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Este livro, certamente, exigiu dos pesquisadores nele envolvidos 
uma dupla coragem. Em primeiro lugar, a coragem do trabalho com 
a Retórica: desde seu nascimento estimado – em 485 a. C. – até a 
atualidade, esse campo do saber passou por diversas fases e assumiu 
diversas funções na sociedade. Da polêmica disputa de territórios 
ocasionada pelos sicilianos Gélon e Hiéron para povoar Siracusa, 
instaurando-se como objeto de ensino das aulas de Empédocles 
de Agrigento, Córax e Tísias, a Retórica inicia um longo caminho, 
conhece várias geografias, dialoga em várias línguas e manifesta sua 
capacidade heurística e hermenêutica. Górgias, Platão e Aristóteles, 
nesse trajeto, constituem-se como estrelas mais intensas em uma 
constelação extensa. Inscrever-se nesse campo, portanto, significa 
ser confrontado, em algum momento da pesquisa, com essa herança 
erudita – a solenidade do júri, a deliberação da assembleia, a gentileza 
das homenagens – e popular – os vendedores nos comércios, o debate 
entre os amigos, os fenômenos patêmicos nas interações verbais 
orais e escritas – tão caras às movimentações da Retórica e do seu 
trabalho de diagnóstico das mentalidades (e cordialidades) de uma 
época.

Em segundo lugar, é preciso dizer que os trabalhos aqui presentes 
envolveram a coragem de enfrentar também a multimodalidade 
– ou, caso queiram, a multissemiose, os enunciados mistos, a 
verbo-visualidade, o audiovisual, etc. – enfim, a diversidade de 
materialidades na produção de sentido. Para a compreensão de suas 
estratégias e efeitos, é necessário esforço e constantes deslocamentos 
teóricos por parte dos analistas que se debruçam sobre essas formas 
de enunciação limítrofes e compósitas. A dificuldade está no fato de 
já haver áreas estabelecidas do conhecimento que se associaram, na 
média duração da História, a algumas espécies de objetos: a História 
da Arte como referência para a análise da pintura; a História do 

PREFÁCIO
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Cinema para a análise da sétima arte; o campo da Música para os 
estudos desse gênero, a História da Fotografia para a abordagem 
das imagens fixas, a Publicidade para as campanhas de marketing, 
etc. Qual é, então, o lugar em que irão se inscrever os trabalhos 
derivados da ciência da linguagem sobre esses objetos? Qual é o 
lugar da Retórica perante esses problemas? Certamente, é aquele 
que faz com que ela dialogue com esses diferentes objetos, ou então 
aquele que revela nesses objetos sua retórica. 

A menção às possibilidades de estudo dos outros sistemas 
de signos na linguística moderna aparece em Saussure, em 1916, 
no Cours, quando lemos que, além do sistema da língua, “pode-se 
conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida 
social; chamá-la-emos de Semiologia.” (p. 24, grifos do autor). Essa 
empreitada foi realizada, posteriormente, por figuras como Barthes 
e Greimas, para citar apenas dois, cada um à sua maneira.

No entanto, antes disso, a Retórica antiga já contemplava, além 
do verbo, o trabalho insistente com a voz, com os gestos do corpo e 
com as expressões faciais daqueles que discursavam publicamente. 
Ou seja, o pronunciamento do discurso eficaz só existia se fosse 
multimodal. O momento da actio desempenha um papel fundamental 
na existência do discurso (logos), pois é somente no momento de sua 
representação, de sua “ação”, que ele pode se atualizar, ganhar corpo 
e dar existência às etapas anteriores de sua elaboração, quais sejam, 
a inventio, a dispositio e a elocutio. 

O grupo PARE (Pesquisa em Argumentação e Retórica), em 
mais este livro, conseguiu fazer com que a retórica aristótelica, 
entre outras abordagens, fosse colocada diante de desafios 
contemporâneos: convocou o estagirita a pensar conosco... ou 
seríamos nós que estaríamos a pensar com ele? De todo modo, o 
retorno a ele por pesquisadores e pesquisadoras engajados pelo 
interesse comum na Tékhne rhetoriké não poderia resultar em outro 
fruto senão o esclarecimento – aquilo que os alemães chamam de 
Aufklärung.
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Este livro apresenta estudos sobre posts do Facebook, vídeos 
publicitários, capas de LP, campanhas de divulgação, cartazes de 
cinema, emojis, memes, quadrinhos, vídeos educativos, trilhas 
sonoras no cinema, música e pintura. Esta obra demonstra, por isso, 
que há um leque de possibilidades de inscrição dos estudos retóricos 
na multiplicidade de semioses do presente, que nos interpelam 
por meio de suportes digitais e não digitais, novos e consagrados. 
Ao reunir trabalhos realizados por graduandos, pós-graduandos, 
mestres, doutores e professores-pesquisadores da área, este livro 
compõe um retrato de trabalho em equipe em torno dos desafios 
impostos hoje ao domínio da argumentação no contexto das ciências 
da linguagem.

Renan Mazzola
Universidade Vale do Rio Verde
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Seja como for, não há espectador inocente, e qualquer significado de 
qualquer espetáculo visual do mundo natural ou artificial se produz 

como resultado de complexas cooperações. 

Alberto Carrere e José Saborit

Para refletir sobre as complexas questões que emanam 
do entrelaçamento de diferentes linguagens numa instância 
comunicativa, surgiu-nos o desejo de analisar, pelo viés que nos 
compete – o retórico –, o fenômeno da multimodalidade, constitutivo 
de grande parte dos textos da atualidade, e suas implicações para a 
construção de sentidos.

Ainda sob a égide do ditado africano: “Se quer ir rápido, vá 
sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”, é que os membros do 
grupo PARE (Pesquisa em Argumentação e Retórica) decidiram 
unanimemente por abraçar essa empreitada. Assim, com a 
contribuição de docentes convidados de diferentes instituições 
brasileiras e de pesquisadores do grupo, o sonho da publicação de 
uma obra que pudesse fornecer subsídios para a análise retórica de 
textos multimodais pode, por meio deste livro, se materializar.

O PARE, sediado na Universidade de Franca e certificado pelo 
CNPq em 2013, conta com pesquisadores que se encontram em 
diferentes níveis na carreira acadêmica. Por privilegiar a orientação 
em cascata, por meio da qual, pessoas que se encontram em níveis 
mais avançados subsidiam e orientam colegas que trilham o caminho 
acadêmico e que possam desfrutar desse trabalho conjunto, o grupo 
é constituído por pessoas que estão em formação contínua e que 
têm atingido distintos patamares na carreira acadêmica. Assim, 
conta com professores titulares, pós-doutores, doutores, mestres, 
especialistas, graduados e alunos de Iniciação Científica.

 APRESENTAÇÃO
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Em 2016, lançamos o nosso primeiro livro, intitulado O animal 
que nos habita: a retórica das paixões em Relatos Selvagens. Em 
2018, temos a satisfação de apresentar à comunidade científica 
nossa segunda publicação que recebe o nome de Retórica e 
Multimodalidade. Trata-se de um trabalho conjunto, elaborado pelos 
membros do PARE e por convidados que muito contribuíram para 
as reflexões aqui apresentadas. 

Aproveitamos para expressar nossos agradecimentos aos 
professores Antônio Suárez Abreu (Unesp), Ana Cristina Carmelino 
(Unifesp), Aline Pereira de Souza (Unesp/Araraquara), Rosana 
Ferrareto Lourenço Rodrigues (IFSP) e Paulo Ramos (Unifesp), que 
têm contribuído significativamente para o avanço das pesquisas em 
Linguística no Brasil e cujos trabalhos enriqueceram sobremaneira 
esta obra. Agradecemos também ao professor Renan Belmonte 
Mazzola que, instigado pela leitura da imagem e por implicações 
nos textos multimodais, gentilmente aceitou o convite para prefaciar 
este livro. 

Pensando nas temáticas de que tratam os textos multimodais 
aqui analisados, a obra foi dividida em cinco sessões: PUBLICIDADE, 
REDES SOCIAIS, QUADRINHOS E AUDIOVISUAL, ARTES 
PLÁSTICAS e ENSINO E COGNIÇÃO. Sendo assim, nos parágrafos 
subsequentes, nos dedicaremos a apresentar os capítulos que as 
compõem e uma breve explanação da contribuição de cada um deles.

O texto que abre os trabalhos, dentro da sessão PUBLICIDADE, 
intitula-se “A imagem como evidência emocional: a retórica da 
compaixão em Mercy For Animals Brasil”. Escrito por Maria Flávia 
Figueiredo e Ana Cláudia Ferreira da Silveira, o capítulo aborda 
o fenômeno da multimodalidade por meio da análise retórica de 
posts veiculados na página do Facebook da organização Mercy for 
animals Brasil (grupo vegano que se dedica à defesa dos animais e à 
propagação de um estilo de vida saudável e sem crueldade). A análise 
empreendida visou demonstrar a maneira com que a exploração de 
uma paixão aristotélica – a compaixão – pode se configurar como uma 
instigante ferramenta de convencimento em textos multimodais. A 
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hipótese levantada pelas autoras foi a de que a ONG em questão, 
por meio de seus posts, visa alterar o julgamento do auditório para 
que abandone o consumo de produtos de origem animal e adira ao 
estilo de vida vegano; tudo isso por meio do estímulo decorrente 
da compaixão. O referencial teórico que permitiu a realização do 
estudo foi constituído pelos seguintes autores: Aristóteles, Barthes, 
Joly e Meyer.

O segundo capítulo da sessão PUBLICIDADE foi escrito por 
Alan Ribeiro Radi e Maria Flávia Figueiredo e recebeu o título “O 
‘homem homem’ da Old Spice: a retórica da segregação e os desafios 
do auditório universal”. Nele, o autor enfatiza que o crescente 
número na variedade de produtos de beleza masculina, assim como 
dos anúncios que buscam vendê-los, tem levado os profissionais 
de publicidade a criarem comerciais cada vez mais atrativos na 
intenção de persuadir essa classe de consumidores. Considerando 
a finalidade puramente persuasiva do discurso publicitário, 
o pesquisador selecionou, como objeto de estudo, o primeiro 
comercial do desodorante masculino Old Spice no Brasil. Dessa 
maneira, buscou averiguar quais estratégias argumentativas foram 
utilizadas na produção da peça publicitária e como essas estratégias 
o permitiram refletir a respeito dos auditórios particular e universal 
no cotidiano. Para cumprir seu intento, o autor contou com os 
estudos retóricos de Aristóteles, Perelman e Olbrechts-Tyteca, 
Reboul, dentre outros e, no que concerne ao ideal de masculinidade, 
com as pesquisas de Possamai e Menniti. Os resultados da análise 
empreendida evidenciaram que o objetivo do orador exerceu maior 
influência na seleção dos argumentos do que os ideais do auditório 
universal.

O texto “Pão e circo: alegoria e ironia na retórica da capa do 
disco Tropicália ou Panis et circencis”, escrito por Delzio Marques 
Soares, constitui o terceiro capítulo da sessão PUBLICIDADE. Nele, 
o autor recorda que o disco de vinil de 12 polegadas (LP) foi a principal 
mídia da indústria da música no século XX. Nesse contexto, a capa 
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que embalava e acondicionava o disco, exercia uma função de 
display nas vitrines das lojas e, articulando elementos persuasivos 
por meio do projeto gráfico, promovia o produto e colaborava 
no processo da compreensão e da adesão a uma nova proposta 
musical. Assim, seu estudo se propõe a analisar a parte frontal da 
capa do LP Tropicália ou Panis et Circencis, lançado em 1968. Esse 
disco, de autoria coletiva, é considerado o manifesto do movimento 
Tropicália, por sintetizar em suas canções uma proposta de música 
universal, como resultado da fusão das diversas manifestações da 
música brasileira com elementos do rock e da música experimental 
que se produzia no exterior. Tendo como referencial teórico os 
estudos de Barthes, Fiorin e o percurso da argumentação conforme 
sistematizado por Aristóteles, o autor analisa o objeto em questão, 
considerando-o como um texto sincrético, e, ao perscrutar a 
estrutura argumentativa da capa, busca compreender como o seu 
projeto gráfico foi desenvolvido com vistas a refletir visualmente a 
proposta do movimento Tropicália.

O quarto capítulo da sessão PUBLICIDADE, intitula-se “Cada 
ovo em uma cesta: o provérbio como recurso argumentativo em 
um texto multimodal” e foi redigido por Ticiano Jardim Pimenta. 
Nele, o autor recorda que os provérbios são práticas sociais talvez 
tão antigas quanto as próprias civilizações e que, dentre suas 
inúmeras funções nas comunidades linguísticas, destaca-se sua 
potencialidade persuasiva. Assim, por meio do texto, o pesquisador 
demonstra que os provérbios, vistos como argumentos comuns 
disponíveis a qualquer orador, podem ser analisados pela ótica 
da retórica. A partir dessa perspectiva, evidencia de que forma 
os provérbios podem ser utilizados como fontes argumentativas 
eficazes no objetivo último do orador em persuadir e convencer um 
auditório. Para comprovar suas afirmações, o pesquisador analisou 
um vídeo propaganda da empresa norte-americana Southern 
Company, em que o orador se utiliza de um provérbio como tese 
de adesão inicial a fim de validar que o melhor modelo de política 
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energética é aquele que se baseia em um leque de fontes de energia, 
demonstrando assim a validade do provérbio “Don’t put all your eggs 
in one basket”. Como arcabouço teórico, além dos estudiosos da 
retórica – Ferreira, Abreu, Fiorin e Tringali, o autor se valeu dos 
trabalhos de especialistas da paremiologia – Amaral, Obelkevich, 
Vellasco e Xatara & Succi – e da proposta de análise prosódica 
aplicada à retórica elaborada por Figueiredo.

O texto “A retórica na promoção de um filme: uma análise dos 
cartazes de Captain america: civil war e Rogue one: a star wars story”, 
escrito por Letícia Katlheen de Souza Gonçalves encerra a sessão 
PUBLICIDADE. Nele, a autora se propõe a realizar uma análise dos 
cartazes de cinema pelo viés teórico da Retórica e da Linguística 
Textual. Lembra-nos, portanto, que os cartazes cinematográficos 
são textos verbo-visuais destinados a divulgar os filmes na entrada 
das salas de cinema (quando impressos) e nas redes sociais 
(quando em seu formato digital). Além disso, são elaborados por 
profissionais da comunicação, do marketing e do design, visando 
despertar o interesse dos espectadores e, por essa razão, são textos 
multimodais seguramente destinados à persuasão. Com essa 
convicção, a pesquisadora selecionou, como objeto de análise, dois 
cartazes feitos para divulgar duas produções norte-americanos que 
figuraram entre as maiores bilheterias no ano de 2016: Capitão 
America: Guerra Civil e Rogue One: Uma História Star Wars. Suas 
análises demonstraram que o pathos e o logos foram as instâncias 
mais trabalhadas nos dois cartazes e que o despertar das paixões 
deveu-se especialmente à relação intertextual dos cartazes com 
outros que os precederam.

Após os cinco primeiros capítulos, chegamos, então, à 
sessão REDES SOCIAIS, que será composta por três capítulos. 
O primeiro deles, sobre o tema “Emoji: ‘imagem x palavra’ 
num embate”, foi redigido por Guilherme Beraldo de Andrade e 
Tatiana Barbosa de Sousa e trata daquela que, em 2015, foi eleita 
a “palavra do ano” pelo Dicionário Oxford: emoji (pictograma 
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que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa). A 
partir dessa ideia, os autores se propuseram a analisar a questão 
da retórica da imagem e sua capacidade de convencimento, 
frente à substituição de palavras por um simples emoji na 
formulação dos discursos. Em seu texto, os autores defendem 
que a busca da persuasão produz argumentos em suas mais 
variadas concretudes, trazendo, àquele que possui domínio em 
suas exteriorizações, uma posição de orador diferenciado para 
com o auditório. Sob esse viés, analisam a estrutura linguística 
por trás das imagens dos emojis, notadamente quanto a sua 
característica vinculada à tecnologia da linguagem e ao poder de 
convencimento. A partir dos pressupostos teóricos da Tecnologia 
da Linguagem e da Retórica e Argumentação, os pesquisadores 
consideraram que o emoji se constitui retoricamente e se 
autentica através da tecnologia da linguagem, o que corrobora 
o estudo efetuado, na medida em que não busca uma análise de 
conteúdo, mas, ao contrário, seu poder de persuasão consoante 
Perelman e Olbrechts-Tyteca, Barthes, Dias e Rancière.

O segundo capítulo a compor a sessão REDES SOCIAIS aborda 
“A multimodalidade e as projeções na construção dos memes” e foi 
escrito por Aline Pereira de Souza. A autora recorda que os memes 
são artefatos de mídia amadores, multimodais e intertextuais por 
natureza e são produzidos e compartilhados pelos usuários das 
redes sociais. Servem para manifestar opiniões, causar humor, 
transmitir um ensinamento e, para serem compreendidos, 
exigem de seu leitor diversos saberes e conhecimento de mundo. 
Neles, geralmente, a significação é resultado da interação entre 
enunciados linguísticos e imagético, e essa relação entre o 
verbal e o não-verbal é imprescindível para causar os efeitos de 
sentido pretendidos na comunicação; assim, imagem e enunciado 
verbal se complementam ou se contrapõem para a construção 
da mensagem pretendida. Para discorrer sobre o tema, a autora 
seleciona memes publicados em páginas da rede social Facebook 
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e, por meio da análise, demonstra que, nesse gênero, o sentido se 
constrói por meio de ambas as materialidades e que, além disso, a 
presença das projeções torna a mensagem mais acessível ao leitor 
à medida que promove a identificação do auditório com o discurso. 
Dessa forma, quanto mais claro o texto se fizer, é mais provável 
que o público aderirá a tal discurso, consumindo-o, curtindo-o e 
compartilhando-o.

O terceiro capítulo a compor essa sessão trata também sobre 
o mesmo gênero abordado no texto anterior e se intitula “Seis 
memes do Instagram sob a égide retórica: quando a realidade 
social é instrumento de humor e persuasão”. A autora, Letícia 
Machel Lovo propõe que o texto multimodal, com suas diversas 
possibilidades, renova os preceitos retóricos, desde sua origem 
e, inclusive, em sua questão evolutiva, no que diz respeito à 
possibilidade de acompanhar as práticas sociais de cada época e, 
além disso, participar de transformadora experiência humana. De 
acordo com a pesquisadora, no tocante a essas evoluções, o gênero 
meme ganha espaço nas redes sociais e, por essa razão, faz parte 
do humor cotidiano vislumbrado pela população adepta ao uso da 
mídia Instagram. À luz de seis memes selecionados do Instagram, 
a pesquisa apresentada versa sobre uma análise retórica no 
cerne da realidade brasileira acerca dos direitos do consumidor, 
alinhados ao aspecto multimodal da linguagem que proporciona o 
toque humorístico inerente ao gênero. Para realizar sua análise, o 
arcabouço teórico utilizado foi composto pelos seguintes autores: 
Aristóteles, Platão, Perelman e Olbrechts-Tyteca, Meyer, Reboul, 
Ferreira, Abreu e Fiorin.

A próxima subdivisão da obra intitula-se QUADRINHOS E 
AUDIOVISUAL e conta com cinco interessantes capítulos sobre 
o tema. O primeiro deles, escrito pelos professores convidados, 
Ana Cristina Carmelino e Paulo Ramos, versa sobre as “Múltiplas 
facetas d´O Amigo da Onça: relevância da multimodalidade na 
construção do ethos”. De acordo com os autores, embora a Retórica 
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tenha se consolidado por meio da palavra, entende-se que as 
premissas desse campo teórico possam ser aplicadas também a 
produções multimodais. Tendo essa máxima como norte, seu 
capítulo procura analisar a construção do ethos em trabalhos de 
humor gráfico. O estudo, então, toma como base cartuns de O 
Amigo da Onça, série criada pelo desenhista Péricles Maranhão 
para a extinta revista “O Cruzeiro”. A proposta dos pesquisadores 
foi demonstrar que: 1) o personagem-título não apresenta apenas 
um ethos, mas, sim, diferentes ethe nas histórias humorísticas que 
protagoniza; 2) elementos verbais e visuais se somam retoricamente 
para a identificação dos ethe presentes nas narrativas gráficas. 
O arcabouço teórico utilizado se ancorou na trajetória histórica 
do conceito de ethos, observando tanto as máximas defendidas 
por Aristóteles quanto os estudos contemporâneos sobre o tema 
desenvolvidos por Perelman e Olbrechts-Tyteca, Reboul, Amossy, 
Meyer e Fiorin. Também foram acionados os diferentes estudos de 
Carmelino a respeito da aplicação a produções de humor gráfico 
do que a autora convencionou chamar de ethos cômico.  No tocante 
à multimodalidade, a definição adotada é a mesma postulada por 
Kress e Van Leeuwen em trabalho específico sobre o tema.

O segundo capítulo dessa sessão foi escrito por Giovanni 
Aurélio de Brito e Maria Flávia Figueiredo. Sob o título “‘A jornada 
do herói’: um texto multimodal que desperta paixões”, o texto 
aborda a temática dos storytellings. Os autores constatam que, cada 
vez mais, histórias são utilizadas com vistas a reforçar uma ideia 
e que isso se dá por meio dos recursos de presença utilizados para 
angariar a adesão em diferentes textos e pela capacidade do orador 
em despertar paixões. Considerando a multiplicidade de sentidos 
produzidos por um texto multimodal, os pesquisadores identificam 
a necessidade de aproximação entre a teoria retórica e os recursos 
midiáticos. Dessa forma, elencam aspectos concernentes ao design 
que corroboram o despertar das paixões fazendo com que uma 
história funcione como argumento a favor da tese defendida. Nesse 
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sentido, o vídeo “What makes a hero”, baseado na obra de Joseph 
Campbell “O Herói com Mil Faces” é selecionado como objeto de 
análise. Essa escolha foi motivada pelo fato de se tratar de uma 
peça midiática que traz uma história de dificuldade seguida de 
superação, em que distintos recursos imagéticos são utilizados 
com o intuito de gerar comunhão entre a história e o espectador. 
Ao longo da análise empreendida, os autores se valeram das 
proposições de Aristóteles, Perelman & Olbrechts-Tyteca, Abreu, 
Figueiredo, Reboul, Meyer, no campo da Retórica, de Barthes, no 
campo da semiótica, de Dondis, Cámara e Farina, na esfera do 
design, e de Eisner, no que concerne o estudo da narrativa visual.

O texto de Rodrigo Aparecido de Souza também compõe 
a QUADRINHOS E AUDIOVISUAL e versa sobre “O design de 
personagens como uma estratégia retórica: uma análise da 
animação Up – altas aventuras”. O autor começa por ressaltar 
que a empatia do público pela animação Up – Altas aventuras 
(2009) é comprovada pelo sucesso comercial e crítico que o filme 
obteve e pelos dois prêmios Oscar que conquistou. O pesquisador 
defende que, como em qualquer filme de animação, detalhes como 
os designs dos personagens e dos cenários, os enquadramentos 
e as cores da animação foram antecipadamente elaborados para 
funcionarem como intensificadores dos sentidos pretendidos pela 
narrativa, agindo assim retoricamente. Fundamentado na retórica 
aristotélica, Souza buscou analisar e compreender o papel do 
design na construção do ethos do protagonista da animação. Além 
do próprio filme, o corpus da pesquisa também foi composto pelo 
livro The art of Up, cujo autor é o diretor do filme, Tim Hauser. 
Nessa obra, o orador-diretor mostra detalhadamente os concept 
arts desenvolvidos para a animação, ou seja, como os personagens, 
cenários e recursos visuais foram elaborados de maneira a 
corroborar com o discurso expresso no roteiro da animação. 
Compondo o arcabouço teórico, além de Aristóteles, as obras 
de autores como Perelman e Olbrechts-Tyteca, Ferreira, Fiorin, 
Reboul, Meyer e Arnheim também foram evocadas.
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Ainda na sessão QUADRINHOS E AUDIOVISUAL, 
encontramos o texto intitulado “A retórica musical contemporânea 
na multimodalidade: o cinema em análise”, redigido por Valmir 
Ferreira dos Santos Junior. O trabalho busca ressaltar o caráter 
sociocultural da música e as inúmeras finalidades comunicativas 
ou significativas dos rituais ou eventos em que ela se inseriu ao 
longo da História. O autor lembra, porém que, atualmente esse 
traço sofreu grande expansão em função do advento dos textos 
que permeiam a esfera multimodal (comuns a partir do século XX). 
Assim, em seu texto, o pesquisador buscou analisar a forma com que 
a música, inserida em um contexto multimodal, pode trazer novos 
sentidos e significados a um texto da atualidade, especificamente 
a uma película fílmica. Para versar sobre sua hipótese, optou por 
analisar o episódio “O mais forte”, do filme argentino de 2014 
Relatos Selvagens, sob o viés da retórica e da música. Os conceitos 
teóricos que fundamentaram sua análise retórico-musical foram 
os ensinamentos de Aristóteles, Fiorin, Reboul, Bennett e Copland. 

O quinto e último capítulo a compor a sessão QUADRINHOS 
E AUDIOVISUAL intitula-se “Hallelujah: a música compondo 
o gatilho da emoção na sétima arte” e foi escrito por Priscila 
Antunes de Souza. A autora inicia seu capítulo lembrando que 
a canção Hallelujah, composta por Leonard Cohen em 1985, foi 
gravada por mais de 300 artistas. Dada sua relevância no contexto 
musical e reconhecimento internacional, a autora do trabalho se 
viu impulsionada a estudar o alcance retórico dessa peça musical. 
Ademais, a pesquisadora reforça que a estrutura em que a canção foi 
composta fornece ao artista possibilidades quanto à interpretação, 
permitindo que seja utilizada com distintos fins persuasivos. Para 
estudá-la, foram se selecionamos dois arranjos distintos: de Rufus 
Wainwright, na voz de John Cale (filme: Shrek) e a versão original 
do compositor Leonard Cohen (filme: Watchmen). Na análise, com 
base em teorias advindas da Retórica e da Música, a autora buscou 
depreender os elementos musicais e suas variações interpretativas 
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com vistas a desvelar seu alcance persuasivo no contexto em que 
foram enunciadas: dois filmes distintos. Valendo-se de Aristóteles 
e Perelman, em termos retóricos, e Sloboda, Gorbman, Sacks e 
Meyer, no que concernem os aspetos psicomusicais, a canção 
foi analisada com o objetivo de se indicar quais recursos da 
composição e suas modificações (melódicas/rítmicas/harmônicas/
outras) podem influir no envolvimento do ouvinte, despertando a(s) 
paixão(ões) desejada(s).

A sessão ARTES PLÁSTICAS contou com um capítulo escrito 
por Nayara Christina Hermínia dos Santos e Fernando Aparecido 
Ferreira. Com o título “A retórica da pintura: as paixões despertadas 
pela obra O homem amarelo de Anita Malfatti”, o texto traz uma 
reflexão bastante inusitada acerca da retórica da pintura. Logo no 
início, os autores recordam que Anita Malfatti foi a precursora da 
Arte Moderna no Brasil e, em 1917, após intenso período de estudo 
no campo da arte na Europa, retornou ao país e apresentou 53 
de suas obras na Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, 
considerada o estopim para a modernização das artes plásticas no 
Brasil. Nessa época, críticos e futuros modernistas reagiram de 
formas distintas, oscilando dos pathe de ira e irritação a devoção e 
amabilidade pela artista. O intuito do capítulo, então, foi compreender 
retoricamente a produção artística de Malfatti, entendida aqui 
como texto, por meio da pintura O homem amarelo, obra que abriu 
a exposição mencionada e se configurou como a mais expressiva 
do evento. Os autores se propuseram, então, a verificar como se dá 
a intertextualidade da obra com obras modernistas europeias (do 
expressionismo, cubismo e fauvismo) e observar o despertar das 
paixões no auditório da época. O trabalho se fundamentou sobre 
o alicerce teórico da Retórica, com Aristóteles, Meyer, Reboul, 
Perelman e Olbrechts-Tyteca, e da Linguística Textual, com Koch, 
Cavalcante, Tavares, além de autores da retórica da imagem e da 
pintura, como Barthes e Carrere e Saborit. Sobre Malfatti, sua 
obra e o contexto cultural de sua época, foram considerados os 
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trabalhos de Batista e Amaral, além de historiadores das artes 
plásticas como Gombrich. O resultado da análise evidenciou que 
a obra, recorte da exposição mencionada, revelou a intenção de 
Malfatti em apresentar para o auditório brasileiro um novo padrão 
estético, por meio de um discurso inovador, dissociando-se do 
academicismo, escola de artes plásticas que pregava e ensinava a 
pintar somente a realidade tal qual a vemos, e com isso, O Homem 
Amarelo se apresentou como uma oposição à doxa da época e 
logrou reorganizar os valores plásticos da sociedade de 1917.

Para dar fechamento à obra e compor a sessão ENSINO E 
COGNIÇÃO, os autores convidados Rosana Ferrareto Lourenço 
Rodrigues e Antônio Suárez Abreu apresentaram o texto “Inducing 
multimodality to make scientific text reading easy and attractive”. 
Nele, os autores admitem que a comunicação científica é 
permeada por crenças, verdades e paradigmas. Assim, publicações 
decorrentes de pesquisa devem ser objetivas e seus textos devem 
ser construídos em linguagem cristalina para o entendimento. Os 
pesquisadores, porém, buscam provar que a língua fornece uma 
série de ferramentas que permite aos cientistas escritores simplificar 
e enriquecer seus textos para potencializar a compreensão e, ao 
mesmo tempo, seduzir seus leitores, criando um clima emocional. 
Com base na Linguística Cognitiva (THOMAS; TURNER) e na 
Neurociência (DAMASIO), afirmam que as simulações mentais, 
baseadas nos cinco sentidos, tornam o discurso multimodal muito 
mais palatável. Ademais, imagens, afetos e figuras retóricas 
induzem a multimodalidade como um recurso importante para 
fazer com que os leitores de textos científicos construam seus 
discursos mais facilmente e com mais prazer. Dessa maneira, 
demonstram que o uso da multimodalidade, também nos textos 
científicos, é uma ferramenta que pode ser utilizada para ensinar 
os cientistas a escrever de modo mais envolvente.

Dessa maneira, encerramos as cinco sessões da obra e 
também os 15 capítulos que a compõem. Com esse esforço conjunto, 
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almejamos ter contribuído para um campo de estudo que, apesar 
de altamente relevante, ainda se encontra em fase embrionária, 
qual seja: a análise retórica de textos multimodais. Esperamos, 
por meio das cuidadosas pesquisas aqui expostas, colaborar para a 
construção das bases de trabalhos futuros. 

Maria Flávia Figueiredo
Fernando Aparecido Ferreira
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INTRODUÇÃO
A Mercy For Animals (MFA) é uma organização não 

governamental que se dedica a combater o sofrimento causado aos 
animais de abate. A ONG, fundada em 1999 nos Estados Unidos 
por Nathan Runkle, é hoje considerada uma das mais importantes 
organizações mundiais de direitos animais. Desde 2015, começou 
a se expandir para outros países, como China e Índia, e chegou 
também ao Brasil. Sua atuação em nosso país tem sido levada a sério 
em função de sermos considerados “o 6º. maior consumidor e o 3º. 
maior produtor de carne no mundo” (ALVARENGA, 2016, p. 1).

Para justificar a análise aqui apresentada, é importante 
compreender que a MFA tem como objetivo eliminar o sofrimento 
dos animais em fazendas e abatedouros. Para isso, utiliza a crueldade 
sofrida por eles como estratégia de conscientização do público. Dessa 
maneira, volta-se prioritariamente para os processos relacionados 
ao abatimento de galinhas, porcos, vacas e peixes e busca expô-los à 
população. Ao levantar essa bandeira, a organização toma como mote 
a expressão “Inspirando a Compaixão. Eliminando a Crueldade.”.

Paralelamente a esse objetivo, a MFA se dedica a promover a 
adoção de políticas e escolhas alimentares que não dependam de 
exploração e sofrimento animal e que sejam sustentáveis para o 
planeta. Assim, propõe, como alternativa, o modo de vida vegano1. 

1. D e acordo com a mais antiga entidade vegana do mundo (The V egan Society , da 
Inglaterra), “O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do 
possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, 
se a para a alimenta o  para o vestu rio ou para ual uer outra finalidade  rop e  
dessa maneira,]  uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem 
animal, como: carne, laticínios, ovos e mel, bem como produtos como o couro e qualquer 
produto testado em animais”.

 A IMAGEM COMO EVIDÊNCIA 
EMOCIONAL:

A RETÓRICA DA COMPAIXÃO EM MERCY 
FOR ANIMALS BRASIL

Maria Flávia Figueiredo
Ana Cláudia Ferreira da Silveira
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E, para consolidar tal proposição, apresenta como visão, expressa 
em seu estatuto, a possibilidade de “educar o público e inspirar 
consumidores a fazer escolhas alimentares com compaixão”. 
(ESTATUTO, 2016, p. 1, grifos nossos).

Vale destacar que o próprio nome da organização – Mercy for 
animals – já expressa, de modo desvelado, a paixão que pretende 
despertar em seu auditório. A palavra inglesa mercy tem sua origem 
no latim mercéd2   (que significa salário, dívida). Daí as expressões: 
“estar à mercê de alguém” ou “estar em dívida com alguém”.  Por 
essa razão, o termo mercy designa a ideia de perdão, clemência, 
benevolência, piedade, misericórdia, compaixão.

Interessante notar as situações em que a palavra mercy seria 
bem empregada de acordo com o Cambridge Dictionary (tradução 
nossa)3:

•	 benevolência que faz com que se perdoe al-
guém, geralmente uma pessoa sobre a qual 
se tem autoridade;

•	 estar em uma situação em que alguém ou 
algo tem total poder sobre você;

•	 um evento ou situação pela qual se é grato 
porque interrompeu algo desagradável;

•	 benevolência mostrada para alguém a quem 
se tem o direito ou o poder de punir.

Ao considerarmos esses usos do termo, podemos encontrar 
equivalências com as situações em que os animais de confinamento 
se encontram nos abatedouros. Dessa maneira, entendemos que a 
exploração do termo mercy está perfeitamente adequada para os 
propósitos da MFA. Essa constatação nos remete à teoria Retórica 

2. Os estudos etimoló gicos nos revelam que o termo mercy  origina- se do inglês médio 
merci, este do francês antigo mercit e este do latim mercé d.
3. – k indness that mak es y ou forgive someone, usually someone that y ou have authority 
over; – to be in a situation w here someone or something has complete pow er over y ou; 
– an event or situation that y ou are grateful for because it stops something unpleasant; 
– k indness show n tow ard someone w hom y ou have the right or pow er to punish. 
(CAMBRID G E D ICTION ARY )
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no que concerne ao uso das paixões para angariar a adesão do 
auditório.4

Para este trabalho, portanto, selecionamos alguns posts5 
veiculados na página do Facebook da organização Mercy for animals 
Brasil com vistas a analisar, pelo viés da teoria Retórica, de que 
maneira a exploração de uma paixão aristotélica pode se configurar 
em textos multimodais.

Antes, porém, vejamos o que nos diz Aristóteles acerca das 
paixões que, a seu entender, subjugam a alma humana e a fazem 
alterar seus julgamentos.

