunciador-locutor (EuE), e tais
colorações serão determinantes para a interpretação do interpretante-leitor (TuI) no processo de
projeção do destinatário (TuD). A articulação prosódica apresenta, segundo Fónagy (2003, p.4),
condição fundamental para a interpretação, e a demarcação do discurso – ou sua estruturação
– é função primária da entoação. O processo de recepção do texto oral jamais poderá prescindir
da organização prosódica que, na leitura vocalizada, feita para um ou para muitos, será sempre
constituída pelo EuC, provocada por seus instrumentos (corpo e voz) e atendendo aos seus
impulsos (intenções), o que poderá sugerir determinados significantes, ocasionados por realces
ou ênfase por ele propostos.
As reflexões sobre a fonética levaram à constituição da Associação Fonética
Internacional, e, a seguir, a criação do alfabeto fonético (AFI ou IPA, de International Phonetic
Alphabet), o que aconteceu no final do século XIX, realizado por um grupo de professores
franceses e britânicos, sob a liderança do linguista francês Paul Édouard Passy.
A título de ilustração, a seguir, apresentamos o sistema de símbolos do INTSINT
(INternational Transcription System for INTonation) atualmente vigente, e que servirá também
de base para a nossa proposta de partiturização.
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Quadro 5

Sistema de Símbolos do INTSINT (INternational Transcription System for INTonation)

O AFI é o sistema de notação com base no alfabeto latino, e, por apresentar
representação padronizada de sons do idioma falado, é utilizado por profissionais de áreas
diversas, como linguistas e lexicógrafos, profissionais da música, do canto e do teatro,
professores e estudantes, e, naturalmente, fonoaudiólogos. Das três categorias em que o alfabeto
fonético internacional se divide, mais do que a dos sons básicos (fonemas), e a de maior
especificidade desses sons básicos (diacríticos), interessam-nos sobremaneira os que indicam
articulação, fonação, tom, ento(n)ação ou acentuação tônica (suprassegmentais) responsáveis
pelas visadas de efeito.
A Entoação é a maneira de emitir um som vocal, dando inflexão ou modulação à fala
ou ao canto. É um fenômeno que, segundo Safa Jubran “dá cor e sabor ao enunciado” (2004,
p.91). A autora diz que o tom de voz é um “agregado de fatos fonéticos que, atuando ao mesmo
tempo, imprimem coloração à fala, cuja função está na significação afetiva e estilística” (2004,
p.76). Na área dos estudos prosódicos, parte da gramática que se dedica às características da
emissão dos sons da fala, a linguística lhe atribui três elementos específicos: o acento dinâmico
(intensidade): maior ou menor força expiratória (energia); o acento de entoação (altura): maior
ou menor frequência do tom fundamental, responsável pela altura melódica; e a duração
(quantidade): maior ou menor sustentação do fonema.
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Em suas pesquisas, Jubran fez breve levantamento de termos presentes nesta área,
ligados à entoação e largamente utilizados na literatura sobre o assunto (2004, p.92). Da lista
apresentada, selecionamos e adaptamos os que atendem ao nosso propósito, com a intenção de
reconhecê-los na exposição de um texto, durante a performance oral, para melhor compreender
intenções e efeitos:


Pausa: cessação da fluência, que afeta a quebra rítmica;



Acento: ênfase que faz particular uma sílaba ou vocábulo e que o destaca no enunciado;



Movimento de inflexão tonal: mudanças rápidas que podem afetar o significado e as
funções dos enunciados dentro do discurso;



Ritmo: regularidades percebidas e expressas em termos dos seguintes padrões: sílaba
acentuada X não acentuada; extensão longa X breve; inflexão alta X baixa.

A fonoaudióloga e atriz Lucia Helena Gayotto, especialista em voz profissional, voltada
para rádio, TV e teatro, diz que
[...] por vezes, a força recai em uma palavra, já numa outra fala, a ênfase pode
ser dada a um grupo grande ou pequeno de palavras, ou seja, um sintagma.
Algumas falas podem não ter ênfases, como numa passagem curta de sentidos;
isso não quer dizer que não há recursos vocais. A voz é sempre feita de
recursos (2015, p.53).

E além da preocupação com a voz, achar as palavras vivas do texto é tarefa fundamental
para que se quebre o padrão ritmado, e frio, da leitura. A leitura em que há apenas a transposição
do texto escrito para a voz, em simples emissão fonética, sem despertar a vida presente no texto,
sem fazer soar sua música natural, o deixará sem vibração, consequentemente sem cor e tedioso.
Trabalhando com exercícios que colaboram com aprimoramento de recursos vocais de atores,
Gayotto (idem) aponta a importância de conscientização para marcas como: pausas
interpretativas lógicas, psicológicas e luftpause, ou seja, pausa para retomadas de ar; ênfase;
curvas melódicas ascendente, descendente e monotonal; intensidade forte ou débil; articulação
vigorosa ou abrandada; duração longa ou curta; velocidade rápida ou lenta; e cadência.
Considerando o sistema de símbolos do INTSINT e as percepções dos autores
anteriormente citados, estabelecemos um quadro de códigos equivalentes à forma com que cada
mediador apresenta os textos do corpus: a canção, o poema, o monólogo e o conto. Em relação
à análise da performance oral durante a mediação de leitura, pensamos em trabalhar algumas
nuances da voz, como ênfase/tom (altura, intensidade, duração ou qualidade de um som),
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velocidade (ritmo), e pausa (silêncios), sem considerar a singularidade dos timbres, qualidade
acústica da voz humana, ligada a características anatômicas que distinguem uma da outra.
Para tanto, optamos por criar um quadro de códigos que nos ajuda a perceber, em cada
texto, a corporeidade da voz, resultado da soma da intenção/música intrínseca no próprio texto
e da impressão de sentimentos postos pelo mediador em busca de efeitos possíveis a partir dessa
harmonização.

Quadro 6
Códigos propostos para a análise (partiturização) das performances vocais (PPV)

1.

2.

3.

4.

1.

Pausas

Acentuação
(sílaba/palavra)

Velocidade da
voz

Inflexão
(acento/tom)

5.

Duração

6.

Texturização

Pausas:

Lógica
Psicológica
Silêncio (Fermata)
Branda (leve/doce)
Firme (marcada)
Intensa (dura/rude)
Normal
Rápida
Rubato/Staccato
Lenta
Natural (sem acento)
Sussurro
Ascendente
Descendente
Mantida
Longa (Tenuta)
Falsete
Vibrato
Vozes sobrepostas
Floreio (Melisma)

/
//











…



≡
≈

Lógica – equivalente à pontuação do texto, serve ao nosso cérebro;
Psicológica – está sempre carregada de objetivo, serve aos nossos
sentimentos; silêncio – subjaz a todo e qualquer som e é também carregado
de sentidos.
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2.

Acentuação: Processo fonético que põe em relevo, por meio da modulação dos
parâmetros prosódicos (intensidade, altura e duração), uma sílaba, uma
palavra ou um grupo de palavras, conferindo-lhes pronúncias com
características que as distinguem das outras que lhe são contíguas.

3.

Velocidade: Evita a monotonia e também demonstra estados de espírito: atende à
situação de comunicação e ao ritmo exigido pelo contexto. Rubato:
liberdade rítmica (aceleração/redução); Staccato: articulação feita com
suspensões que resultam emissões curtas como se quebradas.

4.

Inflexão:

Forma de emissão de sons vocais, dando modulação à fala (ou ao canto);
entoação.

5.

Duração:

Tempo de emissão de um som, que, em certas línguas, o mais alongado e
o seu correspondente abreviado, podem distinguir palavras e sentidos.

6.

Texturização: Nuances ou enfeites propositais, com acréscimos vocais que servem para
ornamentar a voz.
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4 VOZ, LEITURA E MEDIAÇÃO
Pegar um livro e abri-lo guarda a possibilidade do
fato estético. O que são as palavras dormindo num
livro? O que são esses símbolos mortos? (BORGES,
1999, p.12).

Jorge Luís Borges retomou o provérbio latino “O escrito fica, as palavras voam” e
comentou-o de forma a nos fazer lançar especial olhar sobre a concretude da escrita e a
inefabilidade da voz, pois ao se usar o termo palavra, é feita alusão à sua forma sonora,
apresentada pela voz. Além de propor reflexão sobre o peso e as funções do escrito e do oral,
inegavelmente valoriza a tradição e a memória, o antes bem antes do aprisionamento do verbo
na sua forma grafada:
...Scripta manent, verba volant não significa que a palavra oral seja
efêmera, mas sim que a palavra escrita é algo duradouro e morto. Ao
contrário, a palavra oral tem algo de alado, de leve; alado e sagrado,
como disse Platão. Curiosamente, todos os grandes mestres da
humanidade foram mestres orais. (1999, p.6).

A recriação de um texto pela leitura vocalizada provoca outra recriação para quem a
ouve, o ator silencioso da leitura-escuta. Ambas as leituras oferecem condições para a
construção de identidades e/ou para a reorganização de sujeitos, a partir da faculdade da fala
que é, ora apenas sonorização do texto escrito feita pelo EuC, ora representação de vida posta
em relatos pessoais pelo TuI, fruto do encorajamento impulsionado por efeitos patêmicos.
Além do olhar, capaz de estabelecer laços de confiança, é a voz dos participantes o
elemento que admite o segundo passo para edificar cumplicidade no contrato comunicativo
proposto pela leitura compartilhada. A atividade não só oferece bases para se avaliar realidades
e sutilezas do semelhante, como também apresenta um espelho identitário que leva à reflexão:
ao reconhecermo-nos no diferente lançamos nossa visão com abrangência e caráter muito mais
universal.
4.1 Performance – Recepção – Interação

A leitura, como oralidade, demanda certo apuro de compreensão para não reduzi-la a
simples contação X audição. Zumthor afirma que “a transmissão de boca a ouvido opera o
texto, mas é o todo da performance que constitui o locus emocional em que o texto vocalizado
se torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das energias que constituem a obra viva”
(1993, p.222). O pesquisador afirma, também, que “na performance são redefinidos dois eixos
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de comunicação social: o que junta o locutor e o autor; e aquele em que se unem a situação e a
tradição” (2010 p.31) e que o nível fático – “jogo de aproximação, de abordagem e apelo, de
provocação do outro, de pedido, em si mesmo indiferente à produção de um sentido” (2010,
p.31-32) – se realiza plenamente.
A performance tem como essência o não se deixar capturar, é uma realização única, ato
em si. A noção de performance, conforme percebida por Zumthor (2000), aplicada aos estudos
poéticos, é de considerável valor para os estudos ritualísticos em geral. Segundo seus registros,
a ação performática é momento, jamais repetido, em que a mensagem (poética) é posta e
recebida, havendo movimento concomitante de comunhão entre locutor e destinatário.
De grande importância são as circunstâncias do ato de comunicação, considerando-se o
conjunto da situação durante esse jogo, as intenções do emissor e do receptor e suas atitudes
diante do que irá se declarar, dizer, afirmar, ou seja, do que se irá postar. Optamos pelo uso do
verbo postar, não apenas por ser termo largamente utilizado atualmente em relação às redes
sociais, mas porque ele nos remete à postura, comportamento e, consequentemente, a gestos,
tons, ritmos, silêncios e demais signos que colaboram para o significado que nesse átimo se
constrói. Nesse sentido, ajusta-se melhor à tradução da ação performática.
Textos verbais escritos tendem a ficar em suspenso, dormentes na folha de papel, até
serem retomados por alguém, o que desencadeia uma ação ledora, movimento que, em geral,
se dará silenciosamente. Em muitos casos, acontece de a voz do texto, a música-voz que se
levanta do escrito, exige corporeidade. E o leitor, se envolvido por certo estado emocional,
atenderá ao chamamento, cedendo-lhe seu material fônico. Em estudos sobre a linguagem,
Henri Meschonnic diz que:
A “plasticidade do material verbal” de que fala Freud [...] faz das palavras
“coisas sonoras”, é inseparavelmente que elas se constroem como palavras e
como voz (o que o espanhol, preservando o latim, diz com uma única palavra
— vocablo), e Aristóteles, em De Interpretatione, falava [...] de “as coisas que
estão na voz”. Se as palavras estão na voz, pode-se dizer também que há voz
nelas. (2006, p.65).

Sobre esta ação, vale também retomar o que diz Paul Zumthor sobre tempos em que a
leitura era praticada exclusivamente em voz alta, muitas vezes como um tipo de mastigação, ou
manducação. O termo, que ele retoma de Marcel Jousse, cientista francês iniciador da
antropologia do gesto, faz referência aos anos de 1570, quando o penúltimo Imperador Inca,
Titu Yupanqui, se impressionou com homens barbudos, conquistadores espanhóis, que falavam
sozinhos segurando nas mãos folhas de tecido branco. A manducação da palavra (1993, p.105)
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nada mais era do que o lento processo de decifração das palavras escritas no manuscrito, com
movimento de músculos faciais igual ato de nutrição, valorizada pela tradição e considerada
como ajuda à meditação e consequente enlevação do espírito.
A decifração, considerando gesto, expressão, emissão vocal, ritmo, pulsação, reação
ativa ou passiva, é ação, busca de forma, movimento e esforço para encontrar e amplificar
sentidos mais ajustados, ato que podemos entender como performático. O processo de
oralização exige a reorganização de todo o corpo, articula movimentos e induz sensações, apura
raciocínios e aguça a lógica na construção, passo a passo, de sentidos possíveis no texto, a partir
da decodificação de determinada mensagem ora fazendo uso de outro suporte, com diferentes
possibilidades de alcance a outros receptores. Se “todo texto é uma máquina preguiçosa,
pedindo ao leitor que faça uma parte do seu trabalho”, como diz Umberto Eco (1994, p.9), cada
vez que houver mediação, entre o texto e outro(s) leitor(es), haverá movimentos diferenciados,
cujas singulares entonações determinarão invulgares intenções, que resultarão acontecimento
únicos, considerando tempo, espaço e atores.
Mas, qual é o significado da palavra performance? Hoje não é mais um termo de fácil
definição, pois seu conceito e estrutura se expandiram e são utilizados por toda parte, como se
registra em Victor Turner (1982), em Eugênio Barba & Nicola Savarese (1985) e Zeca Ligiéro
(2012). Para os americanos Richard Schechner e Brooks McNamara, pesquisadores das artes
cênicas,
Performance é étnica e intercultural, histórica e atemporal, estética e ritual,
sociológica e política. Performance é um modo de comportamento, um tipo
de abordagem à experiência humana; performance é exercício lúdico, esporte,
estética, entretenimento popular, teatro experimental e muito mais. (in
LIGIÉRO, 2012, prefácio).

Qualquer atenção, movimento e/ou sentimento, qualquer envio ou recepção, estará
fazendo uso do corpo como instrumento, que será, no exato instante de criação (emissão ou
recepção), uma totalidade, somada a outras verdades e transformada em outras totalidades. A
compreensão da significação do tecido textual, em todas as manifestações do discurso, é de
interesse da Semiótica, que se preocupa com o que o texto diz e como ele faz isso, e a
constituição de sentido do texto só poderá se dar quando concebido na coexistência tanto dos
mecanismos internos quanto dos fatores contextuais. E quando tomamos o significado de texto
como a ação em que o escrito ou o pensado se presentifica na voz de um enunciador (EuE),
consideramos que aí acontece uma reescritura, na qual devem ser reputados todos os elementos
da situação de comunicação que, como texto, preceitua leitura, recepção.
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Sobre tal acontecimento, não podemos prescindir das considerações de Hans Robert
Jauss em L’Histoire Littéraire comme défi a la Théorie Littéraire. O artigo-manifesto14, de
1967, abriu espaço para novas reflexões sobre a história da literatura e marca o início do
movimento conhecido como “Estética da Recepção”. Na tentativa de superar o abismo entre
literatura e história, entre conhecimento histórico e conhecimento estético, Jauss diz ter partido
do ponto em que o formalismo e o marxismo se detiveram. As duas escolas, segundo ele,
concebiam o fato literário encerrado simplesmente numa estética de produção e de
representação, privando a literatura do caráter da recepção – dimensão imprescindível do
caráter estético e também da função social – ponto importante em nossa pesquisa. O autor diz
que:
A escola marxista não trata o leitor – quando dele se ocupa – diferentemente
do modo com que ela trata o autor: busca-lhe a posição social ou procura
reconhecê-lo na estratificação de uma dada sociedade. A escola formalista
precisa dele apenas como o sujeito da percepção, como alguém que, seguindo
as indicações do texto, tem a seu cargo distinguir a forma ou desvendar o
procedimento. (JAUSS, 1994, p.22)

O autor deixa claro que os métodos citados, até então, ignoravam o leitor em seu papel
genuíno, a quem a obra literária visa fundamentalmente. É importante ressaltar que hoje, na
história da moderna teoria literária, a preocupação basilar é o leitor, ponto primordial na
construção dos sentidos possíveis que possam ser propostos pelo texto. A ele, leitor, parte
fundamental na interação, cabe preencher com sua imaginação os espaços vazios do texto
literário, embrenhando-se, dessa forma, no universo da ficção.
Para a Estética da Recepção, o importante é saber o que o texto diz para mim,
especificamente, e o que eu digo ou o que posso dizer sobre o texto, sempre considerando a
singularidade do repertório do interlocutor. No processo de análise do tecido textual, não se
deve acreditar que haja sentido definitivo, nem chave de interpretação nem verdade oculta, mas,
sim, gestos interpretativos que permitam a construção de um método, de algum dispositivo
teórico que permita ao analista a sua compreensão.
A decifração/leitura deve ser pensada a partir do lugar ocupado pelo leitor, que é quem
efetivamente permite que os sentidos sejam constituídos (JAUSS, 1994). Em suas propostas
metodológicas, Hans R. Jauss discute a posição do receptor, deixa clara sua recusa a qualquer
tipo de dogmatismo e a desconfiança diante de sistemas fechados ou fórmulas acabadas. É

14

Publicado no Brasil pela Editora Ática: A história da literatura como provocação à Teoria Literária (1994).
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indiscutível o fato de que o novo pode se dar nos lugares mais inesperados e que os sistemas
não podem explicar tudo.
Ao escrever sobre a atualização da obra literária, Jauss faz referência a Paul Valéry, que
disse que “C'est l'exécution du poème qui est le poème” para afirmar não serem as obras
literárias um “objeto que exista por si só, [...] oferecendo a cada observador em cada época um
mesmo aspecto” (1994, p.25). Bem diferente disso, o texto – “como uma partitura voltada para
a ressonância sempre renovada pela leitura” (idem) – deve ser executado e ganhar vida para
aqueles que lhe emprestam olhos e ouvidos. Ao discordar de uma arte unívoca, que presume a
mesma experiência para todos, a intenção de Jauss é entender como se dá a apreciação de uma
obra em momentos vários, com realidades históricas diversas.
Ele, então, partiu da noção de concretização, traduzida em duas possibilidades: o
horizonte explícito de expectativas, de cunho intraliterário – a obra, ao ser consumida, provoca
determinado efeito sobre o receptor; e o processo histórico – na recepção, ao colaborar com
experiências pessoais, o leitor mantém uma relação dialógica com o texto. É na comunicação
entre esses dois lados, texto-leitor, que a obra, propriamente dita, se dá: soma do que o texto
traz mais o sentido apresentado pelo leitor de determinada sociedade. A história literária,
segundo Jauss, só se realiza quando se incorpora a experiência cotidiana do leitor e, de forma
inversa, quando a experiência literária modifica o seu comportamento social.
Os significados não estão aprisionados dentro do texto, mas são construídos a partir da
comunhão com o repertório do receptor que, diante de determinada realidade social, e histórica,
pode acionar a memória e a consciência em relação ao seu tempo. Ao leitor cabe o papel de
produtor de significado, porque é ele que experimenta, vivencia e dá vida ao texto. Wolfgang
Iser, contemporâneo da Jauss, também da Escola de Constance, entende receptor e texto como
fontes de autoridades da interpretação (1996b, p.10). O sentido é produzido pela interação entre
essas duas partes e não representa algo específico, é um acontecimento, um processo de
construção. Para ele, os textos literários são detentores de sentidos múltiplos e diferenciam-se
dos outros pela presença de vazios ou intervalos (1996b, p.126-127), que são preenchidos pela
disposição imaginativa e criativa do leitor. Um ponto básico da recepção, acentuado por Iser,
salienta que a obra literária é puramente comunicação, pois o autor trabalha com a ideia de
estrutura de apelo do texto (Appelstruktur der texte), predeterminando reações do leitor, para
que se constitua sentido.
Como Iser, Jauss também acredita que toda obra, mesmo a arte experimental, deseja
comunicar-se com o público e que este sente, sim, prazer diante do novo e do original. Nesse
processo, o leitor é peça chave na constituição da obra. As estruturas de apelo são
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incompletudes, pontos de indeterminação ou lacunas do mundo imaginário, representados
numa obra, e que podem mudar de sentido, se o público, a sociedade e a época forem outros,
estabelecendo outra visão e, consequentemente, outra atualização. O significado de uma criação
só pode ser alcançado, se vivenciado esteticamente, segundo Jauss (1979, p.46), que acredita
não haver conhecimento sem prazer nem o inverso, o que o levou a formular dois conceitos:
fruição compreensiva e compreensão fruidora – processos simultâneos que indicam que só se
pode gostar do que se entende e só se pode compreender o que se aprecia.
A experiência estética liberta o ser humano dos constrangimentos e da rotina, estabelece
distância entre ele e a realidade convertida em espetáculo, implicando a incorporação de novos
procedimentos para sua compreensão da vida prática. Esse efeito estético acontece a partir da
experiência propiciada pela obra, e não se pode entender a hermenêutica fora desse quadro. Ao
discutirmos a questão da mediação, consideramos que determinados recursos utilizados pelo
mediador podem colaborar para que se desperte o interesse por determinada obra. A intervenção
performática do mediador entre o objeto contemplado/lido e o receptor pode se dar em
quaisquer circunstâncias. Nosso interesse aqui se prende à interação entre performer e receptor
(TuI), tendo como base o texto literário e consequente parceria entre ambos.
Como texto, entendemos um encadeamento ou codificação de signos, com início, meio
e fim, possível de ser compreendido por um receptor (TuI) capaz de decodificá-lo e, ao fazer o
cotejo com semelhanças e verdades preexistentes que funcionem como repertório e que
colaborem para que se estabeleça sentido admissível, compreendê-lo. Os sentidos possíveis
serão alcançados a partir dos diversificados significantes, considerando-se o conhecimento,
saberes práticos, ou teóricos, e experiências comuns ao grupo social. Não se pode desconsiderar
as aproximações possíveis, feitas a partir da influência ou da relação de um texto sobre outro,
a intertextualidade, além das sensações singulares a cada indivíduo.
Retomando O prazer do texto, Roland Barthes (1973, p.24) afirma que por trás do texto
não há ninguém ativo e diante dele ninguém passivo. O que há é o instante em que o corpo do
leitor forma, juntamente com o corpo do texto, um corpo outro, momento de comunhão, quando
acontece outra totalidade ao se criar outro corpo. Pensar esse corpo temporário como discurso
é reconhecê-lo como um espaço de pluralidade de sensações e de transgressão de linguagem,
tempo e espaço jamais reiterável, característica fundamental da performance.
Sempre mutante, o movimento do corpo traz a ideia de performance e, em qualquer
processo de leitura, o leitor, para além do que vê, permite-se somar “elementos não
informativos, que têm a propriedade de propiciar prazer, o qual emana de um laço pessoal
estabelecido entre o leitor que lê e o texto como tal” (ZUMTHOR, 2000, p.29). O leitor não é
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apenas o lado ou a porção passiva nessa comunhão, apenas o intérprete do texto, mero
decodificador, mas ele tem direitos e pode, sim, aceitar ou recusar determinações sutis ou
implícitas, ocupando a posição de coautor da obra.
Ainda segundo Barthes, o corpo sempre está “em estado de espetáculo diante do outro
ou mesmo diante si-mesmo” (1982, p.653). O ato, no momento agora, o movimento do instante,
é que é performático. É vida no presente, e essa singularidade não pode ser registrada ou
documentada por qualquer meio, porque o movimento torna-se performance através do seu
desaparecimento. Podemos pensar que os registros midiáticos de uma ação a eternizam, mas o
que acontece é o registro da emissão e não o da recepção.
“A poesia oral direta, teatralizada, engaja o ouvinte por inteiro na performance. A poesia
oral mediatizada deixa insensível alguma parte dele” é o que constata Zumthor (2010, p.272),
mas o processo midiático, que possibilita registros, gravações, certamente ocasionará outros e
diferentes momentos de recepção, pois não terão o ato sendo criado no momento da recepção.
Diante de uma reprodução, poderá acontecer o ar de performance, embora outros valores
devam ser considerados, como a não presença e o consequente relaxamento natural, por não
haver cobrança de engajamento entre o falante (EuE) e o receptor (TuI). O que há é a ação
registrada, que poderá ser retomada quantas vezes se desejar. É como se não houvesse, segundo
Goffman, “ordem cerimonial que é mantida por um sistema de etiqueta” (2012, p.111), regra
que faria o receptor (Eu-I) assumir uma “carga de valor ritual” (idem) com específica função
social.
Ao falar da oralidade, Zumthor nos leva a perceber as diferenças entre situações
possíveis de interação ao se considerar a voz. Discorrendo sobre “a voz e a escritura: poesia
oral e poesia escrita” (2010, p.35-36) e seus efeitos, e também no artigo A permanência da voz
(1985, p.4-8), o pesquisador diz reduzir a extrema diversidade de situações possíveis a quatro
espécies ideais: oralidade primária ou pura – quando inexiste contato com a escrita, o que
acontece em culturas ágrafas, hoje chamadas de culturas primitivas; mista – quando a influência
da escrita é remota e fraca, pois a oralidade convive com a escrita, embora a influência desta
seja parcial e lenta; secundária – a manifestação da voz é marcada pela escrita, dá-se a partir
dela, com acentuada predominância; e, por fim, a mediatizada – que, como o próprio nome
sugere, é reconhecida pela interferência da mídia, utilizada em qualquer suporte, e acontece
pelas reproduções de cd’s e dvd’s, rádio, cinema e vídeo, hoje com registros disponibilizados
em arquivos mp3 e mp4, entre outros, na internet.
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Um aparelho cego e surdo toma o lugar do intérprete. Certamente, o ouvinte
o relaciona a um ser humano existente em alguma parte. Entretanto, exposto
unicamente à sua voz, ele não recebe nenhum outro convite a participar. Sem
dúvida, recria em imaginação (esforço para dominar esse universo puramente
sonoro) os elementos ausentes da performance (ZUMTHOR, 2010, p.268).