PAIXÕES ARISTOTÉLICAS
 O filósofo estagirita, no livro II da Retórica, por acreditar 

que as paixões alteram os julgamentos do auditório, defende que 
estas constituam um teclado no qual o bom orador deva tocar para 
convencer. Daí podermos depreender o fato de que utilizar-se delas 
constitui, certamente, uma estratégia retórica profícua. Sendo 
assim, não é por acaso que os diversos discursos da atualidade, 
sobretudo os multimodais, lançam mão desse recurso para atingir 
seus propósitos comunicativos.

Os textos multimodais, constituídos de linguagens variadas, 
encontram, na imagem, uma relevante ferramenta de construção de 
significados. Isso se dá, sobretudo, devido ao caráter condensativo 
da imagem. Daí a declaração dos especialistas em comunicação:

Podemos captar imagens rapidamente e processar 
as ideias que elas sugerem com maior eficiência. 
[Sendo assim, as imagens] comunicam de forma 
rápida e sem esforço, algo especialmente importante 
em um mundo acelerado, que exige que pessoas 
sejam multitarefas e tomem decisões rapidamente. 
(CAMPBELL; HUXMAN; BURKHOLDER, 2015, p. 
245)

4. Aristót eles defendeu com veemência que o bom orador é aquele capaz  de suscitar as 
paix es ade uadas no audit rio para  assim  an ar sua ades o
5. Posts podem ser entendidos como entradas cronoló gicas de textos verbais ou 
multimodais em w eb sites ou b logs.
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Embora os textos verbais (em seus registros oral e escrito) 
tenham recebido atenção especial há séculos, não se pode negar 
que, nos dias atuais, os textos multimodais, por sua constante 
exposição na contemporaneidade, configuram um objeto de estudo 
imprescindível. Joly (1994, p. 9) afirma que “a utilização das imagens 
se generaliza de fato e, quer as olhemos quer as fabriquemos, somos 
quotidianamente levados à sua utilização, decifração e interpretação”. 
Campbell et al. (2015, p. 243) chegam a declarar que: “as mensagens 
visuais são persuasivas e ameaçam assombrar a influência da 
palavra falada e escrita no século XXI”.

Porém, esse poder da linguagem visual não se constrói de 
maneira fortuita. Ele se vale de um caminho, muitas vezes mais 
abreviado, entre a imagem e a emoção por ela despertada. Por essa 
razão, chegamos a admitir que as imagens sejam capazes de exalar 
emoção; e esses estados emocionais constituem “os meios pelos 
quais a cultura visual nos seduz”. (WALKIN; CHAPLIN, 1997 apud 
CAMPBELL; HUXMAN; BURKHOLDER, 2015, p. 245)

Voltando à reflexão acerca das paixões, Aristóteles elenca 14 
emoções humanas que, quando despertadas, podem conduzir o 
auditório a uma adesão às teses a ele apresentadas. São elas: ira, 
calma, amizade (amor), inimizade (ódio), temor (medo), confiança, 
amabilidade (favor), vergonha, desvergonha (impudência), piedade 
(compaixão), indignação, inveja, emulação e indelicadeza (desprezo). 
Dentre elas, em função do corpus selecionado, nas análises aqui 
apresentadas, daremos destaque à compaixão.

Partiremos do pressuposto de que tanto o vocábulo “compaixão” 
quanto os termos “misericórdia” e piedade apresentam acepções 
similares. Primeiramente, porque, como vimos, a palavra mercy 
pode ser traduzida tanto por piedade, como por compaixão ou 
misericórdia. Além disso, segundo Souza e Figueiredo (2010), 
Aristóteles, na Retórica, utilizou originalmente o termo grego , 
cuja tradução mais próxima, em português, seria “misericórdia”. Já 
Fonseca, tradutora do prefácio de Meyer em Retórica das paixões, 
optou pela palavra “piedade” (em inglês pity, em italiano pietà), 
que também sugere uma espécie de indulgência em relação ao 
ser que sofre. “Tudo o que diz respeito à desventura dos homens, 
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forçosamente não-voluntária, excita a piedade”. (MEYER, 2000, 
p. XLVI). Por essas equivalências e intersecções entre os termos é 
que Souza e Figueiredo (2010), em artigo dedicado à análise dessa 
paixão, preferiram, então, nomeá-la “compaixão-misericórdia”.

Como veremos abaixo, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(2001) correlaciona esses vocábulos de forma bastante semelhante 
ao encontrado no Cambridge Dictionary:

Compaixão: sentimento piedoso de simpatia para 
com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado 
do desejo de minorá-la; participação espiritual na 
infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta 
de ternura para com o sofredor.

Misericórdia: 
1  sentimento de dor e solidariedade com relação a 
alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu 
em desgraça; dó, compaixão, piedade.

2 ato concreto de manifestação desse sentimento, 
como o perdão; indulgência, graça, clemência.

3 exclamação de alguém que pede que o livrem de 
castigo, de ato de violência ou da morte.

Piedade: compaixão pelo sofrimento alheio; 
comiseração, dó, misericórdia. 

Pelas definições apresentadas, é possível perceber que 
compaixão, misericórdia e piedade possuem, de fato, uma 
aproximação semântica. Por essa razão, neste trabalho, esses 
vocábulos serão utilizados indistintamente. 

Finalmente, podemos contar com a contribuição de Kundera 
(1985) quando afirma que todas as línguas derivadas do latim 
formam a palavra “compaixão” com o prefixo com – e a raiz passio, 
que originariamente significa “sofrimento”. Assim, nessas línguas, a 
palavra compaixão nos convida a lançar um olhar acolhedor sobre 
o sofrimento alheio. Em outras palavras, ter compaixão significa 
não olhar o sofrimento do próximo com o coração frio, mas sim com 
solidariedade. Para concluir suas observações acerca da etimologia 
e acepções desses vocábulos, Kundera (1985, p. 26, grifos nossos) 
salienta:
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Em outras línguas, por exemplo em tcheco, em 
polonês, em alemão, em sueco, essa palavra se 
traduz por um substantivo formado com um prefixo 
equivalente seguido da palavra “sentimento” 
(em tcheco: soucit; em polonês: wspol-czucie; em 
alemão: Mitgefühl; em sueco: med-känsla). [...] Nas 
línguas que formam a palavra compaixão não com 
a raiz “passio: sofrimento”, mas com o substantivo 
“sentimento”, a palavra é empregada mais ou 
menos no mesmo sentido, mas dificilmente se 
pode dizer que ela designa um sentimento mau ou 
medíocre. A força secreta de sua etimologia banha 
a palavra com uma outra luz e lhe dá um sentido 
mais amplo: ter compaixão (co-sentimento) é poder 
viver com alguém sua infelicidade [identificação] 
mas é também sentir com esse alguém qualquer 
outra emoção: alegria, angústia, felicidade, dor. 
Essa compaixão (no sentido de soucit, wspol-
czucie, Mitgefühl, med-känsla) designa, portanto, 
a mais alta capacidade de imaginação afetiva – a 
arte da telepatia das emoções. Na hierarquia dos 
sentimentos, é o sentimento supremo.

Ao retornarmos para as reflexões de Aristóteles acerca dessa 
paixão, podemos observar que ele a descreve sob três aspectos: 
1) o das coisas que são dignas de misericórdia, 2) acerca daqueles 
que têm misericórdia e 3) em que disposições experimentamos tal 
sentimento.

Em relação ao primeiro, o filósofo assim se pronuncia:

Falaremos agora do tipo de coisas que são dignas 
de piedade. Vamos admitir que “a piedade” consista 
numa certa pena causada pela aparição de um mal 
destruidor e aflitivo, afetando quem não merece 
ser afetado, podendo também fazer sofrer a nós, ou 
a algum dos nossos, principalmente quando esse 
mal nos ameaça de perto. (ARISTÓTELES, 2015, p. 
135-136, grifo nosso)

Quanto ao segundo e terceiro aspectos, ele declara:

É evidente que, por força das circunstâncias, aquele 
que está a ponto de sentir piedade se encontra 
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numa situação de tal ordem que há de pensar 
que ele próprio, ou alguém de sua proximidade, 
acabará por sofrer algum mal, idêntico ou muito 
semelhante ao que referimos na nossa definição. 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 136)

Ademais, sentimos piedade quando nos lembramos de males 
que já nos aconteceram ou tememos que nos aconteçam, a nós ou aos 
nossos. “Em geral, há que admitir aqui que as coisas que receamos 
para nós são as mesmas que geram piedade quando acontecem aos 
outros.” (ARISTÓTELES, 2015, p. 137).

Para concluir, o filósofo elenca alguns aspectos capazes de 
produzir compaixão nos seres humanos e que, portanto, serão 
bastante úteis para a análise aqui empreendida.

Tudo o que é penoso e doloroso, e que pode 
causar destruição, também causa compaixão; 
da mesma maneira, tudo quanto causa a morte, 
assim como todos os males importantes causados 
pela fortuna. São causas dolorosas e destruidoras: 
a morte, as sevícias corporais, os maus-tratos. 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 136 grifos nossos)

Aristóteles destaca males como a morte e os maus tratos ao 
se referir às circunstâncias causadoras da compaixão. Em seus 
escritos acerca do tema, o estagirita se refere aos seres humanos 
como sofredores de tais males. Do mesmo modo, invariavelmente, 
quando nos deparamos com vicissitudes como essas, pensamos nos 
seres humanos como as vítimas, a priori. Não obstante, esse mesmo 
raciocínio poderá ser aplicado também aos animais. É o que veremos 
a seguir.

UMA FIGURA RETÓRICA
Vimos, no item anterior, que Aristóteles discorre sobre a 

compaixão no que concerne o universo humano, valendo-se de 
elementos léxico-semânticos, como “família”, “amigos”, dentre 
outros. Analogamente, como veremos, esses mesmos atributos 
serão explorados nos posts selecionados por meio de uma ampliação 
desse raciocínio ao universo animal. Essa correlação só se fará 
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possível uma vez que, nos textos sincréticos analisados, há uma 
nítida exploração da figura retórica “prosopopeia”, que consiste na 
atribuição semântica de traços humanos aos animais. A palavra 
“prosopopeia” vem do grego prosopopoiía, que significa precisamente 
“personificação”. 

Nesse tropo há, para lhes intensificar o sentido, 
um alargamento do alcance semântico de termos 
designativos de entes abstratos ou concretos não 
humanos pela atribuição a eles de traços próprios do 
ser humano. [...] Um traço semântico é selecionado 
e o sentido de todos os termos concentra-se em 
torno dele: por exemplo, a humanização dos seres 
não humanos. Nesse tropo, há uma concentração 
semântica. (FIORIN, 2014, p. 51, grifos nossos)

Convém ainda lembrar que a prosopopeia não se restringe 
à linguagem verbal, podendo ocorrer na forma de “uma imagem 
humanizada de um ser não humano” (FIORIN, 2014, p. 53). Sendo 
assim, por meio da análise qualitativa do corpus, buscaremos, então, 
demonstrar de que maneira a organização Mercy for animals Brasil 
se vale dessa figura retórica para lograr despertar a paixão da 
compaixão em seu auditório com vistas a alterar o seu julgamento 
e, dessa maneira, conseguir persuadi-lo a abandonar o consumo de 
produtos de origem animal e aderir ao estilo de vida vegano.

Antes de adentrarmos as análises, porém, faremos uma breve 
explanação das proposições de Barthes (1990) e Joly (2007) acerca 
da retórica da imagem. Isso se faz necessário uma vez que os posts 
selecionados exploram claramente o vínculo entre texto verbal e 
texto imagético.

A RETÓRICA DA IMAGEM
A retórica foi pensada, a priori, como a arte de persuadir pelo 

discurso, pela linguagem verbal. Nos últimos tempos, impulsionada 
pelos estudos de Roland Barthes (1990), a retórica estendeu-se a 
outros tipos de linguagem, como a visual, por exemplo. Passou-se, 
então, a se pensar numa abordagem argumentativa da imagem. 
Para Barthes, uma imagem quer sempre dizer outra coisa para além 
daquilo que ela representa em primeiro grau, isto é, no nível da 
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denotação. Joly (1994, p. 53, grifo nosso) afirma ser a imagem “uma 
linguagem específica e heterogênea; que a este título se distingue 
do mundo real e que propõe, por meio de signos particulares, uma 
representação escolhida e forçosamente orientada”. 

Vejamos, então, de que maneira o conceito de signo foi tomado 
por Barthes como ferramenta para a interpretação das representações 
pictóricas. Valendo-se das proposições saussurianas, Barthes (1990) 
buscou estabelecer uma metodologia que possibilitasse a análise das 
imagens. Para isso, levantou os seguintes questionamentos: A imagem 
contém signos? Se sim, quais são eles? Enquanto para Ferdinand de 
Saussure, o signo linguístico é composto pela junção do significante 
e do significado, que são definidos, respectivamente, como a imagem 
acústica (a impressão psíquica do som) e o conceito, para Barthes 
o conceito de signo se amplia e passa a designar tudo aquilo que 
percebemos e a que damos uma significação, como as cores, os sons, 
as formas, o calor. A esse respeito, Joly (1994) acrescenta: um signo 
possui o status de sê-lo apenas quando exprime ideias e suscita no 
espírito daqueles que o recebem uma atitude interpretativa.

Ao tecer sua metodologia de análise para textos publicitários, 
Barthes (1990, p. 28) ressalta que, em geral, “a imagem oferece 
imediatamente uma primeira mensagem, cuja substância é 
linguística”, isto é, da ordem do verbal. Essa mensagem linguística 
contribuirá para o direcionamento da interpretação, uma vez que a 
imagem possui um caráter polissêmico6. O texto verbal, portanto, 
fornecerá uma ancoragem ou fixação do sentido, evitando a dispersão 
do entendimento. O segundo nível de análise, o da mensagem icônica 
não codificada, nos fornece os sentidos denotados da imagem literal 
e se refere àquilo que vemos de imediato. O terceiro e último nível, o 
da mensagem icônica codificada, buscará os sentidos conotados da 
imagem simbólica. Por meio dele, todos os elementos da imagem são 
articulados em função do conhecimento de mundo de cada indivíduo. 

Retomando a teoria de Barthes, Joly (1994) cria uma 
nomenclatura equivalente ao propor que, além da mensagem 
linguística (texto verbal) que ancorará o sentido, a significação geral 

6  A ambi uidade da ret rica visual tamb m si nifica ue se pode produ ir um excesso 
de si nificado  al o ue o fil so o mberto co c ama de a polissemia atal de ima ens  

co   A  A    p  
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de uma imagem será composta pela mensagem plástica (cores, 
formas, composição e textura) e pela mensagem icônica (conotação 
e motivos reconhecíveis). Portanto, para a autora, a imagem é 
composta de diferentes tipos de signos (linguísticos, icônicos e 
plásticos) que concorrem em conjunto para a construção de uma 
significação global e implícita que integra as ideias apresentadas. 
Por meio da analogia com o signo na abordagem saussuriana, têm-se 
os elementos plásticos como significante e os motivos reconhecíveis 
como significado.

No que se refere à linguagem verbal, “ela não só participa na 
construção da mensagem visual, mas transmite-a, completando-a 
mesmo, numa circularidade simultaneamente reflexiva e criadora” 
(JOLY, 1994, p. 11). Assim, a relação entre os elementos verbal e 
imagético constrói o sentido global do texto, da mensagem. Por meio 
do elemento verbal, a imagem sofre uma manipulação motivada 
pela intencionalidade do orador/emissor oriunda do contexto 
comunicacional em que se insere. No caso do corpus desta pesquisa, 
que é constituído de posts em contexto de rede social, não há como 
refutar a intencionalidade na produção visando à adesão do auditório. 
Vejamos como isso se dá.

ANÁLISE DOS POSTS7

Nas análises subsequentes, arrolaremos sistematicamente os 
diferentes tipos de significantes copresentes na mensagem visual 
em análise, evidenciando suas correspondências com os significados 
que evocam. No entanto, levaremos em conta as sábias palavras de 
Carrere e Saborit (2000, p. 172): “Sea como fuere, no hay espectador 
inocente, y toda significación de cualquier espectáculo visual del 
mundo natural o artificial se produce como resultado de complejas 
cooperaciones”8.

É importante ressaltar que, devido ao fato de o corpus ser 
constituído de textos sincréticos, o orador (Organização Mercy 

7 Todos os posts aqui apresentados e numerados como “F iguras” têm como fonte a 
página do faceb ook  da ON G  Mercy  for animals Brasil. Sendo assim, a menção da fonte 
será omitida de todas as F iguras.
8 “Seja como for, não há espectador inocente, e qualquer significado de qualquer 
espetáculo visual do mundo natural ou artificial se produz como resultado de complexas 
cooperações.” (tradução nossa) 
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for animals) fará apelos a aspectos culturalmente compartilhados 
com o auditório (como memória, crenças, valores e predisposições 
emocionais). Essa estratégia pode produzir reações rápidas e, 
até mesmo, imediatas no auditório, não demandando dele muita 
reflexão.

Neste primeiro post, nos vemos diante de um animal enjaulado, 
o que, de antemão, nos faz recordar a seguinte citação aristotélica: 

Nossa compaixão é estimulada pelos sofrimentos 
dos outros quando estes estão próximos de nós (não 
podemos relembrar quais desastres aconteceram 
há séculos, nem aguardamos ansiosamente aquilo 
que acontecerá séculos depois e, portanto, nos 
apiedamos de tais coisas, caso ocorram). Segue-
se que aqueles que intensificam o efeito de suas 
palavras por meio de gestos adequados, entonações, 
aparência e ações dramáticas em geral, são bem-
sucedidos no estímulo da compaixão. Dessa 
maneira, eles colocam os desastres diante dos 
nossos olhos e fá-los parecer próximos a nós, tanto 
no passado quanto no futuro. (ARISTÓTELES, 
2007, p. 103)

Figura 1

Fonte: Facebook da ONG Mercy for animals Brasil.
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Nesse post, parece-nos bastante óbvia a intenção do orador 
de fazer com que nos deparássemos, ou seja, “déssemos de cara”, 
com a triste realidade em que se encontra o animal, nesse caso, um 
leitão aparentemente enjaulado. A mensagem plástica nos apresenta 
um filhote de porco na cor rosada, com claras marcas verdes em 
sua pele, o que nos permite inferir que possa estar sujo de fezes. 
Ademais, e de forma flagrante, o animal não se encontra em um 
chiqueiro normal, como seria o esperado, mas, sim, “atrás das 
grades”, ou seja, está preso, encarcerado. Porém, as que o cercam 
não são grades quaisquer, mas se assemelham a grades de prisão 
humana. Essa estratégia gera uma aproximação entre o universo 
humano do público-alvo (auditório) e o universo animal. Essa 
aproximação também pode ser apreendida se analisarmos a posição 
da cabeça do animal (com uma postura cabisbaixa) e a qualidade do 
olhar por ele expressado (um olhar tristonho). Vemos, nesse caso, a 
clara utilização da figura retórica prosopopeia.

Todas essas características são reforçadas pela mensagem 
linguística, altamente apelativa, que a compõe: “O que eu fiz para ter 
que sofrer tanto?”. Certamente, essa frase gera uma ancoragem à 
imagem, fixando o seu sentido no triste contexto do encarceramento.

Vejamos alguns posts análogos:

Figura 2 Figura 3

Fonte: Facebook da ONG Mercy 
for animals Brasil.

Fonte: Facebook da ONG Mercy 
for animals Brasil.
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As Figuras 2 e 3 também apresentam animais com expressão 
triste por detrás de grades enferrujadas; ademais, é possível perceber 
que o espaço em que cada um deles está preso é extremamente 
apertado. Em ambas as imagens os animais estão sujos e, na 
segunda, nota-se um olhar cabisbaixo. Essa descrição refere-se à 
mensagem plástica, aos elementos visuais que são apresentados 
a uma primeira observação. A essa mensagem plástica sucederá 
uma mensagem simbólica, que revelará a conotação dos elementos 
concretos previamente observados. Dessa maneira, a associação 
semântica de tais elementos nos remeterá ao cenário de uma prisão.

Por essa linha de raciocínio, os elementos plásticos apresentados 
conduzem-nos à ativação de nossa memória semântica a respeito do 
vocábulo cativeiro (prisão) e a acepção que lhe é conferida:

Estado ou período de tempo de cativo ou em que 
alguém ou algum animal é mantido prisioneiro; 
escravidão, servidão [...]; local em que alguém 
(pessoa ou animal) se encontra ou é mantido como 
cativo; cárcere, clausura, prisão [...]; estado (ou 
período) de prisão moral, emocional ou espiritual; 
domínio, opressão (MICHAELIS)9. 

A respeito da memória semântica acionada pelas imagens 
analisadas, é oportuno mencionar a noção de frame, que se refere à 
representação cognitiva do conhecimento de mundo e também aos 
modelos generalizados socialmente. Nesse caso, estamos diante de 
um frame de encarceramento, por meio do qual as ideias de prisão, 
grades, confinamento, etc. podem vir à tona.10

Podemos observar, então, que a imagem per se, ou seja, em seu 
estado puro, sem a presença dos elementos linguísticos, “funciona 
verdadeiramente como signo ou, mais exatamente, como conjunto 
de signos” (JOLY, p. 85). Desse modo, os objetos representados – as 
cores e os demais elementos plásticos – por si sós remetem às noções 
de “prisão” e “sofrimento”. Ademais, para além dessa mensagem 

9. http:/ / michaelis.uol.com.br/ busca? id= aqee
10  ara an i   os frames, em geral, representam formas de conhecimento 
or ani adas em cate orias  e undo illmore  apud   os 
frames podem ser entendidos como uma no o a partir da ual os si nificados t m 
uma estrutura interna determinada relativa a uma idealiz ação de um obj eto, ação, 
experiência, memó ria ou percepção. 
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denotada, posta em evidência pela descrição, existe também uma 
mensagem simbólica, ou conotada, ligada ao saber pré-existente e 
partilhado entre o orador e o auditório.

Sucedendo às mensagens plástica (denotada) e icônica (conotada) 
disponíveis nas Figuras 2 e 3, tem-se a mensagem linguística, 
que fortalecerá a interpretação de aprisionamento e consequente 
sofrimento. Na Figura 2, há o seguinte dizer: “Imagine viver a vida 
inteira no lugar dela”; e, na Figura 3, a frase “Eu não quero morrer”. 
Tais enunciados convocam o auditório à empatia, e este, por sua vez, 
poderá facilmente se colocar no lugar do animal que sofre. Caso 
isso ocorra, a compaixão será despertada e o caminho à persuasão 
estará desimpedido.

O próximo post a ser analisado (Figura 4) nos remete ao seguinte 
excerto aristotélico:

Os males causados pela fortuna são: a falta ou a 
escassez de amigos (por isso, é digno de piedade o 
ser arrancado de amigos e familiares), a fealdade, a 
fraqueza física, a invalidez, o mal que vem donde 
se esperaria que viesse um bem, e ainda o fato 
de isso acontecer muitas vezes, e um bem que 
pode vir a acontecer depois de ter sofrido um mal. 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 136 grifos nossos)

Figura 4

Fonte: Facebook da ONG Mercy for animals Brasil.
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Tendo como pressuposto a presença da figura retórica 
prosopopeia, que permite um alargamento semântico por intermédio 
da atribuição de traços humanos aos animais, pode-se inferir que, 
tanto humanos quanto animais quando colocados em situações 
análogas, seriam capazes de despertar a compaixão. Sendo assim, 
embora Aristóteles faça menção ao universo humano quando reflete 
sobre essa paixão, é possível estender a mesma interpretação ao 
universo animal. A Figura 4 exemplifica bem tal afirmação, uma 
vez que o auditório pode se sensibilizar diante da imagem, que 
traz uma porca separada de seu filhote por grades, juntamente 
com a mensagem linguística: “mãe e filha separadas pelo egoísmo 
humano”. Nesse caso, estamos diante de uma situação em que os 
animais, tal como os humanos, se tornam dignos de piedade, uma 
vez que, como nos ensina o estagirita, “é digno de piedade o ser 
arrancado de amigos e familiares”. (ARISTÓTELES, 2015, p. 136)

Na esfera das noções relativas à família, convém destacar 
também a utilização da imagem de dois filhotes, ou bebês, como 
recurso apelativo à compaixão. Nesse caso, podemos nos perguntar: 
de que maneira os filhotes chegam a despertam em nós essa paixão?

Para responder a esse questionamento, lançaremos mão, 
primeiramente, de mais uma definição do vocábulo “compaixão” 
para, em seguida, expor alguns traços típicos dos bebês.

Além daquelas acepções já mencionadas, encontramos ainda a 
seguinte definição de compaixão: “sentimento piedoso de simpatia 
para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de 
minorá-la; participação espiritual na infelicidade alheia que suscita 
um impulso altruísta de ternura para com o sofredor” (HOUAISS, 
grifos nossos). Essa definição nos interessa porque acreditamos que 
o impulso altruísta de ternura seja responsável pela sensibilização 
do auditório nos casos analisados, em que a imagem de filhotes 
(bebês) é explorada.

Sendo assim, vejamos a Figura 5 e nos indaguemos: Por que a 
imagem de filhotes geralmente nos provoca ternura?
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Figura 5

Fonte: Facebook da ONG Mercy for animals Brasil.

Uma resposta a esse questionamento pode advir das pesquisas 
do etólogo austríaco, Konrad Lorenz, que foi um dos primeiros 
pesquisadores a buscar compreender os mecanismos que 
desencadeiam as respostas afáveis aos bebês.

Figura 6 – Representação de um bebê, destacando as características 
infantis típicas.

Fonte: LEITÃO; CASTELO-BRANCO (2010)
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Em seus experimentos, Lorenz demonstrou que os 
bebês humanos apresentam um conjunto de características 
particulares (Figura 6): olhos grandes em relação ao rosto e de 
implantação baixa, cabeça arredondada e grande em relação ao 
corpo, testa protuberante e grande em relação ao rosto, queixo 
retraído, bochechas mais arredondadas e salientes, corpo 
relativamente pequeno, membros curtos e rechonchudos. Tais 
atributos físicos, aliados a alguns comportamentos, como, por 
exemplo, os movimentos desajeitados, fazem com que os bebês 
despertem afeto e o comportamento de cuidado em outros 
indivíduos (LORENZ, 1971, 1981, 1995 apud LEITÃO; CASTELO-
BRANCO, 2010; GLOCKER et al., 2009). Esse conjunto de traços 
tipicamente infantis, a que o etólogo denominou Kindchenschema 
(baby schema ou esquema do bebê), funcionaria como estímulos-
chave capazes de desencadear “um mecanismo liberador inato ou 
disparador de emoções e comportamentos de cuidado parental”. 
(LORENZ, 1981, 1995 apud LEITÃO; CASTELO-BRANCO, 2010, 
p. 72, grifos do autor)

Analogamente, os estudos de Golle et al. (2013) e Borgi et al. 
(2014) demonstraram que a afeição provocada pelos traços infantis 
nos bebês (cuteness) se estende a filhotes de outros mamíferos e, 
por essa razão, eles nos parecem tão atraentes e cativantes. Mas 
tudo isso ocorre em função de um mecanismo de sobrevivência, 
pois, como ainda são indefesos, os recém-nascidos de diferentes 
espécies são capazes de despertar ternura e o comportamento 
de cuidado em outros indivíduos (BATRA et al., 2016). Sendo 
assim, não é por acaso que o orador (Organização Mercy for 
animals) lançou mão dessa estratégia com vistas ao apelo do 
auditório. As imagens aqui exploradas “convidam as pessoas a 
tirar suas próprias conclusões persuasivas; elas não discutem 
explicitamente.” (CAMPBELL; HUXMAN; BURKHOLDER, 2015, 
p. 247)

As i uras  e  permitem um comparativo entre um 
bebê e um filhote que apresentam alguns traços comuns.
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Os aspectos físicos que remetem ao infantil, como membros 
curtos e rechonchudos, por exemplo, induzem à associação de 
características outras inerentes aos bebês humanos, como fragilidade 
e dependência. Tais aspectos despertam nos humanos adultos, de 
modo consciente ou não, o instinto protetor aos neonatos. Ora, como 
desejar fazer mal a seres que despertam em nós a necessidade de 
cuidado? Nesse sentido, ao apresentar filhotes – que compartilham 
características com bebês humanos (Figuras 5 e 7) – juntamente com 
as mensagens linguísticas que expressam, respectivamente, uma 
pergunta retórica (“Esse bebê merece viver?”) e uma súplica (“Por 
favor, não nos coma”), o orador (Organização Mercy for animals) busca 
sensibilizar o auditório, provocando nele a ternura, o sentimento de 
cuidado e proteção e, em situações de maus tratos, a piedade.

Os posts seguintes evidenciam que, além da presença de 
filhotes, a noção de família também é explorada, agora de forma 
mais explícita. Vejamos

Figura 6 – Baby schema Figura 7

Fonte: Facebook da ONG 
Mercy for animals Brasil.

Fonte: LEITÃO; CASTELO-
BRANCO (2010)
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Figura 8 Figura 9

Fonte: Facebook da ONG 
Mercy for animals Brasil.

Fonte: Facebook da ONG 
Mercy for animals Brasil.

Assim como a noção de frame de encarceramento corroborou 
a construção de sentido nas Figuras 2 e 3, do mesmo modo é 
possível vislumbrar tal noção nas Figuras 8 e 9, que apresentam, 
respectivamente, um agrupamento de ovelhas – dois filhotes e 
a mãe – e uma vaca acariciando seu bezerrinho. Esses elementos 
visuais, acompanhados pelas mensagens linguísticas – “Nós somos 
uma família, não comida” e “Toda mãe deve ter direito de proteger 
seu filho” – podem ativar a memória semântica relativa ao termo 
“família” e toda a construção sociocultural e afetiva inerentes a 
ele. Dessa maneira, nas Figuras em análise, aliados aos elementos 
visuais de agrupamento e de contato físico entre mãe e filho, têm-se 
as mensagens icônica e linguística que carregam consigo os valores 
culturais pertencentes ao vocábulo “família”. Como decorrência 
disso, ocorre um processo de identificação, uma vez que também 
possuímos família e nos compadecemos pelo simples fato de 
imaginarmos que tais adversidades poderiam atingir “a nós, ou a 
algum dos nossos”. (ARISTÓTELES, 2015, p. 135-136)

A simples expectativa de sermos atingidos pelas mesmas 
adversidades faz com que seja criada uma disposição à misericórdia. 
Contudo, tal expectativa não seria possível sem a presença da figura 
retórica prosopopeia. Em todas as análises, foram evidenciados 
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elementos verbo-visuais criadores dessa figura que, como já exposto, 
favoreceu o processo de identificação e conseguinte compadecimento 
dos animais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das análises efetuadas neste capítulo, pudemos 

observar que, para além dos elementos plásticos, concretos, que 
saltam aos olhos numa primeira observação, há a mensagem 
simbólica (conotada), fazendo-nos recordar que “as imagens não são 
as coisas que elas representam, mas que se servem delas para falar 
de outra coisa” (JOLY, 1994, p. 97). 

Constatamos também que, nessa era saturada de informação 
e de ritmo acelerado, os recursos visuais se fixam rapidamente e 
de forma integrada em nossa mente, funcionando, assim, como 
evidências emocionais. (cf. CAMPBELL; HUXMAN; BURKHOLDER, 
2015, p. 77)

Ademais, vimos que, por meio da figura retórica prosopopeia, 
a humanização dos animais se fez possível. Tal estratégia abriu as 
portas para a identificação do auditório e, por conseguinte, para o 
despertar da piedade, o que permitiu ao orador (Organização Mercy 
for animals) aproximar-se de seu objetivo primeiro.

Verificamos ainda que, para provocar emoções, esse orador 
expôs os desastres diante dos nossos olhos (ARISTÓTELES, 2007) 
– ilustrados nos textos sincréticos analisados. Assim, por meio 
da paixão despertada, buscou persuadir o auditório a aderir a um 
novo estilo de vida, isto é, aquele destituído de crueldade contra os 
animais. Para tanto, fez uso de textos que, como vimos, cumpriram 
bem o papel de provocar misericórdia e, quem sabe, persuadir o 
auditório ao estilo de vida vegano.
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INTRODUÇÃO
A partir de sua criação, na Grécia Antiga, a Retórica tem 

buscado, de acordo com Aristóteles (2011), demonstrar o que cada 
caso encerra de próprio para criar persuasão. Desde a organização 
dessa teoria pelo estagirita, muitas mudanças ocorreram em 
nossa sociedade, dentre elas, o surgimento do capitalismo como 
sistema econômico e social. Ademais, ocorreu a eclosão de um 
grande número de tecnologias no ramo da informação, que amplia 
a capacidade de as campanhas publicitárias atingirem um público 
muito maior do que o costumeiramente alcançado. Dessa maneira, 
ocorre, também, a ampliação da visibilidade de empresas que são 
concorrentes, o que permite maiores possibilidades de escolha para 
os consumidores. Nesse cenário, em que ganha o cliente aquela 
empresa que melhor atender suas necessidades, surgiu uma nova 
profissão de especialistas em marketing que dispensam inesgotáveis 
energias e técnicas para conferirem, aos produtos e às ideias, uma 
aparência atraente e útil. O sucesso em tal empreendimento resulta 
na compra do produto ou na adesão da ideia pretendida. 

No que tange à Retórica, os fatos apresentados são importantes 
porque toda e qualquer utilização da linguagem que pretenda levar 
os indivíduos à ação, ocasionada pelo processo persuasivo, pode se 
tornar alvo do estudo dessa ciência. Dentro dessa perspectiva é que 
se enquadra o presente trabalho, que tem por objetivo evidenciar 
as estratégias retórico-argumentativas presentes em uma peça 
publicitária. 

Tomaremos o objeto de estudo selecionado como instância de 
mediação entre orador e auditório para que possamos refletir, em 
consonância com nossa pesquisa de mestrado, sobre os aspectos 
referentes à classificação do auditório como particular ou universal. 

O “HOMEM HOMEM” DA OLD SPICE: 
A RETÓRICA DA SEGREGAÇÃO E OS 

DESAFIOS DO AUDITÓRIO UNIVERSAL 
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Diante da peça publicitária selecionada, levantamos a hipótese 
de que as estratégias retórico-argumentativas que constituem o seu 
logos podem contribuir para o direcionamento do tipo de auditório. 
Assim, a busca por discorrer sobre essa relação (logos/tipo de 
auditório) e apresentar uma análise que corrobore ou lapide nossas 
crenças constitui o objetivo deste trabalho. Com os olhos fixos nessa 
meta, recorreremos ao arcabouço teórico constituinte da Retórica, 
principalmente com base nas obras de Aristóteles (2011), Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2005), Reboul (2004), Meyer (1998 e 2007), dentre 
outras. Com vistas a alcançar o objetivo proposto, lançaremos mão 
da peça publicitária que descreveremos a seguir.

1 A PEÇA PUBLICITÁRIA
No ano de 2014, chegou ao Brasil o desodorante Old Spice da P&G 

(Procter & Gamble). A ocasião de estreia de seu comercial foi digna de 
uma notícia intitulada “Campanha de desodorantes convoca homens 
a serem masculinos”1, veiculada pelo site da Folha de São Paulo, na 
seção “mercado”. A notícia traz a data de lançamento do primeiro 
comercial do produto aqui no Brasil (dia 8 de março), bem como 
algumas informações sobre o produto e a marca que são fortes no 
exterior. Ainda de acordo com a notícia, Old Spice passará a competir 
com Axe, Nivea Men e Dove Men no mercado de beleza masculina, 
que movimenta mais de nove bilhões de reais e se encontra em bom 
potencial de crescimento. 

A concorrência supramencionada e a tentativa de conferir ao 
produto, aqui no Brasil, a mesma força de visibilidade e consumo 
que possui lá fora nos motivaram a selecionar, como objeto de estudo 
para este trabalho, o primeiro comercial da empresa para o Brasil. 
Nosso acesso a ele se deu em 9 de julho de 2016 por intermédio de 
sua veiculação no YouTube.2

O produto promete trazer de volta o orgulho de ser e cheirar 
como homem, além de se comprometer a resgatar os valores de 

1. A notícia mencionada pode ser encontrada em: <//www1.folha.uol.com.br/
mercado/2014/03/1422566-procter--gamble-lanca-marca-old-spice-no-brasil-em-mega-
campanha-com-malvino-salvador.shtml>. Nosso acesso a ela se deu em 1 mai. 2018.
2. Para maior apreensão dos conteúdos abordados, convidamos o leitor para assistir ao 
comercial constituinte de nosso objeto de pesquisa que se encontra disponível no seguinte 
endereço eletrônico: <https://www.youtube.com/watch?v=t8MxQR1bVYc>.
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masculinidade, aspectos que contribuíram para a escolha do título 
da mencionada notícia. 

A concepção do que seja ser homem evoca na sociedade uma 
pluralidade de vozes recorrentemente destoantes, porque os valores 
norteadores dessas concepções não são mais cristalizados e, 
podemos dizer, coercivos como já foram em outros tempos. Todavia, 
urge recordar que, por forças políticas, religiosas, comerciais e de 
interesses vários, algumas concepções são adotadas por um número 
maior ou mais influente de indivíduos e, dada sua recorrência, 
passam a constituir um discurso dominante. Quando imperativo, o 
discurso dominante tende a rechaçar, quando não proíbe ou oprime, 
tudo aquilo que diverge dele.

Feitas tais considerações, constatamos que os valores 
norteadores da mensagem contida no comercial Old Spice são 
produto do discurso histórico e dominante acerca do que seja ser 
homem (os elementos que nos encaminham para este entendimento 
serão abordados de maneira mais acurada ao longo deste trabalho). O 
encontro da concepção normativa e da concepção alternativa, menos 
cristalizada e variável, sobre o que seja ser homem gera um embate 
ideológico entre os indivíduos. É nesse contexto que a Retórica, como 
espaço de negociação da distância instaurada entre os indivíduos 
(MEYER, 2007), nos auxiliará no entendimento do objeto descrito. 
Para aprofundarmos nossas reflexões, vejamos como a questão da 
masculinidade se constituiu historicamente.

2 MASCULINIDADE NA SOCIEDADE GRECO-ROMANA
Cumpre ressaltar que os modelos de vida existentes atualmente 

são um reflexo dos modos de vida exercidos pelas sociedades pré-
existentes à nossa. Os valores, costumes e ideais norteadores desses 
comportamentos são imitados, ressignificados e transformados por 
meio dos discursos produzidos em cada época, com ênfase naquelas 
que são as necessidades de cada tempo e cada indivíduo. Todavia, 
traços característicos nos permitem remeter, por semelhança, 
àquilo que se fez no passado e nos foi transmitido como legado. A 
respeito do conceito do que seja ser homem,o processo referente a 
um legado histórico se dá da mesma maneira. Por essa razão, neste 
trabalho, faz-se necessário nos reportarmos à cultura greco-romana 
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e observarmos o que essa comunidade considerava como ideal de 
masculinidade. Dessa maneira, poderemos entender, de modo mais 
claro, as concepções existentes hoje em nossa sociedade acerca 
desse mesmo ideal.

A justificativa para nos reportarmos até o universo greco-
romano é o fato de sabermos que, por meio dos processos de 
colonização, nossa sociedade sofreu influência das concepções e dos 
valores constituintes desses povos. Nossa imersão em tal cultura será 
norteada pelas ideias explicitadas por Mennitti (2014), que investiga o 
ideal de virilidade e masculinidade da sociedade greco-romana, bem 
como pelos estudos de Possamai (2010), que abordam as relações de 
sexo e poder dessa sociedade, ambos com base na produção literária 
de Marcial e Juvenal3. Os estudos de Mennitti (2014) e Possamai 
(2010), por refletirem sobre sexualidade, principalmente no que diz 
respeito à virilidade e ao poder, direcionarão nosso entendimento 
acerca das concepções referentes ao “ser homem” daquela época. 
Iniciemos por considerar o seguinte excerto:

No mundo greco-romano, a guerra era uma presença 
constante e, provavelmente, a desqualificação do 
feminino surgiu da “inadequação das mulheres 
enquanto guerreiras”. (DOVER, 1994, p. 276). Um 
comportamento caracterizado como feminino 
demonstraria, portanto, a fraqueza de um homem. 
(POSSAMAI, 2010, p. 83).

Do excerto acima, apreendemos que, no contexto histórico 
daquela época, a sociedade considerava como úteis os atributos 
concernentes ao homem másculo, forte e dotado de capacidade para 
batalhar por sua nação. Ademais, considerava que as mulheres eram 
incapazes de alcançar o mesmo desempenho que os homens; por essa 
razão, todo comportamento que fizesse remissão ao mundo feminino 
era considerado um sinal de fraqueza. Dessa maneira, falamos de 
uma sociedade “que não distinguia o comportamento homossexual 
do heterossexual, mas que prestava uma atenção exagerada a toda 
atitude que revelava a falta de virilidade, nos gestos, na fala ou no 
vestuário” (POSSAMAI, 2010, p. 82-83).

3. Marcial e Juvenal foram dois escritores que viveram durante o Alto Império. Marcial 
produziu epigramas e Juvenal, sátiras. O que os une é a forma satirizada de retratar as 
questões referentes ao homoerotismo que eram próprias de sua época. 
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Outro aspecto relevante demonstrado por Possamai (2010, p. 83) 
é a relação de proximidade existente entre o autodomínio e o domínio 
sobre outrem. A esse respeito, escreve o autor: “Veyne (2008, p. 234) 
vai mais longe ao dizer que ‘toda paixão amorosa, homófila ou não, 
é incontrolável e desfibra o cidadão soldado. Seu ideal é a vitória 
sobre o prazer, qualquer tipo de prazer’”. Dessa maneira, podemos 
inferir que o domínio de si mesmo e seus impulsos caracteriza uma 
das virtudes constituintes do homem viril. Ao lado dessa virtude, 
encontra-se o domínio que o homem másculo exerce sobre o outro 
durante o ato sexual. Observemos:

A sexualidade, tendo uma considerável importância 
dentro desta sociedade, também devia ser vivenciada 
de modo que este cidadão deveria ter uma postura 
de dominação e controle, não importando se o 
parceiro fosse do sexo oposto ou do mesmo sexo, 
desde que ele fosse o ativo. Ser passivo sexualmente, 
ainda mais se o parceiro fosse pertencente a uma 
condição sexual hierarquicamente inferior, era ser 
motivo de escárnio e reprovação. Ser viril, adotar 
uma postura máscula era igualmente importante, 
pois ser ‘efeminado’ significaria demonstrar 
fraqueza (MENNITTI, 2014, p. 44).

A dominação, exercida durante o ato sexual, constituía uma 
extensão do domínio sobre o outro; domínio este que devia ser 
desempenhado pelos homens na sociedade como sinal de virilidade.

As considerações manifestadas até aqui nos permitem entender 
que os ideais definidores de masculinidade e virilidade concebidos 
pela sociedade atual são muito semelhantes, senão iguais, aos 
daquele contexto. O que constitui sua semelhança é a necessidade de 
rechaçar e negar, até mesmo de maneira violenta, todo indivíduo que 
ouse destoar das convenções impostas para, assim, manter evidente 
a soberania própria do homem viril. O que constitui sua igualdade 
é a manutenção da crença de que os papéis masculinos e femininos 
sejam hierarquicamente diferentes (sendo o papel do masculino 
marcado pelo poder e pelo domínio, enquanto o do feminino, pela 
submissão). Com base nessa crença, admite-se que, ao homem que 
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assume algum traço de feminilidade, não resta senão a completa 
exclusão do universo viril e másculo. No entanto, vale lembrar que “a 
virilidade, além do fato de ser uma construção, ser constantemente 
cobrada e ter a necessidade de ser sempre reafirmada, é o princípio 
de uma grande vulnerabilidade” (BORDIEU, 1999, p. 36 apud 
MENNITTI, 2014, p. 40). 

Já em suas considerações finais, Possamai (2010) destaca a 
coerção total que passou a se exercer, pelo cristianismo, sobre 
a condição homossexual, fator que nos diferencia daquela época 
politeísta. Assim, em nossa sociedade, não somente o comportamento 
passivo, mas todo comportamento homoafetivo ou efeminado, 
distancia o homem do ideal dominante de masculinidade e virilidade. 
Conforme já dissemos, o comercial Old Spice procura enfatizar em 
seu discurso essa concepção de masculinidade. Quais as estratégias 
foram utilizadas para tal, evidenciaremos nos próximos itens deste 
capítulo.

3 ESTRATÉGIAS RETÓRICO-ARGUMENTATIVAS NA PEÇA 
PUBLICITÁRIA4

Passemos agora à realização da análise qualitativa da peça 
publicitária objeto de nosso estudo, com vistas a evidenciar 
as estratégias retórico-argumentativas selecionadas para sua 
composição. 

Figura 1 – Performance para coletar alimentos.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

4. Todas as imagens utilizadas na análise (elencadas como figuras 1 a 14) foram retiradas 
do vídeo do Comercial Old Spice – O chamado – Malvino Salvador. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=t8MxQR1bVYc>. Acesso em: 9 jul. 2016.
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Figura 2 – Ouvindo o chamado.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

As figuras dispostas acima são retiradas da cena inicial do 
comercial que constitui nosso objeto de estudo. Nessa cena, o 
personagem aparece em um ambiente solitário que nos remete 
a uma ilha. Na sequência, com uma manobra radical, ele escala a 
palmeira, derruba um coco e o abre apenas com um golpe de mão, 
conforme a Figura 1. Quando vai tomar a água do coco, o personagem 
ouve um sinal sonoro que chama sua atenção e o impede de realizar 
essa ação. Conforme se percebe na Figura 2, o personagem volta 
seu olhar na direção de onde surge o sinal sonoro e, assim, termina 
a parte introdutória do comercial. Essa cena não é acompanhada 
de nenhum enunciado linguístico que direcione o entendimento 
do espectador para um direcionamento semântico determinado. 
Como esse é o primeiro comercial do produto aqui no Brasil, não é 
possível relacionar o estilo de cena com a marca que a veicula. Essa 
associação só aconteceria se a marca já houvesse cristalizado seu 
estilo de propaganda aqui no país, fato que demanda tempo. Além 
disso, não há, nessa primeira parte do comercial, nenhuma menção 
ao nome do produto. Dessa maneira, dadas as características da 
cena, ela pode direcionar nosso pensamento para o trailer de um 
filme ou seriado de ação. A dúvida gerada pela cena quanto ao gênero 
discursivo a que pertence, longe de constituir um equívoco, funciona 
como uma excelente estratégia comunicativa. Ora, se a cena remete 
ao trailer de um filme ou seriado de ação, ela é apropriada para o 
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púbico alvo da propaganda, os homens, que se interessam por esse 
tipo de filme/seriado. Estamos falando, pois, de uma identificação 
por parte do auditório para que se torne receptível à tese que se 
lhe vai apresentar. É uma função do orador desenvolver esses 
mecanismos de identificação no exórdio do discurso, pois é o exórdio 
que tem a função de “conquistar o auditório, captar a benevolência, 
a atenção, o interesse. Fornecerá também certos elementos dos 
quais nascerão argumentos espontâneos tendo o discurso e o orador 
como objeto” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 261). 
Assim, a primeira cena do comercial assume a função de prender a 
atenção do auditório e torná-lo aberto à argumentação que virá em 
continuidade. 

Ao analisarmos a cena como parte do conteúdo global do 
comercial, observamos que o estilo desse personagem representa 
um arquétipo do homem moderno que sabe conciliar virtuosamente 
vaidade e masculinidade. Na cena, ele tem o corpo depilado (o ato de 
se depilar até uma década atrás era considerado um comportamento 
feminino), esse traço de vaidade corporal não coloca em xeque a 
masculinidade do personagem, porque o cenário natural em que 
ele está inserido, bem como sua desenvoltura para conseguir sua 
subsistência, representada pela coleta do coco, confere ao personagem 
traços de virilidade condizentes com o que está estabelecido 
socialmente a respeito da constituição da masculinidade. Dessa 
maneira, o exórdio do discurso analisado, além de angariar a atenção 
do auditório para o que será dito, também fornece indícios do padrão 
de masculinidade selecionado pela empresa para persuadir seu 
público alvo. Na sequência, o comercial traz a seguinte cena:

Figura 3 – Personagem e suas acompanhantes em traje de gala.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice
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Figura 4 – Personagem protege suas acompanhantes e sai ileso.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

A sequência de figuras acima mostra a chegada de um dos 
personagens masculinos do comercial, acompanhado por duas 
mulheres, em um evento de gala; chegamos a essa conclusão pelo 
tipo de traje apresentado. O carro usado por eles é um modelo 
preto luxuoso (Figura 3). Na sequência, outro carro que passa 
pelo local lança lama de uma poça em direção ao homem e suas 
acompanhantes. Mediante a situação de risco, o personagem não 
exita em protegê-las, usando o paletó de seu smoking como escudo 
para tal. Como que em um passe de mágica, ele sai ileso do barro, 
bem como suas acompanhantes, causando a impressão de que o 
material de confecção de seu paletó é impermeável (Figura 4). O 
fator que nos importa é o ato de o homem, que abre mão de sua 
vaidade, assumir a postura de um cavalheiro e proteger as mulheres 
que o acompanham. Essa atitude reforça a existência da dicotomia 
masculinidade e feminilidade; o feminino é frágil, débil e indefeso, 
cabendo, pois, à figura masculina exercer o papel de protetor do 
elemento oposto. Consideremos, ainda, que permitir que sua roupa 
se suje para que as mulheres saiam ilesas desse mesmo mal, 
constitui um sinal de renúncia da vaidade que é um traço mormente 
considerado feminino em nossa sociedade, para ocupar o lugar 
da valentia, da coragem e do cavalheirismo, que são próprios da 
figura masculina. No que tange à impressão de impermeabilidade 
do traje do personagem masculino, cabe-nos propor uma relação 
com a impenetrabilidade sexual assumida pelo homem viril. Ora, 
se o arquétipo do “homem homem” encenado por esse personagem 
apresenta características e comportamentos próprios de virilidade, 
ele está imune à possibilidade de apresentar um comportamento 
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sexual homoafetivo. De acordo com Possamai (2010, p. 83), na 
sociedade greco-romana, recaía uma vergonha muito grande sobre o 
cidadão acusado de passividade sexual; muito mais severamente em 
nossa sociedade, recai essa vergonha sobre um homem heterossexual 
que, ainda que supostamente, seja considerado como alguém que 
possui condição sexual homoafetiva. Podemos, ainda, fazer uma 
analogia em relação à preservação do personagem à sujeira da lama, 
com a preservação da vergonha que sofre um homem, que partilhe 
desses valores, de ser associado à homoafetividade. Assim como as 
demais cenas, essa se encerra quando o personagem “valente” ouve 
um sinal sonoro que sinaliza o chamado Old Spice. Então, ele deixa 
as mulheres e sai para atender tal chamado.

Diferentemente da primeira cena analisada, essa é concomitante 
ao enunciado verbal “vocês são os sobreviventes de uma espécie em 
extinção: o homem homem”. Nesse enunciado, o uso do substantivo 
extinção evoca o sentido de falta, ausência que está ligado a uma 
espécie; ou seja, a argumentação contida nessa construção linguística 
diz respeito à ausência de uma determinada espécie. Essa ausência, 
sentida na sociedade, sob a visão do orador, configura uma questão 
que requer solução. Qual é, portanto, o objeto faltante na sociedade 
que desencadeia uma questão? A resposta se manifesta no final do 
enunciado, sendo, portanto, a espécie em extinção “homem homem”. 
O uso da palavra homem duplamente justaposta não configura 
um erro ou redundância; porque nesse caso elas são classificadas 
distintamente do ponto de vista da morfologia, sendo a primeira um 
substantivo e a segunda um adjetivo. O substantivo é a classe da qual 
essa palavra canonicamente participa, sendo, pois, seu emprego 
como adjetivo um fenômeno explicado da seguinte maneira: “Um 
substantivo pode deixar de ser referencial e funcionar como se fosse 
um adjetivo. Ele pode atribuir o conjunto de propriedades que indica, 
como se fosse uma única propriedade, a um outro substantivo, isto 
é, atuar como qualificador ou como classificador” (NEVES, 2000, p. 
175, grifos da autora). A explicação para esse fenômeno gramatical 
nos leva a compreender até mesmo a escolha lexical de outras partes 
do enunciado; vejamos: 1) a escolha do substantivo espécie, espécie é 
um grupo formado por indivíduos dotados de certos traços idênticos, 
sendo um deles o de comportamento, ou seja, estabelece-se uma 
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relação com o adjetivo, pois ambos possuem um conjunto de traços 
capazes de subdividir classes maiores em grupos menores de acordo 
com características partilhadas; 2) a transformação do substantivo 
homem em adjetivo faz com que essa palavra passe a designar um 
conjunto de características capazes de qualificar um substantivo 
por intermédio de traços qualificadores. Dessas considerações, 
apreendemos que os homens adjetivados como homens constituem 
uma espécie com características próprias, que a distingue dos 
homens não-homens. Tais características serão fornecidas ao longo 
de todo o comercial, sendo as descrições contidas nas duas cenas 
analisadas traços semânticos constituintes do adjetivo homem, 
utilizado no contexto desse comercial. Continuemos, dessa maneira, 
investigando as estratégias argumentativas contidas nas próximas 
cenas para reforçar os traços constitutivos da espécie “homem 
homem”.

Figura 5 – Acendendo a vela com lança-chamas.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

Continuando a apresentação das características do “homem 
homem”, a Figura 5 relata a preparação de um jantar romântico, 
elaborado por um homem para sua amada. Nessa cena, podemos 
notar que o personagem masculino está colocando um castiçal 
sobre a mesa. Esse fato, bem como a unidade semântica da cena, 
nos permite entender que o responsável pela recepção é ele. O fato 
de um homem assumir a cozinha, enquanto uma mulher aguarda 
pela refeição, constitui a quebra de um paradigma, ou mesmo 
estereótipo social, vigente até poucas décadas. Esse paradigma 
afirma que homens não cozinham, pois a cozinha é um lugar 
marcadamente feminino e, conforme já vimos, não é bem visto o 
fato de um homem abandonar seu lugar hierarquicamente superior 
para assumir um lugar marcadamente feminino no contexto social. 
Embora o paradigma de delimitação de espaços que sejam próprios 
para as figuras masculinas e femininas pareça ter sido quebrado 
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nesse excerto do comercial, a continuidade da cena vai reverberar 
a diferença existente entre o universo masculino e feminino. O ato 
de se preocupar em colocar uma vela à mesa e, consequentemente, 
o caráter romântico embutido nessa ação, por intermédio dos 
discursos socialmente edificados, nos remete ao universo feminino; 
no entanto, é no momento de acender a vela, que se reedifica a 
demarcação de lugares distintos para as figuras do masculino e 
do feminino. O uso do lança chamas para acender a vela constitui 
uma hipérbole, que “é o tropo em que há o aumento da intensidade 
semântica. Ao dizer de maneira mais forte alguma coisa, chama-
se atenção para aquilo que está sendo exposto” (FIORIN, 2014, p. 
75). Daí, apreendemos que o exagero manifestado no uso do lança 
chamas faz emergir uma relação antitética entre a ação delicada e 
a ação truculenta. A relação antitética reforça o dual, o dicotômico 
e reafirma a existência do universo masculino em oposição ao 
feminino, porque a performance exorbitante e agressiva, executada 
para acender a vela, representa o ideal discursivo de virilidade que 
se coloca em relação de sinonímia com masculinidade na doxa 
vigente. Ademais, o lança-chamas em contraposição ao isqueiro ou 
mesmo ao palito de fósforo, mais comumente usados para executar 
a mesma tarefa, constitui uma analogia ao tamanho do órgão 
genital masculino, fator que configura um tabu sexual e, ainda, 
está associado à virilidade. Assim, não importa que um homem 
seja romântico, mas é necessário ser romântico de maneira que sua 
masculinidade/virilidade seja reafirmada.

De acordo com a análise apresentada, percebemos que a cena 
assume conotação sexual. Esse direcionamento semântico se reforça 
quando consideramos o enunciado verbalizado no decorrer da cena: 
“O homem que sabe como incendiar um encontro”. O elemento 
linguístico presente nesse enunciado que nos permite estabelecer 
esse significado é o verbo incendiar; seu uso nesse contexto remete a 
uma associação empreendida usualmente entre o erotismo e o fogo na 
nossa cultura. Ademais, a construção linguística empreendida nesse 
enunciado fornece ao homem um posicionamento hierarquicamente 
superior no processo de conquista, ou mesmo, na realização do ato 
sexual, pois é ele quem deve saber como incendiar um encontro. 
Caso ele não tenha essa habilidade, sua masculinidade pode ser 
colocada em xeque.
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Figura 6 – Abandonando encontro para atender ao chamado.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

Após a performance exibicionista executada para acender a 
vela do jantar, a Figura 6 mostra o momento em que o personagem 
masculino se aproxima da personagem feminina para beijá-la, 
cumprindo o papel de atividade que deve ser tomado pelo homem 
no processo de conquista. No entanto, ele é interrompido pelo sinal 
sonoro que é parte constituinte do comercial e funciona como um 
chamado para os homens “homens”. Como vimos anteriormente, 
com base no que está exposto nas obras de Mennitti (2014) e Possamai 
(2010), o homem deve estar acima de seus instintos e dominá-los para 
que, por intermédio da virtude e da autodominação, renuncie seus 
desejos e se coloque a serviço do bem maior. Imbuído por esse valor 
que perdura até nossos dias, o personagem interrompe o encontro 
com sua amada e sai para atender ao chamado da Old Spice. A 
preferência pelo bem comum, em detrimento de seu prazer, reforça 
sua masculinidade e constitui mais um exemplo a ser seguido pelo 
homem que quer ser homem.

Figura 7 – Moto potente como parte da mobília.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice
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Conforme pode ser averiguado na Figura 7, a motocicleta 
do personagem tem um lugar de destaque em sua casa, como 
se constituísse, até mesmo, parte da mobília ou uma relíquia 
em exposição. A posse de algumas máquinas, principalmente as 
utilizadas como veículos, é uma vaidade do mundo masculino. 
Como vimos anteriormente, a vaidade física ainda está muito ligada 
ao mundo feminino. Quando nascida da posse de carros e motos, 
no entanto, a vaidade torna-se aceitável no mundo masculino, uma 
vez que as máquinas ampliam ou melhoram algumas capacidades 
inerentes ao homem, tais como a velocidade, a potência, a agilidade, a 
força; enfim, capacidades que amplificam os traços de virilidade dos 
homens que, desde a antiguidade, são respeitados quando dispostos 
e bem preparados para servirem nas guerras. Salientamos que, 
embora não dispusessem de tais meios de locomoção nas sociedades 
greco-romanas, as habilidades físicas potencializadas por esses 
meios já eram valorizadas. As características físicas demonstrativas 
de virilidade acompanharam discursivamente o conceito do que seja 
ser homem ao longo da história; assim, com o advento das máquinas, 
a potencialização dessas mesmas habilidades passou a ser um fator 
de enaltecimento do homem viril moderno.

Figura 8 – Homem vai com sua motocicleta ao encontro do chamado.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice
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Figura 9 – Explosão da motocicleta.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

Conforme evidenciamos nas análises acima, os carros e motos 
constituem uma classe de máquinas que potencializa as habilidades 
físicas do homem viril e, por essa razão, a posse desses bens torna-se 
objeto de vaidade. Na figura 8, podemos ver Malvino Salvador usando 
sua moto para responder ao chamado da Old Spice. Após deixar o 
jantar romântico com sua amada, sua moto conferiu a ele maior 
agilidade e rapidez para se dirigir até o local onde sua presença se 
fazia necessária. Ao chegar ao local de sua convocação, no entanto, 
sua moto derrapa no solo e caí. Conforme pode ser verificado na 
figura 9, o personagem salta de sua moto e continua caminhando 
em direção ao local de onde emana o chamado. Enquanto caminha, 
ao fundo podemos notar chamas de uma explosão que acreditamos 
ser de sua moto. Há, nessa cena, uma referência ao abandono das 
vaidades para que o homem se encontre apto a defender o bem 
comum. A moto desempenhou a função de um amplificador do 
potencial, que é inerente ao personagem, de atender ao chamado. 
Entretanto, uma preocupação ou culto excessivo dedicado ao objeto 
poderia atrapalhar ou desviar o arquétipo de herói do cumprimento de 
seu dever: batalhar pela homenidade e o ideal masculino. Conforme 
já explicitamos neste trabalho, o domínio exercido sobre o outro, que 
denota sinal de virilidade, começa com o poder, desenvolvido por um 
indivíduo, de se autodominar. A colocação desse ideal em prática 
reforça, uma vez mais, o conceito de masculinidade desenvolvido no 
comercial.
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Figura 10 – Estátua romana no cenário do comercial.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

A figura 10 representa a cena em que, de uma construção 
aparentemente histórica, uma estátua masculina com características 
gregas se descola da parede e se une à multidão de homens que 
caminha em direção ao chamado da Old Spice. Essa cena corrobora 
a associação com o ideal de masculinidade do mundo greco-romano 
descrito nas análises. A ação praticada pela estátua de sair da parede 
e se colocar no meio da multidão, sendo o movimento um traço 
próprio dos seres vivos, configura o emprego de uma prosopopeia 
ou personificação. Essa figura de linguagem é assim definida: 
“Nesse tropo há, para lhes intensificar o sentido, um alargamento 
do alcance semântico de termos designativos de entes abstratos ou 
concretos não humanos pela atribuição a eles de traços próprios do 
ser humano” (FIORIN, 2014, p. 51). A manifestação dessa figura de 
linguagem reafirma que o modelo greco-romano de masculinidade 
e virilidade não é só um objeto histórico lembrado com o auxílio de 
imagens e histórias, mas uma presença ainda ativa no meio social 
moderno. Essa cena é acompanhada pelo enunciado: “O homem 
que sempre chega lá, não importa como”. Um elemento linguístico 
interessante empregado nesse processo enunciativo é o advérbio 
de lugar lá. O contexto enunciativo em que ele foi empregado não 
fornece subsídios capazes de lhe orientar o sentido e resgatar o lugar 
físico a que ele se refere. Há duas possibilidades interpretativas que 
forneceremos neste trabalho para a expressão chegar lá. 1) indicação 
dos objetivos do homem, fazendo, assim, remissão ao sujeito que 
cria estratégias (tais como foco, determinação e protagonismo) que o 
leve ao alcance de seus objetivos. Tudo isso reforça a masculinidade 
porque está relacionado ao domínio de si e dos outros. 2) chegar lá é 
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uma expressão linguística com conotação sexual que faz referência 
ao ápice do ato sexual, a ejaculação; estabelecendo, uma vez mais, a 
conexão existente entre virilidade e prática sexual. Como podemos 
ver, ambas as possibilidades estão relacionadas à necessidade de 
reforçar a ideia de masculinidade construída no comercial. 

Até nesse momento da peça publicitária, presenciamos cenas 
que nos fornecem subsídios para entender quais são as características 
do “homem homem” que, de acordo com o comercial, está em 
processo de extinção. Logo, o orador, nesse caso a voz que emerge do 
enunciado, apresenta para seu auditório uma questão que carece de 
solução, mas não fornece, até o momento, uma alternativa capaz de 
sanar essa problemática. Na próxima cena, no entanto, é mostrada a 
chegada de um barco, em cujas velas içadas está estampado o nome 
Old Spice, conforme a figura 11.

Figura 11 – Navio Old Spice.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

A cena descrita acima é acompanhada pelo enunciado: “A 
missão de Old Spice é trazer de volta o orgulho de ser e cheirar como 
homem. O futuro da homenidade está em suas mãos”. Consideremos 
o fato de que nessa cena o nome da marca Old Spice é apresentado 
pela primeira vez aos espectadores. A chegada de um navio a um 
porto faz alusão à importação do novo produto que desembarca no 
Brasil. Salientamos que a inserção do barco à vela como meio de 
transporte utilizado para a chegada do desodorante no Brasil auxilia 
na produção de sentidos uma vez que nos remete às caravelas 
utilizadas pelos portugueses durante as grandes navegações. Essa 
escolha, na constituição da cena, ativa nossa memória histórica 
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acerca do processo de colonização e nos induz a pensar que a 
chegada do desodorante representa uma nova colonização do país, 
mas agora para suprir a necessidade de um número maior de 
“homens homens”. O fato de o logotipo do produto aparecer pela 
primeira vez no comercial em uma vela içada do navio nos remete 
à ação de “levantar uma bandeira”, praticada por qualquer pessoa 
ou instituição que defenda uma causa ou ideal. Os ideais antigos e 
conservadores referentes ao que seja ser homem constituem a causa 
defendida pela Old Spice. 

Levando em consideração a promessa da marca de “trazer 
de volta o orgulho de ser e cheirar como homem” associado ao 
problema inicial citado pelo comercial, podemos considerar que, 
muito mais que um produto, a Old Spice traz consigo a solução 
para sanar a extinção do “homem homem”. Dessa forma, temos 
uma possibilidade de resolução para a problemática em questão, 
mas é necessário que os homens adiram à proposta da empresa 
anunciante para que, de fato, o problema seja resolvido. Por isso 
o futuro da homenidade depende daqueles que podem ou não 
aderir ao produto. A escolha do termo homenidade representa só 
uma parcela da humanidade, constituída pelos “homens homens”. 
Há, no entanto, uma semelhança muito grande entre as palavras 
homenidade e humanidade. A sutil diferença existente na pronúncia 
dessas palavras pode levar o auditório a entender que o futuro da 
humanidade depende de os homens usarem o desodorante Old 
Spice. Nesse caso, a espécie “homem homem” seria colocada em 
total evidencia, já que desempenha papel crucial para o futuro da 
humanidade, e não somente de uma parcela dela, constituída pelos 
indivíduos que comungam dos ideais de masculinidade apresentados 
nesse comercial e que formam, portanto, a homenidade.

Figura 12 – Apresentação do desodorante Old Spice.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice
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Figura 13 – Malvino Salvador recebe o legado Old Spice.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice

A chegada de Malvino Salvador no porto juntamente com os 
demais personagens do comercial foi bem sucedida. Antes, porém, 
eles protagonizaram algumas cenas que fornecem exemplos sobre 
o que seja ser um “homem homem”. Em posse de elementos rígidos 
e bem definidos acerca dos traços constitutivos da virilidade e da 
masculinidade, os personagens recebem o legado Old Spice, qual seja: 
atuarem como defensores do ideal de masculinidade desenvolvido 
durante o comercial e que faz parte da construção histórica e 
discursiva de nossa sociedade. Na figura 12, vemos, com o auxílio 
do recurso de um close, que alguma coisa está sendo mostrada: 
uma embalagem do desodorante Old Spice. Na imagem seguinte, 
o recurso de close é abandonado e percebemos que o desodorante 
está sendo mostrado para um grande grupo de homens que atendeu 
ao chamado Old Spice. Na figura 13, nota-se que a embalagem do 
desodorante, objeto físico que representa o ideal de masculinidade 
defendido por Old Spice, é lançado para o grupo de homens ali 
presentes. O personagem representado por Malvino Salvador 
recebe a embalagem e o legado que ela representa. A escolha de 
Malvino para receber o legado, considerando a presença de todos 
os demais personagens do comercial, pode ser justificada pela força 
evocada por seu ethos projetivo. O personagem é um conhecido ator 
e modelo brasileiro, casado e pai de três filhos. Essas características 
recorrentemente retomadas pela mídia, dado o interesse dos fãs pela 
vida pessoal do ator, reforçam a imagem do homem considerado 
ideal pelo discurso presente no comercial que analisamos. O ethos 
projetivo do personagem, dessa maneira, desempenha a função de 
“ser o ponto final do questionamento”, de acordo com Meyer (2007, 
p. 35).
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A cena acima é acompanhada pelo enunciado: “Chegou o Old 
Spice, o desodorante do ‘homem homem’. O único com partículas de 
cabra macho”. Nesse enunciado fica bastante evidente a segregação 
imposta entre o grupo formado por “homens homens”, ou seja, aqueles 
que são adeptos do estilo de masculinidade desenvolvido ao longo do 
comercial, e o grupo dos “homens não-homens” que, por fugirem 
desses padrões de masculinidade, não são considerados homens de 
verdade. Constatado o fato de que o grupo dos “homens homens” 
se encontra em extinção, é necessário que os homens adeptos do 
modelo de masculinidade apresentado nesse discurso se unam 
para preservar o grupo. A adoção dos modelos de comportamento 
apresentados nas cenas do comercial, bem como o uso do produto 
anunciado, constitui um caminho que deve ser trilhado pelo homem 
que quer ser homem e cheirar como tal. O enunciado “partículas de 
cabra-macho” diz respeito a uma expressão linguística originalmente 
usada no Nordeste do Brasil: “cabra-macho”, que é utilizada para se 
referir ao homem estilo machão, viril, assim como aquele descrito no 
comercial. Partamos, então, para a análise da cena final do comercial.

Figura 14 – Cena final do comercial.

Fonte: Vídeo do Comercial Old Spice
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A cena final do comercial, figura 14, apresenta o grampo do 
cais em que está o logotipo da Old Spice e a frase “o desodorante do 
homem homem”. A grafia da palavra homem, que funciona como 
adjetivo, está em destaque em relação às demais palavras da frase 
(fonte maior e negrito). O destaque dado a essa palavra denuncia que 
os traços contidos nesse adjetivo, que foram evidenciados em todo 
o comercial, são os valores que devem assegurar/ancorar a vida do 
sujeito que se propõe a ser “homem homem”. A aplicação dessa frase 
juntamente com o logotipo da Old Spice produz sentidos que nos levam 
a entender que a adesão ao produto anunciado está relacionada com o 
sucesso no empreendimento de tornar-se um homem semelhante ao 
que foi construído ao longo do comercial; pois, assim como o grampo 
do cais confere segurança à embarcação, Old Spice assegura, ao seu 
consumidor, os valores inerentes à masculinidade. Isso porque Old 
Spice é a marca defensora ou mantenedora dos valores norteadores 
da forma tradicional ou historicamente construída de como ser 
homem. O enunciado que acompanha essa cena final do comercial: 
“Atenda ao chamado se for homem... ((coro de vozes masculina)) 
Cabra macho” complementa os sentidos construídos até aqui ao 
convidar os homens a aceitar o convite feito aos personagens das 
cenas do comercial. Todavia, existe uma condição para atender esse 
chamado, essa condição se mostra na oração condicional “se for 
homem”. Mas qualquer tipo de homem? Não, a voz que ecoa depois 
desse enunciado evidencia qual tipo de homem, o tipo “cabra-macho”. 
E conclui-se o comercial com o mesmo sinal sonoro que levou os 
personagens a interromperem suas ações e atenderem o chamado, 
ficando entendido, dessa forma, que agora cabe ao espectador, que 
comunga desses ideais, a missão de lutar por eles. 