Conforme já dito, embora tenhamos trabalhado com textos midiatizados, isso não
implicou perdas em nossa discussão. Nossa maior preocupação foi justamente a sensibilização
do interpretante (TuI) – o efeito patêmico – que pode acontecer em apresentação ao vivo ou ao
ver/ouvir uma gravação.
O ponto a ser denunciado como a grande distinção entre a ação performática e a
reprodução midiática dessa ação é que, neste caso, não mais há a pulsação do improviso,
possível no instante da criação, com a presença do emissor que, se gravado, não estará mais
atuante. Os mídia, como registro mecânico, poderão se repetir igualmente n vezes, como
emissão de ação cristalizada, mas a reação do receptor carecerá de atenção, com a imposição
do silêncio, diferente do acolhimento participativo que permite interação.
Em relação ao interlocutor/interpretante diante da reprodução midiatizada, ele pode
ver/ouvir e, se não gostar, desligar o aparelho. Se preferir fazer o pacto, estará disponível para
os efeitos depreendidos pela visão e/ou pela audição, em peculiar vibração interativa,
considerando seu estado de espírito no momento. Para a análise, reiteramos o seguinte: a) nosso
interesse é a organização do corpo (voz e silêncios) durante a leitura, em busca de uma verdade
(performance) que provoque o ouvinte/interlocutor (TuI); b) buscamos entender como se dá o
efeito patêmico na conquista do ouvinte, despertando-o para a leitura.
Embora esteja claro que a ação de se ouvir/ver um mídia é diferente da performance
viva – ato único no qual todos são atores e reagem a estímulos infrequentes, optamos por
registros gravados. Apresentado em diferentes suportes, o material selecionado nos dá as bases
para discutirmos as nuances encontradas nas vozes de cada performer, e construirmos uma
partiturização vocal, um mapeamento de efeitos.
4.2 Efeitos da voz – uma estética do prazer
A voz [...] não pode fazer mais que pré-nomear as coisas,
e – nós sabemos hoje melhor do que antes – é esta a
operação poética por excelência (ZUMTHOR, 2010,
p.321).

A poética é parte dos estudos literários que investiga e discute os processos ligados às
normas de versificação dos textos e aos componentes teóricos de que se revestem, bem como
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aos compêndios que abordam o assunto desde os gregos até os nossos dias. Além disso, a
poética também pode ser vista como o sistema, o estilo ou o traço, tanto de um escritor, como
de um período ou mesmo de um grupo social.
E sobre o prazer? Já se teria pensado uma poética do prazer? Quantas coisas e situações,
entre sons, imagens, texturas, cheiros e gostos podem causar contentamento, satisfação, gozo?
Alguns incentivos do íntimo deleite podem mesmo ser surpreendentes, como também podem
ser indefiníveis alguns estágios de júbilo, alcançados pelo espírito e com evidências claras
demonstradas pelo corpo. Mesmo certos tipos de privação e até a dor física também são capazes
de fazer com que se alcance o prazer. Mas, de qualquer maneira que se manifeste, não há algo
que possa traduzir-se mais poético do que o êxtase presente na comunhão entre qualquer dos
cinco sentidos humanos e o eleito objeto de desejo.
Poderíamos discorrer sobre cada um dos sentidos, mas vamos nos deter apenas ao
enlevo que a audição permite ao abrir-se, de fato, para a sonoridade e para os intervalos da
ausência de som, ou mesmo para o silêncio longo, em busca de sua inteireza. Considerando que
a música “constitui tanto a manifestação imediata do instinto humano como a instância própria
para o seu apaziguamento”, segundo Theodor Adorno (1983, p.173), não se pode deixar de
pensar a música do texto e a música da voz como engenhos capazes de provocar diferentes
efeitos.
Ao ponderar rigorosamente sobre o fetichismo na música da pós-modernidade e a
regressão da audição, ele insiste no seu efeito sobre os impulsos mais naturais do homem,
dizendo que ela “desperta a dança das deusas, ressoa da flauta encantadora de Pã, brotando ao
mesmo tempo da lira de Orfeu, em torno da qual se congregam saciadas as diversas formas do
instinto humano” (idem). E constata que, embora “toda vez que a paz musical se apresenta
perturbada por excitações bacânticas”, um fato é inegável: “desde o tempo da noética grega a
função disciplinadora da música foi considerada como um bem supremo e como tal se manteve
em nossos dias, certamente mais do que em qualquer outra época histórica...” (idem). E a voz
como música? E a música da voz? Não há como negar que o prazer com a sonoridade é
intrínseco e como diz Ana Maria Lisboa de Mello:
...surge muito cedo na vida da criança, através do contato com a poesia
folclórica em suas diferentes formas, desde a escuta da cantiga de ninar até a
participação nas cantigas de roda, passando pelas brincadeiras das parlendas,
trava-línguas e adivinhas (MELLO, 2001, p.190).
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Em tempos em que a vida é urgente, nossos sentidos são anestesiados e as emoções
extremamente passageiras, a sensação é de que o que se vive é a incompletude. O que se
percebe, parece ser sempre o resultado de certa hibridização histórica, um caldo cultural em que
mergulhamos, grande mistura de elementos de ordens diversas, política, cultural, psicológica,
sociológica, antropológica, que constituem ambiente favorável para provocar opiniões
singulares – de indivíduos, grupos ou sociedades – e incitar tendências, posições, perspectivas.
E vozes dissonantes ou afetivas, vozes determinantes ou tolerantes, agressivas ou envolventes,
mascaradas ou cristalinas, todas imprimindo um tom discursivo na composição do ethos, o que
atesta intenções, sempre moduladas para se alcançar determinado intento.
O abraço sonoro de que fala Maria da Glória Beuttenmüller (2003) pode ser
extremamente sedutor, capaz de causar efeitos surpreendentes, como elemento de toque. As
ondas envolventes, impressas na sonorização de um texto, podem sugerir ao ouvinte a evasão
da concretude do dia a dia, em uma espécie de viagem (JOUVE, 2002), uma fuga ficcional
durante a qual, havendo entrega, adentram-se mundos de fantasia. A escuta pode nos levar a
um tipo de transe muito semelhante ao que acontece durante a leitura silenciosa, mesmo porque
é no silêncio que se dá a única forma de concentração capaz de fazer com que haja, de fato, a
recepção.
A validação da experiência poética acontece com a consagração da palavra posta e
exposta através da enunciação, da sonorização, e até podemos pensar na ressonância sempre
renovada dos estudos de Jauss (1994, p.25), anteriormente citada. Quando o leitor apresenta o
texto em voz alta, quando o sonoriza, ao mesmo tempo em que acontece o desfazimento do
rosto do material grafado, abre-se, pela voz, um campo propício para a construção do
imaginário, num produtivo embate entre a onipotência da razão e a onipotência do inconsciente,
abrindo espaço para o sonho.
Não se preconiza aqui a razão como fuga da realidade, mas achamos importante
repensar a versão torpe da realidade, que limita sensibilidades e torna o indivíduo desassistido
de coragem para criar e se recriar, significando e ressignificando o grande Livro da vida. É
somente com o pensamento que se pode atravessar sem pânico, e com toda a permissividade,
os muros ideologicamente postos pelos signos ou impostos como significados, utilizando-se da
necessária imaginação para a percepção do menos óbvio e cerceador, na descoberta do novo,
possíveis e estimulantes sensações ocasionadas pelo efeito estético.
Wolfgang Iser afirma que a obra literária tem um polo artístico e outro estético, sendo o
primeiro o texto do autor e o segundo a realização efetuada pelo leitor. Considerando essa
polaridade, ele faz clara distinção entre a coisa escrita e a concretização, e entende esta última
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como um processo de interação entre leitor e texto. Tal contrato consente o preenchimento
feito pelo receptor dos vazios, ou espaços em branco, apresentados pelo texto, realizando o
movimento de comunicação que é característica da literatura. Para o autor, e também para Jauss,
a obra literária só existe quando é ativada, algo que somente acontece durante a leitura, pois:
...o sinal de ficção no texto assinalado é antes de tudo reconhecido através de
convenções determinadas, historicamente variadas, de que o autor e o público
compartilham e que se manifestam nos sinais correspondentes. Assim o sinal
de ficção não designa nem mais a ficção, mas sim o contrato entre autor e
leitor, cuja regulamentação o texto comprova não como discurso, mas como
discurso encenado (ISER, 1983, p.397).

Para Jauss, o texto é algo produzido pelo leitor, e o sentido alcançado equivale a um
fenômeno que se dá no curso da leitura, uma vez que o texto literário15, não sendo estrutura
fechada, se mantém sujeito a variadas interpretações, conquanto sejam considerados
adequadamente os significantes e se adequados ao conjunto, sem que haja mergulhos em
achismos facilitadores.
O texto poético se torna compreensível na sua função estética apenas no
momento em que as estruturas poéticas, reconhecidas como características no
objeto estético acabado, são retransportadas [...] para o processo da
experiência com o texto, a qual permite ao leitor participar da gênese do objeto
estético (1983, p.307).

Reconhecendo que a percepção das qualidades artísticas – o bom e o belo – não é código
universal livre do domínio do tempo, igual para todos, Jauss afirma que “toda experiência
estética está ligada à experiência histórica” (1983, p.314) e destaca ser fundamental a
importância da história no processo de leitura/recepção. Cada um experimenta sensações a
partir do repertório que constituiu durante toda a sua vida, de forma única, subjetiva.
Sobre o ato de leitura solitária, que requer silêncio – e escuta – quando de fato há a
devida concentração, a impressão que se tem é “de escapar de si próprio, ao mesmo tempo em
que se abre para a experiência do outro”, como afirma Vincent Jouve (2002, p.108). Sobre a
leitura de livros, e neste caso faz-se referência à leitura silenciosa, ele diz ser viagem que “pode
ser assimilada a um desdobramento..., entrada insólita em outra dimensão.” (idem). É a obra se
fazendo a partir da comunhão autor-texto-leitor (Iser, 2001, 1999, 1996a, 1996b; Jauss, 1994ª,
1983, 1979) com liberdade para que aconteçam os preenchimentos dos brancos ou vazios
presentes no texto, mas a vertigem comentada por Jouve dependerá do mergulho de quem lê,

15

Entendemos como texto poético, conforme citado por Jauss, todo e qualquer texto literário.
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além de seus conhecimentos prévios – linguístico, paralinguístico, simbólico, de mundo,
genérico, interacional e/ou circunstancial.
Durante a leitura vocalizada, realizada diante de um grupo, é possível que se percebam
similaridades com a experiência solitária, mas a comunhão possível para quem divide o mesmo
vagão numa viagem que acontece em movimento coletivo ampliará possibilidades e reflexões.
A presença do outro funcionará como um grande espelho no qual se poderá reconhecer a si
mesmo: pela aproximação de interesses ou pela diferença, com mais possibilidades de
comparação em relação ao que vale ser preservado e ao que pode e deve ser modificado,
considerando a exposição conjunta dos próprios limites. Quando devidamente trabalhada, esse
tipo de leitura virtualiza o brilho da narrativa, e funciona como o sopro que, em performance,
reacende o escrito adormecido no papel: ao reavivá-lo e dar-lhe corpo, constitui outro texto,
também a ser lido.
Ao ser acionada em ato de leitura performatizada, para funcionar como base propulsora
das emoções propostas pelo texto, a voz do EuE se alimentará de antigas experiências e, de
alguma forma, deixará marcas subjetivas do performer. Nesta fachada16, naturalmente
transparecerá o eco das outras vozes por ele ouvidas, já experimentadas e, da junção do texto
com outras memórias, cores, nuances, acontecerá nova escritura. Se o contrato entre performerinterlocutor for aceito e o jogo consentido, o texto será re-feito e despertará, certamente, novas
reflexões, com novas percepções de valores em relação ao tradicional e ao atual, aos limites e
às liberdades, ao imposto e ao discutido, ao tomado ou ao comungado, ao recusável e ao
aceitável.
Caso seja grande a dificuldade para se desenvolver o hábito da leitura, a performance
oral pode ser apontada como caminho possível e talvez se possa chegar a um consenso sobre a
importância da voz como instrumento de largo alcance. A voz além de ser capaz de despertar
não apenas o interesse pela leitura em grupo, também desenvolve segurança, a partir do jogo
prazeroso e confortável – porque sem crítica externa – possível somente na leitura solitária.
Ambos os processos levam à compreensão e ao reconhecimento da importância da vocalização
do texto, pois todo som – como a voz – brota de organismos em mutação, instrumentos vivos.
Aqui podemos retomar o conceito de poiesis, como ato de criação, na forma como
aparece também nos Diálogos Socráticos, de Platão. No diálogo entre Sócrates e Fedro, os dois,
como personagens, discutem questões referentes à palavra escrita e à falada, comparando-as:

16

Para Goffman: “imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados” (2012, p.14).
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uma, à pintura, silenciosa; a outra, à vida, mutante, pela qual se pode chegar à verdade. Sócrates
diz:
– A escrita, Fedro, apresenta esse estranho aspecto e nisso verdadeiramente
muito se assemelha à pintura. De fato, os rebentos da pintura se colocam como
se fossem seres vivos, mas se alguém lhes indaga alguma coisa, permanecem
num solene silêncio. O mesmo ocorre com as palavras escritas [...] a meu ver,
o discurso sério é sumamente mais nobre, ocorre quando alguém emprega a
arte da dialética, plantando e semeando numa alma apropriada o discurso do
conhecimento... (2010, p.2).

Fica clara a importância dada pelo filósofo à oralidade ao demonstrar que acredita serem
as palavras escritas semeadas “através de uma pena... [são] incapazes de efetuar sua própria
defesa à força de argumentos, bem como incapazes de ministrar adequadamente a verdade”
(idem, p.105). Segundo Sócrates, o que está escrito não pode levantar-se para debater em causa
própria e o ato de escrever, será como semear “jardins de letras com o intuito de se divertir,
armazenando para si mesmo lembretes para quando atingir a propensão ao esquecimento da
velhice” (idem). A palavra oral, talvez por sua audácia invasiva e, se apresentada com vigor e
mestria, seja “capaz de auxiliar a si mesmo e aquele que o plantou – discurso que não é estéril,
[...] instaurando um processo interminável e eterno que promove a felicidade...” (idem, p.106).
Na presença do verbo, dá-se a escuta. É da escuta, e durante ela, que a luz se faz.
A partir dessa autopermissão, como uma grande tela branca, abre-se o espaço para a
recriação de outros universos, singulares porque momentâneos, como só a performance pode
permitir. Para o TuI, cria-se, então, o espaço para uma reescrita de liberdade, conjunta e
individual ao mesmo tempo, sem as amarras organizadoras de determinada e primitiva
significância. Desfazer o rosto da significância posta e refazê-lo é audacioso movimento de
coragem, pois, além de dar chancela à criatividade, é ato político, tomada de consciência do
direito de criação.
Entre a informação (texto) – que nunca será recebida na sua totalidade – e o processo de
recepção, uma das instâncias de transmissão possíveis é o mediador, e havemos de considerar,
sempre, o tratamento da informação com as devidas variações da performance e a intensidade
do impacto que pode causar. Segundo Charaudeau, é um ponto de vista ingênuo sobre a
informação, considerar que, em geral, qualquer “instância de transmissão assegura a maior
transparência possível entre emissão e recepção” (2012, p.34-35), cabendo ao enunciador
apenas codificar a mensagem e ao interlocutor decodificá-la, como se não houvesse o efeito da
intersubjetividade constitutiva das relações humanas.
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Cada efeito produzido dependerá muito do processo utilizado para transmitir a
informação e, no caso do mediador, ele realçará elementos para atingir seus objetivos, sem
deixar de considerar a fonte da informação, sua autenticidade, verossimilhança e pertinência,
como se, aderindo a uma imagem constituída, aceitasse ser tomado por características do
personagem. Assim, em textos de narrador em 1ª pessoa, o mediador assume a função de
personagem sem perder seu caráter diegético.
Todo texto tem “uma forma humana, é [...] um anagrama do corpo?” pergunta Barthes,
para logo responder “Sim, mas de nosso corpo erótico” (1973, p.25). Não se pode reduzir o
prazer do texto ao enunciado, ao seu funcionamento gramatical, pois é na enunciação que há a
vertigem. Da mesma forma, o prazer do corpo não se reduz à necessidade fisiológica, mas é
maior o prazer quando “o corpo vai seguir suas próprias ideias” (idem, p.26). E essa entrega ao
prazer do texto, o salto para a magia da fruição, é “o momento em que o corpo vai seguir suas
próprias ideias...” (idem). Quando falamos de um uma poética do prazer, da busca não
premeditada das sensações mais sublimes, acreditamos, juntamente com o sociólogo, filósofo,
escritor, crítico, e também semiólogo, que nosso corpo não tem as mesmas ideias que nós. O
efeito estético, simplesmente, acontece, como uma boa lufada de brisa na densidade do calor
em que nossos espíritos se movimentam em busca de iluminação. E essa brisa pode vir da leitura
compartilhada, como ação de fruição, ação poética – uma poética do prazer.
Talvez o que se procure seja uma (re)organização da enunciação, constituindo uma
expressão vocalizada que não encontre barreiras para sua recepção, assemelhando-se talvez do
resultado da aproximação Voz-Música de que fala Jean-Jacques Rosseau, citada por Gilles
Deleuze e Felix Guattari, no capítulo intitulado “20 de novembro de 1923 – Postulados da
Linguística”, presente no segundo volume de Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia:
...a distinção língua-fala foi feita para colocar fora da linguagem todos os tipos
de variáveis que trabalham a expressão ou a enunciação. Jean-Jacques
Rousseau propunha, ao contrário, uma relação Voz-Música, que teria podido
conduzir para outra direção não somente a fonética e a prosódia, mas toda a
linguística (1995, p.32).

Podemos entender que os autores consideram a voz-música como o produto que foge à
ditadura do enunciado, sempre em variação contínua, acionando não apenas o plano sonoro,
fonético e sintático, mas também o performático e o conceitual. Há como uma tentativa de
resistência ao agenciamento coletivo de enunciação (sistemas religiosos, sociais, econômicos,
tecnológicos, etológicos, mídiáticos), ou seja, recusa a qualquer espécie de imobilização
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possível no plano de expressão – buscando um caminho original, liberto de tudo o que poderia
ser (im)posto pelas representações sociais.
A voz joga concomitantemente com a linguagem e com o som, e sempre trabalhou de
forma privilegiada como base de experimentação. Quando observada no seu timbre, percebese demonstrar texturas que lhe dão poder de continuada variação, sem necessitar
obrigatoriamente de acompanhamento, porque é, por si, perfeita máquina musical capaz de
jogar com prolongamentos ou superposições e criar diferentes sonoridades no mesmo plano
sonoro, a partir de partes faladas e cantadas, e também em sonorizações, como sonoplastia.
4.3 A palavra como pintura (ut pictura poiesis17)
A palavra tem cor, a palavra tem forma. E essa forma é
uma escultura sonora (BEUTTENMÜLLER, 2003,
p.32).

A maneira como o homem se situa no mundo se mostra pela emissão de sua voz em
relação ao outro. A intenção de quem se dirige a alguém não é apenas comunicar-se, mas
provocar o reconhecimento de uma ideia ou submeter o outro à força ilocutória presente na
ação de dizer. Discorrendo sobre a construção do personagem, principalmente no que trata da
entonação e das pausas, Constantin Stanislavski, no seu A construção da personagem (2001),
recorre muito ao livro A palavra expressiva, de Sergei Mikhailovitch Volkonski, criador de um
sistema de preparação do ator, que incluía o gesto e a fala expressiva.
Sobre a expressão oral, a questão importantíssima é que o ator18 deveria conhecer sua
língua natal em todos os aspectos, pois “de que servirão todas as sutilezas da emoção se forem
exprimidas em linguagem deficiente?” (2001, p.160). Esse posicionamento deixa claro que não
há como se trabalhar a palavra sem se conscientizar da importância dos sentidos que possam
transparecer a partir de quaisquer nuances suprassegmentais. E isso significa (re)treinar-se.
Segundo ele, a “grande maioria das pessoas, na vida comum, usam modos de falar pobres e
vulgares, mas não se dão conta disso, pois estão acostumadas com esses defeitos nelas mesmas
e nos outros.” (idem). Se não houver interesse em conhecermos nossas deficiências no falar, na

Gotthold Ephraim Lessing (1992, p.114), no “Laocoonte” retomou a passagem da Ars Poetica em que Horácio
afirma “[tal] como a pintura, é a poesia”. Lessing diz que “a poesia pinta corpos, porém de maneira alusiva através
de ações (fala). A pintura/escultura (artes de espaço) só pode utilizar um único momento de ação, o mais fecundo,
a partir do qual antecedente e subsequente se tornam o máximo inteligíveis”.
17

Aqui, pensamos o ator como o “eu” do discurso, aquele que se dispõe à exposição, e, em algum momento, toma
a palavra diante do “outro”, com a intenção de afetá-lo, encantando-o, persuadindo-o ou dissuadindo-o.
18
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nossa capacidade fônica, nunca nos livraremos do hábito de falar descuidadamente,
apresentando a “própria e incorreta linguagem de todo dia para desculpar os modos desleixados
de falar” (idem). Quando nos expomos como oradores e somos o foco da audição, por haver
atenção direcionada, as palavras e as intenções, de quaisquer maneiras que sejam ditas, poderão
ser realçadas bem mais do que na vida comum.
É natural que, ao nos ocuparmos com um texto para algum evento ou apresentação, isso
seja feito como rotina em determinadas áreas de trabalho, com profissionais muito atentos ao
conteúdo, mas sem a devida preocupação com a fala. A inquietação se detém menos no plano
da expressão oral, aprisionada mais ao campo das ideias, ao conteúdo a ser apresentado. Tal
comportamento aperfeiçoa um lado em detrimento do outro, com claras demonstrações de
ganho para o conteúdo e de perda para a expressão, considerando que o equilíbrio entre ambos
implicaria resultados mais envolventes para o interlocutor, ajustando-se o logos (razão) ao
pathos (emoção) na composição do ethos (imagem).
Na vida cotidiana, dizemos o que queremos e o que não queremos, muitas vezes apenas
para preencher espaços e fugir dos silêncios com os quais quase sempre lidamos com
dificuldade. Nesses silêncios, ditos desconfortáveis, que podem se estabelecer na presença de
duas ou mais pessoas, o que é dito é sempre intencional, mesmo que seja apenas para encobrir
esse desvão do som. E sempre que falamos de algo, discorremos sobre coisas conhecidas, que
vimos ou que trazemos em nossa mente, coisas reais. Ao fazemos uma exposição verbal para
alguém, com a leitura vocalizada sobre a qual tratamos, a situação pode ser diferente, pois
apresentamos o texto de outrem, e esse texto nem sempre se afina com os nossos sentimentos,
desejos e conhecimentos. Em um ato de leitura, recriamos situações, coisas que não vimos, que
não sentimos de fato, mas que sabemos ser específicas de pessoas imaginárias, de personagens
ficcionais.
Incorremos, por vezes, em impostação inadequada, torneado incorreto, dado às falas,
com a intenção simplesmente de valorizar sentidos ou atributos vocais, ou também de derramar
cadências e efeitos na acentuação de sílabas e palavras sem outro propósito que não seja o de
exibir a voz. Esses artifícios podem, facilmente, criar a sensação de deslocamento ou de
falsidade da informação presente no texto e pressentida vagamente pelo performer.
A visão de mundo de qualquer indivíduo é sempre afetada por palavras, às vezes muito
simples, que têm o poder de transmitir pensamentos complexos e é principalmente com o verbo
que o homem consegue a expressão correta do que pensa e pode despertar incontáveis sensações
a partir dos cinco sentidos. Ao lembrarmos o nome de uma canção ou de um poema, o nome de
um personagem, um ator ou um pintor, o nome de um prato ou de alguma bebida, ou algum
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perfume de nossa predileção, acabamos por despertar de nossos registros de memória muitas
imagens visuais e auditivas, olfativas e gustativas, ou mesmo sensações táteis a que a palavra
pode induzir. Tais sensações não se restringem apenas à simpatia, ao prazer e ao deleite, mas
também à antipatia, às adversidades e à dor – diferentes efeitos patêmicos com variadas
intensidades.
Estimular patemias é também função da palavra e ela nunca deve ser dita, ou posta, sem
que haja sentimento, sem que se possa pressentir sua alma. Em todo ato de interlocução, as
palavras podem pesar positiva ou negativamente, mais ou menos, mas jamais se apartarão das
ideias, e ações, que as trouxeram à luz. Caberá sempre ao comunicante a organização da música
de suas intenções, emolduradas por seus sentimentos, e como apresentá-la mais adequadamente
diante de cada situação de comunicação. Auxiliados pela palavra não é difícil transmitir
imagens de alguma coisa concreta, como homem, animal, flor, mas tratando de um conceito
abstrato como lucidez, sarcasmo, medo isso se torna infinitamente mais difícil. Pensamentos
sobre o real são mais acessíveis, pode-se vê-los e senti-los até, e é mais provável que nos
comovam. Stanislavski afirma que para o ator a palavra oral, mais do que a emissão de um som,
está ligada ao imagético:
A natureza arranjou as coisas de tal modo que, quando estamos em
comunicação verbal com os outros, primeiro vemos a palavra na retina da
visão mental e depois falamos daquilo que assim vimos. Se estamos ouvindo
outros, primeiro recolhemos pelo ouvido o que nos estão dizendo e depois
formamos a imagem mental daquilo que escutamos. Ouvir é ver aquilo de que
se fala; falar é desenhar imagens visuais. (2001, p.169)