Mediante as análises empreendidas, podemos concluir que o 
objeto de nosso estudo, o comercial, é um discurso que sintoniza 
linguagem verbal e imagética na busca de alcançar seu propósito 
comunicativo. Nesse tocante, nos valeremos das proposições de 
Barthes acerca da relação de etapa estabelecida entre linguagem 
verbal e visual. Ele afirma que, nesse trabalho em conjunto, “a 
palavra [...] e a imagem estão numa relação complementar; as 
palavras são então fragmentos de um sintagma mais geral, tal como 
as imagens, e a unidade da mensagem faz-se a um nível superior” 
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(BARTHES, 1982, p. 33). Ou seja, mediante essa relação, a linguagem 
verbal, assim como a visual, sozinha não consegue transmitir o 
que transmitem conjuntamente, ficando, pois, o significado da 
mensagem dependente da relação mútua de ambas. 

Depois de empreender essa reflexão, podemos afirmar 
que, com auxílio da multimodalidade, o comercial analisado foi 
construído com o intuito de despertar a paixão da emulação em 
seu auditório. Essa paixão pode ser definida como “uma forma de 
sentimento penoso produzido pela visível posse, por parte daqueles 
que são naturalmente nossos iguais, de bens tidos em alta estima e 
que nós mesmos poderíamos obter” (ARISTÓTELES, 2011, p. 159). 
Vemos, então, que a estratégia argumentativa tem como foco levar 
os homens a querer imitar o modelo de masculinidade desenvolvido 
ao longo do comercial. Dois fatores devem ser considerados aí. O 
primeiro diz respeito à possibilidade real de chegar a ser o mesmo 
que aquilo que está sendo proposto, já que ninguém emula aquilo 
que lhe está demasiadamente distante ou inalcançável, de acordo 
com Aristóteles. O segundo diz respeito à identificação com o bem 
emulado. Consideremos que

Sentimos emulação também relativamente a 
qualquer coisa pela qual nossos antepassados, 
parentes, amigos chegados, nosso povo ou Estado 
tenham eleito como especial objeto de honra, 
considerando essa coisa como algo realmente que 
nos é próprio, e sentindo que merecemos tê-la 
(ARISTÓTELES, 2011, p. 159-160).

Dessa maneira, inferimos que o comercial foi produzido 
com forte potencial para despertar a paixão da emulação, pois o 
modelo a ser emulado é muito presente na vida dos homens, que 
formam o auditório pretendido para essa paixão. Para esse público-
alvo, o modelo de masculinidade construído no comercial é uma 
representação dos valores do pai, do avô, dos tios, dos heróis que 
eles admiram, está presente no discurso dos amigos e, além disso, é 
objeto de valorização do meio social.

Podemos concluir que a busca pelo despertar da paixão da 
emulação implica a construção de uma argumentação pelo modelo. 
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O modelo a ser seguido deve ser atrativo, representando, dessa 
maneira, “uma personagem ou um grupo humano com quem se 
procura criar uma identificação, que merece ser imitado” (FIORIN, 
2015, p. 189). Assim, no comercial, cria-se uma representação de 
masculinidade que, muito além de mostrar o que é ser um “homem 
homem”, inspira a adotar esse modelo de masculinidade. Tal reflexão 
mostra que o comercial analisado emprega na prática a seguinte 
proposição teórica: “quando se trata de conduta, um comportamento 
particular pode não só servir para fundamentar ou ilustrar uma 
regra geral, como para estimular a uma ação nele inspirada.” 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 413). Já com vistas a 
concluir nossas análises, ressaltamos que, nesse caso, não estamos 
falando de estratégias argumentativas criadas para sensibilizar ou, 
melhor dizendo, despertar para a ação o auditório universal, senão 
um auditório particular que seja dotado de potencial para efetuar 
a compra do produto anunciado; é a esse auditório que a empresa 
anunciante tem maior interesse em agradar. 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O AUDITÓRIO UNIVERSAL 
Depois de evidenciar as estratégias retórico-argumentativas 

presentes no primeiro comercial do desodorante Old Spice aqui 
no Brasil, a conclusão das análises realizadas nos remete a uma 
questão conceitual própria da teoria retórica: a busca por designar 
o que seja o auditório universal e o particular. Além disso, almeja-
se especificar com clareza quais fatores nos permitem afirmar 
que determinado discurso seja direcionado para cada um desses 
dois tipos de auditório. Na busca por refletir sobre essa questão, 
consideremos o seguinte pensamento:

O que constitui sua diferença, e mesmo o seu 
diferencial, é certamente múltiplo, e pode ser social, 
político, ético, ideológico, intelectual – e sabe-se lá o 
que mais –, mas uma coisa é certa: se não houvesse 
um problema, uma pergunta que os separasse, não 
haveria debate entre eles, nem mesmo discussão. 
(MEYER, 2007, p. 25)
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O pensador supracitado inicia sua reflexão explicitando a 
diversidade de assuntos sobre os quais os indivíduos podem não 
chegar a um consenso. A falta de consenso, o autor considera como 
uma diferença estabelecida entre os indivíduos; constituindo, assim, 
uma função da retórica a negociação dessa diferença por intermédio 
do diálogo. “Assim sendo, a retórica é a negociação da diferença 
entre os indivíduos sobre uma questão dada.” (MEYER, 2007, p. 25). 
Ora, se a boa convivência entre os seres humanos é um fator positivo 
para a sociedade em geral, essa função da Retórica, evidenciada por 
Meyer, não pode ser senão uma função social. Se existe uma função 
social da retórica, de que maneira tal função nos poderá auxiliar na 
tarefa de estabelecer se um discurso é próprio para um auditório 
universal ou particular? A fim de avançarmos em busca da resposta 
do questionamento a esse questionamento, pensemos, antes, em 
outra questão fundamental para o prosseguimento das reflexões: o 
que é o auditório universal?

Na atualidade, o alcance de ideias e pensamentos é muito mais 
abrangente do que era antes. Com o advento da tecnologia, ampliou-
se a possibilidade de disseminação dos discursos em nível mundial. 
Esse fato nos faz considerar que praticamente todos os habitantes do 
planeta terra têm potencial para configurar o auditório que receberá 
um discurso que eu enuncie agora, ainda que a maior parte dele não 
seja alvo de minha mensagem. Assim, na atual conjuntura, pareceria 
lógico afirmar que todos os habitantes da Terra são membros daquilo 
que denominamos, na teoria retórica, auditório universal. Esse fato 
nos leva a concluir que o conceito de auditório universal deva ser 
sempre repensado, uma vez que diz respeito a uma realidade do 
mundo físico que se altera ao longo do tempo. As ideias levantadas 
neste trabalho pedem que façamos algumas considerações sobre 
dois elementos oriundos da teoria saussureana, na verdade, sobre 
dois métodos de análise que nos auxiliarão no entendimento dessas 
questões; a saber: o método diacrônico e o sincrônico. Este diz 
respeito à análise realizada em um recorte específico do tempo e 
somente sobre a produção de sentidos que sejam possíveis para este 
recorte específico; aquele, por sua vez, se refere à análise linguística 
empreendida, de forma comparativa ou não, no decorrer do tempo, 
ou seja, constitui uma abordagem histórica. 
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Essas diferentes possibilidades de análise, sob nossa concepção, 
levam os analistas a perceber que o nível de aceitabilidade de 
determinado discurso é diferente em diferentes momentos 
históricos. Uma análise sincrônica do objeto de estudos, assim como 
a empreendemos, com base no momento histórico em que estamos 
situados, levou-nos a perceber que o discurso construído na peça 
publicitária não atende às demandas do auditório universal da 
atualidade. 

Se, por outro lado, fizéssemos uma análise diacrônica que 
comparasse os níveis de aceitabilidade desse discurso em vários 
momentos da história, entenderíamos que tal discurso, até três 
décadas atrás, alcançaria a concordância de um público muito 
maior que o atual. A diferença de adesão de um mesmo discurso em 
momentos distintos da história nos permite perceber que os valores 
são um conjunto de variantes que se liga a fatores contextuais, 
políticos e sociais. Logo, entendemos que o auditório universal não 
constitui uma realidade imutável, muito pelo contrário, ele é alterável 
ao longo do tempo.

Dessa maneira, cumpre considerar o que propôs um estudioso 
ao afirmar que o auditório universal é uma hipótese: 

Ainda que ideal, o auditório universal não se impõe 
a todos de modo coercitivo. Perelman pretende, 
dessa maneira, evitar uma tomada de posição 
dogmática ou etnocêntrica. [...] Antes de tudo, o 
auditório universal não passa de uma hipótese. 
O auditório universal corresponde àquilo que o 
orador acredita ser o ideal, o melhor auditório, 
mas essa construção permanece sujeita a objeções 
que, se forem levadas em consideração, poderão 
alterar sua conformação. E é justamente por ser 
uma hipótese, sempre passível de revisão, que 
o auditório universal pode continuar servindo 
como idéia diretriz da argumentação racional (cf. 
PERELMAN, 1960b, p. 328). (ALVES, 2015, p. 157-
158)

Admitindo que o auditório universal seja uma hipótese porque 
se trata de uma construção subjetiva oriunda do orador, ela está 
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sempre sujeita a sofrer reformulações e novas considerações acerca 
de sua formulação. O autor ressalta, ainda, no fim da citação, que é 
exatamente esse fato que permite, ao auditório universal, assumir 
o lugar de “diretriz” ou, como veremos a seguir, um “princípio de 
superação”. Cito:

Em suma, o auditório universal pode ser apenas 
uma pretensão ou mesmo um truque retórico. 
Mas achamos que ele pode ter função mais nobre, 
a do ideal argumentativo. O orador sabe bem que 
está tratando com um auditório particular, mas 
faz um discurso que tenta superá-lo, dirigindo 
a outros auditórios possíveis que estão além 
dele, considerando implicitamente todas as suas 
objeções. Então o auditório universal não é um 
engodo, mas um princípio de superação, e por ele 
se pode julgar da qualidade de uma argumentação. 
(REBOUL, 2004, p. 93-94)

Partindo do principio de que todo processo argumentativo 
tem por finalidade agradar o auditório para lhe provocar adesão, 
considerar como auditório universal todos os habitantes do 
planeta Terra seria uma pretensão descabida e frustrante; pois, se 
o mote da retórica são os assuntos desprovidos de consenso, seria 
impossível encontrar um “denominador comum” que encabeçasse 
o fio argumentativo do discurso pensado para o auditório universal. 
No entanto, a proposição de Reboul, explicitada acima, rompe 
com a ideia de pretensão inalcançável quando se trata desse tipo 
de auditório, e o considera como um princípio de superação. Daí, 
concluímos que a argumentação capaz de superar os interesses 
próprios do auditório alvo para o qual ela foi formulada é uma 
argumentação de qualidade mais elevada na concepção de Reboul. 
Ora, alguns valores possuem caráter universal. Tomemos, como 
exemplo, o item que está manifestado na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos que prega que todo ser humano tem direito à vida, 
assim como à liberdade de direcioná-la desde que suas escolhas não 
comprometam o benefício desse mesmo direito na vida de outros 
indivíduos. Logo, qualquer argumentação construída com base na 
promoção desse direito terá como alvo o auditório universal. Sendo, 
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assim, uma argumentação voltada para o auditório universal não se 
confirma somente se todos os habitantes do universo ficarem felizes 
com ela – lembremos o ditado popular “nem Jesus agradou a todos” 
–, mas, sim, se o maior número de indivíduos se beneficiarem de 
seus efeitos.

Assim, parece-nos conveniente levar em conta todas essas 
questões se pretendemos afirmar se um discurso fora preparado 
com vistas a atender as demandas do auditório universal ou apenas 
de um auditório particular. Dessa forma, podemos pensar que uma 
argumentação digna do auditório universal buscará apresentar o que 
é bom, justo e louvável para o maior número possível de indivíduos 
e, dessa forma, fomentará o cumprimento da função social presente 
na retórica: a de “negociar a diferença existente entre os indivíduos”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao empreendermos as análises do primeiro comercial do 

desodorante Old Spice aqui no Brasil, pudemos concluir que a 
marca, produtora de desodorantes para o público masculino, buscou 
construir um ethos de defensora da masculinidade como estratégia 
de aproximação do auditório alvo (dotado da capacidade de adesão) 
de seu comercial. A peça publicitária, no entanto, se fixou em apenas 
um modelo de masculinidade aceito pela sociedade, qual seja: o 
modelo normativo e opressor que é construído historicamente 
desde a sociedade greco-romana. Esse modelo é normativo porque é 
cerceado por um conjunto de normas que não podem ser quebradas; 
a quebra das normas por um indivíduo causa seu banimento do 
grupo dos viris. É também opressivo porque rechaça tudo aquilo 
que não se enquadra nesse modelo. As estratégias utilizadas pelos 
produtores do comercial reforçam uma divisão existente no mundo 
físico: de um lado, homens com características de masculinidade e, 
de outro, homens com características de feminilidade, sendo estes 
muitas vezes nem considerados como homens. 

A unicidade de modelo de masculinidade deixou de ser 
considerada há algum tempo; logo, a promoção do diálogo entre 
a visão conservadora e as visões emergentes acerca do que seja a 



- 75 -

masculinidade caracteriza uma atitude que vai ao encontro da 
função social da retórica por dirimir a diferença entre os indivíduos 
adeptos de cada uma dessas diferentes concepções. O discurso 
presente no comercial, todavia, em vez de criar estratégias de 
diálogo entre as diversas visões de masculinidade, elege apenas uma 
delas, a conservadora, e lhe confere um status de superioridade em 
detrimento das demais. Constituindo, dessa maneira, um discurso 
apropriado para o auditório particular daqueles que comungam dos 
mesmos ideais pregados no comercial e que têm o desejo de imitá-
lo; enquanto que, para os homens que não se enquadram nesse 
padrão, o discurso pode servir como um veiculador da mensagem 
de abandono, não-pertença ao grupo e exclusão social, sentimentos 
que historicamente acompanham os homens que ousam renunciar 
o molde conservador de masculinidade. 

Nosso trabalho buscou analisar as estratégias argumentativas 
presentes na peça publicitária em questão e, por intermédio da 
prática discursiva aí veiculada, perceber como as questões referentes 
ao auditório universal e ao particular podiam se manifestar. Por 
meio do esquema proposto por nós para a identificação dos discursos 
hábeis a atender as necessidades do auditório universal, verificamos 
que o comercial possui estratégias argumentativas que são eficazes 
para seu propósito comunicativo, qual seja alcançar a atenção dos 
homens que querem ser “homens”; todavia, não são próprias para 
o auditório universal, já que quebram a regra do bem maior para o 
máximo possível de pessoas (intrinsecamente ligado à função social 
da retórica), em detrimento de um bem menor que, nesse caso, se 
financia às custas de uma questão problemática de nível social. 
Ademais, a percepção dessa prática funciona como um espelho de 
nossa sociedade e da deturpação de nosso sistema econômico, o 
capitalismo, que muitas vezes coloca os interesses rentáveis para 
alguns em um patamar superior ao das possibilidades sociais da 
evolução, do diálogo e do bem estar da humanidade. 
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INTRODUÇÃO
A capa de disco (LP1), inicialmente utilizada como uma forma 

de proteção e embalagem do produto, então com pouco ou quase 
nenhum apelo visual, evoluiu com a indústria da música tornando-
se um item essencial na divulgação e comercialização do produto, ao 
incorporar elementos do design gráfico e das artes plásticas em sua 
criação. Mas a capa, um display2 nas vitrines das lojas, cuja função 
é promover a venda do disco, como parte de uma estratégia de 
marketing, também “embala” o som, formando um todo discursivo 
que articula elementos argumentativos. Nesse sentido, ela pode 
ajudar a construir o ethos de um artista3 e/ou vender uma nova 
proposta musical. 

Denomina-se Tropicália o movimento musical capitaneado pelos 
artistas Caetano Veloso e Gilberto Gil, que floresceu entre outubro 
de 1967 e dezembro de 1968. Nesse período foram lançados seis 
LPs, individualmente creditados a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os 
Mutantes, Nara Leão, Rogério Duprat, Tom Zé e mais um, Tropicália 
ou Panis et Circencis, de autoria coletiva, historicamente citado como 
o disco manifesto do movimento. 

1. Abreviação do inglês Long Playing, que designa o disco, produzido em vinil, com 12 
polegadas de diâmetro, que difere do Single, disco compacto, produzido no mesmo 
material, mas com 7 polegadas de diâmetro. 

2. “Peça promocional concebida para expor e anunciar determinado produto ou linha de 
produtos, ger. produzida pelo fabricante e colocada em posição de destaque no ponto de 
venda; expositor; mostruário.” Disponível em https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/
v3-3/html/index.php#1. Acesso em: 14 set. 2018.

3. Adoto o termo “artista” para referenciar de maneira geral o músico, compositor ou 
intérprete a quem é creditada a autoria do disco.

PÃO E CIRCO: ALEGORIA E IRONIA NA 
RETÓRICA DA CAPA DO DISCO TROPICÁLIA 

OU PANIS ET CIRCENCIS 

Delzio Marques Soares
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Ainda que a Tropicália tenha sido objeto de vários estudos, 
em diferentes perspectivas, as capas desses LPs não receberam a 
mesma atenção. Dessa forma, neste estudo, proponho-me a analisar 
qualitativamente a parte frontal da capa de Tropicália ou Panis et 
Circencis, abordando-a como um texto sincrético, ou seja, que faz uso 
das linguagens verbal e visual, com base na teoria da Argumentação 
e Retórica. 

Tendo como referencial teórico os estudos de Roland Barthes 
acerca da retórica da imagem, bem como a retórica clássica de 
Aristóteles, analisarei o corpus com vistas a demonstrar como se 
processam as estruturas argumentativas no seu projeto gráfico e 
como a capa, tomada como discurso, relaciona-se e reflete a proposta 
do movimento Tropicália.

O presente trabalho justifica-se diante dos poucos estudos 
dedicados às capas de discos no Brasil, de uma maneira geral, e em 
especial aos discos da Tropicália, dentro dessa perspectiva teórica. 

1  A CAPA DE DISCOS 
Com a escrita preservou-se boa parte do conhecimento 

fundador de muitas culturas e civilizações. Mas, o mais preciso 
relato pode não ser suficiente para transmitir a verve que se poderia 
perceber ao escutar o discurso de um retórico grego, a melodiosa 
récita de um trovador provençal, o fraseado monofônico de frades 
beneditinos orando através de um cantochão em uma igreja gótica. 
A ausência de registros sonoros como esses é, possivelmente, uma 
das maiores privações do homem moderno em relação à sua história 
anterior a 1877. Daí ser possível deduzir o entusiasmo que tomou 
conta do inventor norte-americano Thomas Edison ao ver tornar-se 
realidade a gravação e reprodução de ondas sonoras em sua invenção 
desse ano, o fonógrafo. Uma vez patenteada, essa revolucionária 
descoberta tornou-se alvo de pesquisas e rápidos aprimoramentos 
que possibilitaram, já no início do século XX, a popularização de 
registros das mais diversas expressões sonoras, dentre as quais, a 
música. Talvez seja ela a mais perfeita materialização do som, aquela 
arte que desde suas primeiras manifestações buscou um suporte que 
possibilitasse imortalizá-la. 

A evolução e o sucesso dos registros musicais foram de tal 
ordem que, já em 1904, um fonograma de Enrico Caruso da ária Vesti 
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la Giubba, da ópera Pagliacci, vende 1 milhão de cópias. Forma-se 
uma indústria da música que, tendo se iniciado nos Estados Unidos, 
espalha-se pela Europa e América do Sul.

Embora as gravações em cilindro – a mídia original do fonógrafo 
- perdurassem até meados dos anos 1920, o padrão de gravação 
de fonogramas dessa primeira era da indústria fonográfica, que 
se estende até 1948, foi o disco plano de 78 rotações, produzido 
em goma-laca, nos tamanhos de 10 ou 12 polegadas, nos quais era 
possível gravar até 3 ou 5 minutos de cada lado, respectivamente. 
Os sons neles gravados eram reproduzidos no gramofone movido à 
mão e, a partir de 1925, também na Ortophonic Victrola, equipamento 
elétrico inventado pela Victor, marca que passaria a ser sinônimo 
de toca-discos.4 Esse tipo de disco saía da fábrica embalado num 
envelope de papel liso, ou no máximo, trazendo impresso a marca da 
gravadora. Contendo um visor circular no centro, o envelope deixava 
à mostra os selos de identificação nos dois lados do disco, contendo 
informações básicas da gravação e a marca do fabricante. Os ávidos 
consumidores, vendo suas coleções de discos crescerem, também 
se depararam com a necessidade de acondicioná-los em um suporte 
melhor do que os envelopes, de tal maneira que não se quebrassem, 
pois o disco em goma-laca era muito frágil e quebradiço. Em 1910, 
surge no mercado norte-americano o record álbum (EVANS, 2016, 
p. 14), inspirado nos álbuns de uma outra invenção, um pouco mais 
antiga, e por isso mesmo mais evoluída e popular, a fotografia. Esses 
“álbuns de discos” constituíam-se de encadernações de folhas de 
papel manteiga que separavam envelopes de cartolina que poderiam 
conter dois, três, quatro ou mais discos. Suas capas eram comumente 
em couro ou tecido imitando couro, lisas ou estampadas, com textos 
e algum ornamento. Segundo Laus (2005, p. 305), a produção e 
comercialização dos álbuns de discos não tinham qualquer relação 
com a indústria fonográfica. Somente em fins da década de 1930 elas 
perceberam o potencial comercial do produto e começaram a lançar 
“álbuns” de um só artista, ou contendo uma ópera inteira dividida 
em vários discos. O que inicialmente era uma forma de proteger 
os discos de goma-laca passou a ser uma maneira de embalar um 
produto ao sair da fábrica, ainda que esses álbuns, com suas capas 
lisas, assim como eram os envelopes, pouco ou nada refletissem do 
conteúdo sonoro dos discos que embalavam. 

4. Informações compiladas a partir de (EVANS, 2016, p. 10 - 13) e (LAUS, 2005, p 300). 



- 80 -

Se antes do fonógrafo a música e outras manifestações sonoras 
só puderam chegar até o homem moderno por meio de partituras e 
pela sugestão dos textos, a partir de 1940 profissionais de marketing 
das gravadoras agregaram aos sons gravados uma dimensão visual. 
Percebendo o potencial persuasivo das capas dos álbuns5, que se 
transformavam em verdadeiros displays nas vitrines das lojas, eles 
passam a utilizar-se de mensagens linguísticas (título do disco, nome 
do artista, marca da gravadora, lista de músicas, etc.) combinadas 
a mensagens icônicas (fotos, ilustrações, grafismos) para criarem as 
capas dos álbuns, estabelecendo uma nova relação entre som gravado 
e imagem, bem como inaugurando uma nova forma de divulgarem o 
produto. 

Ao ilustrar a capa e escrever comentários para a contracapa 
de um álbum, contendo quatro discos de 10 polegadas, chamado 
Smash Song Hits by Rodgers & Hart, lançado em 1940 (EVANS, 2016, 
p. 14), o designer Alex Steinweiss, recém-contratado pela Columbia 
Records, torna-se pioneiro ao fazer uso da complementaridade 
entre imagem e música6, ou seja, o conteúdo musical do disco 
é interpretado e traduzido em imagens na capa do álbum. Por 
sua vez, tal recurso toca os sentidos e as emoções do auditório-
consumidor, podendo persuadi-lo a comprar o produto. Esse álbum 
é considerado o marco zero de um gênero textual7 que perdura até 

5. As capas dos álbuns nos quais eram encartados os discos de 10 polegadas de 78 rotações 
tinham, em média, 27x29 cm. Com o advento do LP de 12 polegadas, a partir de 1948, elas 
passam a ter 31x31 cm. Vem daí a tradição de se denominar álbum a um conjunto de 
gravações fonográficas. Com o advento da música digital passou a se especificar álbum 
em vinil, álbum em CD (compact disc), álbum em streaming.

6. Ainda que os discos possam conter gravações de outras manifestações sonoras, tais 
como poesias e discursos, a partir deste ponto, consideraremos apenas aqueles que 
contêm gravações de música. 

7. Para este estudo adotamos a definição de Marcuschi (2008, p. 155) para gêneros 
textuais: “são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 
sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 
enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 
sociais, institucionais e técnicas”.  Na sua classificação dos gêneros textuais, Marcuschi 
não contempla a capa de disco, mas por afinidade e finalidade podemos incluí-la no 
domínio discursivo “Publicitário”.   
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hoje: a capa de disco8. 
Embora a música tenha passado por grandes evoluções técnicas 

quanto ao seu suporte para venda e difusão, indo dos discos de 
goma-laca ao compact disc (o CD), e nos dias atuais com o streaming 
(a música via internet), a partir do trabalho de Steinweiss a música 
passou a estar sempre associada a uma representação visual.

Assim, se a música evoluiu com as novas mídias e formas de 
comercialização, a capa acompanhou, ampliando suas funções 
em três etapas: 1) embalar o produto disco, visando protegê-lo; 2) 
embalar e diferenciar o disco, dando a ele uma identidade visual; 3) 
conceituar a obra musical, ou seja, a embalagem passa a transmitir, 
em uma linguagem verbo-visual, a proposta da música ali gravada 
ou a estética/proposta de um movimento musical, bem como a 
construir o ethos do artista. 

2  A TROPICÁLIA

2.1 O movimento
Na segunda metade da década de 1960, em países como Estados 

Unidos, Inglaterra e França, registra-se uma grande mudança 
nos costumes e no comportamento da juventude. Motivada pelo 
acirramento da guerra no Vietnã, por conflitos raciais, crise nas 
universidades, os jovens sessentistas vão às ruas protestar e 
abraçam formas de vida alternativa. A poesia de Allen Ginsberg e o 
cinema independente com o filme Easy Rider retratam e refletem esta 
juventude. Mas é por meio da música, com o rock e suas vertentes, 
que ela vai falar e se fazer ouvir. Bandas como The Beatles e The 
Rolling Stones, cantores como Bob Dylan e Joni Mitchell tornam-se 
porta-vozes desta geração. 

8. A pesquisa bibliográfica sobre a atuação de Alex Steinweiss na Columbia Records 
baseou-se em três fontes. Cada uma destas fontes menciona um ano diferente (1938, 1939, 
1940), porém sem precisar exatamente como se deu a sequência dos acontecimentos em 
cada um desses anos.  Adotamos Evans (2016), corroborado por consulta ao banco de 
dados on-line DiscoGS.com. Disponível em: <https://www.discogs.com/Rodgers-Hart-
Smash-Hits-By-Rodgers-Hart/release/5880723>. Acesso em: 3 out. 2017. Ambos citam 
como sendo 1940 o ano de lançamento do álbum de discos 78 rpm Smash Song Hits by 
Rodgers & Hart.  



- 82 -

No Brasil do final da década de 1950, o surto econômico-
desenvolvimentista dos anos JK havia deixado um paralelo nas 
artes, plantando marcos decisivos para a inserção do país no 
circuito internacional de produção cultural. Paralelo à construção de 
Brasília, com a arquitetura de Oscar Niemeyer, surgem os primeiros 
filmes do Cinema Novo, o movimento da Poesia Concreta e a música 
ensolarada da Bossa Nova. À frente dessas manifestações estavam 
jovens artistas com uma visão moderna e universal de seus ofícios. 
Os realizadores do Cinema Novo ignoram os estúdios, movimentam 
suas câmeras sob o sol tropical e enquadram as mazelas sociais, como 
fazem seus pares do Neorrealismo italiano.  Os poetas concretistas 
explodem o verso, estabelecem uma poesia para além da página e 
colocam o país na rota das vanguardas artísticas e literárias mundial. 
Mas é pela voz e o violão de João Gilberto, pelas composições de 
Tom Jobim e Vinícius de Morais, entre tantos outros, que o Brasil vai 
se mostrar um vigoroso exportador de cultura. Com a Bossa Nova, 
“estilo musical que se desenvolveu no Brasil principalmente a partir 
de 1958” (NAVES, 2012, p. 9), o samba se sofistica com as harmonias 
do Jazz norte-americano, e seus artistas entram para o rol da música 
internacional. 

Em 1961 a UNE (União Nacional dos Estudantes) cria o 
CPC (Centro Popular de Cultura), “para abrigar jovens artistas e 
universitários comprometidos com uma política cultural voltada 
para um movimento de conscientização e transformação da 
sociedade brasileira.” (NAVES, 2012, p. 31) Esses centros, alinhados 
com as diretrizes socialistas do recém-empossado presidente João 
Goulart, são implantados em diversas cidades do país. Tendo Carlos 
Lyra como um de seus fundadores, o CPC atrai muitos bossa-
novistas. Abdicando-se da temática e dos elementos estéticos ditos 
burgueses da música produzida na zona sul carioca, esses artistas se 
voltam para o samba de raiz e para a aridez da cultura nordestina, 
como forma de obterem identificação e aproximação popular. Com 
isso tornam suas obras verdadeiros panfletos de conscientização e 
doutrinação. 

O golpe militar de 1964, que destitui o presidente João Goulart, 
também fecha os CPCs. “O regime tratava de desfazer, desse modo, 
o perigoso vínculo entre o pequeno círculo da intelectualidade e a 
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grande massa trabalhadora” (GRANDO, 2015, p. 14). Essa tentativa 
de sufocamento dos anseios, gestados em anos anteriores, não 
impede, no entanto, que muitos artistas continuem a produzir pelos 
próximos quatro anos. Mas, em função do momento político, torna-
se urgente cantar e tratar as questões nacionais com objetividade, 
surgindo a “canção de protesto” (NAVES, 2012, p, 38). Esse ambiente 
de criação e repressão vai fomentar, especialmente entre os 
estudantes, uma atitude de resistência, em parte simbolizada pelos 
ideais nacionalistas e revolucionários do povo cubano, que destituiu 
o governo de Fulgêncio Batista em 1959. Politicamente o golpe militar 
leva a uma polarização entre ideologias conservadoras e aquelas 
consideradas de esquerda. 

Ainda que a tomada de consciência e engajamento destes artistas 
brasileiros fosse coerente com o contexto político-social, a cultura 
de massas, em expansão potencializada pelo advento da televisão, 
vai influenciar por outro viés, oferecendo entretenimento associado 
ao consumo de produtos da indústria multinacional da música. Um 
dos fenômenos mais persuasivos dessa época, tanto musical quanto 
comportamental, é representado pela banda britânica The Beatles, 
cuja fama explodiu para além do velho continente a partir de 1964. 
No Brasil, novos artistas surgem sob sua influência e muitos deles 
ficam conhecidos nacionalmente a partir de apresentações no 
programa Jovem Guarda, da TV Record. Suas músicas alegres e 
dançantes, em oposição à seriedade da canção de protesto, levam 
a uma dicotomia musical, estabelecendo parâmetros para uma 
pressuposta classificação do que é adequado ou inadequado ao 
momento do país, não só musicalmente, mas também socialmente. 
Munidos de argumentos em prol de interesses nacionais, aquela 
ala de artistas engajados relegará adeptos da beatlemania, e outras 
vertentes, ao círculo dos alienados e vendidos ao sistema capitalista. 
Exemplificando as dimensões do patrulhamento ideológico que 
se estabeleceu no âmbito da música brasileira, cito Diego Grando 
(2015, p. 19) ao dizer que “as influências estrangeiras proibidas iam 
do vestuário aos cortes de cabelos, passando, evidentemente, pelo 
maior de todos os símbolos: a guitarra elétrica”, 

Navegando esse mar revolto, os já consagrados Glauber Rocha, 
José Celso Martinez Correa e Hélio Oiticica vão produzir no cinema, 
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no teatro e nas artes plásticas, respectivamente, obras que, mantendo 
a crítica social no conteúdo, na forma experimental extrapolam 
os limites de cada linguagem. Esses artistas – posteriormente 
denominados tropicalistas – por meio de obras como o filme “Terra 
em Transe” (Glauber Rocha, 1967), a montagem teatral “O Rei da 
Vela” (José Celso Martinez Correa, 1967) e a instalação “Tropicália” 
(Helio Oiticica, 1967) serão influências diretas9 para os cantores e 
compositores baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Discípulos de João Gilberto, contando cada um com um LP em 
sua discografia10, Caetano e Gil ansiavam, entretanto, direcionar suas 
composições para caminhos muito diferentes destas suas primeiras 
incursões fonográficas, que não lhes satisfizeram. Convivendo com 
aqueles artistas, conhecedores das tradições da música brasileira 
e atentos àquela efervescência musical representada pelos Beatles, 
os baianos percebem na cultura de massas uma maneira de 
universalizar a música popular brasileira, que não se resolveria se 
permanecesse naquela dicotomia.  

Para eles, a busca da modernidade para a música brasileira 
passava tanto pela compreensão das estruturas do mercado 
fonográfico e suas condições de produção, como pela abertura às 
influências estéticas advindas da música pop, do rock e da música 
de vanguarda que eram produzidas na América do Norte e Europa. 

Em 1967, no Rio de Janeiro, os dois amigos, numa parceria e 
harmonia criativa que se estende aos dias atuais, tomam a iniciativa 
de promover reuniões11, com outros colegas compositores, no sentido 
de discutir essas ideias. Suas argumentações por um novo fazer 
musical revelam-se pouco produtivas, acirrando na maioria o ideal 
nacional-popular, mas por outro lado, potencializando a convicção 
renovadora daqueles que se tornariam conhecidos como grupo 
baiano.

9. Uma detalhada análise de como se deu essa influência pode ser encontrada no terceiro 
capítulo do livro “Brutalidade Jardim: a Tropicália e o surgimento da contracultura 
brasileira” (DUNN, 2009, p. 96 a 109).

10. Os LPs mencionados são Louvação (Gilberto Gil, 1967) e Domingo (Caetano Veloso e 
Gal Costa, 1967), ambos esteticamente vinculados ao que Naves (2012, p. 37) denominam 
“construto MPB” (Música Popular Brasileira), “tipo de musicalidade que concilia o 
discurso nacionalista com os aspectos cosmopolitas da base musical da bossa nova”. 

11. Calado (1997, p. 98).
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Surge, então, a Tropicália, como resultado dessa atitude 
criadora e modernizante de Caetano e Gil que retoma, com muita 
propriedade, a “teoria e a prática da devoração, pressuposto simbólico 
da antropofagia” (FAVARETTO, 1996, p. 47), que liga conceitualmente 
a Tropicália à Semana de Arte Moderna de 1922, na linha de Oswald 
de Andrade e seu “Manifesto Antropófago”.  Outra ligação conceitual 
da Tropicália pode ser feita ao modernismo da primeira fase da Bossa 
Nova, que resultou de idêntica prática de “devoração”, nesse caso de 
elementos do jazz norte-americano. 

Carlos Calado, em seu livro Tropicália: a história de uma revolução 
musical (1997, p. 297), estabelece como sendo entre outubro de 1967 
e dezembro de 196812 o período em que a Tropicália nasce e floresce 
enquanto movimento13. Nesse curto espaço de tempo, de pouco mais 
de um ano, os sete LPs apresentaram obras musicais incomuns para 
a época, despertando diferentes paixões no auditório-consumidor da 
década de 1960. Na esteira das canções os tropicalistas participaram 
de debates, festivais e programas de televisão, movimentando a 
cena cultural em um ambiente politicamente adverso, mas sem 
cerceamento às suas liberdades individuais. 

A prisão de Caetano e Gil, em 27 de dezembro de 1968, freia os 
próximos passos da Tropicália enquanto movimento. Em depoimento 
na prisão, Gilberto Gil escuta de um oficial ligado à inteligência das 
Forças Armadas: “Vocês estavam pisando em um terreno perigoso. 
Incitar a juventude, num momento tão difícil para o país, com 
esses guerrilheiros por aí, é uma coisa muito perigosa. Vocês nem 
imaginam o que estavam promovendo” (CALADO, 1997, p. 14). Por 
essa declaração pode-se inferir que as autoridades governamentais 
perceberam no modus operandi da Tropicália – que incluía canções, 

12. Outubro de 1967 é o mês em que se realizou o III Festival da TV Record, onde 
foram apresentadas pela primeira vez as canções Alegria, Alegria e Domingo no Parque, 
interpretadas por seus compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, respectivamente. Na 
fase final do festival, realizada em 21 de outubro de 1967, as canções saem classificadas 
entre as quatro primeiras. A data 13 de dezembro de 1968, marca a edição do Ato 
Institucional n. 5, pelo governo militar, que justificaria a prisão dos artistas no final 
daquele mês. 

13. Sobre a classificação da Tropicália como movimento adotamos a posição de NAVES 
(2012, p. 47): “Diferentemente da Bossa Nova, a Tropicália configurou-se como movimento 
cultural, transcendendo os limites de questões meramente estéticas ou confinadas ao 
âmbito da canção popular”. 
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performances, comunicação visual – um poder de persuasão à 
“subversão”14 não reconhecido pela militância da esquerda, que via 
como alienados os artistas ligados à Tropicália e esta como uma 
forma de música que se rendeu ao imperialismo.

2.2 O álbum
O LP Tropicália ou Panis et Circencis foi gravado durante o mês 

de maio de 1968, chegou às lojas no final de julho e teve festa de 
lançamento na noite de 7 de agosto do mesmo ano15.  Coordenado 
por Caetano Veloso, nasceu de suas intenções de produzir um 
disco manifesto que congregasse os outros artistas que com ele 
partilhavam as mesmas ideias e dividiam as atenções da imprensa 
naquele momento, como consequência das apresentações de Caetano 
e Gil, na final do III Festival da TV Record, em outubro de 1967.

Além de Caetano e Gil, o disco coletivo foi dividido com o grupo 
Os Mutantes, Gal Costa (cantora), Tom Zé (cantor e compositor), 
Torquato Neto (poeta e compositor), Rogério Duprat (maestro e 
arranjador), Nara Leão (cantora) e Capinam (poeta e compositor).

O álbum foi concebido como uma obra conceitual, em que suas 
doze canções ligam-se umas às outras provocando no auditório-
ouvinte a sensação de estar ouvindo uma longa suíte. 

Sua capa foi arte-finalizada pelo artista plástico Rubens 
Gerchman, a partir de fotografia feita por Olivier Perroy, na sua 
própria residência, “uma casa colonial” (CALADO, 1997, p. 196), em 
São Paulo. A concepção da fotografia é creditada ao coletivo com 
produção de Rita Lee (Os Mutantes) e do empresário Guilherme 
Araújo. 

3  ARCABOUÇO TEÓRICO

3.1 A retórica aristotélica
Sistematizada por Aristóteles, “a Retórica ocupa-se da arte da 

comunicação, do discurso feito em público com fins persuasivos.” 

14. Ressaltamos aqui que o termo subversão é utilizado no contexto dos anos do governo 
militar no Brasil. 

15. Cronologia conforme Calado (1997, p. 205 - 206).
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(ALEXANDRE JUNIOR, 2015, p. XXVII). Dessa forma ela pressupõe 
a existência de um orador comunicador, um discurso persuasivo 
e um auditório a ser persuadido. A Retórica é necessária para 
que, ao se apresentar os dois lados de uma questão, um efeito de 
verdade prevaleça. Para que isso ocorra, para além do bem falar 
o orador tem que apresentar provas, ou seja, fazer demonstrações 
baseadas em raciocínios lógicos. Ainda segundo Alexandre Junior 
(2015, XXVIII), a retórica aristotélica “é, sobretudo, uma retórica 
da prova, do raciocínio, do silogismo retórico; isto é, uma teoria da 
argumentação persuasiva”. Aristóteles (2015, p. 13) estabelece dois 
modos de prova: inartísticas (não técnicas) ou artísticas (técnicas). 
As provas inartísticas são aquelas que existem e não são produzidas 
pelo orador, tais como documentos escritos e testemunhos, ou seja, 
não dependem da capacidade criativa do orador, ainda que delas 
venha a fazer uso. As provas artísticas são aquelas que podem 
ser produzidas pela técnica retórica do orador, da sua capacidade 
criativa, e ele as desenvolve no âmago do discurso. Esses meios 
artísticos de prova, ou modos de apelo, são três e constituem-se num 
tripé retórico de que se vale o orador: o seu próprio caráter (ethos), 
as emoções que podem provocar no auditório (pathos) e a lógica do 
seu discurso (logos).  

A interação entre orador e auditório é sempre permeada por 
emoções, ou paixões, que Aristóteles define como sendo “as causas 
que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos 
seus juízos, na medida em que comportam dor e prazer.” (2012, p. 
85). No caso em questão, podemos dizer que, levar um auditório-
consumidor a aderir a uma nova proposta musical começa por levá-
lo a se apaixonar pela capa do disco. 

De acordo com Alexandre Junior (2012, p. XXVIII), dentre as 
qualidades da Retórica, a maior “reside no fato de ela ser uma técnica 
aplicável a qualquer assunto. Pois proporciona simultaneamente um 
método de trabalho e um sistema crítico de análise, utilizáveis não 
só na construção de um discurso, mas também na interpretação de 
qualquer forma de discurso”. 

Isso posto, é possível afirmar que todo aquele que busca 
persuadir é um orador, seja para vender um disco, influenciar uma 
decisão, expor um ponto de vista, emocionar com uma música. O 
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discurso, meio pelo qual esse orador persuade, pode materializar-se 
na fala, em uma apresentação audiovisual ou numa capa de disco. O 
auditório a quem esse orador moderno dirige seu discurso configura-
se num interlocutor, em uma sala de aula repleta de alunos, numa 
nação ou em um grupo adepto de um estilo musical.

No universo da música dos anos 1960, novos gêneros e estilos 
eram constantemente ofertados ao auditório-consumidor, através 
do produto disco (LP ou single). Na busca por vender seus produtos, 
oradores-artistas criavam, ou eram orientados a criar, as capas de 
seus discos articulando elementos verbo-visuais cujo propósito era 
persuadir o auditório-consumidor a aderir à sua proposta musical. 
Essas capas de discos constituíam, assim, discursos que, tal qual na 
linguagem verbal, podem ser persuasivos.  

3.2  A sintaxe da linguagem visual
Assim como um cartaz publicitário, a capa de disco pode capturar 

a atenção do auditório-consumidor ao vê-la numa vitrine, numa 
prateleira ou num balcão de loja, por conta de suas consideráveis 
dimensões de 31x31 cm. Fotografia, tipografia, ilustrações, formas e 
cores são alguns dos elementos que formam o manancial de recursos 
argumentativos que designers e artistas gráficos têm a seu dispor 
para criarem a capa de disco, fazendo uso de uma sintaxe própria da 
linguagem visual.  

Segundo Dondis (2015, p. 29), “os resultados das composições 
determinam o objetivo e o significado da manifestação visual e tem 
fortes implicações com relação ao que é recebido pelo espectador”. 
Dessa forma, atuando como um verdadeiro rétor16, que faz uso de 
provas técnicas para construir seu discurso, o artista gráfico faz 
uso da composição para criar os argumentos persuasivos da capa 
de disco. Como resultado da composição dos elementos gráficos que 
tem a seu dispor, almeja ressaltar detalhes que valorizem a imagem 
do artista (ethos) ou de um movimento musical; estabelecer uma 
identificação e angariar a benevolência do auditório-consumidor 
(pathos); e ao mesmo tempo conduzir a compreensão (logos) da 
própria capa, tomada como discurso. 

16. Adotamos essa grafia para referenciar “àquele que é versado em retórica; mestre de 
retórica,  conforme definido pelo Dicionário Eletrônico Houaiss. Disponível em: https://
houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#13. Acesso em: 14 set. 2018.
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Uma das formas de se intensificar, ou atenuar, o sentido de 
algum elemento do discurso, segundo Fiorin (2016, p. 10), é o uso 
de operações enunciativas denominadas figuras (tropos). Metáfora, 
ironia, metonímia são alguns exemplos de figuras que estão ao 
dispor do orador retórico, faça ele uso da linguagem verbal, visual 
ou verbo-visual.  

3.3 Figuras de retórica
 Para o linguista José Luiz Fiorin “as figuras são operações 

enunciativas para intensificar o sentido de algum elemento do 
discurso. São, assim, mecanismos de construção do discurso” (2016, 
p. 10).

Essa definição está em “Figuras de Retórica”, obra em que 
Fiorin se propõe contextualizar e analisa-las, com vistas a iluminar 
a maneira como foram empregadas nos discursos, percorrendo a 
longa estrada que separa as novas retóricas da retórica antiga.  

Se nos primórdios da Retórica, Górgias funda o gênero do 
discurso epidíctico, ao criar uma prosa eloquente, multiplicada 
pelo uso de figuras, como propõe Reboul (1998, p. 4), nos tempos 
modernos a aplicação dos tropos17, com fins de ornamento da arte de 
bem dizer, alcançou proporções excessivas. Visto como arte da fala 
vazia e empolada, por um bom tempo isso relegou a retórica a um 
“conjunto de procedimentos disponíveis para o orador e o escritor” 
(FIORIN, 2016, p. 16), vindo a ser “entendida como uma técnica de 
ornamentação do discurso (...) reduzida (...) a um catálogo de figuras” 
(FIORIN, 2016, p. 10).

O linguista brasileiro credita Roman Jakobson como o 
primeiro pensador a aproximar a retórica da linguística moderna de 
Saussure. Ele o fez por meio das figuras metáfora e metonímia, ao 
tornar evidente que elas constituem dois processos semânticos: a 
similaridade e a contiguidade, que estão na base da construção do 
paradigma e do sintagma, conceitos chave do Curso de Linguística 
Geral, de autoria do genebrino. 

17. Segundo o “Dicionário de Linguística” de Jean Dubois et al. (2014, p. 563), tropo aplica-
se a todas as espécies de figuras. 
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Jakobson demonstrou, ainda, que essas figuras não são 
processos apenas da linguagem verbal, mas também da linguagem 
visual e de todas as outras. 

A partir dessa proposição do linguista russo, nos esclarece 
Fiorin que outros esforços foram feitos, por vários estudiosos, no 
sentido de sedimentar e incorporar a retórica à linguística, não mais 
“como uma estratégia consciente visando a produzir determinados 
efeitos no auditório, mas busca-se analisar a retoricidade de toda 
operação de linguagem” (FIORIN, 2016, p. 16).   

3.4 A RETÓRICA DA IMAGEM 
Para “desembalar” a retoricidade da capa do LP Tropicália ou Panis 

et Circencis, adotaremos como modelo de análise a teoria de Roland 
Barthes acerca da Retórica da Imagem. Publicado pela primeira vez 
em 1964, no periódico Communications, esse ensaio passou a integrar 
a coletânea O óbvio e o Obtuso, traduzida e publicado no Brasil em 
1990, pela Editora Nova Fronteira. Tomando como objeto de análise 
um anúncio publicitário da Panzani, uma marca francesa de massas 
e molhos industrializados, Barthes estabelece três níveis de análise 
para um texto sincrético, isto é, um texto que faz uso da linguagem 
verbal e visual. O primeiro diz respeito à mensagem linguística, que 
pode exercer a função de ancorar um sentido à imagem (ancrage) ou 
ter com a mesma uma relação estrutural de revezamento (relais) na 
construção de sentido. Revelar a mensagem icônica não codificada 
é o segundo nível de análise, que nos fornece os sentidos denotados 
da imagem literal, aquilo que vemos de imediato. O terceiro busca 
os sentidos conotados da imagem simbólica, que se encontram na 
mensagem icônica codificada. Aqui, todos os elementos da imagem 
são articulados em função do conhecimento de mundo de cada 
indivíduo, produzindo sentidos onde Barthes diz situar a retórica da 
imagem. 
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4   AN Á L I S E
Figura 1 - Capa do LP Tropicália ou Panis et Circencis, de 1968.

Fonte: imagem escaneada pelo autor, a partir do relançamento do álbum em CD, 

que replica a capa original.

Em mãos, numa vitrine, ou até mesmo numa tela, a capa 
do LP Tropicália ou Panis et Circencis, (figura 1) capta o olhar pela 
fotografia, a principal imagem icônica que compõe o seu projeto 
gráfico. Aplicada sobre fundo preto, numa área de 31x31 centímetros 
que forma a totalidade da capa, a fotografia colorida, no formato 
retangular vertical, denota o retrato de um grupo de pessoas 
jovens. Dependendo do repertório cultural do auditório-consumidor 
os retratados podem, ou não, serem reconhecidos como sendo os 
artistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Gal Costa, Tom 
Zé, Torquato Neto, Rogério Duprat, Nara Leão e Capinam.

Mantendo-nos na superfície da percepção, a fotografia nos 
remete de imediato aos tradicionais retratos de família. Esse tipo de 
fotografia caracteriza-se pela pose organizada, onde pais e familiares 
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hierarquicamente superiores são posicionados de tal forma a 
reconhecer-lhes essa posição, enquanto os filhos são disbribuidos 
harmonicamente à sua volta. Os retratados podem apresentar 
atitude séria ou descontraída, mas sempre altiva. O ambiente tende 
a ser neutro quando a fotografia é produzida em estúdio, ou deixam 
à vista parte do mobiliario e do ambiente quando produzida na 
residência da família.

Figura 2 – Exemplo de retrato de família produzido em 1968.

Fonte: Disponível em <http://irishamerica.com/2015/01/stephen-colbert-one-last-

report-its-genealogical/>. Acesso em: 8 nov. 2017.

Nessa perspectiva, a fotografia, principal imagem icônica 
da capa do álbum, retrata nove pessoas posando, estando quatro 
sentadas num banco, uma sentada ao chão e outras quatro em 
pé. Duas pessoas seguram retratos em preto e branco de outras 
pessoas, duas pessoas seguram instrumentos musicais, uma pessoa 
segura um urinol e outra segura uma mala de viagem. O ambiente 
da fotografia tem como fundo o que parece ser uma janela ou um 
vitral, imponente pelas dimensões, deixando ver algumas folhagens 
e um tapete. Cada uma das pessoas está trajando um tipo de roupa e 
seus olhares, sérios, dirigem-se ao auditório-consumidor.
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Esse olhar en passant pela fotografia nos revela uma “imagem 
literal no sentido puro”, segundo Barthes (2015, p. 36), uma mensagem 
icônica não codificada. Mas a pureza desta imagem é logo maculada 
por elementos que ali estão, detalhes envolvendo as roupas e objetos 
ou expressos nas atitudes daquelas pessoas que fazem com que esta 
fotografia destoe de um registro que “apenas” busca “retratar” uma 
família, provocando outros sentidos. Ainda segundo Barthes (2015, 
p. 330), “a polissemia produz uma interrogação sobre os sentidos” e 
buscamos ancoragem em uma mensagem linguística. 

Nessa capa, a mensagem linguística, e também icônica porque 
estilizada, está nos elementos verbais “Tropicália” e “ou Panis 
et Circencis” que se lê em dois blocos, margeando a fotografia no 
sentido vertical. Cabe ressaltar que as capas de discos, quando 
fazem uso de mensagens linguísticas, buscam, por meio delas, 
identificar o artista, cujo nome pode ser também o título do disco. 
No caso deste LP, a mensagem linguística não identifica os presentes 
na fotografia e ainda faz uso de neologismo e de palavras em latim, 
fator complicador que levaria à necessidade de decodificar os 
sentidos tanto de “Tropicália” quando de “Panis et Circencis”. Dessa 
forma, podemos questionar como se dá o efeito de ancoragem dessa 
mensagem linguística. Essa questão pode nos colocar também a 
necessidade de entender e constituir o auditório-consumidor que, 
no contexto dos anos 1960, poderia prescindir de uma definição da 
palavra “Tropicália” para ancorar os sentidos da imagem icônica. 

Considerando que a palavra “Tropicália” já circulava na imprensa 
e nos meios musicais desde janeiro de 1968, quando do lançamento 
do LP solo de Caetano Veloso, que trazia uma música intitulada 
“Tropicália”, podemos considerar que o auditório-consumidor, ao 
reconhecer esse artista na fotografia, assim como outros artistas 
que lhe eram próximos, ancorava com a palavra “Tropicália”, na 
capa de um LP, um sentido de obra musical coletiva. 

Mantendo-nos ainda na mensagem linguística analisemos 
alguns possíveis sentidos conotados derivados das palavras usadas 
para dar título ao LP. “Tropicália” deriva de tropical, que remete ao 



- 94 -

clima brasileiro por metonímia18 e por metáfora19 ao próprio Brasil, 
como podemos depreender de Fiorin quando diz que “a uma metáfora 
subjaz uma predicação metonímica e sob uma metonímia há uma 
relação metafórica” (2016, p. 41). Buscando em nosso conhecimento 
de mundo pelo significado de “panis et circencis”, cuja grafia correta 
é “panem et circenses”20, sabemos que se refere a uma expressão 
latina que remonta ao tempo dos imperadores romanos e significa 
“pão e circo”. Naquele contexto a expressão era usada para definir 
a forma como os imperadores conduziam seus súditos, provendo-
lhes pão (alimento) e circo (diversão), mantendo-os, com isso, sob 
controle. Nesse sentido, temos em pão e circo uma metáfora para 
conformismo.

O sentido da palavra “Tropicália” como metáfora de Brasil é 
visualmente acentuado pela tipografia desenhada, que faz uso de 
cores que remetem à bandeira nacional e estende-se a “ou panis et 
circencis”, que, a priori, podemos denominar como o subtítulo do LP.  
Tendo o amarelo como base, o verde é usado como uma hachura 
que promove um efeito dégradé e o azul como sombra projetada. 
Esses efeitos de dégradé e sombra têm por finalidade dar volume e 
profundidade ao elemento linguístico. O uso da caixa alta, adequado 
à transcrição da expressão em latim, é adotado no título e subtítulo. 
A conjunção destes efeitos gráficos dá monumentalidade e pompa ao 
título do disco. 

18. “Designa o fenômeno linguístico pelo qual uma noção é designada por um termo 
diferente do que seria necessário, sendo as duas noções ligadas por uma relação de causa 
e efeito.” (DUBOIS, 2014, p. 383)

19. “A metáfora é o emprego de todo termo substituído por um outro que lhe é assimilado 
após a supressão das palavras que introduzem a comparação.” (DUBOIS, 2014, p. 381)

20. A expressão latina “panem et circenses” é creditada ao poeta satírico romano Juvenal. 
Caetano Veloso (1997, p. 278), diz que a expressão ficou famosa na forma “panis et 
circenses”, creditando a si o erro de grafia na forma “panis et circensis”, inicialmente 
utilizada como título da canção e que seria posteriormente utilizada como subtítulo do 
LP. Em nossa pesquisa não foi encontrado uma justificativa pela qual o título do disco foi 
grafado com “panis et circencis” e nem pela qual a canção, gravada na terceira faixa, do 
lado A, aparece com a grafia “panis et circencis” na contracapa, e como “panis et circenses” 
no rótulo do disco (selo fonográfico). Caetano ironiza os erros dizendo que “em meio à 
iconoclastia tropicalista, a reverência às letras clássicas era a última das exigências a 
ocorrer a alguém” (1997, p. 279).
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A mensagem linguística, separada em duas partes por 
conta da fotografia que a divide espacialmente, sugere um “título 
duplo”, conforme Grando (2015, p. 53), que também propõe duas 
interpretações do título em função da conjunção alternativa “ou”. 
Na primeira, um efeito de sentido se dá quando a conjunção sugere 
um título excluindo o outro como em ou Tropicália ou Panis et 
Circencis, que leva a uma “tomada de partido: ou se está com um 
Brasil caótico, contraditório, multifacetado e injusto que necessita de 
mudanças, ou se está com o Brasil conformado e conformista, que 
sobrevive às repressões políticas e culturais à base de pão e circo” 
(GRANDO, 2015, p. 54).  Na segunda interpretação proposta por 
Grando, um título é tomado como sinônimo do outro como a dizer 
que “Tropicália” é o mesmo que “Panis et Circencis”, considerando 
que no uso da conjunção “ou” pode haver um “seja” implícito onde 
teríamos “Tropicália, ou seja, Panis et Circencis”. Nesse sentido “a 
Tropicália é o Brasil, e o Brasil é pão e circo”. (GRANDO, 2015, p. 54)

Essa ambiguidade do título do álbum, apontada por Grando 
(2015, p. 55), remete-nos a uma camada mais profunda de sentidos 
conotados, ao explicitarem duas oposições por meio de recursos 
linguísticos. A primeira oposição, culto versus ignorante, percebe-
se no âmbito da morfologia: fazendo uso da expressão latina, 
própria do universo culto, revela de fato um ignorante, ao grafá-
la erroneamente, conscientemente ou não. A segunda oposição, 
de base semântica, dá-se em “ou Brasil ou conformismo” versus 
Brasil, ou seja, conformismo”. Ao cambiar e brincar com os sentidos 
metafóricos das expressões “Tropicália” e “panis et circencis”, e seu 
posicionamento espacial, criam múltiplos sentidos para o título 
do álbum, num verdadeiro alargamento semântico. Nestas duas 
oposições, percebemos iconoclastia, sarcasmo e zombaria, sentidos 
que, segundo Fiorin (2016, p. 70), são suscitados quando um orador 
se utiliza da ironia. 

Retomando a fotografia e deixando o olhar pairar sobre os 
detalhes, buscaremos por outras mensagens conotadas, que se 
encontram presentes na imagem icônica codificada e demandam 
um saber cultural, segundo Barthes. 

Iniciando pelo seu posicionamento, nota-se que a fotografia está 
levemente deslocada para a parte superior esquerda, por conta de 
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três faixas coloridas que a margeiam pela parte inferior direita. Estas 
faixas, em espessuras diferentes, atuam como sombra projetada da 
fotografia e promovem um efeito de profundidade e volume, como se 
a fotografia saltasse do fundo preto.  Não aleatoriamente escolhidas, 
as cores verde, azul e amarelo – citando a bandeira brasileira 
- harmonizam em forma e cor com a tipografia da mensagem 
linguística.

Tomemos as características do retrato de família como 
referencial para compreendermos a imagem icônica que ilustra a 
capa do álbum. Começando pela cenografia e ambientação, somos 
levados a crer que a fotografia foi produzida em um ambiente 
suntuoso, por sugestão do vitral art noveau, ao fundo. No entanto, o 
banco de praça, no qual alguns estão sentados, e algumas folhas de 
plantas que invadem a cena pelas laterais, quebram esta formalidade, 
revelando ser esse ambiente o que de fato ele é, “parte do jardim 
de inverno” (CALADO, 1997, p. 196), da casa colonial do fotógrafo, 
decorado para a ocasião. 

Num próximo passo do percurso de busca dos sentidos 
conotados da imagem icônica, atentemo-nos para os detalhes que 
envolvem cada artista. 

Ao centro, a cantora Gal Costa, de cabelo encaracolado, está 
sentada com as mãos no colo e tem ao seu lado o poeta Torquato Neto, 
como a formar um casal. Gal traja um vestido colorido e ensolarado 
que deixa à mostra suas pernas do joelho para baixo. 

O poeta Torquato Neto traja um conjunto sério e elegante, 
composto de calça e paletó nos mesmos tons, sapato engraxado e 
uma boina marrom. Suas pernas cruzadas apoiam o cotovelo de um 
dos braços enquanto o outro sugere abraçar Gal. 

Tom Zé, de estatura atarracada21, foi posicionado em pé, porém 
em cima do que parece ser uma cadeira. Segurando uma mala de 
couro, traja um figurino composto por paletó e calça de diferentes 
tons, com blusa de gola rolê branca. 

Também em pé, ao fundo, vemos os jovens do grupo Os Mutantes: 
Rita Lee, Arnaldo e Sergio Dias Baptista. Os irmãos Sergio e Arnaldo, 
cujos cabelos penteados cobrem as orelhas, não deixam ver muito 
de seus trajes, mas percebe-se que usam paletós sobre camisa com 

21. Caetano Veloso (1997) diz que Tom Zé tinha “físico de duende mameluco”.  (p. 276)
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gravata e outros adereços. Sergio exibe sua guitarra amarela e no 
outro lado Arnaldo empunha o braço de seu contrabaixo. Entre os 
dois a cantora Rita Lee, ruiva, em uma expressão de tédio, faz pose 
com mão na cintura, trajando um casaco sobre blusa branca. 

Sentado no encosto do banco de praça temos o cantor Caetano 
Veloso, com sua cabeleira despenteada, olhar vívido e desafiador, 
trajando calça vermelha, camisa e sapato preto. É o único a esboçar 
um sorriso. Segura um retrato em preto e branco da cantora Nara 
Leão, que por sua vez foi fotografada em um jardim, trajando um 
chapéu e blusa de listas largas. Fita o observador com olhar de 
soslaio. 

O cantor Gilberto Gil encontra-se sentado ao chão, sobre um 
tapete, cujas linhas de sua estampa contribuem para direcionar o 
olhar e produzir um efeito de perspectiva. Agigantado em relação 
aos demais artistas, Gil ocupa o primeiro dos diversos planos nítidos 
do retrato, possíveis graças à grande profundidade de campo com 
que se fez a fotografia. Com olho muito aberto e olhar intimidador, 
Gil veste o que poderia ser um quimono oriental, um sári indiano ou 
um traje africano e calça sandália de couro. 

Assim como Caetano, Gil também segura um retrato em preto 
e branco, com o compositor Capinam, que por sua vez está trajando 
uma beca de formatura em direito. É notável o contraste entre a beca 
de Capinam e o traje de Gil, que pode lembrar também uma toga 
colorida. Diferente de todos os demais, Capinam olha para o lado, em 
seu retrato de formatura.   

Sentado no banco, porém em sentido oposto ao poeta Torquato 
Neto, está o maestro Rogério Duprat com cabelo bem penteado e 
bigode volumoso. Está de pernas cruzadas, assim como Torquato 
Neto e seus trajes elegantes guardam semelhanças, porém Rogério 
usa pulôver sobre camisa ao invés de paletó em Torquato. Segura um 
urinol e um prato.  

Retomando os sentidos conotados de um retrato de família, 
tomaremos Gal e Torquato, pela centralidade e proximidade, como 
possíveis representações para os pais. Os demais artistas distribuídos 
ao lado, atrás e à frente do “casal”, podem representar os filhos, ou 
parentes próximos.  
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Outros efeitos de sentido podem ser depreendidos das 
representações de cada artista, não só pelo papel familiar encenado, 
mas por meio de suas atitudes, vestuário e elementos que colocam 
em cena. Continuemos perscrutando a imagem simbólica, buscando 
compreender como se dá a relação e a promoção do movimento 
Tropicália no projeto gráfico da capa do LP, que Celso Favaretto (1996, 
p. 68) descreve como sendo a “suma tropicalista, disco que integra e 
atualiza o projeto estético e o exercício de linguagem tropicalistas”.

Se a ambiguidade já está presente no título do LP, a fotografia 
do grupo maximiza os sentidos conotados e traz, em cada um dos 
retratados, uma atomização dos vários aspectos culturais, arcaicos e 
modernos, nacionais e internacionais, que a Tropicália se propunha 
a deglutir.

Tom Zé, com seu traje recatado, ao estilo dos grupos e cantores 
de iê-iê-iê, como se estivesse a chegar ou a sair de viagem, “carrega 
uma mala de couro, símbolo de migração, personificando o 
nordestino” (GRANDO, 2015, p. 57).

Os jovens Mutantes representam a rebeldia juvenil do rock, 
tanto àquele inconsequente estilo associado aos contemporâneos 
artistas da Jovem Guarda, quanto ao rock lisérgico e experimental 
dos ingleses do The Beatles22.  No contexto musical de 1968, a 
guitarra elétrica era um instrumento rejeitado pela maioria dos 
artistas que, derivados do samba e da bossa nova, militavam por 
uma música brasileira sem influências do pop e rock, gêneros 
musicais produzidos no exterior, os quais devem à guitarra elétrica 
a sua existência. Para esses artistas – que Caetano Veloso disse 
estarem vinculados à “esquerda nacionalista” (1997, p. 280) –, a 
música brasileira deveria ser um instrumento de conscientização 
das massas, visando transformar a sociedade. Uma música livre de 
estrangeirismos. A atitude de exibir, exatamente esses instrumentos 
elétricos, em detrimento de qualquer outro, na capa do LP em análise, 
dividindo espaço e elevando-os acima das cabeças dos artistas, fora 
do contexto de um palco pode ser interpretada como uma tomada 
de posição, uma afirmação da adesão dos artistas ao uso de tais 
instrumentos. 

22. Conforme Naves (2012, p. 49) há na capa do LP “Tropicália ou Panis et Circensis” 
uma intertextualidade por alusão à capa do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 
lançado pela banda britânica The Beatles, em 1967.
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O poeta e jornalista Torquato Neto, em sua boina e olhar esnobe, 
traz à cena a poesia, o intelectual e a alta cultura europeia. Cabe 
esclarecer que não era comum letristas e compositores aparecerem 
em capas de discos. A capa de um disco era reservada ao artista 
intérprete. 

Em Gilberto Gil e seu traje ambíguo, cujas cores guardam 
semelhanças com o espalhafatoso vestido verde-amarelo da cantora 
Gal Costa, podem estar representados o samba, a cultura negra e 
multirracial. Se em toda a fotografia percebemos uma concentração 
cromática de tons derivados das cores verde e amarelo, os trajes 
de Gil e Gal sugerem que havia uma intencionalidade irônica de 
remeter às cores da bandeira brasileira já na produção da fotografia. 
Essa ironia é potencializada pelo artista gráfico, que no processo 
de composição da capa, faz uso das mesmas cores na moldura da 
fotografia e na tipografia. 

Nara Leão, para além de qualquer encenação, representa de 
fato a modernidade dos primeiros anos da Bossa Nova, movimento 
musical que efetivamente ajudou a popularizar.

Capinam, outro compositor, em seu retrato de formatura, trás 
para a capa uma representação das tradições, do bolero e da valsa 
sob o qual bailam os formandos. 

O sisudo maestro Rogério Duprat desmonta sua sobriedade, 
tendo em vista que ele segura um urinol e um prato, como se fossem 
uma xícara de chá e um pires. O urinol, popularmente conhecido 
como penico, é um instrumento de higiene pessoal que remete, 
por um lado, ao tempo arcaico onde os banheiros ficavam fora 
das residências e, por outro, sendo um objeto vulgar, quase chulo, 
remete a Marcel Duchamp e seu célebre ready-made23 “A fonte”, 
um marco do movimento artístico de vanguarda conhecido como 
Dadaísmo. Ao posar com o penico, Duprat traz para a capa do disco 
a atitude iconoclasta associada aos artistas de vanguarda, que no 
Brasil remonta à Semana de Arte Moderna de 1922. 

23. O ready-made é um conceito artístico criado pelo artista francês Marcel Duchamp 
para definir um ou mais objetos industrializados, que uma vez retirado de seu contexto 
de uso, provoca novas interpretações quando exibido como obra de arte em espaços 
especializados. “A fonte”, de 1917, trata-se de um mictório de parede, invertido, que exibiu 
assinando com o pseudônimo R Mutt. 
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Em Caetano Veloso – estrategicamente elevado e ocupando 
sozinho um terceiro plano na disposição espacial do grupo–, temos 
outra fonte de comportamento rebelde ao posar sentado no encosto 
e com os pés no banco.  

Ainda que a fotografia denote ser um retrato de família, pelas 
representações e sentidos conotados que levantamos, percebemos 
que os artistas se dedicaram a ironizar esse tipo de fotografia. 

Sendo esses artistas todos jovens, trajando roupas coloridas, 
cabelos com cortes inusitados, temos uma pluralidade visual e 
comportamental, em que os papéis familiares não estão bem 
definidos. Com isso promovem a desconstrução conceitual do retrato 
familiar e zombam de sua tradição. A encenação de um ambiente 
suntuoso sugere que o sarcasmo e a zombaria são dirigidos, não a 
qualquer família, mas àquelas de classe social elevada, burguesa 
e patriarcal, bem instaladas em suas mansões. Havendo ou não a 
intencionalidade, outros sentidos se dariam se a fotografia tivesse 
sido feita em um estúdio, com cenário neutro. 

Ao analisar cada um dos artistas, observamos que a fotografia 
encenada coloca em cena diversos elementos da cultura brasileira. 
Os sentidos conotados da mensagem linguística e da imagem 
icônica codificada, em consonância, promovem uma justaposição 
de símbolos e metáforas visuais, que resultam em alegoria, no 
sentido em que Hansen a define como um “procedimento retórico 
[...] que serve para demonstrar, pois evidencia uma ubiquidade do 
significado ausente, que vai se presentificando nas partes e no seu 
encadeamento no enunciado” (2006, p. 33) e Fiorin a descreve como 
sendo “um texto que constitui em sua integralidade uma metáfora” 
(2106, p. 35). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelos sentidos conotados, levantados na análise da fotografia 

presente na capa do LP, percebemos que a fotografia constitui-se 
numa paródia de um retrato de família, produzido sob o princípio da 
ironia, no sentido que Fiorin dá a esta figura de retórica, significando 
dissimulação ou expressão contrária (2016, p. 35). 

Celso Favaretto diz que a capa do LP Tropicália ou panis et 
circencis “[...] é metalinguagem do disco: alegoriza os materiais 
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devorados e as técnicas de devoração, apresentando os elementos 
da mistura e o modo de misturá-los.” (1996, p. 73). Antes até, afirma 
que ela “compõe a alegoria do Brasil que as músicas apresentarão 
fragmentariamente.” (1996, p. 69). Essa relação alegórica só fica 
clara após termos decodificado e inventariado as representações 
e os sentidos que estão presentes, tanto na mensagem linguística 
quanto na mensagem icônica codificada desta capa. Questões 
políticas, econômicas, raciais, culturais e comportamentais estão 
representadas na capa, de maneira fragmentária, justapostas, 
escancarando, irônica e criticamente, os contrastes sob os quais se 
assentava a sociedade brasileira. 

Maria Flávia Figueiredo (2016) nos diz em sua máxima que “um 
enunciador disposto a transformar a ordem estabelecida dissimula-se 
na IRONIA” (p. 197). Então, concluímos que, ao fazer uso das figuras 
de retórica ironia e alegoria, os artistas da Tropicália, entendidos 
como oradores, estabeleceram por meio da capa do LP Tropicália 
ou Panis et Circencis um discurso verbo-visual transformador, em 
consonância com as propostas do movimento.
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No presente texto buscaremos correlacionar a retórica, a 
paremiologia e a prosódia, investigando quais são e como foram 
utilizados os elementos provenientes das duas últimas áreas que 
possibilitaram, dentro do discurso do corpus deste trabalho, a 
persuasão do auditório. 