Seguindo ainda as ideias do autor, acreditamos que no processo de leitura vocalizada, o
comunicante deve pensar a palavra não apenas como sonoridade, mas como evocação de
imagens. Ao ocupar a atenção do interlocutor, que ousemos falar menos para o ouvido e mais
para a vista. É da alma da palavra dita que se constroem as imagens mais admiráveis. Mas como
podemos encontrar o sentido mais natural na fala sem reduzi-la a simples ondas sonoras? E
Stanislavski responde: “Façam uma pintura com a palavra, de modo que o indivíduo que vocês
estão desenhando, que vocês têm na visão mental, e estão descrevendo [...] se torne claro”
(idem, p. 209), pois seu interlocutor poderá sentir como é a pessoa por trás da palavra, se bela
ou disforme, se bondosa ou cruel, a partir de nuances presentes na voz.
Stanislavski deixa claro que para se realçar determinados sentidos, o que se deve fazer
é selecionar, no texto, as palavras-chave, evidentemente sem esquecer as tantas outras
necessárias para a compreensão do todo, mas, claramente, de importância secundária, pois não
se pode valorizar, ou acentuar, todas as palavras do texto, o que o tornaria monocórdico.
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Algumas pedem mais ênfase, outras menos, por isso devem ser atenuadas, o que demanda uma
escala de acentuação, que poderíamos entender com mais intensa, média, ou mais branda. Tal
como na pintura, em que há diversos matizes com cores variadas entre as mais fechadas e as
mais claras, a fala também pode ousar e provar da diferente gama de forças possíveis no
processo de emissão das palavras, colorindo-as com a acentuação. Entretanto, será sempre com
a harmonia da simplicidade e da naturalidade que se conseguirá tocar o outro de forma positiva,
jamais com os exageros de anacrônicas escolas de declamação os quais, em muitos casos,
atendiam a imoderados arabescos que beiravam o risível.
As palavras devem ser pensadas para que sobressaiam com nitidez no plano sonoro,
com valorização das mais importantes e com as outras servindo de base em planos um pouco
mais afastados, ajustadas para comporem a informação como um todo. Esta base, por ser base,
não significa ausência de cores, necessariamente, ou de tons, ou de sentidos. Ao contrário, na
construção dessa tela, todos os elementos têm a mesma importância, pois sem um, o outro não
existiria. Mesmo o silêncio, sobre o qual os destaques e a base são criados, destaca-se como
elemento fundamental, de onde os outros se elevam. Sempre em movência, o silêncio é o espaço
onde é permitida a construção dos imaginários, lugar de impulsos dos quais se constitui o
discurso.
O realce de palavras-chave valoriza intenções, mas os graus de acentuação precisam ser
conciliados, fundidos em linha contínua que se oriente no sentido de facilitar a transmissão,
criando uma espécie de perspectiva fruto tanto de partes isoladas quanto da estrutura total do
texto. Da mesma forma que a pintura nos dá a ilusão de planos diversificados, alguns que se
aprofundam na própria tela e outros que saltam da moldura, também dispomos de planos de
voz na constituição de perspectivas intencionais.
É necessário transmitir o que se sente, ou o que se vê, com a ajuda de elementos
suprassegmentais como a entonação e o ritmo, por exemplo, o que só será possível se primeiro
a palavra for entendida, não apenas no seu significado, mas também na sua cor, no seu cheiro
e na sua forma, pois, retomando a epígrafe desta seção, segundo Glorinha Beuttenmüller, “essa
forma é uma escultura sonora” (2003, p. 32). O erro comum é dizer a palavra e somente depois
pensar na força implícita de seu significado e o mais importante é como os outros podem ouvila e como a absorvem. Reiterando o já dito, ou sugerido, pelos autores: falar para os olhos do
interlocutor e não para o ouvido.
Ao acreditar no poema vivo pelo ato de dizer poesia, a atriz Elisa Lucinda criou uma
associação no Rio de Janeiro de estudo sobre a atividade performática de usar a palavra oral na
arte falar poesia. Nessa Casa Poema, Elisa se preocupa em ensinar como ler e dizer poesia, com
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clara resistência ao que se poderia chamar de declamação, termo proibido e em desacordo com
a atualidade, pois traz implícito forte anacronismo, retomando antigos usos e costumes.
Segundo as palavras de Martha Medeiros (2009), o que Elisa faz é suprir a carência de nossos
currículos escolares, com atividade voltada para a sensibilidade e os sentidos.
A importância de se deixar embalar pela música do texto seu ritmo e sua
comunicabilidade são coisas que faltam aos adultos de hoje e que deveriam ter sido ensinadas
nas escolas, desde a infância. A poeta diz que embora possam parecer nascidos para a leitura
silenciosa os poemas devem se desprender do papel, pois o que todo autor quer é se comunicar:
“toda literatura, para mim, pode e deve ser feita em voz alta” (in MEDEIROS, 2009).
Walter Ong, catedrático da área de estudos humanísticos, historiador nos campos
cultural e religioso, ao examinar as diferenças entre oralidade e cultura escrita, avalia os efeitos
intelectuais e sociais da escrita. Ong diz que em um texto “até mesmo as palavras carecem de
suas qualidades plenamente fonéticas” (1998, p.118) e afirma que a “palavra falada é sempre
um acontecimento, um movimento no tempo, completamente desprovido do repouso
coisificante da palavra escrita ou impressa” (idem, p. 89). Além disso, antes da escrita é como
se houvesse grande movimento cerebral, uma espécie de oralidade silenciosa que precedesse a
construção do texto. Em relação ao texto escrito, fica evidente que a tradição letrada pode até
fornecer elementos extratextuais para a entonação, mas que elas nunca serão completas.
Em entrevista feita para o blog de Carlos Britto (2012), Elisa Lucinda diz que quando o
“poeta consegue com palavras trazer para diante dos meus olhos o mar, e para o meu nariz o
seu cheiro, tiro para ele o meu chapéu”. E continua: “há poesias que são verdadeiras pinturas e
há poetas (que são) artistas plásticos, cineastas do verbo”. Para ela, de tudo se faz poesia, amor,
racismo, feminismo, injustiças sociais, e é isso o que desperta o interesse e a sensibilidade de
quem ouve. A arte de Elisa Lucinda se faz de sua observação do mundo e da tradução em
palavras inicialmente escritas, mas já pensadas juntamente com o sopro da voz que as tornarão
vivas, eterna luta no sentido de desassombrar a oralidade.
Tal como a escritora e performer, o ficcionista, compositor e cantor Leonard Cohen
também acredita que os excessos do dizer mais afastam do que aproximam o interlocutor
interessado. Em 1978, um ano depois do álbum de mesmo nome, Cohen lançou o livro Death
of a Lady's Man, no qual se encontra o fragmento “Speak poetry”, registrado também em
vídeo19 com a voz do próprio autor e disponível nas redes sociais. O texto é um libelo ao ato de
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IvXn4P9Kj2Y – visitado em 25 de setembro de 2016.

105

dizer poesia, no qual Cohen posiciona-se também contra a interpretação (SONTAG, 1987) e
combate veementemente os exageros declamatórios. O poeta escreve:
Se quiser me impressionar enquanto fala sobre amor, coloque as mãos nos
bolsos ou por baixo do vestido e brinque com você mesma. Se a ambição e o
apetite por aplausos te levaram a falar sobre amor, você deveria aprender
como fazer isso sem desgraçar aquilo que fala ou você mesma.
[...] O poema não é um slogan. Não pode fazer propaganda de você. Não pode
promover sua reputação de sensibilidade. Você não é um garanhão. Você não
é um matador. [...] Não represente as palavras. As palavras morrem quando
você as representa, elas murcham, e somos deixados sem nada a não ser com
sua ambição.
Fale as palavras com a exata precisão com a qual você checaria uma lista da
lavanderia. Não se torne emotivo sobre a renda da blusa. Não fique de pau
duro quando você diz ‘calcinhas’. Não fique cheio de calafrios por causa da
toalha. [...] As meias estão lá não para te lembrar de estranhas e distantes
viagens. É apenas a tua lavanderia. São apenas tuas roupas. Não fique
espiando através delas. Apenas as use.
O poema não é nada mais do que informação. É a Constituição interna de um
país. Se você o declama e o explode com suas nobres intenções, então você
não é melhor que os políticos que você despreza.

Fica evidente a aproximação das ideias de Cohen com a posição de Elisa Lucinda e da
maneira como a autora entende o “dizer poesia”, o que se coaduna com a invulgar potência
própria da naturalidade da voz, ponto também apontado por Paul Zumthor (2010; 1993). O que
esses autores propõem quando tratam da exposição de um texto em voz alta nada tem a ver com
pretenciosas improvisações ou exagerados melismas declamatórios. Bem mais que isso,
pressente-se sério trabalho de compreensão, com adequada partiturização do texto, preparação
necessária e previsão de situações possíveis, para que não se incorra em desinteresse e que haja
reais chances de acontecer o ritual de comunhão.
Na mediação de leitura – a performance, a escuta e a provocação só poderão afetar
positivamente o outro se houver consciência plena de como se processa o ato de interação,
desde a ousadia de inesperada e audaciosa exposição até o respeito aos limites de tolerância do
outro, incessante movimento de perscrutar caminhos para reflexão. A leitura compartilhada
requer antecipado reconhecimento do que se vai ler. De grande importância é o acordo amoroso
com o texto, de quem o lê e o utiliza como seu trampolim, além do precioso exercício de escuta,
que o ajudará a reconhecer os limites de sua singularidade, pois os surpreendentes sentidos
descobertos são apenas alguns dos tantos outros que continuarão adormecidos no papel a espera
de novos olhares, em diferentes lugares, em tempos por vir.
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O que profissionais de diversas áreas, ligados, de alguma forma, à voz e à palavra oral,
como Lucinda, Cohen, Zumthor, Ong, Beuttenmüller, Stanislavski e tantos outros afirmam,
direta ou indiretamente, é que o exercício de leitura vocalizada não deve ficar aprisionado ao
ato simples de derramamento do texto escrito, embora até fluido, mas sem emoção, tal como o
que se pretendia no personagem de Sinisterra, apresentado no início desta pesquisa. O professor
João Wanderley Geraldi, discorrendo sobre leitura e mediação, afirma que “no mundo
contemporâneo, externamente à escola, estamos desacostumados a perceber uma das formas de
debruçar-se sobre textos: a escuta da leitura em voz alta feita por outrem” (2013, p.25), e
entendemos que sua afirmação se refere principalmente ao território brasileiro, e precisamente
às escolas, onde se percebem as dificuldades de professores e alunos nesse tipo de atividade.
De sua afirmação, podemos também depreender que a escuta implica interesse, e isso só
acontecerá se houver minimamente o respeito ao peso das palavras, à música que delas emana
e ao ritmo que a rede textual invoca.
A leitura em voz alta – capaz de estabelecer laços entre enunciador e interlocutores, de
criar ambiente propício para os mais inseguros exporem suas vozes, de despertar o interesse
pelos livros – parece ter ficado restrita a comunicados formais, a discursos oficiais, a eventos
artísticos, apresentações e premiações em festivais de teatro, cinema e esportes, e a movimentos
rituais religiosos.
No capítulo a seguir, ousamos propor um quadro de códigos para que pudéssemos
proceder à análise (partiturização) das performances vocais (PPV) e para que percebêssemos a
importância das nuances vocais na constituição de sentidos e no efeito que cada ação pode
causar.
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5 UM MODO DE DIZER – MÉTODO, CORPUS E ANÁLISE
Nas bases de sua Teoria Semiolinguística, Patrick Charaudeau (2008) sugere que os
discursos viajam e podem ser encenados por quaisquer indivíduos, em qualquer lugar, e libertos
da ideologia constante no momento em que foram instituídos (escritos) pela primeira vez. O
linguista diz que “um texto interpretado fora de suas circunstâncias de produção induz à
construção de uma imagem do Eu que responde às referências sociolinguageiras de cada
indivíduo” (2008, p.50), deixando claro que o enunciador (EuE), quando visto de forma isolada,
não corresponde ao comunicante (EuC).
É impossível para um EuC antever reações precisas diante de seu escrito. Além das
singularidades de cada indivíduo interpretante, há ainda casos em que o texto é recebido em
outro tempo, e o leitor (TuI) estará sempre impregnado de sua realidade imediata, o conjunto
de conhecimentos ligados ao seu grupo e ao seu cotidiano, o que fará com que crie diferentes
hipóteses.
Portanto, é importante perceber que o ato de produção estará registrado em determinado
tempo e espaço, mas o ato de interpretação poderá acontecer em diferentes ocasiões e lugares,
considerando, assim, que o efeito de discurso é criado pelo o EuE, e que será sempre diferente
no seu modo de dizer em cada interação com o texto. Charaudeau (2008), então, deixa claro
que qualquer ato de linguagem só poderá ser devidamente analisado se considerarmos dois
pontos: a parte linguística – mundo das palavras; e sua parte extralinguística – situação de
comunicação em que os parceiros realizam a encenação.
Como sujeitos de tempos vertiginosos, vivendo pulsações e ritmos acelerados, com
demandas urgentes e as mais diversas e conflitantes tendências, encontramos outra massa de
reflexão a cada curto período de tempo. As condições sociais e políticas em constantes ajustes,
por vezes atravessando conflituosos posicionamentos religiosos, criam novas bases e ambientes
distintos: propícios para quem se mostra em concordância com as verdades inusitadas impostas
pelo mundo atual; ou antagônicos para quem insiste em comportamento mais tradicional.
Mergulhados na era da tecnologia e das virtualidades, tempos de fragmentação, de
identidade líquida, destaca-se o pensamento de Zygmunt Bauman (2000; 2003; 2005), que crê
em nova composição do sujeito, novo ethos. Vivemos tempos em que se estabelece o tribalismo
e a imposição da estética fugidia, com relações afetivas e profissionais caracterizadas pela quase
total falta de segurança, com liberdades vigiadas externamente e desgovernadas virtualmente,
além das variadas e tolerantes permissões disponíveis na web e, mais, toda a permisssividade
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na deep web20, espaço de evidente descontrole. Esse formato de ser-não-ser atravessa a grande
crise da noção do que seria a verdade, crise oriunda de implicações culturais ligadas à
globalização e podemos dizer que, hoje, também pelo vertiginoso mergulho nos experimentos
da cibercultura.
Como resultado de reorganizações histórico-sociais e da insurreição contra noções
estabelecidas, nega-se a identidade permanente, criada por definição biológica e busca-se o
exercício da celebração móvel, considerando apenas o momento, conforme propõe Stuart Hall
(2006), com clara recusa à pertença de antigas estruturas e formas instituídas. Já Ezra Pound
(2006) diz que o artista é “antena da raça”, e aponta para novas formas de dizer, o que pode
sinalizar as mudanças comportamentais do homem. Ao produzir sua obra, deixa-a seguir seu
caminho, às vezes de vida curta, noutras capaz de atravessar séculos ou milênios, e de causar
diferentes e surpreendentes efeitos, o que, de certa forma, está em consonância com a afirmação
de Jorge Luís Borges sobre o estado de poesia, quando diz que ela “está logo ali, à espreita.
Pode saltar sobre nós a qualquer instante. [...] o que importa é uma certa música. Um certo
modo de dizer as coisas” (2000, p.125).
Na segunda metade do século XX, o artista francês, ligado à arte digital, Edmond
Couchot deixou clara sua intenção de “introduzir uma relação mais imediata entre a arte e seu
público” (1997, p.136), para fazê-lo participar na elaboração da obra. Bem antes de Couchot,
em 1936, Walter Benjamin publicava pela primeira vez o ensaio “A obra de arte na era da sua
reprodutibilidade técnica” (1986), no qual tratava da percepção humana, da maneira de ver e
sentir o mundo, além da transformação de seu modo de existência. O filósofo afirmou que tanto
a forma quanto o meio como isso se dá estão relacionados ao processo de cada indivíduo e
também ao processo histórico. Entender como a obra pode alcançar e envolver o
leitor/espectador/ouvinte, sempre foi de interesse dos críticos e dos próprios artistas, e esteve
sempre presente como matéria de grande importância a ser pensada.
Dentre todos os elementos que compõem o processo que vai da autoria à leitura
(recriação), a teoria literária inicialmente valorizou o texto, depois o autor e, a partir dos anos
1960, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Stanley Fish e outros, como apontamos no item 4.2,
lançaram o olhar para o leitor, considerando mais que a interação entre interlocutor e autor, a
comunhão com o texto e os efeitos provocados a partir do ato de leitura, momento em que se
estruturam as ideias fomentadas durante esse encontro.

20

Também conhecida como Deepnet, Web Invisível, Undernet ou Web Oculta: refere-se ao conteúdo da WWW
não indexado por mecanismos de busca padrão.

109

A ação de ler passou a funcionar como o grande instrumento de interação entre o leitor
e o texto. A incompletude textual ficou evidenciada ao se perceber que o sentido só era
produzido no ato de ler, considerando, entre outros elementos, o repertório (conhecimento) do
interlocutor. A leitura como enunciação parte de uma ideia que considera sua dimensão social
e histórica, como prática social de alcance político, compreendida também como compreensão
do

mundo,

e

envolve,

fundamentalmente,

intertextualidade,

interdiscursividade

e

intergenericidade. Independentemente do conteúdo de uma história, poesia, canção ou outros
diferentes relatos, qualquer situação de cunho cotidiano ou fantástico pode ativar
representações que reflitam percepções, comportamentos e valores sobre universos humanos,
experiências e conhecimentos com os quais os sujeitos já se depararam e assimilaram, mesmo
que isso tenha se dado em parte.
Para a análise do corpus, fizemos um levantamento do período em que as obras foram
criadas e de quando se deram os registros (gravações) em mídia aqui utilizados, com
apresentação de autores e de mediadores, considerando as tensões da situação sociopolítica de
cada momento.
O processo de análise do corpus é baseada na apresentação de textos escritos, dos quais
apresentamos breve histórico, com a devida contextualização; proposta de partiturização, com
a finalidade de identificar e mensurar diferentes aspectos sonoros presentes na oralização de
cada performer; ponderações sobre sentidos possíveis no texto, salientando configurações das
performances analisadas; quadro relativo aos Procedimentos da Construção Enunciativa de
cada performance, com comentários; e quadro relativo aos recursos de vocalização –
Partiturização da Performance Vocal –

de cada um dos performers, acompanhados de

observações.
As análises estão dispostas da seguinte maneira, para cada texto:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Contextualização;
Quadro intitulado “Procedimentos da Construção Enunciativa (PCE)”, segundo as
modalidades alocutivas, elocutivas e delocutivas, propostas por Patrick Charaudeau,
com sugestão das respectivas intenções textuais;
Comentários;
Quadros intitulados “Partiturização da Performance Vocal (PPV)”, para cada
performer, com marcas das nuances vocais e supostos efeitos pretendidos;
Ponderações sobre cada performance;
Comentário comparativo sobre as performances.
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5.1

A canção “Surabaya Johnny”
O que nos afeta no espetáculo do homem estimulado por alguma
grande paixão? São os discursos? Às vezes. Mas o que sempre
sensibiliza são os gritos, as palavras desarticuladas, vozes
quebradas, alguns monossílabos que escapam em intervalos,
algum murmúrio na garganta, entre os dentes. (D. Diderot, 2008,
p.119).

Happy End é uma peça de teatro musical escrita por Elisabeth Hauptmann, com letras
de Bertold Brecht e música de Kurt Weill, e estreou em Berlim em 1929. A peça narra um
embate entre os gângsteres e o Exército da Salvação, ícone da cultura norte-americana. Embora
seja datado do início do século, é inegável sua atualidade – especialmente no que diz respeito a
demonstrações de violência, fé e comercialização do corpo e do espírito presentes na encenação.
Dentre as diversas músicas que compõem o espetáculo, “Surabaya Johnny” passou a ser
reconhecida em todo o mundo como uma das mais belas canções feitas para o teatro e, em quase
um século, teve dezenas de gravações, realizadas por reconhecidos cantores populares de
diversos países.
Surabaya é o nome de uma cidade portuária na Indonésia, pequeníssima quando da
composição da música. Conta-se que Bertold Brecht gostava de dar nome de lugares a muitas
de suas canções feitas para o teatro. No caso da canção “Surabaya”, comenta-se que seria uma
alusão à prostituição e aos desregramentos presentes em uma cidade portuária, repleta de
marinheiros que tinham passado longos períodos no mar. A anti-heroína da canção, com apenas
16 anos, é encantada pelo discurso de um marinheiro que nega sua profissão, dizendo-se
ferroviário. Isso deixa claro que o relacionamento com um homem do mar seria fatalmente um
caminho de dissabores, talvez na permissiva Surabaya.
Há registros, mais antigos, em que o nome da canção aparece com vírgula,
estabelecendo vocativo para o nome do marinheiro. Nesse caso, pode-se pensar que o título da
canção, mesmo sem o ponto de exclamação ou de interrogação possíveis, ambos separados ou
mesmo juntos, no final da frase (Surabaya, Johnny?!21), pode apresentar constatação de
desalento, de espanto, de incredulidade e de censura.
Para esta pesquisa, selecionamos a versão de Silvia Vergueiro e Duda Neves, em duas
gravações, uma feita por Cida Moreyra, registrada no Long Play Abolerados Blues, em 1983, e
outra, por Thiago Pethit, no CD Estrela decadente, em 2012. A canção é dirigida ao público de

21

Ou: Surabaya Johnny. Ou: Surabaya, Johnny? Ou: Surabaya, Johnny!
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teatro, embora não se restrinja a esse universo, alcançando também outras mídias, como o rádio,
a TV e a internet.

Surabaya, Johnny (B.Brecht/K.Weill)
Apresentações: Cida Moreyra e Thiago Pethit
Dezesseis anos só eu tinha e pra longe você me levou
E dizendo que a sorte era minha, a lua você me jurou
Perguntei como você vivia e do mar você não me falou
"Eu trabalho numa ferrovia, baby, marinheiro não, eu não sou"
Você falou muito Johnny, nenhuma palavra era verdade, Johnny
Você me traiu desde o começo,
Eu te odeio Johnny, não fique aí parado com essa cara
[Hum!] Tire esse cachimbo da boca, cachorro!
Surabaya, Johnny, não me trate assim
Surabaya, Johnny, meu amor não tem fim
Surabaya, Johnny, sou tão infeliz
Amando assim, meu Johnny, que não chora por mim
No começo era tudo certinho, desde que eu te fizesse carinho
Mas o tempo passou e a vida, o vento do mar me levou
A imagem perdida no tempo da cidade, do cais e do mar
Aparece na frente do espelho, repetindo meu próprio olhar
Você não queria amor, Johnny, você queria dinheiro, Johnny
Você me pediu tudo, Johnny, e eu te dei até mais
Eu te odeio, Johnny, não fique aí parado com essa cara
Tire o cachimbo da boca, seu rato!
Eu jamais descobri o mistério, nem por que te chamavam assim
Mas as noites e os hotéis eram nossos e isso bastava pra mim
Acordar numa cama barata e ouvir o barulho do mar
Teu navio partindo pra longe, indo embora pra qualquer lugar
Você não presta, Johnny. Você é um canalha, Johnny
Por que você me abandonou, Johnny? Você pode me dizer por quê?
Eu te odeio quando você me olha assim
Tire esse cachimbo da boca, seu porco!
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Em “Surabaya Johnny”, o gênero textual letra de canção é apresentado no modo de
organização narrativo. No circuito interno da situação de comunicação, a voz que constrói o
universo narrado fala em 1ª pessoa. Investido de específica intencionalidade, o enunciador
(EuE), ordena toda a sequência narrativa com elaborado projeto de fazer. No caso em questão,
embora a ação se dê na ficção, a busca é fazer crer no verdadeiro, aspecto ficcional primordial,
pois o que se reivindica é a verdade e não a invenção (CHARAUDEAU, 2008, p.154). Na
realidade, para que os acontecimentos contados sejam reconhecidos como narrativa, é
necessário que se considere o contexto.
A sequência de acontecimentos é contextualizada logo nos primeiros versos da canção,
retomando um tempo passado, quem fala, de quem fala, e para quem fala – o interlocutor a
quem se dirige – e qual a sua finalidade nesse contar (idem, p. 166). O interlocutor aqui, tanto
é Johnny – interlocutor do circuito interno, o amante – como também nós, os ouvintes da
história – interlocutores do circuito externo. Neste caso, pensaremos o circuito interno e os
efeitos causados em Johnny, o interlocutor mais direto. A personagem-narradora quer expressar
algo, no caso da canção, sua revolta por anos de engano, de mentiras e de exploração impostas
por seu pretendente, iniciando com o fato de ter sido levada a acreditar que ele era ferroviário,
profissão vista como segura e estável. Na realidade, a profissão por ele exercida era de
marinheiro, o que representava incertezas diante das distâncias do imenso mar. A mágoa maior
transparece do fato de ter sido levada para um porto distante, Surabaya, onde passa a maior
parte do tempo sozinha, obrigada a se prostituir. A revolta é dirigida contra um destinatário, o
TuD-amante, e pode ser acompanhada de “significações não conscientes” (idem, p.153), em
momentos de descontrole emocional, o que pode sugerir uma tentativa de vingança ou de
abandono da condição em que vivia.
Narrar é construir um universo de representação baseado em dois tipos de crenças: na
unidade do ser e na realidade plural do mundo e do ser. Esta última forma de crença, a
realidade plural, produz as narrativas realistas, que expõem verdades concretas que
representam a autenticidade do vivido (idem, p.154). Em “Surabaya Johnny”, por ser uma
canção, a narrativa de forma breve se adapta a essa visão parcial do homem, de sua psicologia,
compondo um retrato que se nutre de pedaços do ser e demonstra, também, ares de picaresco –
com a heroína, verdadeira antimodelo dos heróis tradicionais, falando de sua aprendizagem de
vida (idem, p.156). A canção tende à objetividade, espécie de relato pessoal, intermediado por
passagens com discurso direto, o que, durante a performance, colabora para acentuar a força do
texto, realçando a sensação de presentificação do ato narrado.
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A voz narradora presente na canção, ao permitir o jogo do dramático, acentua o tom
acentuadamente social, trazendo, em si, as vozes de mulheres (e homens) abandonadas e
exploradas por seus parceiros. A entonação faz com que o discurso ultrapasse seus limites
verbais, alcançando as fronteiras do não verbal, daquilo que não foi dito explicitamente, mas
que está presente e pode ser apreendido pela leitura de outros códigos, como intensidade, altura,
timbre, ritmo, tom.
Ao atingir o ouvinte com tamanho apelo, essa entonação se apresenta social por
excelência, o que atende às proposições do skaz. O skaz é próprio de toda narração e, como
maneira de se organizar o discurso falado, está diretamente ligado a todo quadro comunicativo.
É um jeito de contar que não possui um estilo definido, mas somente um determinado
comportamento individual, e social, ditado pelas circunstâncias.
No quadro a seguir, estão identificados os procedimentos da encenação narrativa
observados em “Surabaya Johnny”:
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Quadro 7
Procedimento da construção enunciativa (PCE) em “Surabaya Johnny”

LETRA DA CANÇÃO

ENCENAÇÃO
NARRATIVA

Procedimento
Discursivo:

Discurso direto

Comportamento

Constatação

Elocutivo

Interrogação
Constatação
Declaração

Alocutivo

Cantada

Dezesseis anos só eu tinha / e pra longe você me levou
Me dizendo que a sorte era minha / a lua você me jurou
Perguntei como você vivia
e do mar você não me falou
– Eu trabalho numa ferrovia, baby / marinheiro não, eu não sou

Elocutivo

Falada (rubato)

Você falou muito, Johnny
Nenhuma palavra era verdade, Johnny!
Você me traiu (mentiu) desde o começo...
Eu te odeio, Johnny!
Não fique aí parado com essa cara...
Tire o cachimbo da boca, cachorro!

Julgamento
Aviso

Alocutivo

Injunção

Refrão

Surabaya, Johnny, não me trate assim!
Surabaya, Johnny, meu amor não tem fim...
Surabaya, Johnny, sou tão infeliz,
Amando assim, meu Johnny,
Que não chora por mim!

Injunção
Julgamento

Alocutivo

Cantada

No começo era tudo certinho / desde que eu te fizesse carinho
Mas o tempo passou e a vida / o vento do mar me levou
A imagem perdida no tempo / da cidade, do cais e do mar
Aparece na frente do espelho / refletindo meu próprio olhar

Julgamento

Alocutivo

Constatação

Elocutivo

Falada (rubato)

Você não queria amor, Johnny!
Você queria dinheiro, Johnny!
Você pediu tudo, Johnny, e eu te dei até mais!
Eu te odeio, Johnny!
Não fique aí parado com essa cara...
Tire o cachimbo da boca, seu rato!

Julgamento
Aviso

Alocutivo

Injunção

Cantada

Eu jamais descobri o mistério /
nem por que te chamavam assim
Mas as noites e os hotéis eram nossos / e isso bastava pra mim
acordar numa cama barata / e ouvir o barulho do mar
teu navio partindo pra longe / indo embora pra qualquer lugar

Apreciação

Elocutivo

Falada (rubato)

Você não presta, Johnny!
Você é um canalha, Johnny!
Por que você me abandonou, Johnny?
Você pode me dizer por quê?
Eu te odeio quando você me olha assim...
E tire esse cachimbo da boca, seu porco!

Constatação
Interrogação
Apreciação
Injunção

Elocutivo

Alocutivo

115

A canção se inicia fazendo uso do modo narrativo: a narradora-personagem resgata pela
memória o encontro com seu antagonista, seu processo de encantamento ainda menina:
“Dezesseis anos só eu tinha, e pra longe você me levou / Me dizendo que a sorte era minha, a
lua você me jurou”. Como é comum nas narrativas compactas e como no universo fictício podese ir e vir, saltar pelos tempos mais antigos e mais recentes, rapidamente é apresentada a
constatação da mentira “...do mar você não me falou / Eu trabalho numa ferrovia, baby,
marinheiro não, eu não sou".
Ao recordar-se do início, a personagem-narradora explicita a falsidade com que agiu
Johnny: “Você falou muito Johnny / Nenhuma palavra era verdade, Johnny / Você me traiu
(mentiu) desde o começo...”. Antes de terminar essa parte da encenação narrativa, ela afirma:
“Eu te odeio, Johnny!” – comportamento alocutivo, atendendo ao procedimento discursivo
típico do estatuto do narrador (CHARAUDEAU, 2008). Nas partes faladas, os cantores, tanto
Cida quanto Pethit, ambos fazem mudanças de andamento e de figuração rítmica (quiáltera),
ora acelerando ora retardando o modo, o que configura o rubato. Depois, a seus critérios,
retomam o tempo original ao voltar para a parte cantada.
É interessante observar a repetição do nome do antagonista, como vocativo, chamandoo para a realidade da qual ele parece querer sempre se esquivar. Essa repetição se dá, na maioria
das vezes, como se fosse uma repreensão, insistência para que prestasse atenção ao exposto,
numa reiteração fática, talvez para compactuar sua dor e, às vezes, de forma quase irônica,
constando a compreensão de um comportamento canalha, presente no verso, “eu jamais
descobri o mistério nem por que te chamavam assim”. Esse procedimento pode valorizar,
também, uma angustiada e improvável busca do tempo perdido enquanto afeta tanto o
interlocutor interno (Johnny) quanto o externo (leitor-ouvinte), apoiado “largamente em valores
afetivos socialmente compartilhados, pois se trata de fazer sentir certas emoções”, como afirma
Charaudeau (2004, p.217). A reação do oprimido aparece claramente quando o personagem faz
uso de comportamento alocutivo, em passagens nas quais se afasta da melodia e prioriza a fala
injuntiva: “Não fique aí parado com essa cara / Tire o cachimbo da boca, cachorro!”.
Essa alocução é repetida outras duas vezes com agressividade ascendente, situada no
vocativo, e que vai alçando configurações metafísicas cada vez mais contundentes: “Tire o
cachimbo da boca, seu rato!” e “Tire o cachimbo da boca, seu porco!”. Na versão brasileira da
canção aqui utilizada, fica implícito o tratamento dispensado ao universo masculino, no caso o
interlocutor (Johnny), diante da constatação da “cachorrada” feita pelo personagem antagonista,
pelo comportamento “de rato”, aquele que primeiro abandona o barco, incapaz de enfrentar um
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problema e, por último, a intransigência e o extremismo chauvinista do macho, “seu porco”,
que trata a fêmea como objeto.
Nas duas partes finais da narrativa cantada, há a comprovação de situações que
fortalecem o olhar sobre a mulher que envelhece “A imagem perdida no tempo...”; é sempre
servil “No começo era tudo certinho, desde que eu te fizesse carinho...”; e é insegura, diante da
falta de solidez na relação, com o homem está sempre indo embora, “seu navio partindo pra
sempre...”.
O cantar é a expressão vocal apresentada por meio de frases melódicas, produção de
sons musicais feitas com a voz, com variações de altura e em acordo com determinada melodia
e ritmo, método com o qual se pode conseguir alto nível de dramaticidade. Já no falar, a voz
também apresenta texturas, variações de ritmo e altura, com a possibilidade de também criar
efeitos variados, apenas não respeita, obrigatoriamente, a melodia.
Arranjos e interpretações dadas ao foxtrote, gênero musical que conforma a letra e
oferece outras nuances de sentido, em ambas as gravações, são bem diferentes. A primeira, mais
contida, com uma sonorização que valoriza as nuances dramáticas da voz; a segunda, com
arranjo ritmado, bem marcado, remetendo à alegria do ritmo charleston, dança típica dos
cabarés.
O procedimento discursivo apresentado aqui colabora enormemente para o
mediador/performer realçar determinadas características discursivas, criando com sua
performance uma situação de comunicação em que o ouvinte se sinta comprometido e atento,
até mesmo penalizado e comovido na primeira versão e, na segunda, perplexo ou minimamente
surpreendido.
Com a intenção apenas de facilitar o processo de leitura e a comparação das análises,
novamente transcrevemos, a seguir, o Quadro 6, com os Códigos propostos para a partiturização
das performances vocais.
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Quadro 6 (repetição)
Códigos propostos para a análise (partiturização) das performances vocais (PPV)
1.

2.

3.

4.

Pausas
Acentuação
(sílaba/palavra)

Velocidade da voz

Inflexão
(acento/tom)

5.

Duração

6.

Texturização

Lógica
Psicológica
Silêncio (Fermata)
Branda (leve/doce)
Firme (marcada)
Intensa (dura/rude)
Normal
Rápida
Rubato/Staccato
Lenta
Natural (sem acento)
Sussurro
Ascendente
Descendente
Mantida
Longa (Tenuta)
Falsete
Vibrato
Vozes sobrepostas
Floreio (Melisma)

/
//











…



≡
≈

Lógica – equivalente à pontuação do texto, serve ao nosso cérebro;
Psicológica – está sempre carregada de objetivo, serve aos nossos
sentimentos; silêncio – subjaz a todo e qualquer som e é também carregado
de sentidos.
2. Acentuação: Processo fonético que põe em relevo, por meio da modulação dos
parâmetros prosódicos (intensidade, altura e duração), uma sílaba, uma
palavra ou um grupo de palavras, conferindo-lhes pronúncias com
características que as distinguem das outras que lhe são contíguas.
3. Velocidade: Evita a monotonia e também demonstra estados de espírito: atende à
situação de comunicação e ao ritmo exigido pelo contexto. Rubato:
liberdade rítmica (aceleração/redução); Staccato: articulação feita com
suspensões que resultam emissões curtas como se quebradas
4. Inflexão:
forma de emissão de sons vocais, dando modulação à fala (ou ao canto);
entoação.
5. Duração:
tempo de emissão de um som, que, em certas línguas, o mais alongado e o
seu correspondente abreviado, podem distinguir palavras e sentidos.
6. Texturização: Nuances ou enfeites propositais, com acréscimos vocais que servem para
ornamentar a voz.
1. Pausas:
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Quadro 8
Partiturização da Performance Vocal de Cida Moreyra em “Surabaya Johnny”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sLyboi6PVf8

LETRA

Ação da Voz

Intenção
Efeito

1ª parte
Memória





Dezesseis anos só eu tinha / e pra longe você // me levou /




Me dizendo que a sorte era minha / a lua // você / me jurou





Perguntei / como você vivia / e do mar / você não me falou /


 
– Eu trabalho // numa ferrovia, baby

Voz natural quase infantil
Firme/Longa
Valorização de sílabas
Melisma/Tempo estendido
Sobe/Firme
Longa/Sobe
Firme/Natural
Desce/Branda

 

...marinheiro não / eu não sou

Firme/Sobe
Sobe/Firme/ Longa
Parte falada: a cada frase, o piano marca 4 tempos


 
Você falou muito, Johnny




Nenhuma palavra era verdade, Johnny



Você me traiu desde o começo.

Eu te odeio, Johnny!

Voz falada
Liberdade rítmica (rubato),
Rápida/Firme
Destaque nos vocativos
Rápida/Sussurro
Firme



 
Não fique aí parado com essa cara //



(Hum!) / Tire esse cachimbo da boca, cachorro!

Lembrança
Tristeza
Cansaço.

Rápida/Sussurro
Firme na interjeição
Intensa/Firme

Declaração
Dissimulação

Constatação da
mentira.
Acusação
Repreensão
Ameaça
Intimidação
Ressentimento
Revolta
Desprezo
Censura
Provocação

Refrão
  


Su/ra/ba/ya, Johnny, não / me trate assim

 


Su/rabaya, Johnny, meu amor não tem fim




Su/ra/baya, Johnny, / sou tão infeliz


Amando assim, meu Johnny /
≡
Que não chora por mim

Silêncio/Longa/Vibrato

Firme
Longa/Sobe/Longa
Firme/Longa
Longa/Sobe/Sobe/
Longa
Sobe/Firme
Sobe/Longa/Vibrato/
Longa/Sobrepostas

Lembrança
Sofrimento
Acomodação

Esclarecimento
Reiteração
Insistência
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Ação

Intenção –
Efeito

Sobrepostas/ Firme/Firme
Firme/Longa

Consciência da
exploração e
necessidade de
transformação
Ironia

LETRA
2ª parte
≡



No começo era tudo certinho /


desde que eu te fizesse carinho /



Mas o tempo passou / e a vida /



o vento do mar / me levou /


A imagem perdida no tempo,



da cidade,// do cais // e do mar


Aparece na frente do espelho,



Refletindo meu próprio olhar

Vibrato/Firme/Firme
Longa/Firme
Sobe/Firme/Sobe
Firme/Sobe/Sobe
Firme/Longa/Firme

Consciência e
confirmação de
mudança e perda:
agora eu sei por
experiência
própria.

Firme/Firme/Longa

Parte falada



Você não queria amor, Johnny



Você queria dinheiro, Johnny



Você pediu tudo, Johnny e eu te dei até mais,

Rápida/Firme
Liberdade rítmica (rubato),
Firme/Firme
Rápida/Intensa/Firme
Rápida/Firme/Firme

 
Eu te odeio, Johnny

Intensa/Firme





Não fique aí parado com essa cara



Tire o cachimbo da boca, seu rato!

Constatação do
abuso e
declaração de
desprezo
Rancor
Raiva
Declaração,
desprezo

Rápida/Intensa
Intensa/Vibrato
Firme/Intensa

Censura
Ódio

Repetição do Refrão
 

 
Su/ra/ba/ya, Johnny, não / me trate assim

 


Su/rabaya, Johnny, meu amor não tem fim




Su/ra/baya, Johnny, / sou tão infeliz

Amando assim, // meu Johnny /

Que não chora por mim

Silêncio/Vibrato/Longa
Firme
Longa/Sobe/Longa
Firme/Longa

Lembrança
Sofrimento
Acomodação

Longa/Sobe/Sobe
Sobe/Longa
Firme/Pausa

Esclarecimento
Reiteração
Insistência

Sobe/Vibrato/Longa
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LETRA

Ação

Intenção –
Efeito

3ª parte
Sobrepostas
Firme/Branda/Desce

≡


Eu jamais descobri / o mistério,



nem por que / te chamavam assim



Mas as noites / e os hotéis(/) eram nossos


e isso bastava pra mim,

 
Acordar / numa cama barata /


e ouvir // o barulho do mar
 

Teu navio partindo pra longe,

 
indo embora pra qualquer lugar

Brada/Longa/Branda
Vibrato/Branda
Firme/Desce
Sobe/Firme/Longa
Vibrato/Desce
Pausa/Firme/Longa
Sobe/Longa/Firme
Longa
Firme/Longa/Branda
Estendida/Desce

Constatação:
desconhecimento
(de quem era ele) e
abandono
tempo
intermediário
Ignorância
ingenuidade
Sentimento de
abandono

Parte falada


Você não presta, Johnny
 
Você é um canalha, Johnny




Por que você me abandonou, Johnny?




Você pode me dizer por quê?







Eu te odeio quando você me olha assim




Tire esse cachimbo da boca, seu porco!
 



Su/ra/ba/ya, Johnny, não / me trate assim

 


Su/rabaya, Johnny, meu amor não tem fim




Su/ra/baya, Johnny, / sou tão infeliz

Amando assim, meu Johnny /

Que não chora por mim

Desce/Branda
Firme/Desce/Branda

Constatação da
canalhice
Cansaço
Ressentimento
Angústia

Rápida/Branda
Rápida/Branda

Procura de
justificativa

Natural

Desprezo

Normal/Branda/Firme
Desce
Repetição do Refrão

Angústia,
aversão

Silêncio/Vibrato/Longa

Firme
Longa/Sobe/Longa
Firme/Longa

Lembrança
Sofrimento
Acomodação

Longa/Sobe/Sobe
Sobe/Longa
Firme/Pausa

Esclarecimento
Reiteração
Insistência

Sobe/Vibrato/Longa
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A mulher levada para Surabaya, prostituída e sempre deixada em segundo plano,
personagem-narradora da canção, agora é Cida Moreyra – o comunicante (EuC). Durante a
mediação, a cantora/atriz assume a voz narradora do personagem e o vivifica. Em sua
performance, ao mostrar-se, ela o mostra. As emoções e a voz, muitas vezes, são escancaradas,
em discurso hiperbólico.
O fato de o personagem-narrador não se preocupar com o ridículo e já não temer reações
contrárias, cria a verdade necessária para que se estabeleça o contrato de comunicação,
firmando-se o pacto. O personagem vivificado, que se apresenta sob as tintas da voz de soprano
e do biótipo da atriz, traz, em si, uma carga de significados bem mais incisiva do que aconteceria
em uma leitura individual e mental da letra da canção. Na gravação de Cida Moreyra, a cantora
e atriz prioriza o tom dramático de quem hoje tem plena consciência do que aconteceu no
passado e o que pode acontecer no presente. Então, mostra insatisfação, insiste na prestação de
contas, mas deixa no ar a possibilidade de perdão.
A presença feminina, que expõe sua experiência, remete a todo um universo sóciopolítico de descaso com o encaminhamento do jovem, sua formação, seu bem-estar. Se
pensarmos no Brasil dos anos 1980, época desta gravação, encontraremos incontáveis indícios
do descaso e acentuada cegueira em relação à prostituição infantil, situação bem pouco diferente
do que acontece ainda hoje.
Em relação à performance vocal da intérprete, observamos que é clara a divisão das três
partes cantadas. Cada parte é formada por duas estrofes de quatro versos cada. Na primeira
parte, a personagem-narradora (jovem prostituída) ativa lembranças e resgata velhos sonhos (a
sorte era minha/a lua você me jurou). Ao criar breve painel do início da relação, ainda bem
jovem, a voz soa mais infantil e crédula (perguntei como você vivia), remete a um tempo de
descobertas (e do mar você não me falou) – o que causa como efeito a expressão de
ingenuidade. Na segunda parte, a voz já é mais incisiva e cortante (era tudo certinho desde que
eu te fizesse carinho), com um certo clima de comparação entre investimentos e perdas (a vida
o vento do mar me levou) – efeitos: consciência, cobrança e revolta. Na última parte cantada, a
voz é bem mais triste e apresenta os vibratos sugestivos de choro (isso bastava pra mim /
acordar numa cama barata), ao constatar desatenção e abandono (teu navio partindo pra longe,
indo embora...) – efeitos: tristeza, desolação, desânimo.
Quanto às partes faladas, verifica-se, nas duas primeiras estrofes, que a voz é firme e
intensa e prevalece tom judicativo, pronto para acusar: você é mentiroso; você é traidor; você
é um cachorro / você é um aproveitador; é um rato – o que causa como efeito a censura, o ódio.
Já na última estrofe, a voz é corrida, definitiva, demonstra uma mescla de certeza quanto ao
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caráter dele (você não presta / você é um canalha) e de dúvida quanto ao amor (por que você
me abandonou?) e os motivos da exploração – efeito: angústia, raiva, repulsa (seu porco).
Sublinha-se que a repetição do vocativo acentua forte tom de repreensão em todas as partes
faladas.
No refrão, a pronúncia alongada de “Surabaya”, nome do local que lhe serviu de
“prisão” e em que a personagem viveu muitas tristezas e pouco prazer, funciona tanto como
lamento quanto como expressão de saudade, afirma solidão e infelicidade, mas sugere nova
chance de perdão – causando efeito de súplica (não me trate assim), tristeza (sou tão infeliz),
abandono (que não chora por mim).
Na performance apresentada a seguir, de Thiago Pethit com participação de Cida
Moreyra, percebem-se sentidos e efeitos bem distanciados dos que foram percebidos na
performance anterior:
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Quadro 9
Partiturização da Performance vocal de Thiago Pethit (com Cida Moreyra): “Surabaya Johnny”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z0Plc68oCLs

LETRA

Ação

Intenção
Efeito

1ª parte – Voz de Thiago Pethit



Dezesseis anos só // eu tinha,



e pra longe você // me levou



Me dizendo que a sorte era minha,
 


a lua você me jurou



Perguntei / como você vivia,
 


e do mar / você não me falou


 
– Eu trabalho numa ferrovia, baby


...marinheiro não / eu não sou

Voz Natural
Pausas...
Lembrança
Natural
Sobe/Natural
Natural
Dúvida
Sobe/Natural
Sílaba acentuada no
final

Declaração

Sobe/Pausa//Branda
Parte falada




Você falou muito, Johnny


 
Mas não disse a verdade / Johnny


Você mentiu / Johnny,
 

Desde o começo


 
Te odeio tanto(s), Johnny!


Eu odeio quando você me olha assim


Tire esse maldito cachimbo da boca /

seu porco!

Voz equalizada e rápida
Longa/Branda
Comprovação
Rápida/Branda
Sussurro/Longa/Desce
Sobe/Branda/
Longa
Falado (rubato)
Sussurro/Branda
Firme/Rápida
Branda

Provocação

Ressentimento
Hostilidade

1º Refrão
 



Su/ra/baya / Johnny, não me trate assim
 



Su/rabaya / Johnny, meu amor não tem fim
 



Su/rabaya, Johnny, sou / tão / in/feliz



A/man/do a/ssim ao meu Johnny



Que não chora por mim

Longa/Sobe/
Branda/Longa
Longa/Sobe/
Longa/Branda
Longa/Sobe/
Branda/Longa
Staccato/Natural/Branda
Lenta/Branda/Sobe/
Branda/Longa

Petição
Constatação
Reclamação
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2ª parte – Voz de Cida Moreyra
LETRA

Ação

 


Voz grave
No começo era tudo certinho,
Desce/Sussurro/Desce...

desde que eu / lhe fizesse carinho /
Branda/Longa

 
Mas o tempo passou /
Sussurro/Branda/Pausa



Branda/Pausa/Branda/Longa
e a vida / o vento do mar me levou

Branda
A imagem perdida no tempo,
 

Branda/Longa
da cidade, do cais e do mar



Natural/Branda/Longa
Aparece na frente do espelho,



Branda/Longa
refletindo meu próprio olhar
Parte falada: Cida e Pethit com vozes sobrepostas (vs)
  ≡

Vozes sombrias – Silêncio
Você não queria amor, Johnny
Sussurro/Sobrepostas/Branda
≡

Você queria dinheiro, Johnny
Sobrepostas/Sussurro/Branda
≡


Você me pediu tudo e eu te dei até mais
Sobrepostas/Sussurro/Branda
≡  

Sobrepostas/Sussurro/Branda
Eu te odeio tanto, Johnny
≡  


Sobrepostas/Sussurro/Natural
Não me olhe com essa cara // de Mané
Estendida
Sobrepostas/Sussurro/Natural
≡ 



Estendida
Tire esse cachimbo da boca, seu rato!
2º Refrão – Voz de Cida Moreyra
 

 
Longa/Sobe/Longa/Branda
Su/rabaya / Johnny, não me trate assim
 


Longa/Sobe/Longa/Branda
Su/rabaya / Johnny, meu amor não tem fim
 


Longa/Sobe/Longa/Branda
Su/rabaya, Johnny, sou tão infeliz



Natural
Amando assim ao meu Johnny
 
Sobe/Longa/Sobe/Longa
Que não chora por mim

Intenção – Efeito

Cansaço
Perdas

Cansaço
Resignação

Rancor

Desprezo
Deboche
Audácia

Petição
Confirmação

Desamparo
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3ª Parte: Divisão de vozes – Pethit e Cida
LETRA

Ação




Branda
Pethit: Eu jamais descobri teu mistério,



Branda/Sobe/Branda
Cida: nem por que te chamavam assim



Branda/Firme/Branda
Pethit: Mas as noites e os hotéis eram nossos



Branda/Longa
Ambos: e isso bastava pra mim,



Branda
Pethit: acordar numa cama barata
 

Branda/Longa
Cida: e ouvir o barulho do mar



Longa
Pethit: Teu navio partindo pra longe,



Branda/Longa
Ambos: indo embora pra qualquer lugar
Parte falada: As duas vozes sobrepostas
Superpostas em Sussurro
≡ 

Você não presta, Johnny
Rápida/Branda
≡ 

Você é um canalha, Johnny
Sussurro/Superposta/Branda
≡ 



Você me abandonou, você sabe me dizer por quê
Sussurro/Superposta/Natural
≡

Hein? / Por quê?
Sussurro/Superposta/Branda

 
Em Sussurro
Pethit: Eu te odeio tanto, Johnny!
Firme/Branda
 
Sussurro/Firme
Cida: Eu te odeio, Johnny!