O corpus utilizado nesta análise foi um vídeo da companhia 
norte-americana Southern Company encontrado no site youglish.com. 
Trata-se de um material de propaganda e divulgação da companhia 
em que o orador (Sam, representante da empresa) examina as 
questões que envolvem as políticas energéticas e apresenta qual 
seria a melhor “receita” para um fornecimento energético limpo, 
seguro, confiável e econômico. 

A companhia Southern Company é uma holding do setor de 
energia, que possui mais de dez subsidiárias, um dos maiores valores 
de mercado e base de clientes do país (nove milhões de clientes em 
onze estados americanos). Ela foi legalmente criada em 1947 e sua 
sede está localizada na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. 
As duas fontes principais de energia geradas pela companhia são a 
elétrica e o gás natural. Ela ainda investe em pesquisas e em energias 
renováveis, tais como a solar, a eólica e a nuclear. 

Neste capítulo, as três áreas supracitadas (paremiologia, 
prosódia e retórica) serão brevemente elucidadas para, então, 
partirmos para a análise propriamente dita, na qual evidenciaremos 
como a retórica se comporta em um texto que possui vários aspectos 
e feições. 

CADA OVO EM UMA CESTA: O PROVÉRBIO 
COMO RECURSO ARGUMENTATIVO EM UM 

TEXTO MULTIMODAL
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CONSIDERAÇÕES CONCERNENTES À PAREMIOLOGIA

Sobre a definição de paremiologia, Amaral (1976, p. 223) afirma:

[...] é o estudo das fórmas de expressão colectivas 
e tradicionais incorporadas à linguagem corrente. 
Esta definição inclue, além dos provérbios, 
toda a sorte de modos de dizer que sirvam 
à intercomunicação geral de noções, juízos, 
sentimentos, etc., e exclue todos aqueles que só 
tenham sentido e aplicação quando associados a 
determinadas práticas.

Esse campo de conhecimento preocupa-se, então, com o estudo 
das expressões populares e dos fraseologismos, tais como ditados, 
rifões, ditos, adágios, parêmias, provérbios etc. 

O grupo analisado neste capítulo é o do provérbio. A palavra 
propriamente dita tem origem na expressão latina proverbium que 
é encontrada pela primeira vez em textos do século XII. Contudo, 
formulações com aspectos próximos ao que hoje chamamos de 
provérbio podem ser evidenciadas desde a Antiguidade (cf. SUCCI e 
XATARA, 2008). 

Por meio de sua etimologia e dos usos originais do termo, fica 
nítida uma de suas características: a atemporalidade. Ainda que na 
história social, os provérbios ora foram enaltecidos e estudados como 
disciplina fundamental para a educação das classes letradas, ora 
foram vistos com desdenho ou desprezo (cf. OBELKEVICH, 1997), 
eles se mantiveram presentes até a contemporaneidade graças a seu 
caráter adaptativo e resiliente.

A definição precisa do que seria um provérbio se mostra 
problemática dentro dos estudos paremiológicos por alguns motivos, 
mas principalmente pelo fato de que um único provérbio não 
contém todas as características do seu grupo. Foram feitas diversas 
sistematizações e catalogações dos provérbios ao longo da história. 
Todavia, são classificações mais aproximativas e relacionadas a sua 
separação por tópicos ou assuntos. Vellasco (2008, p. 129) apresenta-
nos uma definição pertinente aos provérbios ao afirmar:

Concluí que os provérbios devem ser encarados 
como uma classe geral, em analogia aos 
substantivos, por exemplo, com subclasses. Há que 
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ser feita uma taxionomia dos provérbios, no sentido 
de selecioná-los em categorias e descrevê-los não-
somente por suas características formais, como 
pelos padrões de uso (ver Vellasco, 1996b).

Nesse sentido, talvez, mais importante do que defini-los ou 
identificar suas origens, seja entender qual é a sua função dentro das 
comunidades linguísticas e, mais especificamente neste capítulo, 
quais são as características que fazem dos provérbios grandes fontes 
argumentativas. Assim, em relação à sua função, pode-se dizer que 
seus postulados visam a instrução dos ouvintes (caráter didático) e, 
ao serem utilizados, uma simples afirmação ganha um teor enfático.

O seu efeito é elevar uma afirmação de um nível 
simplório para um nível enfático, com o intuito de 
ensinar, elogiar, persuadir, consolar, estimular ou, 
contrária e alternativamente, prevenir, admoestar, 
advertir, envergonhar, restringir ou desencorajar 
atitudes (VELLASCO, 2000, p. 127-128).

Devido ao seu caráter atemporal e ao fato de condensarem 
conhecimentos sobre os mais variados temas da existência humana, 
os provérbios carregam uma ancestralidade latente que nos impõem 
uma aceitação intrínseca de seus postulados. Portanto, podemos 
inferir que a sua tradicionalidade gera no processo conversacional 
uma autoridade que só pode ser contestada por outro provérbio 
antagônico. 

O caráter de tradicionalidade dos provérbios traduz-
se em caráter de autoridade. O peso da tradição 
da verdade consensual geral inculca autoridade 
na emissão dos provérbios e, por isso, os ouvintes 
tendem a reagir aos enunciados proverbiais 
como se eles fossem asserções irrefutáveis. [...] A 
tradicionalidade, o uso repetido do provérbio é, 
portanto, responsável pelo caráter didático e pelo 
caráter de autoridade contidos nos provérbios. 
(VELLASCO, 2000, p. 152)

Outro de seus traços que se soma para corporificar a autoridade 
proverbial é a impessoalidade. Quando um locutor, ou orador dentro 
de uma perspectiva retórica, faz uso de um provérbio, ele não 



- 106 -

está utilizando o seu conhecimento, mas, sim, um conhecimento 
ancestral que foi posto à prova por várias gerações, garantindo assim 
sua verossimilhança. 

Dessa maneira, o caráter atemporal, tradicional e impessoal 
garante ao provérbio uma autoridade que, dentro da retórica, pode 
ser utilizada para garantir a adesão do auditório ao discurso do 
orador, sem que ele necessite emitir um argumento formulado por 
si próprio. 

CONSIDERAÇÕES CONCERNENTES À PROSÓDIA
Dentro de uma perspectiva contemporânea, o termo prosódia é 

entendido como: “[...] conjunto de fenômenos fônicos que se localiza 
além ou ‘acima’ (hierarquicamente) da representação segmental 
linear dos fonemas” (FIGUEIREDO, 2006, p. 115). 

Abreu (2004, p. 96) enfatiza que “As palavras que escolhemos 
têm enorme influência em nossa argumentação”. Uma vez que, 
para a retórica, é indispensável o uso adequado das palavras e, 
consequentemente, do conteúdo textual, não menos importante é a 
forma como o orador expõe seu discurso no nível suprassegmental, 
isto é, prosódico. 

Os elementos prosódicos estão ligados diretamente com o 
ethos que o orador possui ou que pretende criar e, caso utilizados 
de maneira correta, podem contribuir efetiva e amplamente com o 
processo argumentativo. 

De maneira análoga, caso o orador não saiba explorar tais 
elementos a seu favor, por mais verossímeis que sejam seus 
argumentos, o auditório sentirá certo desconforto com sua oratória, 
podendo implicar na produção de um discurso insatisfatório e 
ineficaz, resultando assim na falha do processo argumentativo.

Para fins didáticos, os aspectos suprassegmentais são divididos 
em: elementos prosódicos da variação da altura melódica (tessitura, 
entoação, tom e acento frasal) e da variação da duração (ritmo, 
duração, acento, pausa, concatenação e velocidade de fala). Neste 
capítulo, a apreciação de tais elementos baseou-se em uma análise 
auditiva do discurso e, em função do corpus selecionado, foram 
enfatizados os elementos que corroboram o aspecto persuasivo do 
texto. 



- 107 -

CONSIDERAÇÕES CONCERNENTES À RETÓRICA
Na retórica antiga, o primeiro interesse da disciplina, segundo 

Abreu (2004), era “descobrir temas conceituais para discussão”. Esse 
objetivo está ligado à função hermenêutica da retórica, ou seja, à sua 
função enquanto recurso para interpretação e análise do discurso. 
Pode-se dizer que, atualmente, o principal objetivo da retórica é 
analisar no e através do discurso quais e como são utilizados os 
argumentos que visam a persuasão do auditório. 

O senso comum muitas vezes se apropria e deturpa os 
conhecimentos científicos provenientes das mais diversas áreas do 
saber. No caso da retórica isso não é diferente. Geralmente, tal arte 
ou disciplina é vista como técnica manipulativa em que orador faz 
uso de argumentos com uma finalidade desonesta. 

Contudo, como demonstra Abreu (2004) ao discorrer sobre 
as condições de argumentação, a mais importante delas é agir de 
forma ética, objetivando uma argumentação honesta e transparente. 
As outras três condições, segundo o mesmo autor, seriam: definir 
uma tese e estabelecer para qual problema ou questão retórica tal 
tese é válida; é necessário também que o orador estabeleça uma 
linguagem comum com o auditório; bem como tenha, com ele, um 
contato positivo. 

Valendo-se do modelo de análise retórica proposta por Ferreira 
(2010), aliado às formulações sobre os elementos prosódicos 
elucidados por Figueiredo (2006) e os referenciais teóricos da 
paremiologia, examina-se, a seguir, o corpus deste capítulo a fim 
de demonstrar como essas áreas se inter-relacionam, como foi 
estruturado o discurso do orador e quais são os elementos presentes 
no discurso que são capazes de ampliar sua potencialidade 
persuasiva. 

ANÁLISE 
Para Ferreira (2010), o primeiro passo da análise retórica é a 

identificação do contexto retórico. No vídeo em questão, o principal 
objetivo é o convencimento e a persuasão do auditório sobre qual é o 
melhor modelo de política energética. Portanto, a ênfase discursiva 
do logos está relacionada com a resolução de questões ligadas às 
políticas energéticas em nível nacional. 
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Ainda que a propaganda ficasse restrita apenas aos nove milhões 
de clientes que a companhia tem, mesmo assim ela tem a capacidade 
de alcançar um auditório universal. Isso porque o discurso do orador 
está relacionado, como mencionado anteriormente, com as “políticas 
energéticas”, tema este pertinente não só aos usuários da companhia, 
como à população dos EUA em geral e ao restante do planeta. 

Percebe-se que há uma tendência global a se utilizar as fontes 
de energia de maneira consciente e sustentável. Contudo, as políticas 
energéticas atuais ainda deixam a desejar neste quesito. O elemento 
concreto que desencadeia o logos é a tentativa da companhia em 
demonstrar qual é o melhor modelo de política energética (no caso, 
o praticado por ela) e ao mesmo tempo fazer com que o auditório 
perceba que ela pensa e atua de maneira ecologicamente correta, 
aliando-se ao discurso dominante (afinal de contas, trata-se de uma 
material de marketing da empresa). 

Figura 1 – Exórdio. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

 Trecho 1: Sam here, Chief Answer Guy at Southern Company and 
today we’re serving up energy policy with // a side of eggs. (00:00:05)

No primeiro trecho do vídeo, o representante da companhia, 
Sam, se apresenta e também introduz o assunto que será discutido. 
Dentro dos passos da análise retórica, a disposição (dispositio) é a 
parte em que os argumentos são organizados e estruturados da 
forma mais eficaz e coerente possível. Ela pode ser dividida em 
quatro partes, sendo o exórdio a primeira delas. 
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 No exórdio, o orador deve fazer uma introdução sobre si e, no 
caso, do assunto que será discutido com a finalidade de estabelecer 
uma relação de proximidade com o auditório. Para alcançar tal 
objetivo, o orador em questão utiliza-se de uma intertextualidade 
com o universo gastronômico ao dizer “we’re serving up energy policy 
with a side of eggs” (“serviremos política energética acompanhada 
por ovos”, tradução nossa). 

“With a side of eggs” é uma forma tipicamente americana de se 
pedir uma refeição com ovos como acompanhamento. Ao fazer uso 
de tal expressão o orador demonstra utilizar uma linguagem comum 
ao seu auditório, o que gera nos telespectadores uma abertura para 
ouvir o que ele tem a dizer. É interessante notar também que o ethos 
do orador é uma extensão do ethos da companhia, ou seja, o que o 
auditório associar à figura do representante também o fará com a 
companhia.

Os elementos prosódicos presentes neste trecho foram 
analisados da seguinte maneira:

É possível perceber que o elemento prosódico tessitura é 
utilizado neste trecho com a função linguística discursiva, pois a 
frase começa a tomar um tom mais grave na medida em que o orador 
faz uma digressão do assunto principal (política energética) para 
apresentar o tema secundário (intertextualidade gastronômica).  

A entoação exerce a função linguística sintática, uma vez que a 
frase segue um tom ascendente + um tom descendente mostrando 
que o trecho possuí uma frase principal (apresentação pessoal do 
orador, da companhia e do assunto da propaganda) e uma frase 
subordinada (a relação entre “ovos” e política energética). Uma 
função semântica também pode ser percebida, pois somando-se 
a função descrita anteriormente ao elemento prosódico acento 
frasal, manifestado na palavra “with”, evidencia-se que a intenção 
comunicativa da propaganda se fundamentará na relação das política 
energética e “os ovos”. 

Logo depois da palavra “with”, o orador faz uso do elemento 
prosódico pausa para criar um expectativa para o que ele dirá em 
seguida (função linguística pragmática). A partir da pausa, o orador 
abaixa o volume de sua voz e torna a tessitura mais grave sinalizando 
uma atitude persuasiva (função linguística pragmática). 
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Figura 2 – Apresentação do provérbio.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Trecho 2: You know that old saying, “don’t put all your eggs in one 
basket?" I'm guessing that probably started when somebody put all the 
eggs they had in one basket and then // well, you know. (00:00:13)

A narração é a segunda parte da disposição, nela o orador 
demonstra qual será a posição ou partido que tomará por meio do 
seu discurso. Esse processo é iniciado no trecho 2 com a utilização 
do provérbio. 

Na grande maioria das vezes, os provérbios são precedidos 
ou seguidos por expressões que permitem que os interlocutores se 
introduzam no contexto do discurso, nomeadas por Vellasco (2000) 
de “intrólitos proverbiais”. Além da intenção previamente ressaltada, 
tais intrólitos também evidenciam as características proverbias de 
tradicionalidade, de atemporalidade e de impessoalidade. 

No trecho em questão, “you know that old saying” (“sabe aquele 
velho ditado”, tradução nossa) representa exatamente tais intrólitos e 
movimenta as paixões do auditório no sentido de fazê-lo se identificar 
com o orador novamente, pois ele não está utilizando um argumento 
seu, mas, sim, um argumento ancestral previa e intrinsecamente 
acordado com o auditório, valendo-se da doxa ou sistema de opiniões 
comuns (cf. FERREIRA, 2010). 

O provérbio “don’t put all your eggs in one basket" (“não aposte 
todos as fichas em um único número”, provérbio equivalente em 
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português) carrega em si um argumento pragmático (que faz 
parte dos argumentos fundamentados na estrutura do real). Este 
argumento liga sucessivamente acontecimentos em relação de 
causalidade. Ou seja, se você colocar “todos os ovos em uma única 
cesta”, o resultado obtido será previsível. 

F igura 3 – Tentativa de explicação do provérbio. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Quando o provérbio tem que ser explicado, ele perde sua 
finalidade concreta. O orador explora isso ao iniciar uma explicação 
lógica dele, mas não chega a concluir o raciocínio ao afirmar que 
o auditório sabe o que aconteceria caso “todos os ovos fossem 
colocados em uma única cesta”, o que pode ser confirmado com o 
uso da expressão “and then, well, you know”. Dessa maneira, o ethos 
se torna ao mesmo tempo autorizado, favorecido por um argumento 
tradicional e previamente aceito, e bem-humorado, ao inferir uma 
conclusão óbvia que pode ser constatada por qualquer um que 
reconheça o provérbio.   

Desde a retórica clássica, o orador faz uso de um repertório 
de argumentos prontos, os chamados lugares da argumentação. 
“Lugares-comuns retóricos [da argumentação] são nomes que 
representam conceitos de onde se tiram argumentos que valem para 
muitas circunstâncias.” (TRANGALI, 2014, p. 151). 

Esses lugares são, portanto, espaços virtuais onde estão 
contidos argumentos de ordem geral e sem conteúdo específico, pois, 
a partir deles, o orador poderá facilmente formular um argumento 
orientado por uma definição ou conceito. Dessa forma, pode-se dizer 
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que o provérbio citado faz parte do lugar da quantidade, ou seja, o 
raciocínio por ele exposto provém da lógica quantitativa, que pode 
ser interpretada de algumas maneiras, por exemplo: “se acontecer 
um acidente, todos os ovos que estiveram na cesta poderão quebrar”. 

Os elementos prosódicos pertinentes à argumentação 
identificados no trecho 2 foram: 

Uma tessitura mais grave é utilizada basicamente no trecho 
todo, uma vez que o orador faz uso da autoridade proverbial para 
fundamentar sua linha argumentativa e para indicar racionalidade 
em sua explicação (função pragmática).

O elemento prosódico entoação é percebido na sentença 
que se segue após o uso do provérbio, que tem um tom 
ascendente + tom descendente, evidenciado uma frase principal 
(I'm guessing that probably started when somebody put all the eggs they 
had in one basket) e uma frase subordinada (and then well, you know), 
o que caracteriza uma função sintática. Além disso, nota-se que a 
atitude do falante (função linguística pragmática), ao estruturar a 
sentença dessa maneira, visa uma aproximação entre o auditório e o 
seu raciocínio (frase afirmativa + tentativa de acordo com o auditório 
a fim de ambos chegarem a uma mesma conclusão). 

A duração do trecho se mantem uniforme até “and theeen // well, 
you know” quando o orador alonga a sílaba da palavra “then”, aliando 
a uma pausa marcada após a expressão “and then”, o que demonstra 
a tentativa do orador tanto em criar uma expectativa no auditório 
quanto para reforçar o valor do que ele diz, corroborado novamente 
pela autoridade proverbial (função pragmática). 

O acento frasal presente na expressão “you know” corrobora 
ainda mais o estabelecimento de um acordo entre o auditório e o 
argumento do orador (função semântica). A velocidade também 
sofre uma desaceleração com a finalidade de aumentar o valor do 
que ele diz (função pragmática). 

Trecho 3: So  what  does  this  egg-cellent  adage  have 
to do with energy policy? (00:00:24)

Por meio dessa pergunta, vista pela óptica prosódica como um 
tom ascendente que indica frase interrogativa (elemento prosódico 
entoação com função sintática), o orador inicia o processo de conexão 
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entre a tese de adesão inicial (provérbio) e o tema principal (melhor 
modelo de política energética). 

Figura 4 – Primeiro eggpun. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Novamente, o caráter humorístico do ethos é manifestado 
ao fazer uso do que os norte-americanos chamam de “eggpuns” 
(trocadilhos com ovos ou animais galináceos que são possíveis devido 
à questões fonológicas da língua inglesa). Além dessa aproximação 
intencional com o auditório, o orador também retoma a ideia 
postulada no primeiro trecho de que as políticas energéticas seriam 
servidas “acompanhadas por ovos”. O acento frasal fica evidenciado 
na palavra “egg-cellent”, pois toda a estrutura argumentativa do logos 
do orador está vinculando à metáfora com ovos. 

Trecho 4: Well imagine that these eggs are sources of 
energy. Take solar for example // what happens if we rely 100 
percent on solar energy but the sun doesn’t shine // for a week? // 
Or  the wind doesn't blow, or  the price of one energy source rises too 
high? (00:00:24)

A argumentação se torna mais eficiente quando o orador faz 
uso de uma tese preparatória ao invés de abordar sua tese principal 
já no início do discurso (cf. ABREU 2004). Assim sendo, fica mais 
evidente no trecho 4 que o provérbio foi utilizado como tese de 
adesão inicial porque o orador vai partir do raciocínio explícito por 
ele para demonstrar os argumentos e posteriormente as provas de 
sua tese principal. 
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Figura 5 – Analogia entre ovos e fontes energéticas. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

O primeiro argumento que o orador utiliza para estabelecer 
a conexão entre as teses é o argumento pela analogia (pertencente 
ao grupo dos argumentados fundamentados na estrutura do real). 
Ele faz uso da analogia estabelecida entre as fontes energéticas e os 
ovos, por meio da figura retórica metáfora, para conectar a tese de 
adesão inicial com a tese principal. Nesse trecho, o auditório começa 
a assimilar a relação entre o provérbio e a política energética, além de 
entender o motivo pelo qual o orador afirma, no exórdio, que “serviria 
política energética acompanhada por ovos”. 

No que concerne a prosódia, pode-se destacar que:
A partir de “for a week”, o orador passa para uma escala 

melódica mais aguda, mostrando exaltação, com o propósito de 
induzir o auditório a perceber a fragilidade em se utilizar apenas uma 
fonte energética, visto que elas podem falhar (função pragmática do 
elemento prosódico tessitura). 
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Figura 6 – Exemplo de fonte energética. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Alguns acentos frasais podem ser notados em diferentes 
sentenças do trecho. Por exemplo, na frase “Take solar for example // 
what happens if we rely 100% on solar energy but the sun doesn’t shine 
// for a week?”, primeiramente o orador marca o foco da frase em 
“solar”, provavelmente para iniciar um acordo entre o auditório e sua 
argumentação ao fazer uso de uma fonte energética muito utilizada 
e conhecida. Em seguida, a entoação corrobora os acentos frasais 
(função semântica), marcando o foco das frases em “week” e “wind”, 
por exemplo, evidenciando as possíveis falhas das fontes energéticas. 

A duração da palavra “or” também auxilia o argumento, pois 
aumenta o sentido do que o orador está afirmando. Também pode-se 
perceber o aumento na duração das palavras “too high”, sendo que 
em ambos os casos a duração é utilizada com a função semântica de 
enfatizar negativamente sua fala. 

Uma pausa pode ser percebida logo depois de “Take solar, for 
example //”, e outra depois de “but the sun doesn’t shine //”, ambas 
com a finalidade de reforçar o valor do que ele expõe e também para 
chamar atenção para o que vem em seguida (função pragmática). 

A velocidade começa a acelerar depois de “for a week” para 
indicar a parte mais importante do trecho. O volume também 
aumenta, indicando o receio e a perturbação do orador, caso as 
fontes energéticas falhem (função pragmática exercida por ambos os 
elementos prosódicos). 

Trecho 5: Here  at  Southern  Company,  we  think relying  on  only 
one energy source is a pretty bad idea. A smarter idea is to mix it up 
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// by using a full portfolio of resources. That means new nuclear // 21st 
century coal // natural gas // renewables and increased energy efficiency. 
(00:00:45)

Figura 7 – Tese principal. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Nesse trecho, o orador finalmente deixa claro qual é a posição 
da companhia em relação às políticas energéticas: a utilização de um 
portfólio de fontes de energia em detrimento de uma única. Essa é a 
tese principal do discurso e a resposta para a questão retórica “qual 
é a melhor modelo de política energética?”. 

A análise prosódica do trecho evidenciou que: 
Na primeira sentença, a tessitura vai ficando mais grave 

na medida em que o orador quer demonstrar mais razão em seu 
argumento contra o uso de uma única fonte energética (função 
pragmática). Isso vem acompanhado do acento frasal evidenciado 
nas palavras “pretty bad idea”, o que corrobora a visão da companhia 
em relação ao uso de várias fontes energéticas em detrimento de 
uma (função semântica). 

A segunda sentença tem uma velocidade acelerada, indicando 
a parte da argumentação mais significativa, pois é onde o orador 
mostra qual seria o caminho mais seguro na política energética 
e, consequentemente, a visão da companhia. O acento frasal está 
presente na palavra “smarter”, corroborando a linha argumentativa 
do discurso (função semântica). 
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Figura 8 – Receita de política energética balanceada.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Exercendo a função pragmática, temos: a tessitura mais aguda 
que mostra a exaltação do orador ao proferir seu argumento; uma 
pausa que acontece justamente depois de “mix it up”, chamando 
atenção para o que orador dirá em seguida, que, no caso, é a 
explicação de como pode haver essa “mistura”, expondo quais são 
as opções em um portfólio; e, por fim, observa-se o uso da pausa 
também depois da citação de cada fonte energética.

Trecho 6: The works. When we diversify our energy sources 
we  can  better  weather  the  unexpected. Anything from natural 
disasters, shortages, commodity price increases to anything. // Well // 
almost anything. (00:01:05)

A parte da disposição onde estão concentradas as provas 
do discurso é chamada de confirmação. Nela o orador objetiva a 
defesa de sua tese principal, ou seja, ao apresentar o que poderia 
ser evitado, caso o modelo de política energética fosse baseada em 
um portfólio de fontes de energia, o orador intenta a adesão do 
auditório ao seu ponto de vista de maneira implícita. 

Abreu (2004) afirma que um auditório não é definido pelos 
valores que ele cultiva, mas, sim, pela forma como ele os organiza 
hierarquicamente. Um primeiro valor do auditório no que tange 
as políticas energéticas é que a energia é fundamental para 
a existência humana. A esse primeiro valor admitido, soma-
se um segundo que tem como base o discurso dominante da 
sustentabilidade, ou seja, não basta que a população tenha acesso à 
energia, é necessário também que esse fornecimento e exploração 
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das fontes energéticas seja feito de maneira ecologicamente 
correta e sustentável.

Os lugares da argumentação podem ser utilizados para 
rehierarquizar os valores de um auditório. Através do lugar da 
quantidade contido no provérbio, o orador buscou realizar exatamente 
isso. Para tanto, estabeleceu a analogia entre as fontes de energia e 
os ovos, bem como o que aconteceria se a política energética fosse 
baseada em apenas uma fonte de energia (fatos evidenciados no 
trecho 4). 

Quer dizer, o orador implicitamente deixa claro que, mais 
importante do que o acesso da população à energia de forma 
sustentável, é a utilização de um leque de fontes energéticas, uma 
vez que garantiria o fornecimento adequado e aliado aos valores do 
auditório. Premissa expressa pelo provérbio e apropriada pela tese 
principal do discurso: “não se pode confiar em uma única fonte de 
energia como base de um modelo de política energética”. 

No trecho 6, o orador também apela às provas patéticas ao 
demonstrar que se a política energética se basear em um portfólio 
de fontes de energia, pode-se consequentemente evitar inúmeros 
desastres de ordem humana ou natural. O auditório pode se 
sensibilizar, uma vez que outro valor consensual é o de que devemos 
evitar desastres e seus efeitos negativos sempre que possível. 
Contudo, mantendo as características do ethos criado até esse 
trecho, o orador termina sua fala de forma humorística, ao lembrar, 
por meio da frase “Well // almost anything”, que mesmo esse modelo 
de política energética também teria alguma falha.

Sob a óptica dos elementos prosódicos, pode-se evidenciar que:
Há um acento frasal em “the works” (“todas elas”, tradução 

nossa), inferindo que todas as fontes energéticas devem ser 
utilizadas através da expressão idiomática supracitada (função 
semântica). Depois disso, a tessitura passa de um tom mais 
agudo, nessa frase, demonstrando exaltação do orador, para 
um mais grave em “When  we  diversify  our  energy  sources 
we  can  better  weather  the  unexpected”, indicando mais autoridade 
e razão na conclusão do seu argumento, ou seja, se utilizarmos 
várias fontes energéticas e, não apenas uma, poderemos prever o 
inesperado (função pragmática). 
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Na próxima sentença, em que o orador mostra como poderíamos 
estar preparados para qualquer eventualidade, enumerando 
problemas que impossibilitariam o uso de uma ou de outra fonte 
energética, o acento frasal fica evidente na palavra “anything” do 
fragmento “to aaanything”, em que há também um tom mais agudo 
(tessitura) e uma duração maior na sílaba. Tais elementos mostram 
tanto uma ênfase no sentido positivo do que ele afirma, quanto a sua 
exaltação (funções pragmática e semântica). 

Há, então, uma pausa para chamar atenção ao que orador dirá 
(função pragmática), o volume abaixa para indicar uma atitude de 
persuasão em estabelecer com o auditório o acordo de que não dá pra 
prever “qualquer coisa”, e isso fica mais evidente com a utilização da 
imagem de um OVINI e a música que é reconhecida como sendo 
sobrenatural, aspecto que ressalta o tom humorístico da frase. 

Figura 9 – Fenômenos sobrenaturais. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Trecho 7: More  energy  options help  us  to  become  more  energy 
independent because let’s face it  being  dependent  on any one 
energy  source // from anywhere just isn’t all it’s // cracked up to be. 
(00:01:18)

Encerrando a parte da confirmação da dispositio, o orador 
apresenta a última prova de que o modelo de política energética 
praticada pela companhia é o melhor a ser seguido: quanto maior 
forem as opções de fontes energéticas utilizadas para o fornecimento 
de energia, maior a chance do país se tornar energeticamente 
independente. 
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Finalmente, através de um argumento de compatibilidade 
implícito na relação estabelecida entre a tese de adesão inicial e 
a tese principal, o orador conclui que o melhor modelo de política 
energética (fato concreto que desencadeia o processo argumentativo, 
ou seja, a questão retórica do discurso), dentro do contexto atual 
(o contexto retórico em que a questão está inserida) é a utilização 
diversificada de fontes energéticas (tese principal).

Dentro da análise dos elementos prosódicos, o orador começa 
o trecho com um tom agudo, demonstrando autoridade na sua linha 
argumentativa até aqui estabelecida, depois torna-se mais grave, 
objetivando a retomada do assunto principal e a demonstração de sua 
exaltação (funções pragmática e discursiva do elemento prosódico 
tessitura). 

Há uma pausa depois de “source” e depois de “it’s”, tanto para 
o orador impressionar o auditório quanto para reforçar a autoridade 
da sua argumentação (função pragmática). Nota-se também uma 
aceleração a partir de “because”, para indicar um argumento 
importante, e uma desaceleração a partir de “just isn’t all”, dando 
maior valor ao que dirá em seguida (função pragmática). O segundo 
eggpun do discurso (“it’s // cracked up to be”) é, então, utilizado com 
uma tessitura mais aguda, indicando exaltação. 

Figura 10 – Segundo eggpun.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

Trecho 8: So what’s the best recipe for clean, safe, reliable, and 
affordable energy? A perfect mix. Order up! (00:01:29)
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A parte final da disposição é a peroração. Aqui, o orador utiliza-
se da recapitulação ao questionar o auditório sobre qual a melhor 
“receita” para se obter um fornecimento energético limpo, seguro, 
confiável e econômico. Dessa forma, amplifica a tese defendida e 
convida o auditório à ação. 

Para concluir a linha argumentativa, no que tange os elementos 
prosódicos, o orador encerra o discurso com uma pergunta em 
tom ascendente “So what’s the best recipe for clean, safe, reliable, 
and affordable energy?”, o que indica a função sintática do elemento 
prosódico entoação. Nesse trecho, a tessitura é mais grave, indicando 
razão (função pragmática), e se torna cada vez mais aguda até o final 
dele, ao responder sua própria indagação: “A perfect mix”. 

Figura 11 – Resposta ao problema apresentado. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

O acento frasal está na conjunção “so” para marcar a conclusão 
do assunto (função semântica) e o volume também é mais baixo 
do que o trecho anterior denotando atitude persuasiva (função 
pragmática). 

Há uma pausa após a pergunta do orador, aliada a uma imagem 
contendo diferentes refeições com ovos, com o objetivo de enfatizar 
a resposta (“a perfetc mix”, que é pronunciado com entoação 
descendente e volume mais baixo, evidenciando a conclusão do 
raciocínio). Há também pausas após cada uma das qualidades 
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das fontes energéticas (“clean // safe // reliable // and affordable 
energy?”). Por fim, o orador profere “order up” com um volume mais 
alto, entoação ascendente precedida por uma pausa e velocidade 
acelerada, visando assim o encerramento do raciocínio metafórico 
e argumentativo. 

Figura 12 – Apelo final ao auditório.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=args5HvFtkM

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vale a pena ressaltar que, desde o exórdio até a peroração, 

o discurso foi articulado de maneira metafórica, ou seja, ele foi 
construído através de comparações implícitas (sem elementos 
comparativos), primeiramente entre política energética e 
gastronomia, e segundamente entre ovos e fontes de energia. 

A metáfora é uma concentração semântica. No 
eixo da extensão, ela despreza uma serie de traços 
e leva em conta apenas alguns traços comuns 
a dois significados que coexistem. Com isso, dá 
concretude a uma ideia abstrata [...], aumentando a 
intensidade do sentido. (FIORIN, 2014, p. 34).

Contudo, sem o provérbio, o raciocínio analógico que foi 
estabelecido pelas metáforas não poderia ocorrer. Isso porque, 
segundo Fiorin (2015, p. 64), tal raciocínio somente terá força se: 
“a) os elementos semelhantes forem verdadeiros e relevantes; 
b) a quantidade dos elementos semelhantes for expressiva; c) as 
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diferenças não forem acentuadas”. Os elementos constituintes do 
raciocínio (política energética e gastronomia; fontes energéticas e 
ovos) por si só não cobrem tais requisitos. 

O provérbio, por meio de sua lógica dedutiva, fornece os 
subsídios necessários para o estabelecimento efetivo da relação entre 
os elementos: as fontes energéticas podem ser comparadas com ovos 
porque, se o modelo de política energética for baseada em apenas 
uma única fonte de energia, é provável que acarretará problemas 
devido às suas falhas ou impedimentos (assim como “se todos os 
ovos fossem colocados em uma única cesta”). 

Com esse capítulo, almejamos demonstrar que: 1) os provérbios 
são grandes fontes argumentativas quando exploradas suas 
características de tradicionalidade, atemporalidade e impessoalidade, 
além disso, enquanto lugar-comum, podem ser analisados sob 
a óptica da teoria dos lugares da argumentação; 2) os elementos 
prosódicos, caso utilizados de maneira eficaz, auxiliam amplamente 
o discurso do orador em seu objetivo de persuadir e convencer seu 
auditório. 
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INTRODUÇÃO
Para fins promocionais das produções cinematográficas, o cartaz 

de cinema funciona como um meio promocional e de transmissão 
de informações sobre o filme em diversos veículos de comunicação 
(das entradas das salas de cinema até as redes sociais) no encargo de 
vender os filmes e suas narrativas. Segundo Carcaud-Macaire (1997, 
p. 66), o cartaz de cinema opera como um “avant-texte”, uma pré-
representação do discurso fílmico, revelando parte do conteúdo do 
filme, ressaltando aspectos que possibilitem angariar o interesse de 
um auditório.

No final do século XIX, o cinema surgia, mas o cartaz já era 
popularmente utilizado na promoção de espetáculos e produtos 
(FERREIRA, 2001). Sendo assim, o uso do cartaz para fins de 
impulsionar o mercado cinematográfico aconteceu espontaneamente. 
Francisco Perales Bazo (1998, p. 336) explica isso dizendo que: “El 
nacimiento del cartel cinematográfo [sic] surgió paralelamente al del 
propio medio”.

Contudo, no início, o aproveitamento do cartaz não cumpria a 
mesma destinação de promover a narrativa cinematográfica como 
hoje em dia, mas sim, de promover a própria tecnologia chamada 
cinema. Os filmes inicialmente eram registros da representação 
da vida em telas que projetavam imagens em movimento, todavia, 
conforme o potencial narrativo do cinema se aprimora, “o cartaz 
deixa de ser veiculo de publicidade para o cinematógrafo e passa a 
ser publicidade para o filme”. (FERREIRA, 2001, p. 43). 