Entremeadas em Sussurro
Pethit: Tire esse maldito / cachimbo dessa boca, seu porco!
Firme/Estendida/Branda



Sussurro
Cida: Tire esse cachimbo da boca!


Sussurro
Pethit: Você não presta!
3º Refrão – As duas vozes
≡  


Sobrepostas/Floreio
Su/raba/ya / Johnny, não me trate assim
≡  


Brincadeira com ritmo/tom
Su/raba/ya, Johnny, meu amor não tem fim



Falas desconexas
Surabaya, Johnny, sou tão infeliz
Sonoridades da língua



alemã – canção original.
Amando assim ao meu Johnny



Natural/Estendida
Que não chora por mim
Risadas debochadas
(Risadas)

Intenção
Efeito
Confusão
Dúvidas

Espanto
Abandono

Ódio

Desprezo

Aversão e raiva

Asco

Descompromisso

Brincadeira
Ironia
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A voz do cantor/performer apresenta certo quê de androginia, cria novas expectativas,
e o arranjo ajuda a se distanciar do previsível. Um rapaz faz o papel do personagem ingênuo de
16 anos (garota/garoto), iludido por um marinheiro e levado para uma ilha da Indonésia, onde
é abandonado. A voz de Thiago Pethit, suave, às vezes quase infantil, contrasta com a voz de
Cida Moreyra, que faz participação anárquica, ajudando a deixar a gravação envolvente e
original.
A presença da voz feminina na parte final da gravação também pode dar indícios de uma
relação amorosa aberta, na qual não se discutem preferências ou orientações sexuais. A
superposição de vozes, que encerra a canção, com variadas inserções de falas contra o
interlocutor Johnny, do título, corrobora a possibilidade de relação poligâmica, que parece
mostrar-se natural, considerando-se inclusive as risadas do final da gravação, como se houvesse
uma convenção entre os participantes e principalmente do grupo que compõe o conjunto
feminino. O jogo de mostrar a felicidade sobre a infelicidade surpreende e pode criar, de alguma
forma, além da curiosidade, a aceitação das diferenças.
Destacaremos, a seguir, algumas nuances mais evidenciadas nesta performance vocal
da canção, que é composta por três partes. A primeira, é apresentada por Pethit. A segunda, por
Cida com participação de Pethit na parte falada; a terceira, cantada por ambos.
Na primeira parte, o Eu-Enunciador (incorporado por Pethit), voz andrógina e
marcadamente juvenil, sem excessivas variações, situa a ação passada e a atual posição do
locutor e do interlocutor. Não transparece na voz demonstrações de tristeza – o que causa como
efeito a simples constatação (dezesseis anos só eu tinha), a indiferença. Na segunda estrofe, o
arranjo instrumental ganha conotações circenses (...como você vivia) e, com isso, cria clima de
brincadeira/passatempo. A voz continua com poucas acentuações – o que causa como efeito a
expressão de leviandade e desimportância.
No início da segunda parte, a voz do Eu-Enunciador (incorporado por Cida) é grave e
demonstra profundo cansaço (no começo era tudo certinho / mas o tempo passou). Mesmo
quando o ritmo se acelera, relembrando o circo, a voz se mantém grave, não transparece alegria
nem tristeza – o que causa como efeito a expressão de resignação.
Na última parte, as vozes se dividem entre os versos e se juntam sobrepostas no quarto
verso (isso bastava pra mim) e também no oitavo (indo embora pra qualquer lugar), como se
fizessem parte de um grupo maior de indivíduos que viveram experiência similar com o mesmo
interlocutor (Johnny). Não há tristeza nem cobrança – o que causa como efeito aparente o
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desprezo na pronúncia do advérbio jamais (jamais descobri teu mistério) e ironia (acordar
numa cama barata).
Na primeira parte falada, constata-se que a voz do locutor (Pethit) é natural e
despreocupada, como se não houvesse drama no que diz – o que causa como efeito simples
expressão da constatação. Na segunda, a voz inicial é da mulher, e aparece em ecos,
desdobrando o personagem e os efeitos, ora de constatação (você não queria amor / você queria
dinheiro), ora de incredulidade (você me pediu tudo / eu te dei até mais). No final, aparece a
voz andrógina, agora mais masculina, com linguagem integrada a um tempo atualizado e
marginal (não me olhe com essa cara de Mané) e, a seguir, bem firme (tire esse cachimbo da
boca, seu rato) – como efeitos, obtém-se a expressão de adversão, irritabilidade, ameaça.
Na última parte, as vozes de ambos os intérpretes são desdobradas e se misturam em
alvoroço, como se várias pessoas incitadas umas pelas outras falassem coisas semelhantes quase
ao mesmo tempo. Embora os tons agressivos (eu te odeio tanto / maldito cachimbo / seu porco)
e constatativos (você não presta), tudo é feito em surdina, como se para evitar chamar a atenção
– os efeitos causados são de raiva, cobrança (por quê, por quê, por quê?), medo de exposição.
No refrão, observam-se duas estrofes: na primeira, a voz do locutor (Pethit) se mantém
branda, com leve destaque para o vocativo (Johnny), há um alongamento das sílabas leves
nuances em (não me trate assim) e quase doçura em (meu amor não tem fim) – o que causa os
efeitos de petição, confissão, constatação; na segunda parte, a voz do locutor (Cida) repete as
nuances da passagem anterior, apenas estendendo um pouco mais no final (não chora por mim)
– causando o efeito de tristeza.
No refrão da terceira e última parte da canção, as duas vozes se mesclam, em jogo de
sonoridades, com mistura das línguas portuguesa (Pethit) e alemã (Cida: Surabaya-Johnny,
mein Gott, ich liebe dich so / Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh?) – os efeitos causados
são de brincadeira, despreocupação, “sacanagem”. Ao final, a nota é muito estendida e
transforma-se em risadas prazerosas e irônicas.


Sobre as duas versões

Se a gravação de Cida Moreyra, registrada no LP Abolerados Blues (1983), é densa e
teatral, com valorização principalmente do piano acústico, instrumento muito usado nos cabarés
do início do século XX, a gravação de Thiago Pethit, no CD Estrela decadente (2012), tem tom
de ironia e subverte o proposto no registro anterior, apresentando arranjo mais extravagante e
clima burlesco.
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No registro solo da cantora, percebe-se muito evidente o ressentimento, demonstrado
pela aspereza do enfrentamento e pelas gradações de tonalidade com acusações, censuras,
provocação e desprezo. O teor desses sentimentos amargos se desvanece nos refrões, nas
constatações de um amor sem fim, mas reiterado pela percepção de que o interlocutor não chora
por mim.
Na gravação de Thiago, com participação de Cida, é adotada uma postura menos
enérgica, com o cantor/performer parecendo afastar-se propositalmente da imagem de bom
moço, demonstrando apenas o ocorrido, sem aparente deferência ou angústia com valores
sociais e sentimentais, tais como a estabilidade nas relações ou o tipo de atividade profissional.
O tom sugere mais cumplicidade entre os colegas de infortúnio, usando um tom de brincadeira,
ou escárnio, do que propriamente grande sofrimento. A voz dele se mostra mais provocativa,
com dosada hostilidade, sem passar grande importância ao fato; a voz dela oferece painel mais
cheio de possibilidades, que do cansaço e resignação inicial até o asco e a ironia, sem que
demonstrem pudores no tocante à sexualidade e à possível relação poliamorosa.
O arranjo alegre se opõe ao teor dramático da história narrada. O arranjo, por si só,
constata transgressão aos preceitos impostos pela sociedade vigente. Essa ironia pode ser
detectada na alegria dada ao ritmo, que aponta o universo circense como uma banda de
picadeiro, anunciando a chegada de palhaços. A brincadeira do final da performance, com risos
e atitude de escárnio, também ratifica essa leitura.
Na próxima seção, apresentamos o poema “Cântico negro”, com seu procedimento
enunciativo e a partiturização das vozes, com comentários sobre cada performance e cotejo
sobre elas.
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5.2

O poema “Cântico Negro”
A voz, o tom, o gesto, a ação, isso é o que pertence ao ator; e é
o que nos comove, sobretudo no espetáculo das grandes paixões.
É o ator que atribui energia às palavras. É ele quem conduz aos
ouvidos a força e a verdade da inflexão (D.Diderot, 2008, p.120).

José Régio é o pseudônimo literário de José Maria dos Reis Pereira, autor de vasta obra,
nasceu e morreu em Portugal (1901-1969). Embora tenha escrito romance, teatro, ensaios e
crítica, foi como poeta que ficou conhecido e que inscreveu seu nome no meio literário. Foi no
seu primeiro livro, intitulado Poemas de Deus e do Diabo, de 192522, que o autor publicou o
poema.
Entre as inovações da sua forma poética, à época, no “Cântico Negro” percebe-se o
formato de monólogo, em que o narrador atua de modo significativo na linguagem dramática.
Esse hibridismo já foi alvo de variados estudos, a partir da questão do sujeito, considerando os
diferentes graus de realização dramática presentes em textos diversos, na longa discussão que
considera os limites entre as manifestações literárias.
Cântico Negro, de José Régio
Apresentações: Paulo Gracindo e Maria Bethânia
– Vem por aqui! – Dizem-me alguns com olhos doces
estendendo-me os braços
e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem
– Vem por aqui!
Eu os olho com olhos lassos
há nos meus olhos ironias e cansaços
eu cruzo os braços e nunca vou por ali.
A minha glória é essa
criar desumanidade e não acompanhar ninguém
que eu vivo com o mesmo sem-vontade
com que rasguei o ventre da minha mãe.
Não, não vou por aí.
Só vou por onde me levam os meus próprios passos.
Se ao que busco saber, nenhum de vós me responde
por que, então, me repetis – “Vem, vem por aqui”?
Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos
como um farrapo arrastar os pés sangrentos a ir por aí!
Se eu vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens
e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada,
o mais que eu faça, não vale nada
Como, pois, sereis vós que me dareis impulso,
ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos?
Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós
e vós amais o que é fácil!
22

Informações contidas em NOGUEIRA, Lucila. Aspectos narrativos da poesia de José Régio: breve
considerações sobre "Cântico negro". Revista de Cultura Agulha, no 56. Fortaleza/São Paulo - março/abril de 2007.
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Eu amo o Longe e a Miragem,
amo os abismos, as torrentes, os desertos...
Ide!
Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias,
tendes tetos e tendes regras e tratados de filósofos e sábios.
Eu tenho a minha Loucura
levanto-a como um facho a arder na noite escura
e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios.
Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém!
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe
mas eu, que nunca principio nem acabo,
nasci de um amor que há entre Deus e o Diabo.
Ah... Que ninguém me dê piedosas intenções,
não me faça definições,
que ninguém me diga, “vem, vem por aqui”.
A minha vida é um vendaval que se soltou,
é uma onda que se levantou,
é um átomo a mais que se animou.
Não sei por onde vou
não sei pra onde vou,
sei que não vou por aí.

O “Cântico Negro”, além de um relato, apresenta uma tomada de posição firme, recusa
a um convite, visto não como tentativa de apoio, mas tentativa de enquadramento, deixando
transparecer sugestão de solução fácil e mesmo falta de humanidade, tudo apresentado em tom
dramático e exacerbado, apoiado em valores afetivos, capazes de despertar variadas emoções.
Charaudeau (2007, p. 240-241) diz ser necessário diferenciar a noção de emoção, que é ligada
à ordem da moral, da noção de sentimento, ligada à ordem do sensível.
O poema “Cântico Negro” é singular na tamanha força contagiante que carrega, tal como
um monólogo dramático. A escritora e ensaísta Lucila Nogueira (2007) afirma que se “lido (ou
ouvido) apenas uma vez [...] o ‘Cântico Negro’ de José Régio, fica como uma declaração de
princípios...”. Com forte vocação para a oralidade (que também configura o skaz), o texto
parece ter sido feito para ser lido em voz alta, valorizando não apenas a rebeldia presente na
dicção do eu que fala, mas também no toque de loucura, que surge mais como Luz do que como
Treva, traço de destaque diante dos contrários com os quais se compõe o texto.
Acreditamos que, na situação de comunicação criada pela interpretação do teatral poema
de José Régio, tanto se expõe o desvio de preceitos estabelecidos por um determinado grupo
social, a moral vigente, como também se é possível afetar o TuI pela sensibilidade. Não se pode
negar ser comum a todo sujeito, como ser social que é, ter enfrentado algum tipo de privação,
em diferentes graus de complexidade.
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Quadro 10
Procedimento da Construção Enunciativa (PCE) em “Cântico Negro”
TEXTO
– Vem por aqui! – Dizem-me alguns com olhos doces
estendendo-me os braços
e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem
– Vem por aqui!
Eu os olho com olhos lassos
há nos meus olhos ironias e cansaços
eu cruzo os braços
e nunca vou por ali.
A minha glória é essa
criar desumanidade e não acompanhar ninguém
que eu vivo com o mesmo sem-vontade
com que rasguei o ventre da minha mãe.
Não, não vou por aí.
Só vou por onde me levam os meus próprios passos.
Se ao que busco saber, nenhum de vós me responde
por que, então, me repetis – “Vem, vem por aqui”?
Prefiro escorregar nos becos lamacentos,
redemoinhar aos ventos
como um farrapo arrastar os pés sangrentos a ir por aí!
Se eu vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens
e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada,
o mais que eu faça, não vale nada
Como, pois, sereis vós que me dareis impulso,
ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos?
Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós
e vós amais o que é fácil!
Eu amo o Longe e a Miragem,
amo os abismos, as torrentes, os desertos...
Ide!
Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias,
tendes tetos e tendes regras e tratados de filósofos e sábios.
Eu tenho a minha Loucura
levanto-a como um facho a arder na noite escura
e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios.
Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém!
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe
mas eu, que nunca principio nem acabo,
nasci de um amor que há entre Deus e o Diabo.
Ah... Que ninguém me dê piedosas intenções,
não me faça definições,
que ninguém me diga, “vem, vem por aqui”.
A minha vida é um vendaval que se soltou,
é uma onda que se levantou,
é um átomo a mais que se animou.
Não sei por onde vou
não sei pra onde vou,
sei que não vou por aí.

Modo
Narrativo

Comportamento

Constatação

Elocutivo

Proposta
Declaração
(Revelação/Confissão)
Constatação

Alocutivo

Informação
(Revelação/Confissão)

Elocutivo
(proclamação)

Aviso

Alocutivo

Interrogação

Alocutivo
(pedido de dizer)

Informação
(Revelação/Confissão)

Elocutivo
(declaração)

Interrogação

Alocutivo
(pedido de dizer)

Enunciativo

Elocutivo

Constatação
Elocutivo

Declaração
(Revelação/Confissão)
Injunção

Alocutivo

Constatação

Elocutivo

Declaração
(Revelação/Confissão)
Elocutivo
Constatação
Declaração
(Revelação/Confissão)
Aviso

Alocutivo

Declaração
(Revelação/Confissão)

Elocutivo

Aviso

Alocutivo

Neste trabalho, utilizaremos duas versões, gravadas durantes apresentações em teatros
do Rio de Janeiro, Brasil: uma feita por Paulo Gracindo, em 1974, para o espetáculo Brasileiro,
profissão esperança, outra por Maria Bethânia, em 1982, gravada ao vivo no show “Nossos

132

Momentos”. Em ambas as situações, mesmo se os interlocutores/interpretantes não estiverem
envolvidos pelos mesmos saberes de crença dos locutores/comunicantes, poderão estar abertos
ou receptivos para as experiências propostas, seja por intermédio desavisado de um mídia
qualquer, ou porque foi convidado por alguém para ver/ouvir, ou mesmo por simples
curiosidade literária, ou até por afinidade com o mediador, neste caso acionada talvez pela
condição de serem artistas.
Paulo Gracindo é ator; e Maria Bethânia, cantora (ou intérprete, como ela mesma diz
preferir ser chamada) de música popular brasileira. No caso de Bethânia, transparece, nas
modulações da voz, certo cansaço, talvez pela espera do fim de longos anos de repressão, que
só acabariam três anos depois do registro. O fato de as gravações das duas versões citadas terem
sido feitas em teatro colabora para realçar o tom dramático, quando pensado no dispositivo
ambiente ou espaço.
Encontram-se, nas redes sociais, outras gravações do texto de José Régio – realizadas
por brasileiros e portugueses, artistas, alunos e apaixonados pela leitura vocalizada, em
diferentes datas, estando disponível, também, um registro do próprio autor. Dentre as variadas
gravações do poema, há o registro do ator Marco D’Almeida, gravado em 2009, em vídeo, o
que determina diferenças estéticas, marcadas inclusive pelo tempo: 30 anos depois da
performance de Maria Bethânia e mais de 40 depois da de Paulo Gracindo. D’Almeida, talvez
pela nova condição do indivíduo contemporâneo, voltado mais para si do que para o coletivo,
constrói versão que aponta para a descrença em relação ao semelhante, como de uma identidade
mutante, com expressivo desapego a tudo, sujeito sem âncoras, diante das transformações e dos
deslocamentos originados pelas forças da globalização, citadas por Bauman (2000).
Constatamos, também, nas mídias virtuais, comentários sobre uma ou outra performance,
demonstrando ora agrado ora desagrado pelo tom ou pela dramatização mais ou menos vibrante
de cada mediador.
Interessou-nos perceber a capacidade de um texto literário em atravessar quase um
século, mantendo sua força dramática, independentemente da situação em que tenha sido
apresentado, sempre demonstrando caráter performativo, acentuado pelo elemento voz.
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Quadro 11
Partiturização da Performance Vocal de Paulo Gracindo em “Cântico Negro”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zpZmOaf-jh0
TEXTO


– Vem(s) por aqui! //




– Dizem-me alguns com olhos doces estendendo-me os braços/


e seguros de que seria bom que eu os ouvisse


quando me dizem


– Vem(s) por aqui?!
 

Eu olho-os com olhos lassos /


há nos meus olhos ironias e cansaços



eu cruzo os braços e nunca vou por ali /


A minha glória é esta /


Criar desumanidade e não acompanhar ninguém /



que eu vivo com o mesmo sem-vontade

com que rasguei o ventre da minha mãe.
 

Não, não vou por ali /




Só vou / por onde me levam os meus próprios passos


Se o que busco saber, nenhum de vós responde



por que me repetis – “Vem, por aqui”?


Prefiro escorregar nos becos lamacentos


redemoinhar aos ventos

 


como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí!





Se eu vim ao mundo, foi só para deflorar florestas virgens
 

e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada /



o mais que eu faça, não vale nada



Como, pois, sereis vós // que me dareis machados


ferramentas e coragem


para eu derrubar os meus obstáculos?

Ação

Efeito

Sobe/Firme/Pausa
Silêncio/Desce/
Firme/Pausa

Incômodo
desprezo

Firme/Branda
Branda/Normal/
Desce
Silêncio/Natural/
Branda

Piedade
Impaciência

Natural/Branda
Firme/Longa
Branda/Firme
Sobe/Firme
Firme/Longa/
Firme
Sobe/Firme...
Branda/Natural/
Desce/Pausa
Firme/Sobe/
Firme/Branda
Longa/Firme/
Branda
Sobe/Longa/ Firme
Firme...
Longa/Firme

Negação
enfática

Proclamação
Orgulho
Revolta

Consciência
Proclamação
Escolha
Ironia

Proclamação
Certeza

Intensa/Sobe/
Longa/Firme... Branda

Raiva

Desce/Natural

Reflexão

Firme/Sobe/Natural

Consciência

Desce/Branda/Desce

Proclamação

Sobe/Firme...
Repreensão
Firme/Sobe
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Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós


e vós amais o que é fácil!



Eu amo o Longe e a Miragem,



amo os abismos, as torrentes, os desertos...


Ide!
 


Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros,



tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras,



e tratados de filósofos e sábios


Eu tenho a minha Loucura /



levanto-a como um facho a arder na noite escura



e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios.



Deus e o Diabo // é que me guiam,


mais ninguém!



Todos tiveram pai, todos tiveram mãe //



mas eu, que nunca principio nem acabo,



nasci de um amor que há entre Deus e o Diabo.



Ah... Que ninguém me dê piedosas intenções,

não me peçam definições,




que ninguém me diga, “vem, vem por aqui”.

 
A minha vida é um vendaval que se soltou,
 

é uma onda que se alevantou,
   

é um átomo a mais que se animou.


Não sei por onde vou


não sei pra onde vou //



sei // que não vou por aí.

Natural/Rápida
Indignação
Rápida/Sobe
Silêncio/Firme/Longa

Proclamação

Intensa/Longa

Paixão
Sonho

Silêncios...

Desprezo

Longa/Firme...

Firme/Longa/Firme
Rápida/Desce
Sobe/Branda/
Longa
Firme/Longa

Constatação
Ironia

Liberdade
Orgulho
Prazer

Longa/Firme
Intensa...
Silêncio
Intensa/Sobe

Proclamação

Silêncio/Desce/Firme
Branda/Rápida/Firme

Censura
Indignação

Firme/Longa
Branda/Desce
Rápida/Firme/Sobe
Firme/Sobe

Irritação

Rápida.../Sobe/Firme
Sobe/Longa
Sobe/Intensa
Proclamação
Longa/Sobe/Branda
Longa/Firme/
Sobe
Firme/Branda

Consciência
Liberdade

Silêncio/Intensa
Silêncio/Intensa
Pausa/Intensa/Intensa

Certeza
Revolta
Decisão
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Nesta apresentação do poema “Cântico negro”, a gravação com a voz de Paulo Gracindo
foi realizada durante o musical Brasileiro, profissão esperança, com textos organizados por
Paulo Pontes em 1974, dirigido por Bibi Ferreira e com a participação da cantora Clara Nunes.
No Brasil da época, o general Ernesto Geisel assumia a presidência e havia grande insatisfação
popular com as altas taxas na economia brasileira. Militares de linha dura, descontentes com o
governo imposto, começavam a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda.
Destaca-se o fato de o ator ser um dos nomes mais conhecidos e respeitados do rádio, da TV e
do teatro brasileiros na época. O registro que ouvimos foi feito ao vivo e, por isso mesmo,
apresenta acentuadas marcas e nuances vocais, possíveis a todo ato performático realizado em
teatro.
Já na primeira emissão, o tom é duro, injuntivo, no verso mote “– Vem por aqui!”. E,
em quase todas as passagens em que é repetido, o mediador deixa transparecer sua intenção,
com pronúncia que realça evidente ironia e forte rejeição ao convite que lhe é feito por “alguns”,
pronome indefinido que pode facilmente ser entendido como o sistema. Há ironia realçada pelo
incômodo e pelo desprezo diante da insistente convocação.
A negação é sempre enfática (nunca vou por ali), reiterando o efeito de firme negação.
A possibilidade de escolha na firmeza da inflexão (só vou pra onde me levam os meus próprios
passos) demonstra posicionamento definitivo contra a situação, com efeito de resistência,
mesmo que os caminhos sejam os mais obscuros (escorregar nos becos lamacentos) ou
tempestuosos, segundo o desejo do poder (redemoinhar aos ventos), não importando o suplício
da tortura (arrastar os pés sangrentos). O idealismo é claro (amo o longe, a Miragem, os
abismos, as torrentes, os desertos), com acentuação de cada um dos substantivos,
demonstrando efeito de paixão e sonho.
Na objeção à tradição imposta (corre nas vossas veias o sangue velhos dos avós) se
mostra toda a força na preferência pelos antagonismos (Deus e o Diabo) repudiando o prosaico
e a possibilidade de ser guiado pelo meio (mais ninguém), com evidente efeito de procura pelo
novo e negação do óbvio. A importância da liberdade se expressa na inflexão firme com
intenção de manter a liberdade da vida (é um vendaval; é uma onda; é um átomo) mesmo sem
saber quais caminhos seguir, acentuando o efeito de certeza quanto aos direitos humanos.
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Quadro 12
Partiturização da Performance Vocal de Maria Bethânia em “Cântico Negro”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uhsGpwfB8C4
TEXTO



– Vem por aqui! /



Dizem-me alguns com olhos doces /


estendendo-me os braços




e seguros de que seria bom que eu os ouvisse //


quando me dizem //
 

– Vem, vem por aqui?!



Eu olho-os com olhos lassos //



há nos meus olhos ironias e cansaços //



e eu cruzo os braços // e nunca vou por aí.



A minha glória é essa,




é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém //




que eu vivo com o mesmo sem-vontade




com que rasguei o ventre da minha mãe.



Não, eu não vou por aí

 



Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos.
 



Se ao que busco saber, nenhum de vós responde

 
  
por que me repetis // – Vem, vem por aqui?

 


Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos,


redemoinhar aos ventos feito farrapos /

 

arrastar os pés sangrentos // a ir por aí!





Se vim ao mundo, foi somente para desflorar // florestas virgens






e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada /


 
e o mais que faço // não vale nada //




Como, pois, sereis // vós que me dareis // machados,





ferramentas e coragem / para derrubar os meus obstáculos?

Ação

Efeito

Natural/Branda
Desce/Natural
Vibrato

Natural/Pausa

Cansaço

Natural/Pausa

Silêncio/ Natural/Pausa
Natural/Branda/Pausa
Silêncio/Natural/Branda
Pausa/
Natural/Pausa

Tristeza
Cansaço

Natural
Natural/Branda
Orgulho
Natural/Branda
Natural/Branda
Desce/Natural.

Cansaço

Natural/Sobe/Natural
Branda/Natural/Longa

Decisão
Clareza

Sobe/Desce/Natural
Natural/Branda/Longa/
Desce/Longa

Constatação

Natural/Branda
Natural/Branda/Longa

Negação
Irritação

Natural/Sobe/Branda
Longa
Natural//Longa
Sobe/Natural/Branda/
Longa
Natural/Sobe/Branda/Pausa

Constatação
Irritação
Cansaço

Natural//Longa/Branda
Ironia
Branda/Longa
Cansaço
Natural
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Corre nas vossas / veias // o sangue velho dos avós /


e vós amais o que é fácil!


Eu amo o Longe e a Miragem /


eu amo os abismos, as torrentes, os desertos

Ide! //


Tendes estradas, tendes tratados /


tendes filósofos, tendes sábios /


Eu // tenho a minha Loucura /



e levanto-a como um facho / a arder na noite escura



e eu sinto espuma e sangue // e cânticos nos lábios.



Deus e o Diabo é que me guiam e mais ninguém!





Todos tiveram pai / todos tiveram mãe /

mas eu, que nunca principio // nem acabo //,





eu nasci de um amor que há entre Deus e o Diabo.





Ah... Que ninguém me dê piedosas intenções /



ninguém me peça definições,



ninguém me diga / “vem por aqui”.



A minha vida é um vendaval que se soltou /



é uma onda que se alevantou,

é um átomo // a mais // que se animou



Eu não sei por onde vou

não sei pra onde vou,

mas sei // que não vou por aí.

Natural/Branda/Pausa/
Natural/Branda

Censura

Sobe/Branda
Branda
Branda/Longa/
Sobe/Longa
Sobe/Pausa
Branda/Pausa
Branda/Longa/Pausa

Ousadia

Impaciência
Ironia
Irritação

Sobe/Branda/Sobe/Firme
Longa/Intensa/Firme
Revolta
Branda/Pausa/Branda
Branda/Rápida
Silêncio/Natural/Branda
Longa/Pausa

Indignação

Natural/Desce
Sobe/Natural/Longa Pausa

Ironia

Natural

Cansaço

Natural/Branda

Aviso
Calmaria

Natural/Sobe/Branda/Pausa
Natural/Branda
Branda/Longa/Pausa

Cansaço
Confidência

Natural
Sobe/Branda
Pausa/Sobe/Branda

Cansaço
Calma
Certeza
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A gravação de Maria Bethânia, feita em 1982, foi gravada também ao vivo, para o show
que posteriormente originou no LP também intitulado “Nossos Momentos”. No Brasil desse
período, arrastava-se lento processo de transição da ditadura militar para a democracia. Em
fevereiro, o Tribunal Regional Eleitoral concedeu o registro definitivo para o Partido dos
Trabalhadores e, em novembro, aconteceram eleições diretas para governadores, prefeitos,
senadores, além de deputados federais e estaduais. Em dezembro, as marcas da repressão ainda
apareciam com a prisão de 91 participantes do Partido Comunista Brasileiro. Desde sua estreia
no show Opinião, a cantora surpreendeu público e crítica com sua força interpretativa na música
Carcará, de João do Vale. A partir daí, ainda em início de carreira, passou a ser olhada como
cantora de protesto, embora não fosse esse o foco inicial de seu trabalho. Há que se considerar
também, no final dos anos 1960, a prisão e posterior exílio de artistas com os quais convivia,
dentre eles seu irmão Caetano Veloso e o amigo Gilberto Gil. Essa imagem acabou permeando
grande parte de sua carreira, reforçada também pela forma um tanto ríspida com que lidava com
a invasiva imprensa e com a crítica especializada, nem sempre respeitosa.
Nas mesmas passagens, comentadas na interpretação de Gracindo, a voz da cantora soa
não somente com firme posicionamento de negação diante do convite, mas deixa transparecer
incredulidade por recebê-lo em tais circunstâncias. De forma consciente ou não, é como se o
ouvinte engajado contracenasse na performance.
Nos versos finais, em que o texto sugere forte carga dramática, pode-se detectar pistas
sobre o posicionamento de cada mediador. Bethânia mantém certo tom de cansaço e tristeza
durante grande parte do poema, embora de forma branda acentue versos como (a minha glória
é essa... não acompanhar ninguém...) nos quais se pode se depreender efeito de orgulho diante
das imposições. Também mostra tom acusativo (vós amais o que é fácil), com efeito evidente
de crítica, ou de censura, ao interlocutor, que aqui representa o comando social.
Nos versos (tenho a minha loucura e levanto-a como um facho...) a voz sobe e mostra
irritação e revolta, seguida por marcas brandas e pausas psicológicas ao fazer comparações
entre os alicerces que alguns tiveram e com os quais muitos não puderam contar (todos tiveram
pai, todos tiveram mãe) com efeito de indignação diante das diferenças. Nos versos finais, a
voz é comedida e, em determinadas sílabas, marca acentuação (...onde vou; não vou...),
demonstrando em todo o cansaço a calma de quem tem certeza do que fazer.
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Sobre as performances

Paulo Gracindo sempre demonstrou grande domínio do seu instrumento vocal,
aprimorado em programas de rádio e em radionovelas, até ter o rosto nacionalmente conhecido
por intermédio da TV. A voz poderosa e com facilidade para diferentes registros fica evidente
na performance do poema. É com força gutural que se mostra verdadeiro ao vociferar que não
sabe “pra onde” vai, nem “por onde” vai, embora saiba que não vai “por aí”, despejado em tom
definitivo, com efeito de certeza e revolta.
Tom similar é percebido na voz, também de grande potência, da cantora Maria Bethânia,
mas, nessa mesma passagem do poema, a entonação é controlada, com inflexões mais brandas,
sugerindo tom confessional e desalentado, como se a reconhecer situações adversas nos novos
caminhos. A revolta e a indomabilidade do personagem na performance da cantora são mais
evidentes nas inflexões ascendentes (tenho a minha loucura) e nas acentuações em (levanto-a
como um facho / a arder na noite escura).
Enquanto Gracindo mostra mais indignação e revolta em tom proclamativo, que
prevalece por todo o texto (a minha glória é esta) ou (foi só para deflorar florestas virgens) e
ainda (Deus e o Diabo é que me guiam), com nuances ora mais agressivas, ora mais reflexivas,
o tom que prevalece em Bethânia é de constatação e cansaço o que é demonstrado em inflexões
suspirosas (quando me dizem) em pausas psicológicas depois de (ironias e cansaços), mas um
pouco antes do final, percebe-se leve tom de ameaça em (que ninguém me dê piedosas...), e
ainda demonstra a extenuação (cruzo os braços), o que é bem acentuado na pausa (mas sei //
que não vou por aí).
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5.3

O monólogo de Segismundo (A vida é sonho, Calderón de La Barca)

A vida é sonho é uma peça de teatro, escrita por Calderón de La Barca, em 1635, tem
mais de uma versão em língua portuguesa. Do Brasil, consultamos a versão de Renata Pallottini,
de 2007, e de Portugal, a de Maria Manuela Couto Viana, de 1971. As edições apresentam
algumas diferenças de tradução ou de adaptação, considerando locais e datas. Além destas
edições, há também disponível o monólogo do príncipe Segismundo, fragmento da Cena II da
peça original, utilizado na peça “Novas diretrizes em tempos de paz” escrita por Bosco Brasil
em 2001 e que serviu de base para o filme Tempos de paz, dirigido por Daniel Filho em 2009.
A peça de Calderón, datada do século XVII é um drama filosófico, segundo o crítico e
historiador de teatro John Gassner (1973, p.213), e continua a soar atual, diante das dúvidas
sobre qual lei, justiça ou razão pode recusar a liberdade a alguém.
Os registros que utilizamos nesta pesquisa acontecem em diferentes situações
comunicativa da que foi proposta para a peça: uma, o filme; a outra, um vídeo realizado para
as redes sociais. Embora os suportes sejam variados, o filme apresenta ambientação teatral, num
diálogo evidente com a milenar arte de representar. O cinema, como templo da imagem e do
som, neste caso específico, permite ao ator desenvolver a cena como se estivesse no palco do
teatro, templo do ator, com densa carga dramática diante das lentes da sétima arte. Já a versão
em vídeo, com câmera parada e luz fria, funciona mais como uma leitura dramatizada,
ocupando lugar intermediário entre o palco, o cinema e a leitura branca.
Em Calderón, Segismundo é o prisioneiro que fala, faz reflexões sobre a vida e clama
por sua liberdade; no filme, o papel está invertido, Segismundo é o carcereiro que ouve, sobre
quem se derramam as emoções. Para que não haja confusão com a inversão das posições
ocupadas pelos personagens assim nominados, fazemos breve esclarecimento sobre os dois
momentos, lembrando que, na versão em vídeo, como não há contextualização, sendo apenas a
apresentação do monólogo, o ledor apresenta-se como o contestador príncipe encarcerado.
Na peça do autor espanhol, Segismundo é um príncipe polonês, mantido prisioneiro
numa torre desde o seu nascimento, por causa de presságios do pai em relação aos desvios de
seu caráter. O menino cresce ignorando ser o herdeiro do trono e haver outro modo de vida
além das paredes do claustro e outras gentes além de seu carcereiro. Em dado momento,
arrependido de manter o filho preso por toda a vida, agora um já adulto, e para confirmar o
vaticínio, o pai o leva para o castelo sob o efeito de narcótico. Ao acordar, como de um sonho
ruim, ele se surpreende com o luxo, as pessoas, a liberdade, os prazeres. Criado como animal,
alheio a tudo, ignora as regras sociais e fica à mercê de todos os desatinos, sem nenhum sinal
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de autocensura. Novamente o fazem dormir e o devolvem à clausura. Confuso, não consegue
separar o que é sonho e o que é realidade, até ser resgatado pelos súditos e entender os meandros
do poder e o jogo da opressão.
Já na adaptação cinematográfica da peça de Bosco Brasil, a ação mostra a história de
um polonês chamado Clausewitz, que, fugindo do regime nazista para trabalhar na agricultura
local, chega ao Brasil de navio, por volta de 1945. Na alfândega, depara-se com o ex-torturador
do Estado Novo, chamado Segismundo, que agora trabalha como chefe da seção de imigração,
com ordens de evitar a entrada de personas perigosas e de nazistas. Durante o debate entre o
autoritário agente e o imigrante, com todos os desmandos que bem traduzem o jogo de interesse
de poder, a aprovação do visto de entrada fica condicionada ao talento dramático do estrangeiro,
que se vê obrigado a levar o outro às lágrimas em um prazo de dez minutos. Clausewitz, então,
apresenta o monólogo escrito por Calderón, agindo como o personagem da peça.

Monólogo de Segismundo (Calderón de la Barca)
Apresentações: Dan Stulbach e Diogenes Ponte
Ai de mim, ai, pobre de mim!
Aqui estou, ó Deus, para entender que crime cometi contra Vós.
Mas, se nasci, eu já entendo o crime que cometi.
Aí está motivo suficiente para Vossa justiça, Vosso rigor,
pois o crime maior do homem é ter nascido.
Para apurar meus cuidados,
só queria saber que outros crimes cometi contra Vós além do crime de nascer.
Não nasceram outros também? Pois, se os outros nasceram,
que privilégios tiveram que eu jamais gozei?
Nasce uma ave e, embelezada por seus ricos enfeites,
não passa de flor de plumas, ramalhete alado quando veloz,
cortando salões aéreos, recusa piedade ao ninho que abandona em paz.
E eu, tendo mais instinto, tenho menos liberdade?
Nasce uma fera e, com a pele respingada de belas manchas
que lembram estrelas, logo, atrevida e feroz,
a necessidade humana lhe ensina a crueldade, monstro de seu labirinto.
E eu, tendo mais alma, tenho menos liberdade?
Nasce um peixe, aborto de ovas e lodo e, feito um barco de escamas
sobre as ondas, ele gira, gira por toda parte,
exibindo a imensa habilidade que lhe dá um coração frio.
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E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade?
Nasce um riacho, serpente prateada, que dentre flores surge de repente
e, de repente, entre flores se esconde
onde músico celebra a piedade das flores que lhe dão um campo aberto à sua fuga.
E eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade?
Assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão qual o Etna
quisera arrancar do peito pedaços do coração.
Que lei, justiça ou razão
pôde recusar aos homens privilégio tão suave,
exceção tão única que Deus deu
a um cristal, a um peixe, a uma fera e a uma ave?
Há, como na peça original, um cerceamento do ir e vir: o intruso seria obrigado a
retornar, devolvido ao seu país. É-lhe imposta negativa (possível!) de acesso a um mundo novo,
com suposta liberdade, novos horizontes e chances de paz, coisas inexistentes, pelo menos no
momento, em seu lugar de origem. Clausewitz poderia ser mandado de volta ao país em guerra,
de onde fugira, o que soaria como uma condenação, e ele tem plena consciência disso.
Já o príncipe polonês encarcerado pelo pai, talvez não fosse possuidor dessa consciência
com tamanha clareza, pois confunde a realidade do mundo, chegando mesmo a acreditar que a
vida é sonho. O tom discursivo, ou a vocalidade presente na peça, na voz do cativo, denota a
súplica do ignorante, ainda sem conhecimento do jogo político-social que determinou sua
exclusão do seio familiar e a ausência de liberdade.
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Quadro 13
Procedimento da construção enunciativa (PCE) em “Monólogo de Segismundo”

Ai de mim, ai, pobre de mim!

Encenação
dramática
Constatação

Aqui estou,
ó, Deus,
para entender que crime cometi contra Vós.
Mas, se nasci, eu já entendo o crime que cometi.
Aí está motivo suficiente para Vossa justiça, Vosso rigor,
pois o crime maior do homem é ter nascido.

Constatação
Interpelação
Petição
Julgamento
Declaração
Saber

MONÓLOGO

Para apurar meus cuidados,
só queria saber que outros crimes cometi contra Vós
além do crime de nascer.
Não nasceram outros também? Pois, se os outros nasceram,
que privilégios tiveram que eu jamais gozei?

(Lamento)

Petição
Interpelação
Anuência
(Reflexão)

Nasce uma ave e, embelezada por seus ricos enfeites,
Constatação
não passa de flor de plumas, ramalhete alado quando veloz,
persuasiva
cortando salões aéreos, recusa piedade ao ninho que abandona em paz.
E eu, Interpelação
tendo mais instinto, Julgamento
tenho menos liberdade? Interpelação
Nasce uma fera e, com a pele respingada de belas manchas
Constatação
que lembram estrelas, logo, atrevida e feroz,
persuasiva
a necessidade humana lhe ensina a crueldade, monstro de seu labirinto.
E eu, Interpelação
tendo mais alma, Julgamento
tenho menos liberdade? Interpelação
Nasce um peixe, aborto de ovas e lodo e, feito um barco de escamas
Constatação
sobre as ondas, ele gira, gira por toda parte,
persuasiva
exibindo a imensa habilidade que lhe dá um coração frio.
E eu, Interpelação
tendo mais escolha, Julgamento
tenho menos liberdade? Interpelação
Nasce um riacho, serpente prateada, que dentre flores surge de repente
Constatação
e, de repente, entre flores se esconde onde músico celebra
persuasiva
a piedade das flores que lhe dão um campo aberto à sua fuga.
E eu, Interpelação
tendo mais vida, Julgamento
tenho menos liberdade? Interpelação
Assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão qual o Etna
quisera arrancar do peito pedaços do coração.
Que lei, justiça ou razão
pôde recusar aos homens privilégio tão suave,
exceção tão única que Deus deu
a um cristal, a um peixe, a uma fera e a uma ave?

Constatação
Desespero
Dúvida
Interpelação
comparativa

Procedimento
Discursivo
Comportamento

Elocutivo
Elocutivo
Alocutivo
Alocutivo
Elocutivo
Alocutivo
Alocutivo
Alocutivo
(Elocutivo)

Elocutivo

Alocutivo

Elocutivo

Alocutivo

Elocutivo

Alocutivo

Elocutivo

Alocutivo
Elocutivo

Alocutivo

144

No procedimento da construção enunciativa deste monólogo, há trechos em que o
enunciador faz uso de argumentação consensual e emocional, com o uso de comparações,
quando assevera, com propriedade, o movimento da natureza e o seu fluxo peculiar: nasce uma
ave – não passa de flor de plumas, ramalhete alado; nasce uma fera – com a pele respingada de
belas manchas que lembram estrelas; nasce um peixe – feito um barco de escamas; nasce um
riacho – [qual] serpente prateada. O vigor da fala do personagem apresenta uma proposta sobre
o mundo e, segundo Charaudeau (2008, p. 100 e 205), a argumentação se dá quando tal proposta
consegue provocar questionamentos quanto à sua legitimidade.
Ao citar os elementos da natureza que compõem o universo físico – ave/ar; fera/fogo;
peixe/água; riacho/terra – sem envolver diretamente a si mesmo e nem ao interlocutor, em
construção desvinculada do eu que fala e do tu que ouve, o enunciador volta-se para a
modalidade delocutiva. As passagens mencionadas apresentam a verdade do propósito, ou seja,
um modo de dizer.
Ao apresentar seu propósito comunicativo, o locutor pode demonstrar não ser
responsável por ele, o que determinará o ato delocutivo: nem locutor nem interlocutor aparecem
envolvidos na enunciação, fazendo referência a uma terceira pessoa ou apresentada com
impessoalidade, como acontece na pergunta “Não nasceram outros também?”. A intenção
comunicativa da enunciação acontece por si própria, sem que haja necessariamente reação
imediata do interlocutor, permitindo ao locutor terminar sua exposição e deixando no ar uma
reflexão: “Que lei, justiça ou razão pôde recusar aos homens privilégio tão suave, exceção tão
única que Deus deu a um cristal, a um peixe, a uma fera e a uma ave?”.
Já o comportamento alocutivo estabelece uma relação de influência na interpelação feita
ao interlocutor Deus – estabelece a identidade de ser humano e lhe atribui um estatuto que lhe
permite interpelar numa relação de pedido, a partir do reconhecimento de sua condição
“inferiorizada” como o preterido, o desprovido, o privado: “...só queria saber que outros
crimes cometi contra Vós além do crime de ter nascido”; “não nasceram outros também” ou
“...se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei?” Em certos momentos, há
mudança de comportamento. Ao passar para o elocutivo, estabelece-se ponto de vista sobre o
mundo para constatar – “...se nasci, já entendo o crime que cometi...” ou “Aí está motivo
suficiente para Vossa justiça”, expondo sua convicção (opinião).
A voz que rebenta em Clausewitz, interpretado pelo ator Dan Stulbach, é a de um
homem desesperado, cuja intenção final é uma aprovação que o livrará de retornar ao centro da
guerra. A versão de Diogenes, diante da situação de comunicação, apresenta-se bem mais
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controlada em relação às densidades do dramático. Sua mediação é mais apresentativa do que
representativa, mas ambos fazem uso de diferentes comportamentos enunciativos e diferentes
categorias da língua, com mais ou menos carga dramática (pathos).
Quadro 14
Partiturização da performance vocal (PPV) Dan Stulbach em “Segismundo”
Cena do Filme: Tempos de Paz, de Daniel Filho, adaptação da peça Novas diretrizes em tempos de paz, de Bosco Brasil.

Apresentação: Dan Stulbach e Tony Ramos.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TfnUN9BZuSI&feature=youtu.be
Efeito
MONÓLOGO
Ação da Voz
Desamparo




Gemido/Falsete
Humildade
Ai de mim, ai, pobre de mim!
Sussurro
Cobrança






Firme/Branda
Ignorância
Aqui estou, ó, Deus, para entender que crime cometi contra Vós.




Firme
Mas, se nasci, eu já entendo o crime que cometi.
Constatação
Longa
Consciência



 
Intensa/Rápida
Aí está motivo suficiente para Vossa justiça, Vosso rigor,
Forte
Ironia
 

Sobe/Desce
pois o crime maior do homem é ter nascido.

 
Para apurar meus cuidados,



só queria saber que outros crimes cometi contra Vós

além do crime de nascer.




Não nasceram outros também? Pois, se os outros nasceram,




que privilégios tiveram que eu jamais gozei?





Nasce uma ave // e, embelezada por seus ricos enfeites,





não passa de flor de plumas, / ramalhete alado quando veloz,





cortando salões aéreos, / recusa piedade ao ninho que abandona em paz.





E eu, / tendo mais instinto, tenho menos liberdade?





Nasce uma fera e, com a pele respingada de belas manchas





que lembram estrelas, logo, // atrevida / feroz,




a necessidade humana lhe ensina a crueldade, monstro de seu labirinto.






E eu, tendo mais alma, tenho menos liberdade?

Sussurro/Sobe
Branda/Rápida

Humildade
Discordância

Rápida/Firme
Alta/Branda
Firme

Curiosidade
Cobrança

Alta/Branda/
Sobe/Longa
Forte/Longa
Sobe/Desce
Firme
Longa

Reflexão
Consciência

Branda/Firme
Sobe no final

Impedimento

Sobe/Intensa
Sobe/Branda
Falsete/Firme
Longa

Reflexão
Consciência

Branda/Sobe
Firme no final

Impedimento
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Nasce um peixe, aborto de ovas e lodo e, feito um barco de escamas


 

sobre as ondas, ele gira, gira por toda parte,




 
exibindo a imensa habilidade que lhe dá / um coração frio.

Intensa/Longa
Sobe/Intensa
Branda/Sobe
Branda/Firme
Sobe/Intensa
Longa

Reflexão
Consciência







E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade?

Branda/Sobe/
Firme/Sobe/
Firme

Impedimento


 



Nasce / um riacho, serpente prateada, que dentre flores / surge de repente




 

e, de repente, entre flores / se esconde onde músico celebra

Sobe/Intensa
Sobe/Longa
Branda/Longa
Rápida/Falsete
Sobe/Longa
Rápido/Sobe
Rápido/Intensa
Longa
Sobe/Firme
Rápida/Branda






a piedade das flores que lhe dão um campo aberto à sua fuga.



E eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade?
 

   
Assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão qual o Etna





quisera arrancar do peito pedaços do coração.



Que lei, // justiça ou razão
   

pôde recusar aos homens privilégio tão suave,

 
 
exceção tão única que Deus deu




a um cristal, a um peixe, a uma fera e a uma ave?

Intensa/Desce
Branda/Intensa
Longa/Sobe
Desce/Longa
Branda/Vibrato
Firme/Falsete
Longa/Rápida
Falsete/Desce
Firme/Branda
Longa/Falsete
Sobe/Desce

Reflexão
Consciência

Impedimento

Comoção

Empatia
Injustiça

Sobre a leitura de Dan Stulbach, vale destacar alguns pontos. Além da variedade
melódica acentuada pelos significados, as inflexões, que podem criar fascínio e
deslumbramento, são obtidas por meio de variações da voz, como se constata em todo o texto:
a velocidade: “...só queria saber que outros crimes cometi contra Vós / além do crime de nascer.
/ Não nasceram outros também?”; o volume: “...ramalhete alado quando veloz, cortando salões
aéreos, recusa piedade ao ninho...”; e a acentuação (tonalidade: leveza/vigor): “...cortando...”,
“...uma fera...”, “...atrevida ... feroz ... monstro...”
A proposta feita ao personagem Clausewitz para que obtivesse o visto é simples: – Você
tem dez minutos: faça-me chorar! – Todos os artifícios utilizados na exposição se orientam para
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afetar o ouvinte, envolvendo-o e arrastando-o para dentro da coisa narrada. Performance, tal
como o teatro, é ação. A pergunta-chave para abalar a frieza do interlocutor é sobre o direito de
ir e vir, comparando-se ao movimento do mundo, movimento traduzido em ave, fera, peixe,
riacho – tudo marcado por um tom discursivo que demonstra a injustiça e a incapacidade de
compreender a existência de tamanhas diferenças dos direitos entre os seres. Nas passagens
“...tendo mais instinto...”, “...tendo mais alma...”, “...tendo mais escolha...” e “...tendo mais
vida, tenho menos liberdade?”, o efeito criado pelo tom do ator é de incredulidade diante da
condição humana e do impedimento imposto.
O registro feito no filme reconstrói a torre-prisão do original de Calderón. Na condição
de imigrante, Clausewitz traduz toda a humildade de quem suplica acesso a um espaço de
acolhimento, diante de impedimento infundado, ligado ao prazer doentio do exercício de poder,
da demonstração de controle e do direito à vida sobre o mais fraco.
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Quadro 15
Partiturização da performance vocal (PPV) Diogenes Pontes em “Monólogo de Segismundo”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iszF3yLWBwY
MONÓLOGO

 
Ai de mim, ai // pobre de mim!