A RETÓRICA NA PROMOÇÃO DE UM FILME: 
UMA ANÁLISE DOS CARTAZES DE CAPTAIN 

AMERICA: CIVIL WAR E ROGUE ONE: A 
STAR WARS STORY

Letícia Katlheen de Souza Gonçalves
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Condensando os filmes em uma representação verbo-visual, 
os cartazes podem revelar conjuntamente como o auditório, ao 
qual a produção é dirigida, encontra-se preparado para receber as 
narrativas. Dessa forma, por considerarmos serem os elementos 
escolhidos do cartaz, aquilo que não somente represente o filme, 
mas que também seja atrativo para os espectadores, os cartazes 
podem espelhar os valores das sociedades nas quais estão inseridos. 
Há, assim, no cartaz a presença de uma doxa. Segundo Ferreira e 
Rodrigues-Alves (2016, p. 64), “a doxa, do grego ( ), [...] significa 
crença comum ou opinião popular.” Ainda segundo os autores:

O campo da doxa se insere no cerne das crenças e 
valores, em que orador e auditório compartilham 
pontos comuns. Desse modo, a “noção de doxa, 
herdada da Grécia Antiga, significa ‘conhecimento 
comum’, ‘opiniões partilhadas’” (cf. SANTOS, 2012: 
4) e torna-se importante elemento na compreensão 
da comunicação e interação social. (FERREIRA; 
RODRIGUES-ALVES, 2016, p. 64)

Concluímos, por essas considerações, que um diálogo entre um 
orador (o produtor cinematográfico) e um auditório se estabelece por 
meio da doxa, no compartilhamento de pontos de vista.

Apesar de não possuir o mesmo efeito de publicidade como 
no momento do surgimento do cinema, quando promoveu a então 
novidade tecnológica, e/ou como quando do aprimoramento do 
potencial narrativo para promoção do filme, o cartaz de cinema 
ainda é utilizado essencialmente para todas as produções e revelam 
aquilo que seu produtor considera relevante para adesão dos 
auditórios. Por esse viés, ainda considerando esse último elemento 
que possibilita a ainda utilização do cartaz, nossa análise abrangerá 
como corpus dois cartazes de cinema contemplados entre os filmes 
que geraram maior lucro (os chamados blockbusters1) no ano de 2016 

1. Block b uster  uma palavra de ori em in lesa ue indica um filme ou outra express o 
art stica  produ ido de orma ex mia  sendo popular para muitas pessoas e ue pode 
obter elevado sucesso financeiro  A ori em da palavra b lock b uster ocorreu no in cio dos 
anos  do s culo  ue servia para descrever uma bomba ue era lan ada a partir de 
avi es e ue era capa  de destruir um uarteir o inteiro  sto por ue em in l s bloc  
si nifica uarteir o e o verbo bust  si nifica uebrar  o ue pode si nificar tamb m 
arrasa uarteir o   uso da express o se deu a partir do lan amento de filmes onde 

se a iam filas i antescas ue se alon avam pelos uarteir es a come ar pelo filme 
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segundo  site IMDB2: “Captain America: Civil War” e “Rogue One: A 
Star Wars Story”. 

De acordo com o site, o filme “Capitain America: Civil War” 
gerou um total de $408.08 milhões e “Rogue One: A Star Wars Story”, 
$532.18 milhões. O sucesso dos filmes nos fez questionar a relação 
da propaganda dos cartazes ter contribuído para essa ampla adesão. 
Para tanto, valemo-nos das teorias da Retórica e da Linguística 
Textual. 

Este capítulo propõe uma investigação dos recursos 
argumentativos empregados nesses cartazes de cinema, que nesta 
pesquisa compreenderemos como um gênero textual. Para Costa 
(2014), o cartaz faz parte dos “clássicos” que já foram discutidas a 
possibilidade de serem considerados gêneros textuais ou apenas 
suportes de vários gêneros. Segundo o autor:

[...] essa polêmica se estende também, por um 
princípio metonímico da linguagem, a determinados 
verbetes (v.) ou artigos (v.) que podem ser lidos ora 
como gêneros ora como suportes ou portadores 
de textos, como o cartaz, o banner, o outdoor, etc. 
Outros ainda podem ser ambientes (v. NR 17), ou 
seja, domínios de produção e processamentos 
de textos onde emergem novos gêneros textuais. 
(COSTA, 2014, p. 15)

No entanto, o cartaz pode sim ser considerado um gênero para 
alguns autores (mesmo que não por todos), pois entendemos “os 
gêneros como formas heterogêneas, sócio-discursivo-enunciativas, 
orais e escritas, dadas pela tradição e pela cultura — ontem e hoje” 
(COSTA, 2014, p. 15) o que abrange também o potencial e a estrutura 
do cartaz.

Costa traz então a seguinte definição: 

CARTAZ (v. BÂNER, BANNER, LETREIRO, 
PAINEL, OUTDOOR): anúncio (v,) ou aviso (v.) de 
dimensões variadas, muitas vezes ilustrado com 

ubar o  em  ispon vel em  ttps si nificados com br bloc buster  
Acesso em   an  
2  ispon vel os  filmes ue eraram maior lucro no ano de  em ttp
imdb com list ls  Acesso em   an  
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desenhos ou com fotografias, apropriado para ser 
afixado em lugares públicos. Apresenta coerções 
genéricas semelhantes às de um outdoor (v.), 
porém, geralmente, é de dimensão menor. (COSTA, 
2014, p. 65)

O cartaz é, então, um gênero discursivo do discurso publicitário 
construído sobre um texto verbo-visual (ou sincrético3). Propomos, 
em razão disso, averiguarmos como se dá a retórica da imagem, 
verificando a relação texto-imagem, além de investigarmos como 
a iconografia e a estrutura visual dos cartazes podem evocar 
intencionalmente outros textos.

Mediante tal finalidade, o arcabouço teórico abrangerá as obras 
retóricas de Aristóteles (2000), Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005) 
e Ferreira (2010), bem como os estudos de Cavalcante (2013) e Koch, 
Bentes & Cavalcante (2008). No que se refere à retórica da imagem, 
utilizaremos os estudos de Barthes (1984).

1  O TEXTO APOIADO NO TRIPÉ RETÓRICO 

A Linguística Textual considera texto a unidade máxima 
de funcionamento da língua (MARCUSCHI, 2008, p. 88) 
independentemente de seu tamanho. Segundo Cavalcante (2013, 
p. 17-18): “o que faz o texto ser um texto é um conjunto de fatores, 
acionados para cada situação de interação, que determinam a 
coerência dos enunciados.” 

Aqui tomamos o cartaz de cinema como um texto por tratar-
se de “uma unidade de linguagem dotada de sentido”, que, por 
sua vez, cumpre “um propósito comunicativo direcionado a um 
certo público, numa situação específica de uso, dentro de uma 
determinada época, em uma dada cultura em que se situam os 
participantes desta enunciação” (CAVALCANTE, 2013, p. 17).

Por esse viés, entendemos ter o cartaz, assim como o texto, 
a presença de uma doxa, na qual reflete os valores dos períodos 
de veiculação dos filmes, num diálogo entre orador (o produtor 

3. e undo iorin  p   um texto sincr tico  a uele ue  composto por uma 
lin ua em verbal e uma n o verbal ima tica  o caso do carta  trata se de um texto 
sincr tico por constituir se de ima ens e ilustra es or ani adas entre si  e rases  se 
n o o pr prio t tulo
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cinematográfico ou o diretor) e o seu auditório. Em suma, o filme, e 
juntamente o cartaz de cinema que o apresenta, é responsável por 
exibir toda uma natureza de valores de sua época, sendo assim, 
um bom elemento de reflexão sobre a sociedade em que vivemos. 

Ademais, para Beaugrande (1997, p. 10), o texto é como 
“um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, 
culturais, sociais e cognitivas” e em Cavalcante encontramos a 
referência onde:

Koch (2002) e Costa Val (1999) destacam, 
ainda, que a atividade interativa textual não se 
realiza exclusivamente por meio dos elementos 
linguísticos presentes na superfície do texto, nem 
só por seu modo de organização, mas leva em conta 
também o conhecimento de mundo do sujeito, suas 
práticas comunicativas, sua cultura, sua história, 
para construir os prováveis sentidos no evento 
comunicativo. (CAVALCANTE, 2013, p. 19)

Em síntese, o texto é capaz de tratar e apresentar ao seu 
auditório toda ideologia e cultura do ser humano de uma época.

É importante ressaltarmos também, outra importante 
questão a respeito do texto, que é válida e significativa para nossas 
análises: a intertextualidade. Ainda em Cavalcante (2013, p. 145): 
“Nenhum texto pode ser tomado isoladamente, desvinculado de 
qualquer outro, mas, sim, em sua intrínseca relação com outros 
exemplares textuais”. 

Desse modo, percebemos que o texto nunca apresenta uma 
inovação, mas parte de uma outra construção na qual modifica-se 
a anterior e caracteriza a que surge. É o que vemos na citação:

o texto só ganha vida em contato com outro texto 
(com conteúdo). Somente neste ponto de contato 
entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o 
posterior como o anterior, juntando dado texto a um 
diálogo. Enfatizamos que esse contato é um contato 
dialógico entre textos... por trás desse contato 
está um contato de personalidades e não de coisas. 
(BAKHTIN, 1986, p. 162 apud KOCH, BENTES E 
CAVALCANTE, 2007, p. 9, grifos do autor) 



- 130 -

Nas análises, podemos ver detalhadamente como essa função 
textual acontece e como faz parte da construção dos cartazes de 
cinema. 

Por outro lado, nossa pesquisa também abarcará as teorias 
retóricas. De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca, o objetivo 
da teoria retórica é o estudo das técnicas discursivas que podem 
ser capazes de gerar persuasão (cf. FERREIRA, 2010, p. 16). Para 
averiguarmos a funcionalidade do discurso apelamo-nos para o 
tripé retórico. Vejamos.

O tripé retórico é composto por ethos, pathos e logos, 
instâncias do discurso associadas respectivamente ao orador, 
ao auditório e ao discurso em si, fundamentadas no discurso 
persuasivo. Mediante tal consideração, são instâncias meramente 
“associadas” ao orador, auditório e discurso, e não o são somente. 
O ethos é a imagem que o orador constrói de si para seu público 
de forma a torná-lo convincente no proceder de sua apresentação. 
Em Aristóteles, o ethos indica as virtudes morais que asseguram 
credibilidade ao orador, considerando sua benevolência, virtude e 
prudência (cf. ALMEIDA JUNIOR; NOJIMA, 2010, p. 25). A seguir, 
pathos diz respeito ao conjunto de paixões que são despertadas 
no auditório de acordo com seu discurso. Segundo Abreu (2005, 
p. 39, grifos nossos): “É preciso desenvolver a capacidade da 
audiência empática. Pathos, em grego, além de enfermidade, 
significa sentimento. Em, preposição, significa dentro de. Ouvir 
com empatia significa, pois, ouvir dentro do sentimento do outro”. 
Por último, logos diz respeito ao discurso, propriamente dito e 
todos os adornos e técnicas para torná-lo convincente e sedutor. 
Ferreira (2010, p. 78), ainda considerando a instância retórica 
logos, declara, “Em sentido amplo, todo discurso se constrói em 
torno de um tema que é problematizado e gera questões. O logos, 
dentre as provas, se encarrega do discurso persuasivo, pois por 
meio dele demonstramos o que parece ser verdade de acordo com 
que se conhece de cada assunto”.

 O poder persuasivo centrados no ethos, pathos e logos nos faz 
questionar qual dessas instâncias mais se manifesta na estrutura 
retórica dos cartazes. Isso será avaliado na análise aqui efetuada.
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Todas essas considerações serão mais bem ponderadas e 
aplicadas em cada um dos cartazes que analisaremos adiante. 

2 A RETÓRICA DA IMAGEM
Para considerarmos a retórica presente nos cartazes, é 

inevitável nos desassociarmos da Retórica da Imagem. Para tanto, 
ancoramo-nos na metodologia e considerações apresentadas por 
Barthes (1984).

Rolland Barthes, no ano letivo de 1964-1965, dirige um 
seminário sobre a retórica antiga e publica um longo texto, em 1970, 
propagandeando os estudos retóricos devido ao seu grande prestígio 
na época (cf. FIORIN, 2014, p. 16-17). Durante esse período, Barthes, 
segundo Fiorin (2014, p. 17), produz um texto com grande influência 
sobre os estudos retóricos reconstruindo a imagem da retórica e 
“encanta-se pela ‘modernidade’ de certas formulações da retórica 
antiga”. Nesse texto, ele estabelece uma relação entre a tradição 
retórica e a moderna ciência da linguagem e tenta “extrair da tradição 
retórica problemáticas que servissem aos estudos contemporâneos” 
(FIORIN, 2014, p. 17). O autor ainda descreve: 

Para ele, há três prolongamentos possíveis dos 
estudos retóricos (Barthes, 1975:220-221). O 
primeiro é uma história da retórica, assentada em 
novos métodos, que poderia trazer novas luzes, 
sobre muitos aspectos de nossa literatura, de nosso 
ensino e de nossas instituições. O segundo é que 
a retórica poderia ser um método de análise da 
cultura de massas, dado que esta tem uma relação 
profunda com a retórica aristotélica, já que são 
fundadas ambas no maior número, na opinião 
corrente, na dóxa, na verossimilhança. O terceiro 
é mais surpreendente. Para ele, “nossa literatura, 
formada pela retórica e sublimada pelo humanismo, 
nasceu de uma prática político-judiciária”. Por isso, 
um caminho de continuação dos estudos retóricos 
é um programa de linguagem revolucionária. 
(FIORIN, 2014, p. 17-18)

Por meio de suas considerações sobre os três prolongamentos 
possíveis dos estudos retóricos, chegamos então a sua publicação 
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do artigo “Retórica da Imagem”, no qual o autor traz inovações: 
reflexões sobre a imagem, até então ignorada pelos estudos 
retóricos. O artigo figura, em 1984, num compilado de publicações 
de Barthes unidas no livro intitulado O óbvio e o obtuso (nome 
marcante de um dos artigos presentes na obra).

Segundo Barthes, a concepção da palavra imagem ligada à 
raiz de imitari causou grande relutância nos linguistas antigos por 
julgarem possuir a analogia (cópia) um sentido pobre (BARTHES, 
1984, p. 27). Perguntas, como: “Como é que o sentido vem à 
imagem? Onde acaba o sentido? E se ele acaba, que há para além 
dele?” (BARTHES, 1984, p. 27), foram levantadas.

Para desligamento de antigas concepções, o autor considera 
uma imagem publicitária, elaborada para a marca “Panzani”, que, 
segundo ele, “é franca, ou pelo menos enfática” (BARTHES, 1984, 
p. 27) e possui função persuasiva intrínseca proposital: vender o 
seu produto.

Em conformidade com suas alegações, Barthes (1984) 
considera possuir no discurso imagético três mensagens: a 
mensagem linguística, a mensagem icônica codificada e a 
mensagem icônica não-codificada. Segundo ele, a mensagem 
linguística auxilia na identificação pura dos elementos da cena e 
na própria cena (cf. BARTHES, 1984, p. 32). De acordo com o autor:

Ao nível da mensagem ‘simbólica’, a mensagem 
linguística guia já não a identificação, mas a 
interpretação, ela constitui uma espécie de grampo 
que impede os sentidos conotados de proliferarem 
quer para regiões demasiado individuais (isto é, ela 
limita o poder projectivo da imagem), quer para 
valores disfóricos. (Barthes, 1984, p. 32)

Barthes salienta que, em relação à mensagem icônica (dupla), 
a mensagem linguística possui duas funções: de ancoragem 
(ancrage) e de etapa (ou revezamento, pela origem da palavra 
relais), já que “toda imagem é polissémica, implicando subjacente 
aos seus significantes, uma “cadeia flutuante” de significados, dos 
quais o leitor pode escolher uns e ignorar outros”. (Barthes, 1984, 
p. 32)
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A função de ancoragem, assim como o nome sugere, conduz 
o leitor para um sentido específico ancorado à imagem. Segundo o 
autor, “a ancoragem pode ser ideológica, e é mesmo, sem dúvida, 
a sua função principal; o texto dirige o leitor entre os significados 
da imagem, faz-lhe evitar uns e receber outros; através de um 
dispatching muitas vezes sutil, ele teleguia-o para um sentido 
antecipadamente escolhido”. (BARTHES, 1984, p. 33)

Figura 1 – Cartaz do filme “Deadpool” (2016)

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt1431045/>. Acesso 
em: 12 set. 2018

No cartaz acima, observamos como a mensagem linguística 
“Feel the love Valentine’s Day” ancora, ou seja, limita a um sentido 
específico, a imagem (polissêmica) do personagem Deadpool, que 
poderia ser interpretada de diversas formas. O filme Deadpool 
foi lançado em 11 de fevereiro de 2016 (um dia antes do dia dos 
namorados nos Estados Unidos). A mensagem linguística além de 
restringir a significação da mensagem icônica também assegura a 
ironia do cartaz.

Por outro lado, a função de etapa (ou revezamento), pode ser 
vista em quadrinhos, por exemplo, onde a imagem não sugere 
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sentidos por si só. Na figura 2, retirada do site Glued4, observamos 
a relação da mensagem linguística com a imagem. A mensagem 
linguística dessa vez constrói sentido junto com a mensagem icônica 
e faz avançar a ação.

Figura 2 – Detalhe da HQ “Civil War”

Fonte: Site Plano Crítico. Disponível em: <http://www.planocritico.com/sagas-
marvel-guerra-civil/>. Acesso em: 12 set. 2018

Na sequência, analisaremos o poder persuasivo dos cartazes 
selecionados para este trabalho averiguando as três mensagens 
propostas por Barthes.

4  ispon vel em ttp lued com br uerra civil analise e resumo de um dos arcos
mais amosa do universo marvel  Acesso em   set  
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3 ANÁLISE DOS CARTAZES DE CINEMA

3.1 Capitão América: Guerra Civil

Figura 3 – Cartaz “Captain America: Civil War” (2016)

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt3498820/>. Acesso 
em: 14 set. 2018

O cartaz acima foi elaborado para promover o filme “Captain 
America: Civil War”. No filme, vemos a desavença entre os 
personagens Capitão América e Homem de Ferro, até então 
pertencentes ao mesmo lado. A inimizade entre os personagens 
acontece devido aos efeitos que os Vingadores causavam em toda 
a sociedade durante toda batalha e o governo decidir controlá-
los. A equipe então se divide entre aqueles que se subordinam 
ao controle governamental e aqueles que não concordam. Os 
personagens então assumem a liderança da oposição. Por ser uma 
adaptação dos quadrinhos, o filme foi muito esperado pelos fãs.
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O presente cartaz do filme “Captain America: Civil War” exibe 
uma estrela no centro, assim como no escudo do personagem, com 
o título em letra bastão, no qual, “CIVIL WAR” está em destaque, 
numa fonte maior do que “CAPTAIN AMERICA”. O logo “Marvel”, 
da empresa produtora do filme, está em vermelho, acima do título. 
O cartaz, dividido ao meio simetricamente, é preenchido pela cor 
azul do lado esquerdo e vermelho do lado direito. Dois grupos de 
personagens, que pela virilidade apresentada acreditamos ser os 
“heróis” ou “vilões” do filme, estão se encarando em duas fileiras, 
onde ressalta-se, dois personagens a frente – Capitão América, à 
esquerda e Homem de Ferro à direita. Na parte inferior, abaixo dos 
personagens, a frase “UNITED WE STAND. DIVIDED WE FALL” 
(“Unidos nós permanecemos. Divididos nós caímos”, tradução 
nossa). No topo, o nome dos atores (dez atores assim como os 
dez personagens apresentados no cartaz) e abaixo do cartaz os 
créditos com a data de estreia, “May 6” (6 de maio). 

Esse cartaz estabelece intertextualidade, uma referenciação 
direta, com a linha de filmes da Marvel. Dentre eles, alguns 
presentes na figura 4. Da esquerda para a direita, “Homem 
de Ferro”, “Homem de Ferro 2”, “Homem de Ferro 3”, “Capitão 
América”, “Capitão América 2: O Soldado Invernal”, “Vingadores” 
e “Vingadores: Era de Ultron”.

Figura 4 – Cartazes da linha de filmes Marvel

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/>. Acesso em: 14 set. 2018
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Segundo Cavalcante (2013, p. 150), “a referência diz respeito 
ao processo de remissão a outro texto sem, necessariamente, haver 
citação de um trecho. A remissão pode realizar-se, por exemplo, 
por meio da nomeação do autor do intertexto, do título da obra, de 
personagens de obras literárias etc.”. 

Como podemos observar, alguns dos personagens destes 
cartazes, estão no cartaz de “Captain America: Civil War”. Para 
aqueles que conhecem os outros filmes da Marvel e capturam a 
intertextualidade é possível nomeá-los: à esquerda estão Capitão 
América (Steve Rogers), Falcão (Sam Wilson), Feiticeira Escarlate 
(Wanda Maximoff ), Soldado Invernal (Bucky Barnes), Gavião 
Arqueiro (Clint); à direita estão Homem de Ferro (Tony Stark), Viúva 
Negra (Natasha Romanoff ), Máquina de Guerra (Jim Rhodes), O 
Visão e Pantera Negra (T’Challa). De acordo com o posicionamento 
dos personagens, consideramos a existência de uma oposição entre 
os indivíduos por meio de um desacordo em comum; estes dividem-
se em dois grupos rivais. 

Em conformidade com Barthes (1984) e as três mensagens que 
elenca no discurso retórico imagético, consideraremos a imagem de 
oposição entre os grupos de super-heróis no cartaz com as ancoragens 
das mensagens linguísticas (frase “United we stand. Divided we fall.”, 
juntamente com o título “Guerra Civil”)5. Se pensarmos, que a divisão 
dos personagens resultaria em queda e, para surpresa do auditório, 
estes personagens, no próprio cartaz, estão divididos, estima-se que 
haverá uma “queda”, na qual entendemos por “destruição”, “ruína” 
e/ou “devastação”. A cor vermelha no título “Civil War” traz a ideia 
de batalha, sangue, luta.

 No centro, o título “Captain America: Civil War” juntamente com 
a estrela, componente do escudo do Capitão América, contempla a 
ideia de que este personagem será o principal, no entanto a divisão 
simétrica do cartaz atribui a mesma importância ao personagem 
Homem de Ferro, aqui como um oponente. 

Por meio do cartaz, o auditório poderá esperar que haja uma 
desarmonia entre os personagens, até então considerados heróis. 
Diante disso, esse auditório fará um levantamento de perguntas 

5  esse ponto consideramos ser a mensa em lin u stica em rela o  mensa em ic nica 
dupla  de ancora em pelo ato de a ima em  por si s  construir sentido  e a partir do 

enunciado texto verbal especificar sua si nifica o  
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que fomentarão o despertar do pathos e possível adesão ao filme 
apresentado: Por que esses heróis estariam em rivalidade? Qual 
seria o motivo para tal? Quem estaria certo? Haveria um grupo 
certo? Como poderia essa briga terminar? De que lado eu estaria? 
(caso esse auditório não conheça a saga de  Guerra Civil  do 
universo Marvel escrita por Mark Millar). O que eles farão com a 
falta dos personagens da HQ? O Capitão América realmente morrerá? 
(baseando-se na simetria da imagem e na igualdade hierárquica 
atribuída na relação Capitão América e Homem de Ferro no cartaz 
sobre aqueles que conhecem as HQs dos heróis).

Figura 5 – A morte de Capitão América no HQ Civil War6

Fonte: Site Glued. Disponível em: <http://glued.com.br/guerra-civil-analise-e-
resumo-de-um-dos-arcos-mais-famosa-do-universo-marvel/>. Acesso em 14 set. 

2018

Em vista das perguntas aqui identificadas, podemos dividir o 
auditório em três principais grupos: os conhecedores do universo dos 
quadrinhos de heróis que identificam a intertextualidade presente 
no cartaz; aqueles que não a identificam, mas se identificam com 
os elementos visuais apresentados (identificação estética); e aqueles 
que identificam parcialmente a intertextualidade (possivelmente 
com os cartazes de filmes anteriores, identificando assim, o caráter 
dos personagens).

6  esumo da sa ada  con ecida pelos internautas  ispon vel em  ttp lued
com br uerra civil analise e resumo de um dos arcos mais amosa do universo
marvel  Acesso em   out  
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O gênero cartaz, no entanto, não terá a função de responder 
a estes questionamentos, mas prepara o caminho para a adesão ao 
filme, já que o auditório precisa assisti-lo para encontrar as respostas. 
Além disso, é por meio deste texto, que estimulará as já identificadas 
perguntas, que se torna possível a identificação do auditório.

Considerando o aspecto heroico, a virilidade, os olhares rígidos, 
a postura aprumada, e a força dos personagens, pode ser evocado 
no auditório a paixão da emulação já que público quer se parecer 
com os personagens apresentados. Segundo Meyer (2000, p. 16): “A 
inveja dirige-se para os iguais, assim como a emulação; a inveja quer 
tirar do outro o que ele tem, a emulação quer imitá-lo. São reações 
que tendem a prolongar a simetria ou cria-la, visto que uma deseja 
gerar a diferença, a outra, a identidade”.

Além destas paixões, diante da surpresa de rivalidade de 
personagens até então considerados heróis, tanto para aqueles que 
não conhecem a HQ “Guerra Civil”, assim como a sensação de perda 
do personagem Capitão América, para aqueles que conhecem a HQ, 
poderia gerar a paixão do medo (temor). Meyer (2000, p. XLV) ressalta 
que: “tememos os fortes, não os fracos. [...] A confiança é talvez uma 
forma de amizade mais remota, como o temor, a manifestação de 
uma dissociação que não é total”.

Diante do temor, o auditório buscará as respostas sobre seus 
questionamentos que o instigam e assistirão ao filme, tornando o 
cartaz eficaz.

Por outro lado, o auditório poderia ser despertado pela paixão 
de amizade por já conhecerem e reconhecerem a produção mediante 
a intertextualidade com outros filmes da linha. Para Meyer (2000, 
p. XVIV), “O amor, ou a amizade, é certamente um vínculo de 
identidade mais ou menos parcial. É o próprio lugar da conjunção, 
da associação – ao contrário do ódio, puramente dissociador”.

Ademais, o auditório pode ser comovido pela paixão da 
compaixão ou da indignação diante das discórdias.

A piedade reflete também uma certa distância, 
embora se suponha uma participação, uma 
identificação. A indignação é sem dúvida o 
movimento completamente oposto da alma. Quando 
a piedade e a indignação afirmam: “Isso não deveria 
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ter acontecido”, procedem, uma ao distanciamento 
do interessado, a outra, da aproximação. Todavia, 
o que Aristóteles sublinha expressamente é que 
a indignação reflete a não aceitação (moral) do 
espetáculo das paixões, de sua desordem. (MEYER, 
2000, p. XLVI)

É importante considerarmos que o despertar do pathos já 
evidencia adesão do público, mesmo que, à primeira vista, existam 
paixões que não pareçam ser positivas. Quando o orador consegue 
despertar paixões em seu auditório, ele já está persuadindo-o a fazer 
aquilo que deseja.

 1.2 Rogue One: Uma História Star Wars

Figura 6 – Cartaz “Rogue One: A Star Wars Story” (2016)

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt3748528/>. 
Acesso em: 14 set. 2018

O cartaz acima foi elaborado para promover o filme Rogue 
One: A Star Wars Story. O filme amplia uma informação presente 
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no primeiro filme da série Star Wars, a de que os planos da Estrela 
da Morte foram roubados pela Rogue One. A narrativa então conta 
a história de um grupo liderado por Jyr Elso que trabalhariam na 
destruição da Estrela da Morte.

Ao analisar o cartaz podemos observar uma montagem de 
diversos elementos concebidos. Uma garota em maior destaque 
na parte superior do cartaz, com o olhar para o alto, possui feição 
séria. Vários personagens são distribuídos em menor evidência 
pelo centro: um robô olhando para o expectador; um homem 
negro de cabelos grisalhos e olhar para o alto esquerdo; um 
homem asiático com aparência de mestre de artes marciais, que 
segura uma lança numa postura de ataque; um jovem rapaz (no 
meio) segura uma arma; um homem, mais escondido, de perfil; 
um homem de cabelos cumpridos e barba usando uma espécie de 
armadura vermelha e uma arma; e um homem com uma mochila 
e óculos na cabeça de braços cruzados. Na parte esquerda, atrás 
da personagem em destaque, encontra-se a lateral de um globo 
(Estrela da Morte) não muito nítido. Do outro lado, à direita, uma 
máscara negra pouco aparente (máscara do célebre vilão da série, 
Darth Vader). Na parte inferior do cartaz, várias “máquinas”, 
terrestres e voadoras, em ataque, assim como numa guerra. Todos 
os elementos do cartaz levemente se dissolvem com um efeito de 
nuvem. Acima das “máquinas”, o título “Rogue one” em maior 
evidência e abaixo “A Star Wars Story” (“Uma história Star Wars”, 
no Brasil). Os créditos dos envolvidos na produção e a data de 
estreia “December 16” (16 de dezembro) estão no plano inferior do 
cartaz.

A priori, é necessário compreendermos a natureza do universo 
Star Wars e sua íntima influência sobre um auditório específico 
para, dessa forma, averiguarmos o poder persuasivo do cartaz.

Star Wars faz parte de uma série de filmes produzidos pelo 
cineasta e produtor George Lucas. Em 1977, o primeiro filme foi 
lançado com o título Star Wars, mais tarde foi relançado como 
Star Wars: Episode IV A New Hope (Star Wars IV: Uma Nova 
Esperança, no Brasil). O lançamento da sequência se iniciou pelo 
quarto episódio já que o produtor, Gary Kurtz, não acreditou na 



- 142 -

possiblidade de sucesso dos filmes e pelo fato de o quarto filme 
ser o único que poderia ser chamado de “stand alone”, ou seja, 
uma narrativa autossuficiente. O sucesso do filme, no entanto, 
fez com que a franquia continuasse as produções e após o fim da 
trilogia inicial (o quarto, quinto e sexto filme) os demais anteriores 
também foram lançados.

A primeira questão que podemos considerar no cartaz é a 
intertextualidade com os sete filmes da franquia Star Wars. Os 
elementos visuais exibidos, presentes também nos filmes, assim 
como o estilo tipográfico do nome “STAR WARS” (um logotipo) e 
a estruturação com que as unidades gráficas são dispostas – a 
composição – evidenciam uma identidade visual, um diálogo 
entre os cartazes dos filmes. Seguem abaixo os cartazes dos seis 
filmes da saga Star Wars, em sequência da esquerda para a direita 
“Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma”, “Star Wars: Episódio 
II – Ataque dos Clones”, “Star Wars: Episódio III – A Vingança dos 
Sith”, “Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança”, “Star Wars: 
Episódio V – O Império Contra-Ataca” e “Star Wars: Episódio VI – O 
Retorno de Jedi”.

Figuras 7 – Cartazes da saga de filmes Star Wars

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/> Acesso em: 14 set. 2018
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Dentre os componentes intertextuais, podemos observar 
os clones, personagens em destaque em “Star Wars: Episódio II 
- Ataque dos Clones”, além das naves TIE Fighter, Jedi Interceptor 
Delta 7-B Starfighther, Y-Wing, ignorando aquelas que não podemos 
identificar a priori – que para aqueles que não conhecem os filmes 
da franquia considerariam apenas “máquinas”; também é possível 
reconhecermos os transportes blindados AT-AT, a figura da máscara 
de Darth Vader no canto superior direito, vilão da saga, e a lateral 
esquerda da Estrela da Morte mostrada em Star Wars IV: Uma Nova 
Esperança e em Star Wars VI: O Retorno do Jedi. 

Em comparação com os antigos cartazes da saga, a máscara 
do personagem Darth Vader pode ser vista também em “Star Wars: 
Episódio III – A Vingança dos Sith”, “Star Wars: Episódio IV - Uma 
Nova Esperança”, “Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca” 
e “Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi”, filmes os quais o 
personagem já havia se transformado no temível vilão. Elementos 
outros presentes no cartaz, estão presentes nos filmes da série, 
estabelecendo, também, intertextualidade identificada por aqueles 
que já assistiram aos outros filmes. Assim, há intertextualidade 
entre os cartazes e os filmes.

As figuras intertextuais podem ser recuperadas pela memória 
do auditório e servem como elemento de intensificação da adesão do 
público, já que este, considerando a grande semelhança e identidade 
presente em mais um filme associado ao universo Star Wars, atribui 
maior valor e credibilidade à produção. 

No cartaz de Rogue One, há também a presença de uma 
dualidade, uma divisão tonal entre luz e escuridão. A dualidade do 
cartaz faz alusão aos filmes que trabalham a questão do lado sombrio 
da força e lado luminoso da força (poder dos Jedis, personagens dos 
filmes).

É interessante também considerarmos a figura feminina, forte 
e heroica, em destaque no cartaz. No final de 2015, “Jogos Vorazes: A 
Esperança – Parte 2” foi lançado, e a crítica destacou positivamente 
a revolução no sistema político proveniente de uma mulher. O 
expansionismo do pensamento feminista e da luta por igualdade 
compõe a doxa desse momento. Compare os aspectos físicos de 
ambas as personagens em seus devidos cartazes nas Figuras 9 e 10.
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Figura 8 – Cartazes “Rogue One: A Star Wars Story” e “The Hunger 
Games: Mockingjay – Part 2”

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/>. Acesso em: 14 set. 2018

Observe o aspecto heroico das personagens, a seriedade de 
suas feições e, principalmente, o penteado que elas utilizam. A 
semelhança, mesmo que sutil, revela uma sintonia com um valor 
da sociedade atual, o protagonismo e o heroísmo feminino sendo 
enaltecidos, inclusive o papel da mulher na luta contra as opressões 
às minorias. 

Consideremos nosso cartaz de análise, dessa vez, em relação ao 
cartaz de Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi”. Observemos os 
cartazes um ao lado do outro.
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Figuras 9 – Cartazes “Rogue One: A Star Wars Story” (2016) e “Star 
Wars: Episode VI – Return of the Jedi” (1983)

Fonte: IMDB. Disponível em: <https://www.imdb.com/>. Acesso em: 14 set. 2018

Os cartazes, feitos para filmes da série Star Wars, mas de 
momentos históricos distintos, apresentam a figura feminina de 
forma diferente. Em Rogue One, a mulher em maior destaque e em 
posição de heroína, passa a ideia de que essa personagem será a 
principal. Por outro lado, no cartaz de Return of the Jedi, a mulher em 
contraposição à figura masculina, é menos ressaltada e, seminua, 
sugere insinuações sensuais em direção ao leitor. A personagem é 
tida como a “princesa indefesa”, enquanto seus “salvadores” (figuras 
masculinas), em evidência, apresentam-se viris e heroicos.
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Em 1983, o cartaz foi bem aceito pela sociedade da época já que 
Star War era uma produção feita para homens. Em 2016, no entanto, 
isso não acontece, considerando principalmente as produções 
em massa que destacam a figura feminina. Discorrendo sobre 
tais reflexões, é possível verificarmos como o cartaz de cinema 
acompanha toda uma ideologia, um contexto social de uma época, 
visando à adesão de auditórios. 