Aqui estou, ó, Deus, para entender que crime cometi contra Vós.




Mas / se nasci / eu já entendo o crime que cometi.


 

Aí está motivo suficiente para Vossa justiça, Vosso rigor,


 
pois o crime maior do homem é // ter nascido.


Para apurar os cuidados,





gostaria de entender que outros crimes cometi contra Vós





Ação da Voz

Efeito

Branda/Pausa

Desconforto

Normal/Branda

Proclamação
Petição

Branda/Rápida
Constatação
Branda/Natural
Normal/Branda
Natural/Longa

Arrogância

Rápida
Arrogância
Natural/Branda
Cobrança



além do crime de nascer... não nasceram outros também?

Corrida/Branda



Pois, se nasceram,




que privilégios tiveram que eu jamais gozei?

Natural
Rápida/Branda
Longa

Constatação
Arrogância





Nasce uma ave embelezada por seus ricos enfeites,






não passa de flor de plumas / ramalhete alado quando veloz

 

 
recusa piedade ao ninho que abandona em paz.

Branda/Longa
Rápida
Normal/Rápida
Branda/Longa
Normal
Lenta/Branda

Constatação

Staccato

Reclamação

Sobe/Branda
Longa/Normal
Branda/Normal
Firme/Normal
Branda/Lenta

Constatação

Branda/Lenta

Constatação











E eu / tendo mais instinto, tenho menos liberdade?





Nasce // uma fera com a pele respingada de belas manchas





que lembram estrelas / logo, // atrevida e feroz,

 





a necessidade humana lhe ensina a crueldade // monstro de seu labirinto.




E eu, // tendo mais alma, // tenho menos liberdade
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Nasce // um peixe, / aborto de ovas e lodo // feito um barco de escamas


ele gira, gira, gira
 



exibindo a imensa habilidade que lhe dá / um coração frio.
 




E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade?





 

Nasce um riacho, / serpente prateada que dentre flores surge de repente




e, de repente, dentre flores se esconde / onde músico celebra



 

a piedade das plantas que lhe dão / um campo aberto à sua fuga.

Vibrato/Branda
Normal
Constatação
Branda/Rápida
Branda/Longa
Lenta/Branda

Reclamação

Sobe/Longa
Branda/Normal

Constatação
Rápida/Branda
Rápida/Longa


 


E eu, // tendo mais vida, / tenho menos liberdade?

Branda/Longa
Sobe/Branda
Desce

Reclamação

 




E assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão qual o Etna




quisera arrancar do peito pedaços do coração.



Que lei, // justiça ou razão
 


pôde recusar aos homens privilégio tão suave,
 


Exceção / tão única que Deus / deu


 

a um cristal, / a um peixe, a uma fera e a uma ave?

Desce/Sobe
Branda/Sobe
Normal/Sobe
Natural

Aflição
Angústia

Lenta
Branda/Longa
Rápida
Desce/Branda

Perplexidade

Branda/Vibrato
Branda

Como já dissemos, as condições de performance para Diogenes não apresentam o
ambiente e o contexto dado ao personagem do filme, o que cria certa dificuldade diante da lente
fria, como no início “Ai de mim, ai, pobre de mim”. Afora isso, o youtuber registra momentos
de intensidade, como logo a seguir, quando diz “Aí está motivo suficiente para Vossa justiça,
Vosso rigor” e “gostaria de entender que outros crimes cometi contra Vós”, passagens em que
se pode constatar certo tom de enfrentamento ou mesmo de arrogância juvenil.
Nas três partes em que o comunicante faz uso da explanação argumentativa, quando diz
“Nasce uma ave...; Nasce uma peixe...; Nasce um riacho...”, ele confronta a condição de ser
humano do personagem, com valorização das perguntas finais “tenho menos liberdade?” e claro
efeito de reclamação. Já no verso em que fala “Nasce uma fera”, na segunda parte de sua
argumentação, ele omite a interrogação e o efeito se modifica para constatação.
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Sobre as versões
Durante toda sua performance, o ator Dan Stulbach joga com grande variedade

melódica, decorrente da valorização do próprio sentido das palavras quando enunciadas, de
acordo com sua intenção, sem desrespeitar significados, a voz da palavra. Sua necessidade de
expressão, naquela situação de comunicação, momento de tudo ou nada, é ser inteiramente
sentimento, pois depende de afetar seu interlocutor para ser aceito.
O sotaque usado pelo ator apresenta clara transferência de hábitos fonéticos da língua
materna do personagem, o polonês23. Presentes na articulação e na entonação, o elemento
sotaque colabora para acentuar a condição do deslocado e intimidado, de quem está fora de seu
território, privado de direitos e, consequentemente, sujeito a perversos jogos de poder.
A ambientação em que o youtuber Diogenes se apresenta não contribui com tanta
eficácia para o desenvolvimento patêmico, o que não impede instantes de profundo
envolvimento. As condições oferecidas para sua leitura tornam sua fala, às vezes, mais contida
do que seria o ideal, sem deixar, no entanto, de afetar o interpretante e despertar nele o
necessário interesse pela narrativa.

23

Língua indo-europeia, do ramo eslavo, grupo ocidental.

151

5.4

O miniconto “Rapunzel” (Luiza Lagoas)
Tudo se desterritorializa: coisas, gentes, ideias, sons, imagens pelo
espaço, tudo atravessa a duração, tudo se revela flutuante, itinerante,
volante. Tudo se desterritorializa e reterritorializa. Não somente muda
de lugar, desenraiza-se, circulando pelo espaço, atravessando
montanhas e desertos, mares e oceanos, línguas e religiões, culturas e
civilizações (IANNI, 1996, p. 169-170).

O conto, de autoria da atriz e escritora Luiza Lagoas, foi publicado no Livro “Eu leio
você – contos diminutos”, disponível no DVD que acompanha o livro e também nas redes
sociais24. A leitura foi realizada pela professora Maria Luiza Castro. A outra leitura aqui
analisada foi proposta pela Professora Roberta Viegas à sua aluna Lorraine do Rosário Mendes
Correia, do 2º ano do Ensino Médio no Centro Educacional Manilhense, em Itaboraí, Município
do Rio de Janeiro.
A narrativa, inicialmente em 3ª pessoa, dá voz ao personagem em quase toda a sua
extensão. O narrador introduz a história e, num segundo momento, faz brevíssima conexão
explicativa do desenvolvimento com a conclusão, texto entremeado com o personagem, em 1ª
pessoa, contando o que lhe aconteceu, com clara mistura de sentimentos.
O miniconto, por causa de sua extensão, conforme discutido em 3.1 – Sobre narrativas
curtas, não permite mostrar detalhadamente o processo de arquitetura nem dos personagens e
nem da ação, mas remete a todo um lastro de informações adquiridas em livros ou filmes ou
por desenhos animados, produzidos para o público infantil. A personagem que dá nome ao
miniconto, além de fazer parte do imaginário, estabelece relações surpreendentes com outras
figuras infantis e dialoga de forma assertiva com a contemporaneidade, o que podemos perceber
a seguir.
Rapunzel, de Luiza Lagoas
Apresentações: Maria Luiza Castro e de Lorraine do Rosário Mendes Correia
Penteando os cabelos curtíssimos, cercada por sapos coroados, Rapunzel
sussurra para o espelho:
– Por mais ódio que amor, joguei minha enorme trança torre abaixo para que o
príncipe me libertasse do cárcere. Por mais amor que ódio, cortei minha enorme trança
um pouco antes do príncipe me alcançar, quando reconheci nele o mesmo que colocou
o sapato em Cinderela, que beijou a Bela Adormecida e depois ninguém soube mais
delas.
Por mais amor que ódio, num impulso, Rapunzel alcançou o celular e enviou
uma mensagem para Chapeuzinho Vermelho:
– Cuidado, o caçador pode ser um príncipe disfarçado. Se liga no lobo!

24

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xavLkmXIa1g
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O conto cria ambientação a partir da intertextualidade, apresentada de forma
originalíssima e que fica clara logo no início, com a mistura de valores presentes em algumas
histórias do universo infantil, como, por exemplo, os sapos coroados, do Príncipe Sapo; o
espelho, de Branca de Neve; e a própria Rapunzel, dos cabelos longos que serviam como corda
para que o príncipe tivesse acesso à torre em que se encontrava aprisionada. Na construção da
alquimia secreta de que fala Cortázar (2013), necessária a esse tipo de construção, a
(des)organização no agrupamento dos traços de diferentes contos infantis logo desestabiliza o
leitor.
Usaremos nesta análise, apenas os trechos narrados em 1ª pessoa, com comentários
resumidos em relação às passagens do narrador em 3ª, em um discurso narrativizado, segundo
Charaudeau (2008, p.104-105), uma das maneiras do relatar.

Quadro 16
Procedimento da Construção Enunciativa (PCE) em “Rapunzel”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xavLkmXIa1g
TEXTO

O Narrador
conta a história
de um outro

Penteando os cabelos curtíssimos,
cercada por sapos coroados,
Rapunzel sussurra para o espelho:
– Por mais ódio que amor,
joguei minha enorme trança torre abaixo,
para que o príncipe me libertasse do cárcere.
Por mais amor que ódio
cortei minha enorme trança
um pouco antes do príncipe me alcançar,
quando reconheci nele
o mesmo que colocou o sapato em Cinderela,
que beijou a Bela Adormecida
e depois ninguém soube mais delas.

O Narrador
conta a história
de um outro

Por mais amor que ódio,
num impulso, Rapunzel alcançou o celular e enviou
uma mensagem para Chapeuzinho Vermelho:
– Cuidado,
o caçador pode ser um príncipe disfarçado...
Se liga no lobo!

Modo
Narrativo

Comportamento
Enunciativo

Voz narradora
Esclarecimento

Delocutivo
Relato

Declaração

Elocutivo

Declaração

Elocutivo

Constatação

Elocutivo

Voz narradora
Esclarecimento

Delocutivo
Relato

Injunção
Aviso
Injunção

Alocutivo
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Na estruturação do texto, em seu início e em seu fechamento, percebe-se o rompimento
entre o passado do era uma vez e o presente das mensagens virtuais. O superlativo absoluto
sintético curtíssimos, em relação aos cabelos de Rapunzel, ajuda a romper com a antiga imagem
da qualidade aristocrática, da independência e mesmo da sensualidade feminina, pois a tonsura,
que, para os clérigos seculares e para diversos grupos sociais, além de simbolizar renúncia aos
bens materiais e ao amor carnal, simbolizava humildade e submissão, agora sugere praticidade
e modernidade.
No final do conto, a cisão entre o ido e o devir se apresenta na mensagem enviada pelo
celular (SMS? WhatsApp? Messenger? Instagram? Skype? QQ? WeChat?...) para Chapeuzinho
Vermelho. A linguagem de Rapunzel também apresenta indicativos do comportamento
contemporâneo ao usar a expressão se liga, típica da juventude da atualidade. O recado aponta
sinal de perigo e de subversão na sugestão de escolha, indicando o fato de que tanto o príncipe
pode ser perigoso como, surpreendentemente, o lobo pode ser a melhor opção de parceria.
O corte do cabelo, embora no texto em questão aconteça muito mais como estratégia de
defesa da personagem ao interromper o acesso do seu peguete à torre, desestabiliza a ancestral
base da história que liga Rapunzel a longos cabelos. A desconfiança de que ele não estava
ajustado ao seu jeito, pois seu comportamento é típico do homem galinha, também remete ao
rompimento com o antigo, ajustando-se à praticidade pós-moderna, sai pra outra.
Ao dizer que “ninguém mais soube delas”, Rapunzel aponta para um desvio de
comportamento que vai de encontro a adequadas normas religiosas e sociais, as quais
reivindicam, e cobram, relações serenas e duradouras. Na contemporaneidade, sabe-se de
variados casos de assassinatos em série, arquitetados por indivíduos que apresentam transtorno
de personalidade, o que se dá por terem baixa tolerância à frustração e também por causa de um
baixo limiar de descarga da agressividade e da violência.
As oposições da expressão “por mais ódio que amor” e “por mais amor que ódio”, ditas
pelo personagem, invertem sentidos prováveis e atendem à oscilação típica da sociedade líquida
de Zygmunt Bauman (2000; 2003) ou do sujeito fragmentado de Stuart Hall (2006). A primeira
sugere aversão a quem a mantém na condição de clausura; a segunda, ao cuidado com si mesma,
diante do engano de ter acreditado que um príncipe poderia ser sua salvação.
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Quadro 17
Partiturização da Performance vocal de Maria Luiza Castro em “Rapunzel”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xavLkmXIa1g

TEXTO
Penteando os cabelos curtíssimos,
cercada por sapos coroados,
Rapunzel sussurra para o espelho:
  

– Por mais amor que ódio,


joguei minha enorme trança torre abaixo,
 


para que o príncipe me libertasse do cárcere /



Por mais amor que ódio /


cortei minha enorme trança
 


um pouco antes do príncipe me alcançar,

 
quando reconheci nele



o mesmo que colocou o sapato em Cinderela,

que beijou a Bela Adormecida

 


e depois // ninguém soube mais delas.
Por mais amor que ódio,
num impulso,
Rapunzel alcançou o celular
e enviou uma mensagem para Chapeuzinho Vermelho:

– Cuidado,



o caçador pode ser um príncipe disfarçado //


Se liga no lobo!

AÇÃO da VOZ

EFEITO

Voz narradora

Relato

Lenta/Branda/Firme
Firme/Longa
Sobe/Rápida/Desce
Firme/Normal

Segurança
Certeza
Ironia

Lenta
Longa/Branda

Segurança

Branda/Normal
Rápida/Branda
Branda/Firme
Branda
Branda

Esperteza
Sagacidade

Branda/Firme
Normal
Voz narradora
Firme/Longa
Normal/Firme
Psicológica
Silêncio/Firme

Relato

Conselho
Aviso
Perspicácia
Libertinagem

A versão apresentada pela Professora Maria Luiza apresenta características prosódicas
peculiares. Na performance em questão, a leitura foi gravada em estúdio, com ambientação
mais favorável à dramatização, o que se percebe no ritmo e nas variações de tom, altura e
volume, com pausas mais acentuadas e fraseado colorido para acentuar intenções previstas no
texto.
O ritmo é bastante moderado na delocução inicial (penteando os cabelos) para realçar a
surpresa (curtíssimos) e o tom ardiloso (sussurra para o espelho) como se fosse a madrasta da
Branca de Neve. A seguir, assume o papel da personagem Rapunzel e valoriza suas qualidades
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(joguei minha enooooorme trança) e, com desprendimento, acelera em (torre abaixo), muda de
entonação e valoriza a condição social e salvadora (príncipe).
Em tom mais grave, com resignação (cortei minha enoooorme trança) e velocidade para
demonstrar esperteza (quando reconheci nele...) e consciência (ninguém soube mais delas).
Novo procedimento delocutivo, apenas informativo (enviou uma mensagem). Logo a seguir, o
aviso meio zombeteiro na sílaba estendida (cuidaaado!), com uma pausa curta e artificial em
(pode ser um... ...príncipe disfarçado), para acentuar o tom libertino final (se liga no lobo!).
Quadro 18
Partiturização da Performance Vocal da aluna Lorraine Correia em “Rapunzel”
TEXTO
Penteando os cabelos curtíssimos,
cercada por sapos coroados,
Rapunzel sussurra para o espelho:



– Por mais amor que ódio,

 
 
joguei minha enorme trança torre abaixo,
 


para que o príncipe me libertasse // do cárcere



Por mais amor que ódio

  
cortei minha enorme trança





um pouco antes do príncipe me alcançar,

 
quando reconheci nele


 

o mesmo que colocou // o sapato em Cinderela,




que beijou a Bela Adormecida

 


e depois // ninguém soube mais delas.
Por mais amor que ódio, num impulso,
Rapunzel alcançou o celular
e enviou uma mensagem para Chapeuzinho Vermelho:

– Cuidado /


 

o caçador pode ser um príncipe disfarçado /


Se liga no lobo!

AÇÃO da VOZ

EFEITO

Voz narradora

Relato

Natural
Natural/Branda

Informação

Branda/Normal
Natural
Natural/Branda

Informação

Natural/Branda
Natural
Natural/Branda
Branda/ Natural
Branda

Informação

Natural
Branda/Natural

Voz narradora

Relato

Firme/Longa
Natural/Firme
Psicológica
Firme/Natural

Informação
Leve atenção
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O tipo de leitura realizada por Lorraine é conhecida nas artes dramáticas como leitura
branca, sem que haja prévio estudo que possibilite realçar sentidos prováveis presentes no
texto, a partir, principalmente, do ritmo e das inflexões.
A leitura é feita de maneira correta, mas sem nuances que acentuem determinadas
passagens ou ações propostas no texto. A apresentação, clara, é puramente informativa, sem
que haja interferência para o realce de determinados significados. Logo no início da narração
em 1ª pessoa, há uma troca de palavras na frase por mais ódio que amor dita por mais amor
que ódio, o que não desmerece a leitura. Como pode ser percebido no quadro, há muitas marcas
de inflexão chamadas natural e marcadas com o símbolo ().
Já nas frases finais, há um realce de chamamento de atenção em (cuidado) seguido de
breve pausa/silêncio, para, a seguir, acentuar de forma branda o perigo em (se liga no lobo).


Sobre as versões
As duas leituras analisadas mostram evidente diferença no tocante a intenções possíveis

postas (ou impostas) pelo mediador de leitura. A singularidade de cada indivíduo, suas
experiências e repertório não se apagarão da constituição que nascerá quando o mediador se
somar ao ethos discursivo. Ao adentrar o universo literário para a realização da leitura
vocalizada, transparecerão características do ledor e do personagem, misturando-se circuito
externo com interno, na forma da identidade essencializada. Evidentemente, as intenções
prévias organizadas para serem vestidas ao que o texto propõe, dependerá dos ajustes feitos
para que o contrato de comunicação aconteça de uma forma ou de outra.
Enquanto a Professora Maria Luiza trazia o texto decorado ou o lia no teleprompter,
facilitando inflexões, a aluna Lorraine assumiu o compromisso de debruçar-se sobre a narrativa
e lê-la, simplesmente, sem se exigir valores interpretativos. A partiturização das vozes
demonstra nuances por vezes sutis, mas que podem causar certo efeito que nem sempre está
sendo proposto com clareza. O fato é que somente com o trabalho de construção de sentidos,
com atenção à organização dos elementos da frase, buscando-se a união da voz com o
significado do texto, é que poderemos alcançar e perceber os efeitos desejados.
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5.5 Voz – Competências – Empatia

Ao trabalharmos com a leitura performatizada, e aqui pensamos no compartilhamento
realizado pela leitura em voz alta diante de um interlocutor ou diante de um grupo, apontamos
especialmente para os efeitos da voz e sua capacidade de tocar o outro. Pensar a voz e sua
corporalidade nos faz acreditar que somente o adequado arranjo entre a clareza da razão,
somada aos impulsos da emoção presentes no ato da fala poderá captar o ouvinte, que sempre
estará propenso aos diferentes níveis de credibilidade transmitidos durante a emissão.
O interesse por alguma coisa, em geral, nasce dos sentidos de maior alcance, primeiro
o olhar e depois a audição, que abrem passagem para envolvimento mais ou menos intenso. Ao
ultrapassar o desconhecimento ou a falta de interesse (apatia), há duas reações a se considerar:
a primeira, uma possível resistência, a antipatia, com total negação de envolvimento; a segunda,
a empatia, capacidade de identificação, de entender e sentir o que o outro entende e sente,
apreendendo como o outro apreende (KRZNARIC, 2015). Este estado é voltado para dentro e
é bem mais profundo que a simpatia, voltada para fora, simples afinidade moral, forma de se
relacionar com os outros, disposição favorável em relação a alguém que pouco se conhece,
impressão agradável. No caso de efeito (patêmico) inegavelmente positivo, acontecerá a natural
lassidão do estado de vigília, dar-se-á o mergulho e ocorrerá a abertura para as tantas sensações
prazerosas que podem sobrevir durante a fruição.
Nesta pesquisa não tratemos da imagem, cientes de que os olhos são janelas que se
abrem mais frequentemente para fora, embora também possam mostrar o interior, percorremos
caminhos para esclarecer a importância da emissão vocal e quão contundente esse sopro pode
ser ao atingir o interlocutor pela audição, janelas que se abrem somente para dentro. A
propagação de sons são, segundo leis da acústica, ondas sonoras, produzidas por uma sequência
de invasivos pulsos longitudinais. Neste trabalho, não nos detivemos nos aparelhos fonador e
auditivo apenas como agentes fisiológicos, com utilização de certos órgãos, mas nosso interesse
se voltou especialmente para o quanto e como a organização da voz diante do interlocutor pode
levá-lo à atitude mental ou moral aliada a afetos, à aptidão para sentir, à disposição emocional,
ao apuro das sensibilidades.
Essas atitudes estão diretamente ligadas às competências de leitura, que postulam
reconhecimento de certos elementos presentes no texto, sua contextura, relacionados ao
imaginário sociodiscursivo, a saberes e experiências que, quando reconhecidos dentro da obra,
ou ali identificados, traduzem-se no prazer do leitor de sentir-se parte de um universo
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específico, com capacidade de compreender e discernir entre verdades possíveis, fronteiriças e
opostas.
Quando a personagem-narradora da canção “Surabaya Johnny” inicia sua exposição
com voz contundente e quase infantil, dizendo que tinha “só” dezesseis anos quando foi levada
para longe, faz-se necessária a competência discursivo-semântica para reconhecer a intensidade
da forma reduzida do advérbio “somente”, mostrando que alguém jovem, sem grande
experiência de vida, foi iludido pela esperteza de outro. A finalidade da viagem oferecida como
“sorte” se esclarece depois, quando a jovem percebe a identidade falsa de Johnny ao constatar
a mentira “marinheiro não, eu não sou”, apontada pela narradora. Esses subsídios já apontam
para a construção das identidades dos personagens, e permitem perceber que, no momento da
fala, seu tom demonstra a constatação de provável fato negativo. Na sequência de acusações e
na voz agressiva a seguir, não há dúvidas quanto à posição de cada personagem (ela amadureceu
e percebeu a vida de enganos e exploração; ele envelheceu e já não demonstra a atitude e nem
o vigor do intrépido marinheiro que foi). O propósito do ato comunicativo (ajuste de contas) e
suas circunstâncias materiais (no momento, monologal) são perceptíveis a partir da
competência situacional.
Tanto na performance de Cida Moreyra como na de Thiago Pethit, em algumas
passagens, percebe-se emissão vocal sussurrada, com evidentes variações de sentidos, como
por exemplo quando ela se irrita ao afirmar que o amante tinha mentido “você me traiu desde
o começo” ou quando mostra raiva “Não fique aí parado com essa cara”; ou quando Pethit
mostra desprezo “eu te odeio...” e mais ainda na terceira parte da segunda versão, quando as
vozes aparecem superpostas “Você não presta... Você é um canalha... Eu te odeio tanto...” com
total aversão ao amante. Essas inflexões ativam também a competência semiolinguística, pois
exigem o reconhecimento e a combinação de elementos utilizados com específicas
intencionalidades, propostas a partir de determinados matizes sonoros, de determinado tom.
Também o relato inicial, marcando os verbos do pretérito “tinha; levou; jurou;
perguntei; falou”, requer do leitor a competência semiolinguística necessária a perceber a
organização do modo narrativo, algo do passado vivido, que permite posicionamento,
julgamento, constatações, de forma similar ao que acontece também em “Rapunzel”, com os
verbos “joguei; cortei; reconheci; colocou; beijou”. No miniconto, a competência discursivosemântica é acionada já pelo título, que estabelece intertextualidade com a menina das longas
tranças do universo infantil e dos contos ligados ao maravilhoso e ao fantástico, recorrendo a
um saber que circula nas sociedades. A influência do clássico sobre o contemporâneo, que o
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toma como ponto de partida e faz uma atualização do texto citado, parodiando-o, logo em
seguida, cria situação singular ao reunir outras personagens infantis “Cinderela; Bela
Adormecida; Chapeuzinho Vermelho” apresentadas com intimidade pela personagemnarradora. Como se fizessem parte da mesma turma, percebe-se, pela voz da personagem, que
todas se mostram aparentemente desinteressadas dos valores românticos dos príncipes e do
poder salvador dos caçadores, mas, surpreendentemente, fetichizadas pela figura do Lobo.
Ao apresentar sua Rapunzel (figura emblemática ligada a cabelos longos) com “cabelos
curtíssimos”, a história surpreende e abre espaço para mostrar o anacronismo na voz que realça
a “enoooorme trança” na primeira performance (Maria Luiza). Demonstra, também,
consciência e precaução na articulação firme ao falar do sumiço das princesas “ninguém soube
mais delas”, além de citar elementos como “celular” e “mensagem”, que exigem do leitor
acionar a competência semiolinguística para perceber que tais signos se desarmonizam
intencionalmente, dentro das restrições do quadro situacional, com finalidade singular,
situando a história em outro espaço-tempo. Já na performance de Lorraine, a leitura é feita sem
marcadas inflexões, o que pode levar o leitor à percepção da leitura branca, descortinando a
situação do comunicante que opera sem envolvimento real com o a dizer, mantendo apenas o
propósito de oralizar o que está escrito, considerando-se a circunstância enunciativa.
Na apresentação de “Cântico negro”, realizada por Paulo Gracindo, logo no primeiro
verso, o tom usado pelo autor é impositivo, como se fosse uma ordem contra a qual não pudesse
haver negativa, colaborando para a construção de uma identidade e uma situação que remete a
um período em que não se permitiam concessões, e o enfrentamento contra as ordens dadas
poderia ser visto como subversão. A impressão, porém, é desfeita a seguir, diante do
posicionamento do comunicante, mas a impressão inicial, poderá criar dúvidas, mesmo que
passageiras, sobre o quem fala pra quem na comunicação. A inflexão opositiva com que o ator
apresenta grande parte do texto aciona um padrão de comportamento e de crenças que poderá
ser muito valorizado se o leitor detiver conhecimento da realidade política do período em que
o registro foi feito. A competência discursivo-semântica daria a perceber, na vigorosa
vocalização do ator, a forte insatisfação de alguém diante do sistema em que vive. No caso do
registro da cantora Maria Bethânia, o que se faz mais presente na vocalização é o tom de grande
cansaço, acentuado por expirações audíveis, o que colabora com elementos para se construir a
identidade e a situação desse sujeito diante de um movimento social que não lhe agrada.
No caso da apresentação do “Monólogo de Segismundo”, vale destacar o sotaque
carregado do ator Dan Stulbach ao representar um polonês, pois o acento presente na sua fala
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desperta interesse sobre sua nacionalidade, levando a inferências sobre sua condição de
estrangeiro, ou de desertor de uma Polônia que divide extensas fronteiras com o país que
desencadeou a II Grande Guerra (Alemanha). O acento característico na voz do enunciador
também é signo a ser considerado dentro de restrições impostas pela situação, requer
competência semiolinguística, pois remete a conhecimentos pontuais sobre o movimento do
mundo – ou parte dele (Europa), em um determinado tempo – e a todo o movimento de europeus
que fugiam dos horrores da guerra, muitos com destino definitivo nas américas.
A modulação da voz, durante as quatro estrofes da argumentação com explanação
descritiva, iniciadas pela anáfora “nasce um/uma...” e terminadas com a epístrofe interrogativa
“tenho menos liberdade?”, ao realçar sentidos de constatação e interpelação, aproxima, ou
mescla, as competências: podemos perceber a exigência da semiolinguística, no uso dos
artifícios coesivos citados, como também da competência discursiva, considerando as imagens
que o enunciador faz de si mesmo e que insinua sobre o interlocutor, na construção ora
elocutiva, ora alocutiva. Também há exigência da competência situacional para o entendimento
da clara finalidade e de seu propósito em um ato de comunicação monologal.
Quanto ao padrão de comportamento do estrangeiro, seus valores, suas necessidades e
seus medos, são inferências que, ao mesmo tempo, também acionam a competência discursivosemântica, pois levam o leitor a questionamentos sobre diferenças e semelhanças entre
nacionalidades, sobre línguas e culturas, e opera a necessidade de entender, além da identidade
do interlocutor, sua finalidade com a força dramática (emocionar) e seu propósito (conseguir
asilo).
Se a vida do Clausewitz de Dan Stulbach está condicionada a um fazer-chorar em dez
minutos, com Diogenes Pontes a situação é bem diferente. Sua leitura tem como intenção captar
interlocutores para conhecer uma obra indiscutivelmente incensada, mostrando-se louvável sua
exposição em ambiente frio (lentes da câmera), sem haver qualquer ambientação
(cenário/clima), levando a crer ter sido o registro feito em passagem única, sem montagens de
edição que pudessem esconder deslizes.
Ao lado das competências apontadas por Charaudeau (2001b), que são ligadas mais a
movimentos racionais e desenvolvidas por intermédio de estudos e experimentações, a
competência fruitiva, sugerida por Feres (2011, p.139-141), se impõe já nos momentos de
preparação do performer. Dentro da nossa perspectiva, quando o mediador opta por um texto e
decide mediá-lo, essa decisão já prevê afinidades com os sentidos ali propostos. Como nosso
foco é a mediação da leitura, com observação dos cuidados necessários para revelar ou realçar
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sentidos possíveis propostos pelo texto, nossa atenção se volta para as sonoridades vocais que
privilegiam a sensibilidade, pensando a voz como instrumento de toque capaz de despertar
sentidos. Fugindo aos excessos interpretativos ou declamativos, a harmonia entre a voz e os
sentidos do texto pode induzir às habilidades do sentir, ultrapassando o intelectivo e alcançando
o sentido-sensação.
No intuito de despertar a atenção do interlocutor e encantá-lo, o mediador já terá que
ter acionado a competência fruitiva, necessária para que encontre a forma acertada de apresentar
o texto. E ela acontece no momento em que o performer procura, e encontra!, o tom justo, a
forma procedente de realce na vocalização dos sentidos mais próprios a cada palavra, expressão,
verso ou gemido. A partir desta competência, no momento em que o EuC se veste de
personagem, assume a fala e se tranforma em uma Identidade Essencializada, ele terá mais
chances de cooptar o TuI e afetá-lo pela corporeidade da Voz antes encontrada. Se houver
empatia durante a encenação discursiva, ambos EuC e TuI, constituirão um estado único de
comunhão.
A empatia acontece quando as percepções em relação ao objeto são intensificadas, com
permissão de sentir o que o outro sente ou sentir a partir do que o outro sente, uma espécie de
compreensão consciencial, mescla entre o racional e a sensibilidade. É colocar-se no lugar do
outro e parear a forma de ver o mundo, com as mesmas impressões, e compreender a vida, a
pulsação, o ritmo, em plena identificação.
Em relação ao nosso corpus, a competência fruitiva do mediador se apresenta na forma
como ele traduz o texto-mundo e se desdobra no encantamento (empatia) do ouvinte que se
abre para a expressão vocalizada. A (re)organização da enunciação, que pode produzir língua
e sentidos concomitantemente, tal como a Voz-Música, é resultado de trabalho na busca de
inflexões, acelerações, pausas, sussurros e silêncios. O que nos mostram as vozes dos
performers aqui analisadas é que estamos sujeitos à situação de comunicação, mas que é
importante pensar o texto, amadurecer sentidos, sair da instância da leitura fria, ou do
improviso, para convidar o ouvinte à fruição.
Ao permitir-se aderir sem reservas ao fluxo de emoções irrompidas durante o ato de
comunicação, na mediação de leitura, o interpretante pode franquear sensações insólitas, coisa
que somente a performance produz, pois funciona como uma vingança do corpo e da mente,
evadindo-se da submissão imposta por discursos de ocasião.
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6 ANTES E DEPOIS DO ATO DE LEITURA
Ler é que me ajudava a atravessar paredes.
(José Eduardo Agualusa, 2015.)

A reflexão sobre práticas que colaboram para o aperfeiçoamento do ato de leitura
realizada não apenas em nossas escolas, mas também em espaços alternativos, deve ser
exercício cotidiano na comunidade escolar e acadêmica. Entendemos que o desenvolvimento
de competências e do apuro crítico para o reconhecimento da situação em que se está inserido
– o mundo do qual fazemos parte – ganha novas dimensões quando há esforços no sentido de
integração e quando há abertura para o exercício de mediação e de atividades cooperativas
ligadas à leitura.
Observa-se que, na atualidade, a leitura vocalizada parece ter perdido força ou quase
deixado de fazer parte da rotina de alunos de Ensino Fundamental e Médio, o que se comprova
com a dificuldade apresentada por graduandos das mais diversas áreas em universidades
privadas e públicas. Ler deve ser atividade lúdica e prazerosa, e deve ser plantada a ideia de
que é pela leitura que se ampliam horizontes do saber, com novas oportunidades de
desenvolvimento. Embora seja opção individual, ler requer uma postura a ser socialmente
induzida, mas não há no Brasil cultura nesse sentido e as escolas nem sempre apresentam boas
condições e nem sempre trabalham com determinação para criar oportunidades.
Abrir espaço para o prazer e para a fruição com a leitura vocalizada amplia as chances
de todos, inclusive daqueles que não estejam integrados aos sistemas educativos, para poderem
se desenvolver como consumidores de livros, e, moto-contínuo, como produtores de texto.
Acreditamos que tal diligência, se realizada com os devidos cuidados para respeitar e/ou realçar
determinados sentidos propostos pelo texto, pode despertar o interesse, funcionar como
elemento de sensibilização, capaz de levar o indivíduo a ampliar a percepção para além do seu
círculo comum. No contato com os livros, além da fragilidade e dos estreitos limites humanos,
o leitor poderá identificar e confrontar a existência de movimentos e de universos bem mais
amplos, ousar ações que possam lhe desvendar diferentes áreas de atuação profissional,
esportiva, política, religiosa ou artística e aproximá-lo de possibilidades até então impensadas.
Desde a alfabetização até o ensino superior, são os professores os maiores responsáveis
no desenvolvimento da capacidade ledora do aprendiz, presença determinante nas fundações
do conhecimento. São os professores dos Ensinos Fundamental e Médio que ajudam a encravar
os esteios capazes de suportar novos e futuros saberes, conhecimentos e experiências
necessários para a formação de todos os profissionais das mais diversas áreas. Trabalhar com a
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leitura vocalizada exige exposição da voz e do corpo, o que requer controle e administração das
emoções, sem que isso signifique, necessariamente, alijá-las do ato comunicativo.
Antes de ler para o outro, é necessário ativar a escuta, ler para si mesmo. E ouvir-se.
Para maturar sentidos é preciso respeitar determinados elementos que a urgência da
contemporaneidade insiste em obstruir, tais como o ritmo e a audição. O ato de leitura de textos
literários carece de envolvimento. Todo texto ficcional evoca, pelas palavras, um universo feito
das próprias palavras e de atividades não verbais, no qual podemos encontrar diferença na
relação entre o que lemos – discurso escrito – e uma matéria não discursiva, mas inteiramente
significativa. É um tempo de ausências e silêncios, carregados de informações e significados
que vêm antes da palavra encarnar-se, quando apenas o olhar e o gesto, extremamente sutis, são
os propositores do ato.
Precisamente por ser ficção, lugar em que tudo pode se fazer possível, o autor realça
determinados aspectos, permitindo caráter menos ou mais nítido, apresentando zonas
indeterminadas que dão ao interpretante do texto certo descontrole quanto ao que possa vir,
dificultando qualquer posse ou territorialização. Isso exige aceitar um pacto entre realidade e
ficção, requer concordância tácita com o pacto ficcional de que fala Eco (2004) em suas
perambulações pelos bosques possíveis, denotando a suspensão da descrença que ele atribui ao
poeta e crítico Samuel Taylor Coleridge. Aceitar a história como criação, sim, mas nem por
isso vê-la feito um amontoado de mentiras contadas pelo autor. Aceitar também que o teatro do
mundo se reproduz no mundo da ficção.
O jogo de fingir encetado entre leitor e escritor (SEARLE, 2011) estabelece a relação
tríada entre o real, o fictício e o imaginário (ISER, 1996b). Se o ledor não se abrir como campo
de passagem, e aceitar que a informação lhe atravesse, não haverá a devida fruição nem se dará
a fundamental relação amorosa que proporciona o caminhar e o desencaminhar-se pelos
bosques da ficção, desenrolando sabiamente o fio de Ariadne para o retorno dos surpreendentes
labirintos que somente a literatura pode proporcionar.
Se tanto o texto literário quanto a performance tratam do homem, por que não uni-los a
favor da ascese de todos, com o objetivo de iluminar caminhos de reconhecimento de si e do
outro por intermédio de atividade mais prazerosa e artística? Como a literatura e a performance,
o teatro também trata do homem e estes o fazem através do próprio ser, têm como principal
elemento a presença humana, viva e carnal, e são os estados emocionais (patêmicos) do ator
que comandam os efeitos durante a interação. Embora possam ocupar o mesmo espaço, há
diferenças importantes entre o teatro e a performance.

164

O teatro é arte que exige estudo, árduo treinamento físico e intelectual, dá conta do
antigo e do moderno, da tragédia e da comédia, e depende de toda uma organização hierárquica
com diretores, atores e técnicos. Já a performance é atividade fronteiriça ao teatro, e apresenta
singularidades: demanda olhar focado mais em angústias e movimentos contemporâneos, muito
carisma, certa insolência e indiscutível originalidade. O teórico de estética teatral Hans-Thies
Lehmann (2007) afirma que bem no centro da “arte performática”, está a imediatidade da
experiência compartilhada, interativa. Se o teatro pós-dramático se aproximou desse tipo de
arte conceitual e acabou propondo algo mais próximo da realidade, no sentido oposto,
constatou-se, desde os anos 1980, maior teatralização da performance. O autor afirma que hoje
há “mais presença do que representação, mais experiência partilhada do que comunicada, mais
processo do que resultado, mais manifestação do que significação, mais energia do que
informação.” (2007, p. 143). Na atualidade, o prazer com a palavra falada e a performance estão
presentes em trabalhos de diversas pessoas que se interessam pelo exercício e pelos efeitos
alcançados pela voz, seja no improviso, seja na oralização de texto escrito registrado em papel.
O fato é que ambos, teatro e performance, podem ser explorados também como
ferramentas e métodos pedagógicos e têm em comum a linguagem das palavras, dos silêncios,
da voz, dos corpos, dos gestos, como instrumentos base de comunicação, além de proporem,
por sua natureza, o inusitado. Em atividades dramáticas, na escola ou fora dela, o indivíduo
percebe a possibilidade de se colocar no lugar de qualquer outro, experimentar postos e
situações, as mais criativas, e sem correr riscos. Tais jogos ajudam a desenvolver percepções
de espaço, de ritmo, de tempo e ajuda a posicionar-se com firmeza e assertividade diante da
vida.
A comunicabilidade é – principalmente, mas não unicamente – caracterizada com
variados matizes do plano verbal, mas, também, pelo corpo e pelos gestos, voltados para efeitos
desejados e para consequências pragmáticas que possam ocorrer com o interlocutor. A
performance é, por excelência, a arte do instante, simplesmente ação, situações nas quais tudo
é significante, inclusive a própria não ação: os personagens constituem praticamente a
totalidade do momento, e não existe nada que não seja por intermédio deles.
Uma das características principais da performance é ser linguagem de experimento e
trabalhar no sentido de reabilitar o corpo como veículo de ação artística, libertando-o dos
tradicionais moldes impostos por ideologias e padrões socioculturais. Ocupa-se em levar a
encenação sempre para o espaço coletivo, implicando o espectador, tirando-o da condição de
observador passivo para fazê-lo atuante no resultado, criando aproximação direta com o
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processo de reorganizar e viver o dia a dia. Sintoniza o instante em que acontece, contemporiza
e, também, anarquiza limites.
Acreditamos que, fugindo ao subjetivismo, a leitura vocalizada, portanto interativa, é
processo integrativo e, pode-se dizer, ritualístico, com relação direta entre o performer, agora
Eu-Comunicante, os personagens e o Tu-interpretante. A decifração/leitura, pensada feito ato
performático, ganha aura artística, com valorização do lugar ocupado pelo leitor, despertando
nele o interesse para também ousar, inclusive, a produzir textos, instigado pela situação. A ação
performática de leitura vocalizada transfere ao ledor-performer o poder encantatório das
palavras quando ele adentra o espaço da ficção e se veste de personagem. Em narrativas feitas
na 1ª pessoa, o mediador aviva para o interlocutor/interpretante um corpo configurado na
escrita, que até então se assossegava no silêncio do livro fechado. É essa Voz que interfere e
(re)cria, com cores próprias, as intenções e a imagem do ser-personagem, estabelecendo-se
ativo, no tempo da performance, no desvão entre o Eu-Comunicante, o Eu-Enunciador e o
narrador de 1ª pessoa.
Nesse espaço, entre os circuitos externo (do fazer) e interno (do dizer) entendemos
constituir-se nova Identidade, que reconhecemos como a Essencializada, proposta por
Charaudeau (2009) e mostrada no Quadro25 2, produto de um pacto similar ao ficcional, em que
se respeita o ser criado a partir de “eu sou o que eu digo”. Na reconstrução do novo texto com
tais elementos vivos, consideram-se novas marcas, novo tracejamento, levando em conta os
diversificados aspectos suprassegmentais, sem necessariamente embaçar o original. Realiza-se
nesse processo, claramente, a composição do ser discursivo com o ser da enunciação. O
mediador, aqui, tal como EuE, não conseguirá, por mais que se tente, manter as verdades
previstas no texto sem as contaminações advindas de suas peculiaridades.
Dá-se, então, a incorporação de que fala Maingueneau: esse fiador26 faz despertar no
ouvinte/leitor a credibilidade, pois se compõe de características do Eu-Enunciador, e não
compreende apenas a sua dimensão vocal, mas também determinações físicas, psíquicas e
comportamentais: movimentos, gestos e ritmos, além da indumentária. Mesmo que não possam
ser vistas pela ouvinte cega da peça de Sinisterra, citada no início desta pesquisa, as pulsações
naturais do ledor serão sentidas, não havendo possibilidade de ele atravessar o corpo textual
sem, ainda que de maneira muito tênue ou fugacíssima, redesenhá-lo. Qualquer ledor, mesmo

25

2.3 Dispositivos da encenação – Sujeitos e Mediador

26

Midiactor: misto de mediador-ator: mais do que ledor/mediador e menos que a personificação do ator.
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com todos os esforços, jamais conseguirá apresentar o conteúdo sem as marcas deixadas por
onde passou. A Voz, por mais diáfana, deixará pegadas.
Na verdade, o que se busca aqui é, se não o contrário do procurado na peça, pelo menos
algo bem mais denso. As resistências e defesas do interlocutor geralmente são vencidas quando
ele se depara com algo mais real, uma concepção encarnada do ethos discursivo que se associa
a uma comunidade imaginária da qual todos partilham as mesmas pulsações. As nuances
apresentadas na voz e no ritmo de cada uma das performances, mesmo quando se mostram
instintivas e, principalmente, quando intencionais, estão sempre postas com uma perspectiva de
alcançar o interlocutor, afetando-o com diferentes cargas emocionais, ora revolvendo
experimentos guardados em seus repertórios, ora despertando novas sensações.
Ao pensar tais movimentos, mapeamos os “Procedimentos da Construção Enunciativa
– PCE” e ousamos realizar uma leitura da mediação vocalizada por meio da “Partiturização da
Performance Vocal – PPV” para melhor entender como os efeitos de sentidos se produzem.
Ficou claro que tonalidades, velocidades e silêncios apresentam determinados estados de
espírito e, por si só, funcionam como paratexto sonoro de apoio ao verbal, compondo o corpo
da voz, ou seja, a harmonização de intenções do texto com as intenções do mediador postas
intrinsecamente na emissão. Esses efeitos visados nem sempre acontecem exatamente como o
esperado, mas na grande maioria das vezes, quando o corpo da voz é alcançado – e repetimos:
voz e texto unidos na realização de específico sentido – constata-se, enfim, o ajuste entre a
intenção posta diante das reações expostas.
Na escola pública, qualquer processo formativo diferenciado pode ser visto com dúvidas
e resistências, mas parece haver, talvez intuitivamente, a consciência de que a leitura é a
ferramenta mais importante para se abrir portas, para o ensino superior, com sucesso nas mais
variadas profissões, inclusive naquelas pensadas como mais rentáveis. Talvez por isso, esteja
acontecendo mais interesse e boa receptividade para rodas de leitura, embora ainda falte aos
midiactores a disponibilidade de tempo para, antes, relacionar-se efetivamente com o texto,
descobrir e acionar as visadas de efeito nele programadas.
A apresentação dos textos narrativos analisados no corpus em reuniões formais ou
informais, aulas ou encontros de discussão sobre literatura ou sobre quaisquer aspectos do
conhecimento, deixou claro que quando a exposição é feita de maneira minimamente mais
acurada, desperta mais curiosidade e interesse. A emissão assertiva da palavra, a modulação e
o ritmo, ajustados à situação e a adequada hierarquização das informações presentes no texto,
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colaboram para o realce de dados essenciais na construção de sentidos e, de alguma forma,
ajuda o indivíduo a pôr-se em contato consigo mesmo e a reconhecer novas potencialidades.
A perda da estabilidade do espectador ou a intensidade da surpresa diante de uma
performance – e aqui pensamos especificamente na leitura vocalizada – é determinante no
processo de despertar o desejo de adentrar o universo dos livros, o domínio exclusivo da
palavra. Desde Esopo, o escritor da Antiga Grécia, a quem foi atribuído o posto de primeiro e
grande fabulista, é popular a máxima que apresenta a língua (ou a palavra) como o instrumento
mais capaz de construir e de destruir mundos. É ela que possibilita a fala e, consequentemente,
a expressão. É com a língua que se pode iluminar o cego e convertê-lo para o bem, sem haver
força que possa neutralizar seu poder quando expressa a verdade. De forma semelhante, mas
inversa, é com a língua que se pode cegar definitivamente o incauto, pois a palavra é também
poderoso agente destruidor: com ela é que mentimos e construímos falsos valores, que
insultamos e ofendemos, que demolimos tudo.
É pelo poder que emana da palavra bem dita (e bendita!) que desejos são emprenhados,
que se desdobram as coragens e que se alcança a luz. É o conhecimento que aguça as
sensibilidades e que dá a acuidade necessária para separar joio de trigo. São as competências
de leitura (situacional, semiolinguística e discursivo-semântica e fruitiva27) que darão
autonomia para a decifração de discursos, capacidade de relacionar saberes e posicionar-se
diante dos textos, literários ou não, e diante da vida. Mais que tudo, é o saber que dará
ferramentas para enfrentar as dificuldades impostas por um poder que estabelece claras
diferenças entre o ser e o ter. Ser leitor é reacender a coragem e tomar as rédeas da sua história,
reconhecer em si o direito e a capacidade de decisão e saber que pode atravessar paredes, caso
isso valha a pena.
O escritor angolano Agualusa (2015), grande defensor do livro, traduz a importância da
leitura ao usar bela metáfora – a capacidade de transpassar qualquer elemento cerceante,
concreto ou imaginário, não apenas em sonhos, mas principalmente na realidade:
...meu pai morreu e eu tive de começar a trabalhar [...] e nunca mais voltei a
ler. Comecei a ver paredes em toda parte. Tinha que andar a procura de portas,
mas nem todas essas paredes tinham portas. Um dia acordei, e não me
consegui mexer.
– Como assim?
– Assim, simplesmente. [...] os médicos não encontraram nada de errado. É
psicossomático, disseram. Nos primeiros tempos eu dormia, sonhava, e a

27

As três primeiras proposta por P. Charaudeau (2008), a quarta competência, por B. Feres (2011).
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sonhar, andava, corria. Mas passado algum tempo, começaram a crescer
paredes também dentro dos meus sonhos e nem neles eu me conseguia mexer.
– O que aconteceu depois?
– A minha irmã começou a ler pra mim e pouco a pouco voltei ao normal.

“Voltar ao normal” seria reaver a capacidade de sonhar, de deixar-se seduzir pelos
sentidos do mundo e da ficção, abrir-se para o desconhecido sem, necessariamente, perder a
consciência no devaneio, mas exercitando a utilização do cérebro para aprender, alimentando
uma memória sempre singular, que precisa ser alimentada, receber subsídios para poder, de um
lado, entender sinais e, de outro, organizá-los para poder bem significar.
Como Feres28 (2012), acredito que “a leitura mediada e pública deve acontecer em todo
lugar, mesmo nos shoppings e em outros espaços públicos; assim como a música, deve ocupar
espaços diversos, bares, por exemplo, onde haja um investimento artístico”. As rodas de leitura
vocalizada podem, e devem!, acontecer além da sala de aula, também em praças, quintais,
playgrounds, asilos, hospitais, naves religiosas.
Ainda que a leitura não seja devidamente estudada, o controle do aparelho fônico faz
com que qualquer mediador possa usar a voz como instrumento de toque, e poderá ser mais ou
menos encantatório, dependendo apenas do domínio desenvolvido entre o que o texto oferece
e a voz que lhe serve de canal, corporificando sentidos. Despertar a atenção do interlocutor e
ajudá-lo a atravessar paredes pela performance, é realização poética plena, iniciada pela escuta:
há o texto e há o corpo (com seus sentidos) que o expõe. E é na Voz que isso se manifesta. A
junção das duas partes dá origem a um todo maior, consideravelmente mais eficaz e mais
potente do que as partes separadas. Em vez de demolir, ouvir, ler e atravessar as paredes.

28

Leitura, fruição e ensino: do espectador ao expectador. Disponível em
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S9/beatrizferez.pdf - Acessado em
01/12/2016.
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