Pela titulação presente no cartaz, Rogue One: A Star Wars 
Story, o auditório pode conceber o fato de o filme não se referir a 
uma continuação da saga Star Wars (os quais são intitulados por 
uma numeração), mas fazer parte de uma nova série de spin-offs 
do mesmo conjunto de filmes. Spin-offs tratam-se de derivações 
compostas a partir de uma obra já existente7, no caso, toda a saga. O 
filme, por esse viés, trata-se de uma história à parte narrada entre 
o filme Star Wars III: A Vingança dos Sith e Star Wars IV: Uma Nova 
Esperança, contando a forma como a Estrela da Morte foi destruída. 

O título (mensagem linguística) ancorado no texto, reafirma 
ser o filme pertencente a franquia Star Wars e consolida as menções 
intertextuais já evidenciadas.

Mediante todo o conhecimento do auditório a respeito dos 
filmes sequenciais de Star Wars, o novo filme estreado em dezembro 
de 2016 (11 anos após o terceiro filme da trilogia mais recente e 33 
anos da trilogia antiga) já gerava grande expectativa no público alvo. 
Devido à fama gerada pelos filmes anteriores da série e a produção 
de jogos e desenhos da mesma linha, o domínio do orador criador 
do cartaz sobre esse auditório era vasto. A criação de seu cartaz 
deveria, assim, ser feita de modo a suprir as expectativas desse 
auditório esperançoso com o novo filme.

Por meio da boa construção do cartaz, atentando-se para a 
questão ideológica do momento e os elementos intertextuais, o 
auditório teve despertada a paixão da amizade, da empatia, dando 
crédito à produção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as considerações expostas, pode-se concluir que as 

instâncias retóricas do ethos e do pathos são as mais trabalhadas 

7. ispon vel em  ttps si nificados com br spin o  Acesso em   nov  
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nos dois cartazes analisados, pois a figura ética, especialmente 
dos personagens, foi trabalhada de forma a promover a adesão de 
um auditório. Além disso, a construção do cartaz visa o despertar 
de paixões para um auditório que já conhece os “universos” das 
narrativas cinematográficas promovidas. Dessa forma, o despertar 
das paixões deve-se especialmente à relação intertextual dos 
cartazes com outros que os precederam, ou com outros artefatos de 
seus universos narrativos (como HQs, por exemplo). Por fim, cabe 
dizer que também é possível identificar a presença de uma doxa, 
representando e refletindo os valores da sociedade para a qual os 
cartazes foram produzidos.
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1 INTRODUÇÃO E CORPUS

A mais nobre paixão humana é aquela que ama a imagem da 
beleza em vez da realidade material. 

O maior prazer está na contemplação

Da Vinci

Desde a gênese da ciência linguística até a atualidade, várias 
vertentes do estudo da linguagem foram criadas e definidas. Nesta 
concepção, no ano de 2015, o Dicionário Oxford elegeu como “palavra 
do ano” um emoji (pictograma que transmite a ideia de uma palavra)1. 
Tal fato nos instigou a, mesmo de maneira ainda incipiente, buscar 
a análise da estrutura linguística por trás das imagens dos emojis, 
notadamente quanto a sua característica vinculada à tecnologia da 
linguagem e poder de convencimento.

Figura 1 - Emojis

Fonte: Internet2

1. Todos os anos, a editora inglesa elege a palavra que naquele período atraiu maior 
interesse. A palavras eleita é aquela que, segundo o j ú ri responsável, tem maior potencial 
duradouro e si nific ncia cultural  e undo a x ord  o emo i oi eleito a palavra  ue 
mel or re etiu o ethos, o clima e as preocupações de 2015. F oi a primeira vez  que a 
palavras eleita comportou um pictograma.  
2. D isponível em: < https:/ / j conlineimagem.ne10.uol.com.br/ imagem/ noticia/ 2018/ 07/ 17/
normal ec bd ac ae a a p  Acesso em   maio 

 EMOJI: “IMAGEM X PALAVRA” NUM EMBATE 
POLÍTICO E ARGUMENTATIVO 

Guilherme Beraldo de Andrade 
Tatiana Barbosa de Sousa 
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A palavra emo i vem da uni o de e  絵  ue si nifica 
ima em em apon s e mo i  文字  ue si nifica letra  u se a  
s o picto ramas ue representam uma ideia  palavra ou rase 
completa  sses t m a apar ncia de express es  ob etos  animais  
tipos de clima etc. tendo se tornado um hábito de uso através da 
comunicação por smartphones e aplicativos análogos.

ua cria o remonta ao ano de  uando i eta a 
urita  um uncion rio da empresa  o o o  sediada no 

ap o  procurou um meio de deixar as mensa ens de comunica o 
menos rias e amb uas principalmente em rela o s rases 
escritas no celular  u se a  ele procurou uma maneira de deixar 
as mensagens mais humanas. 

Pode-se dizer que tal invenção já faz parte do uso e da cultura 
mundial cotidiana, sendo, inclusive, até utilizada para contar 
histórias, como no caso do livro “Emoji Dick” que adaptou a clássica 
história Moby Dick (de Herman Melville) apenas através de emojis.

Fato é que o uso de um emoji nos trouxe uma série de 
interrogações, eis que destacou algumas fundamentais questões: 
afinal, qual a motivação para o uso de um emoji? Prática de escrita 
resumida? Insustentabilidade de dizer num ato de comunicação? 
Raciocínio definitivo? Tentativa de exposição de sentidos? 
Substituição de outras imagens?

Se considerarmos os pressupostos teóricos da análise 
de discurso, podemos considerar que o emoji se constitui 
discursivamente, se resignificando através da tecnologia da 
linguagem, o que demandaria uma análise de uma prática discursiva 
em sua essência. Contudo, também para o presente estudo, 
utilizaremos os estudos da retórica e argumentação, analisando 
eventuais elementos persuasivos de um emoji e sua pertinência nas 
situações do cotidiano. 

2  DISPOSITIVO TEÓRICO-ANALÍTICO
Mesmo um emoji, em sua essência como discurso, exterioriza 

nuances argumentativas merecedoras de compreensão e 
identificação, manifestadas pela linguagem e seus significados 
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implícitos, justificando a aplicação da Retórica para a análise dos 
textos, tendo em vista que essa é capaz de descobrir os meios de 
persuasão relacionados a qualquer assunto, consoante Aristóteles 
(2005, p. 22). 

Assim, utilizamos a Nova Retórica e a Argumentação como 
dispositivos teóricos analíticos, considerando a noção de discurso 
como produto de linguagem direcionado a um auditório, universal 
ou particular, tendo sua formulação fundamentada, mesmo que 
inconscientemente, em função deste. “Discurso produzido em 
situação com a finalidade de obter a adesão de um interlocutor” 
(MAURO, 2013, p. 183).  Em tal cerne, entendemos necessária 
a exposição do argumento imagético de um emoji estruturante 
de um discurso retórico argumentativo, o que implica na 
observação do funcionamento da argumentação na linguagem 
sob tal perspectiva de estudo.

De um ponto de vista de organização disciplinar clássico, 
tem-se que a argumentação é composta pelo estudo da lógica 
(arte de pensar corretamente), da retórica (arte de bem falar) e 
a dialética (arte de bem dialogar). “Cet ensemble forme la base du 
système dans lequel l’argumentation a été pensée depuis Aristote 
jusqu’à la fin du XIX siècle”3 (PLANTIN, 2005, p.4)

Discípulo crítico de Platão, o filósofo grego Aristóteles 
desenvolveu uma concepção própria da retórica, a diferenciando 
da lógica (a retórica se ocupa da comunicação ordinária e não 
necessariamente amparada em valores verídicos) e da dialética 
(a retórica não busca o diálogo somente do orador – “l’homme de 
parole”4 – mas, ao contrário, endereça-se ao homem total, capaz 
de julgamentos próprios) (Bertrand, 1999, p. 39). 

A retórica é estruturada num discurso destinado a um 
auditório que se tenta influenciar e submeter posições que 
parecem razoáveis. Para Amossy (2006, p. 9) ela é exercida em 
todos os domínios humanos para se adotar uma opinião e tomar 
uma decisão, nem sempre com base em alguma verdade absoluta, 

3  radu o livre  ste con unto orma a base do sistema em ue o ar umento oi pensado 
desde Arist teles at  o fim do s culo 
4  radu o livre   omem de palavra  
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fora do alcance, mas se fundindo com o que se parece plausível.
Há um nítido paralelo entre a retórica e a argumentação, 

na medida em que a persuasão se fundamenta nas técnicas 
argumentativas dirigidas na busca do convencimento. Pressupõe-
se, assim, sempre a existência de um orador, dirigindo-se a um 
auditório, na busca de seu convencimento quanto a uma tese 
específica. 

A seu passo, a argumentação seria o ato em si de 
direcionamento comunicacional a outrem, levando-lhe 
proposições voltadas ao convencimento (persuasão). 

Por seu turno, a retórica seria o tecnicismo de utilização 
de argumentos para o convencimento e/ou uma função, ainda 
que, não raras vezes, seja taxada como ato de “embromação” e 
falsidade. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) a explicitam como 
a arte de argumentar, ao passo que Reboul (2000) a propõe como 
“a arte de persuadir pelo discurso”. Quer dizer, somente falamos 
em retórica quando, por um discurso direcionado e amparado, 
buscamos o convencimento do outro5. 

Meyer (1998, p.17) define a retórica como: “a arte de bem 
falar, de mostrar a eloquência diante de um público para ganhá-
lo para a sua causa. Isso vai da persuasão à vontade de agradar: 
tudo depende precisamente da causa”.

Resta evidente que o orador deve obrigatoriamente promover 
os esforços necessários para adequar seu discurso ao auditório 
a que se dirige, sob pena da não realização e concretização 
da persuasão. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 26-27) 
destacam que “o importante, na argumentação, não é saber o que 
o próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual 
é o parecer daqueles a quem ele se dirige”. Deve-se conhecer 
previa e adequadamente o auditório para se conseguir uma boa 
argumentação, mormente os valores que por ele são aceitos e 
comungados.

5  o icamente tal concep o nos remete  em contrapartida   exist ncia tamb m de 
discursos não persuasivos, isto é, aqueles que não buscam que o outro creia ou venha a 
crer em al o espec fico  ais produ es n o t m o en o ue de estudo ret rico



- 153 -

Na singularidade de cada grupo espelha-se um auditório 
particular, definido consoante elementos que o fazem homogêneo 
e específico (ainda que sejam poucas pessoas ou, sob outro vértice, 
uma multidão). Por tal conjugação, a articulação argumentativa 
fica favorecida na percepção dos valores aceitos pelo auditório, o 
que favorece a confecção de um discurso persuasivo direcionado.

Quanto à linha de pesquisa suportada na tecnologia de 
linguagem, apresenta-nos Dias: 

Assim, ao tratar da tecnologia, estou tratando com 
uma questão simbólica, política e ideológica. Estou 
tratando a tecnologia como instância de produção 
de discursos, de relações de poder [...]. Para 
Orlandi, a relação do homem com a linguagem, 
pelo processo de verbalização, constitui a “ideologia 
da comunicação”, fator determinante para o modo 
como hoje, enquanto sujeitos, nos relacionamos 
com o mundo através da produção de sentidos 
(DIAS, 2013, p.50) 

Tal qual a escrita foi um dos fatores inerentes ao aparecimento 
das ciências da linguagem, hoje, o emoji apresenta-se como 
ferramenta tecnológica para a linguagem e conhecimento, eis que 
os discursos só podem ser analisados sob um feixe de sentidos que 
ligam instituições, processos, ferramentas e sistemas.

3 DA ANÁLISE
Sob a perspectiva da tecnologia da linguagem, opera-se uma 

relação linguística do emoji com o político, o que nos remete à 
Rancière. O filósofo (1995) discute6 a afirmação que dá suporte ao 
fim da política, no campo da Filosofia, questionando que política 
iria além da concepção comum de ser um meio de administrar 
o bem no âmbito Estadual. De acordo com o autor, a política 
estabelece-se pelo litígio que se dá pelo desentendimento e não 
como uma proposta de harmonia.

6. ac ado explica ue para dar suporte s suas contesta es sobre o fim da pol tica  
anci re retoma o paradoxo proposto por Arist teles  o primeiro fil so o a relacionar 

pol tica e filosofia  ue  tratava de i ualdade e desi ualdade  as uais  dividiriam as 
partes da comunidade.  
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Para sustentar sua proposição, Rancière coloca, pela 
linguagem, formas de reconhecer uma divisão hierarquizada na 
sociedade, que está em conflito. Este pensamento, aponta-nos 
Machado7 (2011, p 54), mostra uma sociedade “ao contrário da 
ilusória imagem de igualdade, de homogeneidade, de ausência de 
conflitos que muitas vezes determinam a forma de conduzir a 
democracia”. 

Retomando Aristóteles, sobre o embaraço que levaria à 
repartição das partes, Rancière definiu que a política

é a atividade que tem por princípio a igualdade, e o 
princípio da igualdade transforma-se em repartição 
das parcelas de comunidade ao modo do embaraço: 
de quais coisas há e não há igualdade entre quais 
e quais? O que são essas ‘quais’, quem são esses 
‘quais’? De que modo a igualdade consiste em 
igualdade e desigualdade? Tal é o embaraço próprio 
da política, pelo qual se torna um embaraço para a 
filosofia (...) (RANCIÈRE, 1996, p.11) 8.

É esse convívio entre partes desiguais, isto é, entre pessoas 
que não entendem as mesmas coisas do mesmo jeito, que, para 
Rancière (1996, p. 12), causaria um desentendimento. Percebemos 
o desentendimento, afirma o filósofo, quando a “disputa sobre 
o que quer dizer falar constitui a própria racionalidade da 
situação da palavra” 9.  Ora, é, pois, esse mesmo litígio que 

7  obre o pol tico  ver como ac ado  em sua tese  a  um percurso por todo 
o trabal o de anci re acerca da uest o do desentendimento  a fim de estabelecer as 
determinações para a palavra preconceito em um acontecimento enunciativo. 
8  sta  a tradu o publicada pela ditora  do texto ori inal  em ranc s  de anci re  
em que colocou que « L a politique est l’ activité qu’ a pour principe légalité, et le principe 
de l alit  se trans orme en r partition de parts de communaut  sur le mode d un 
embarras : de quelles choses y a- t- il et n’ y a- t- il pas égalité entre quels et quels ?  Q ue 
son ces  uelles  ui sont ce  uels   omment l alit  consiste t elle en alit  
et inégalité ?  Tel est l’ amarras propre de la politique par lequel la politique devient un 
embarras pour la p ilosop ie   A   p
9  sta  a tradu o publicada pela ditora  do texto ori inal  em ranc s  de 

anci re  o ori inal  o fil so o afirma ue encontramos o desentendimento  o  la 
dispute sur ce que parler veut dire constitue la rationalité même de la situation de parole» 

A   p  
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faz a própria comunidade ser política. Litígio este estabelecido 
pela situação da fala. Pessoas de uma mesma comunidade não 
possuem direitos iguais do acesso à palavra, ao direito de falar 
e de ser compreendido, isso porque, elucida Machado (2011, p. 
60), “há na sociedade os que mandam e os que obedecem” e, 
consequentemente, a desigualdade. 

Levantamos aqui um ponto importante a ser abordado em 
nossa análise: se, como percorremos até aqui, falar é uma questão 
de ordem política, os desiguais se colocam como iguais e falam 
e, assim, estabelecem a compreensão do seu interlocutor. O uso 
dos emojis veiculam um modo de mostrar um pertencimento 
do indivíduo em uma determinada comunidade. Ao mostrar 
que está difundido – o emoji - entre as partes da comunidade, 
o pictograma garante o seu lugar e estabelece a legitimidade de 
sua fala e legitima, portanto, o direito de ser compreendido e de 
ter credibilidade. Betrand10 (1999, p.63) nos adverte que “toda 
comunicação está inserida na tensão de papeis hierarquizados, 
nos contratos e nos conflitos” (tradução nossa).

Dessa forma, destacamos que esse jogo que se dá pela 
instauração do litígio pela falsa igualdade da comunidade é 
o que determina a política. Se a política é caracterizada como 
desentendimento, para Rancière (1996, p. 41), devemos entender 
também o conceito de polícia como “o conjunto de processos pelos 
quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, 
a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções 
e os sistemas de legitimação dessa distribuição” 11. Ou seja, um 
conjunto da ordem daquilo que se vê e que se diz, e que estabelece 
as divisões do que será um discurso ou não. 

10  o ori inal  toute communication est ins r e sans la tension des r les i rarc is s  
des contrats et des con its  A   p  
11. ssa  a tradu o publicada pela ditora  do texto ori inal  em ranc s  de 
Ranciè re: « l’ ensemble de processus par lesquels s’ opè rent l’ agrégation et le consentement 
des collectivit s  l or anisation de pouvoirs  la distribution de places et onctions et les 
s st mes de l itimation de cette distribution  A   p  
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A política, definida em três tipos12 por Rancière, por sua vez, 
traz consigo a ruptura. Ela instaura a partilha da configuração 
do sensível. Por sua definição, o filósofo mostra que o homem, 
biologicamente apto a falar, está inserido em uma organização 
do corpo, do sensível, que traz em sua superfície, por uma 
questão histórica e política, a oposição igualdade/desigualdade 
evidenciada na comunidade. Essa desigualdade tende a ser 
apagada pela ilusão da falsa igualdade, como também os são os 
conflitos instaurados na comunidade, que são esquecidos, como 
se ali não estivessem. 

Isso nos leva a observar como, por essa suposta 
sensação de igualdade em que problemas ficam apagados e os 
desentendimentos ocorrem, o emoji circula suavemente pelos 
meios de comunicação, em especial Apps13 como WhatsApp 
e Facebook, fazendo parte do corpo, isto é, do organismo que 
funciona como um todo de igualdade na sociedade.  

Já sob o viés da retórica e da argumentação, amparamos 
nossas análises iniciais no dado imagético do emoji. Queremos 
dizer, quanto ao poder de convencimento na disposição de um 
emoji, filiamo-nos à Roland Barthes, o qual foi precursor dos 
estudos da retórica da imagem.

O objetivo de Barthes era o de pesquisar se a imagem contém 
signos e quais seriam estes signos. Para isso, o pesquisador 
estabeleceu sua própria metodologia, que consistia “em postular 
que os signos a serem encontrados têm a mesma estrutura que 
a do signo linguístico, proposta por Saussure: um significante e 
um significado”. 

12. A saber: arqui- política, para- política e meta- política. A arqui- política caracteriz a 
uma substituição da democracia, aqui, as parcelas da comunidade se integram como 
em um or anismo  desempen ando cada ual a sua un o  na para pol tica  trata se do 
lit io pelo e eito da i ualdade pela ideia de liberdade  a ui  todos podem participar do 
poder  alternando se o lu ar do comandante e do comandado   a meta pol tica  por sua 
ve  retrata a desi ualdade  a alsidade veiculada pelo ar umento da i ualdade  

13. int tico da palavra em inglês application.



- 157 -

Para Barthes, a imagem revela imediatamente uma primeira 
mensagem, cuja substância é linguística: são legendas e etiquetas 
inseridas no natural da cena sob o código da língua. Seguindo-
se a esta mensagem linguística, há uma segunda mensagem de 
natureza icônica, o que caracteriza o entendimento da denotação. 
Já a terceira mensagem seria a simbólica, trabalhando o campo 
da conotação “A imagem literal é denotada, e a imagem simbólica é 
conotada” (Barthes, 1990, p. 31).

Para Barthes (1990, p. 32), “(...) toda imagem é polissêmica e 
pressupõe, subjacente a seus significantes, uma cadeia flutuante 
de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros”. 
Esta polissemia instaura dúvidas sobre o sentido da imagem, 
que são dirimidas pela ação da linguagem verbal. Dessa forma, 
ousamos afirmar que a significação da imagem pode até ser 
intencional, consoante os estudos do mencionado autor, porém 
esta intencionalidade não garante que a apreensão do receptor 
seja aquele pretendida pelo emissor, ou, em outras palavras, o 
orador, ao utilizar um emoji como ferramenta de comunicação 
em seu discurso, não consegue delimitar de forma consistente a 
recepção pelo auditório.

Assim, na materialidade imagética de um emoji, na linha de 
pesquisa da retórica da imagem e sua capacidade de persuasão, 
bem como da tecnologia de linguagem, teria seu uso o mesmo 
poder de convencimento que imagens propriamente ditas?
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Figura 2 - Imagens e sua significação complexa

Fonte: Internet14

Cremos que não. Por certo, o dado imagético das figuras 
supramencionadas corrobora o popular ditado de que “uma imagem 
vale mais que mil palavras”. Porém, ao imaginarmos o uso de um 
emoji para decodificar/traduzir os ecos de sentidos de que delas 
se depreendem, certamente não encontraremos amparo prático e 
teórico que alicercem tal substituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de emojis já faz parte do cotidiano. Entretanto, sua 

significação sob o ponto de vista da ciência retórica e da tecnologia 

14. Montagem: a) Maratona – Disponível em: <http://s2.glbimg.com/ntIGVZx2dpsY3b-
ZLAya6mJFe6nI=/0x258:2359x2701/690x715/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2016/07/14/
gabrielaandersen_ap.jpg>; b) Atentado nas Olimpíadas de Munique – Disponível em: 
<http://www.museudeimagens.com.br/wp-content/uploads/massacre-de-munique.
jpg>; c) Soldados – Disponível em: <https://www.hbo.com/content/dam/hbodata/series/
band-of-brothers/episodes/band-of-brothers-1-3000x1688.jpg/_jcr_content/renditions/
cq5dam.web.1200.675.jpeg>; d) Resgate bebê – Disponível em: <http://s2.glbimg.com/
QxI-0yFE0-5OZepRrd0kX6iases=/1200x630/filters:max_age(3600)/s02.video.glbimg.
com/deo/vi/57/84/505845>; e) Serra Pelada – Disponível em: <https://www.google.com/
imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museudeimagens.com.br%2Fwp-content%2Fu-
ploads%2Fserra-pelada-sebastiao-salgado-04.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.
museudeimagens.com.br%2Fserra-pelada%2F&docid=qOLw_nXEC_InKM&tbnid=-
mOYV59wDh77XvM%3A&vet=1&w=710&h=532&client=safari&bih=632&biw=1280&ve-
d=0ahUKEwjthMbD1ZreAhWLtlkKHU7aAxEQMwgmKAAwAA&iact=c&ictx=1>. Acesso 
em: 10 maio 2018.
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da linguagem, ainda nos traz mais questionamentos do que certezas 
absolutas.

Partindo do princípio do desentendimento de Rancière, fica 
clarividente que a “irrupção de significantes inesperados, irrupção 
que recria o sujeito em sua libido de pertencer, ligado, não a 
categorias, mas a sentidos e afetos” (ROBIN, 2004), o que se amolda 
ao uso do emoji em discurso.  

Em tal perspectiva, resta-nos a evolução da própria ferramenta 
pictográfica em si, ou o silenciamento de equívocos na sociedade, o 
que nos traz a figura do utópico frente ao comum que se opera no 
auditório.
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INTRODUÇÃO
É possível que muitas pessoas já tenham ouvido, alguma vez 

na vida, algum locutor de programa de rádio anunciando o nome de 
alguém cuja família o procurava. Anunciava-se o nome da pessoa 
e se pedia que quem tivesse informações entrasse em contato. E 
era assim que pessoas que tinham ficado muitos anos sem se ver 
podiam finalmente se reencontrar. Essa tentativa de localização 
podia se dar, além de pelo rádio, por meio de programas de TV. 
Também é possível que grande parte das pessoas já tenha assistido 
a programas em cujos quadros específicos pessoas que não se 
viam há muitos anos podiam se reencontrar, após o trabalho de 
localização feito pela equipe do programa. 

Se o caso não era de localizar a pessoa, mas apenas saber 
sobre a vida dela, apelava-se para conhecidos comuns que podiam 
fornecer essas informações. Onde a pessoa trabalha, com quem se 
relaciona, onde mora, se tem filhos, essas informações vinham de 
conhecidos em comum. 

Caso a questão não fosse localização ou curiosidade, mas 
querer saber a posição de alguma pessoa sobre algum assunto, 
poderia haver uma conversa face a face ou por telefone. As pessoas 
manifestavam suas opiniões a respeito de diversos assuntos em 
momentos de interação ao vivo, seja em uma conversa com amigos, 
ou por meio de uma ligação telefônica, por exemplo.

Hoje, há outra maneira bem mais rápida de localizar alguém, 
saber notícias sobre a vida desse alguém ou tomar conhecimento 
a respeito das posições assumidas por essa pessoa a respeito de 
algum assunto. Basta digitar o nome da pessoa que se quer localizar 
no espaço para busca de alguma Rede Social que, provavelmente, 
essa pessoa será encontrada e, a partir desse momento, em seu 
perfil, haverá informações sobre sua vida, já que o usuário da rede 

A MULTIMODALIDADE E AS PROJEÇÕES NA 
CONSTRUÇÃO DOS MEMES

Aline Pereira de Souza
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posta fotos, escreve publicações e compartilha postagens em geral, 
entre as quais estão vídeos, notícias, propagandas e memes1. As 
Redes Sociais, entre outras coisas, vieram facilitar o contato entre 
as pessoas, bem como possibilitar que a comunicação aconteça de 
forma mais rápida. Na era da Internet, até a expressão de opiniões 
acontece, por vezes, por meio dos memes, que ganham cada dia 
mais destaque e são compartilhados e/ou produzidos pelos usuários 
dessas redes. 

O meme, que será apresentado com mais detalhes a seguir, 
é um gênero relativamente novo, que circula nas redes sociais e 
tem intertextualidade e multimodalidade intrínsecas. Serve para 
manifestar opiniões, causar humor, transmitir um ensinamento 
e, para ser compreendido, exige de seu leitor diversos saberes e 
conhecimento de mundo. 

1 O GÊNERO MEME 
Um gênero do discurso pode ser definido como “forma textual 

escrita ou oral bastante estável, histórica e socialmente situada” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 155). O meme é um gênero relativamente 
novo, que pode ser definido como um “artefato de mídia amador, 
extensivamente remixado, compartilhado e recirculado por 
diferentes participantes em redes sociais” (cf. MILNER, 2012, p.12 
apud VEREZA, 2013b, p. 11).

De acordo com o site Museu de Memes2, produzido por um 
grupo de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, 
a história do uso desse termo se inicia com o biólogo Richard 
Dawkins. Nas palavras dos criadores do site: 

O conceito de meme e o incipiente campo da 
memética se originam, nas mais diferentes 
cronologias, a partir de uma discussão 
controversa da sociobiologia na década de 1970. 
O termo é empregado pela primeira vez de forma 
absolutamente despretensiosa e praticamente de 

1. Meme pode ser definido brevemente como sendo “artefato de mídia amador, 
extensivamente remixado, compartilhado e recirculado por diferentes participantes em 
redes sociais” (cf. MILNER, 2012, p.12 apud VEREZA, 2013b, p. 11).

2. Disponível em: <http://www.museudememes.com.br/>. Acesso em: 23 Set. 2018.
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relance, como um desvio colateral do argumento 
a que se propunha o renomado etólogo Richard 
Dawkins. Em seu livro The Selfish Gene, Dawkins 
propunha um termo para dar conta dos processos 
de replicação e evolução cultural que lhe chamaram 
a atenção quando ele iniciou sua defesa à tese do 
determinismo genético. Para o pesquisador, assim 
como os genes eram os principais responsáveis 
por replicarem o conteúdo geracional na evolução 
biológica dos organismos vivos, talvez houvesse, 
ele reconheceu, uma outra unidade de replicação, 
diferente dos genes, responsável pela seleção e 
transmissão de conteúdos inscritos em nossa 
cultura. Dawkins concebe então uma espécie de 
evolucionismo cultural, que ocorreria em paralelo 
e em complemento à evolução natural, através 
de um segundo replicador, diferente dos genes. 
Não tendo encontrado outro nome mais adequado 
para batizá-lo, o biólogo adaptou a raiz grega 
“mimeme” (μίμημα) e criou o termo “meme”, 
que, é claro, rapidamente viralizou (http://www.
museudememes.com.br/o-que-sao-memes/).

Em relação ao seu formato e propósito comunicativo, Milner 
(2012) observa que os memes são gêneros multimodais, pois neles 
há interação entre imagem (texto não-verbal) e palavras (texto 
verbal) com o propósito de contar uma piada, fazer uma observação 
que se julga interessante ou propor um argumento.

Em seu estudo, Milner (2012) também categoriza os memes 
propondo uma taxonomia, e, embora haja uma vasta possibilidade 
de apresentação e composição, a maioria têm em comum o fato de 
ser geralmente uma imagem (quadro) acompanhado de um texto 
verbal sintético, com o propósito de causar humor ou fazer pensar 
por meio das manifestação de uma opinião. Além disso, os memes 
exigem repertório sociocultural e conhecimento a respeito das 
atualidades e acontecimentos para serem compreendidos.

Apesar de haver a predominância de mensagem humorísticas 
expressas pelos memes, há também outras de cunho moral, 
proverbial, que poderiam ser consideradas do campo da autoajuda, 
pelo seu teor supostamente “edificante”. Vereza (2013b, p. 11), em 



- 164 -

seu estudo, faz essa constatação e ainda chama a atenção para a 
natureza argumentativa dessas mensagens, por defenderem um 
dado ponto de vista e apresentarem um olhar sobre determinados 
aspectos da vida. Além disso, a pesquisadora acrescenta que muitos 
dos memes propõem metáforas - ou desconstrução ou paródia de 
metáforas – para criar o humor ou desenvolver um argumento.

Esse gênero, portanto, tem a intertextualidade como fator 
intrínseco, pois a relação entre textos está em sua essência, já que 
ele é uma mistura de referências: um meme sempre nasce de um 
outro texto original que será ressignificado. 

Sobre o conceito de intertextualidade, Kristeva (2005, p. 68) 
afirma que “a palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de 
textos) onde se lê, pelo menos, uma outra palavra (texto)”.  Ou 
seja, “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto 
é absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA, 2005, 
p. 68)

Sobre a questão específica da intertextualidade nos memes e 
da importância de se reconhecê-la para a compreensão do texto, 
Escalante (2016, p. 21) afirma: “é por meio da intertextualidade 
que o meme conecta conteúdos e saberes de diferentes campos, 
exigindo letramentos múltiplos dos usuários”. 

A pesquisadora se vale, também, das considerações a respeito 
da intertextualidade, propostas por Umberto Eco (1989, p. 127) e 
afirma: 

para compreender [...] referências vindas por meio da 
repetição, da retomada, do f lash-back e da paródia é 
necessário possuir uma “enciclopédia intertextual”. 
O autor frisa que possuir “conhecimentos de 
textos” não é suficiente. É preciso possuir um 
“conhecimento de mundo”, ou seja, algo que vá além 
do que está escrito nos textos ou do que aparece 
nas telas. No caso dos memes é exatamente isso 
que acontece. Memes são apropriados, remixados 
e distribuídos pelos usuários. E nessa lógica 
de repetição, ele vai ganhando nova roupagem, 
porém quase sempre mantendo uma unidade 
identificadora. Uma das propriedades interessantes 
dos memes – provavelmente responsável por 
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sua veia humorística - é o modo como se reúnem 
conteúdos inusitados, ou seja, conteúdos de campos 
distintos do saber (ESCALANTE, 2016, p. 66).

É perceptível a intertextualidade intrínseca, por exemplo, em 
uma categoria de memes surgida no início de 2017, o “Logo eu”. O 
“Logo eu” surgiu após a recuperação de uma fala da personagem 
Nazaré, da novela “Senhora do Destino3”. O bordão original, dito 
na cena era: “Tentou me derrubar? Logo eu? Nazaré Tedesco”. Essa 
personagem era conhecida, inclusive, por derrubar as pessoas da 
escada (literalmente).  Tal enunciado, mediante o contexto, seria 
uma forma irônica de responder quanto à incredulidade de perceber 
que alguém se safou de um problema e o superou.  A partir dele, 
com a imagem da atriz, foram criadas inúmeras versões para essa 
frase, que circularam e recircularam pelas redes sociais, como 
pode ser visto nas Figuras 01, 02 e 03, retiradas todas da página do 
Lítera Brasil4,  na Rede Social Facebook:

Figura 01

Disponível em: <https://www.facebook.com/LiteraBrasil1/photos/a.35214813828
0656/664952640333536/?type=3&theater>. Acesso em: 2 Set. 2018.

3. Para informações sobre a novela e a personagem, acesse <http://memoriaglobo.
globo.com/programas/entretenimento/novelas/senhora-do-destino/senhora-do-destino-
lourdes-nazare-tedesco-adriana-esteves-renata-sorrah.htm>. Acesso em: 2 Set. 2018.

4. Lítera Brasil  é uma página da Rede Social Facebook < /www.facebook.com/
LiteraBrasil1/>, também disponível disponível em < http://www.literabrasil.com.br/>, 
gerenciada pelos professores João Amálio Ribas e Francieli Rodrigues Zvierzikowski, 
cujas postagens têm, em geral,  a Literatura como mote.
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Figura 02

Disponível em: <https://www.facebook.com/LiteraBrasil1/photos/a.352148138
280656.1073741828.349691378526332/665020323660101/?type=3&theater>. 

Acesso em: 2 Set. 2018.

Figura 03

Disponível em: <https://www.facebook.com/LiteraBrasil1/photos/a.35214813828
0656/665020323660101/?type=3&theater>. Acesso em: 2 Set. 2018. 

Nesses exemplos, é interessante notar a intertextualidade 
tanto na construção do gênero meme quanto na construção 
do sentido. É evidente que a estrutura faz referência à frase da 
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personagem da novela (Logo eu), inclusive mantendo a ideia de que 
o que se “quis” era inútil. Entretanto, é importante destacar que, 
para a compreensão do humor nesses memes, era determinante ao 
leitor valer-se, também, de seu repertório literário. 

No meme da Figura 01, a ideia expressa é a de que seria inútil 
valer-se de ironia com um leitor de Machado de Assis, pois, como 
faz parte do estilo do autor em questão utilizar-se disso, o seu leitor 
seria capaz de compreender qualquer ironia presente em qualquer 
discurso, pois estaria familiarizado com isso.

No meme da Figura 02, a ideia presente é a de que seria 
inútil ser paranoico com o Bentinho, pois esse personagem da 
obra Dom Casmurro pode ser caracterizado assim, tanto que 
acredita firmemente ter sido traído por sua esposa e seu amigo e, 
para justificar-se, vale-se de diversas situações durante o enredo, 
situações essas que, a princípio, só concorreriam para justificar a 
veracidade da traição por meio da paranoia.

No meme da Figura 03, por sua vez, a ideia presente é a de que 
não adiantaria “dar” olhar oblíquo à Capitu, também personagem 
central da trama de Dom Casmurro, pois ela é conhecida, na obra, 
como tendo olhar oblíquo e dissimulado. Nas palavras do narrador 
da história: “Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera 
deles (dos olhos de Capitu), "olhos de cigana oblíqua e dissimulada" 
(ASSIS, 2008, p.80).

Em suma, depreendemos desses exemplos como a 
intertextualidade é importante tanto na construção quanto na 
compreensão do gênero meme, ao evidenciar a relação com outros 
textos tanto na construção quanto na compreensão do novo. 

Além da intertextualidade, outro fator intrínseco aos memes é 
a multimodalidade, conforme será apresentado a seguir. 

2 OS MEMES E A MULTIMODALIDADE
A multimodalidade é tradicionalmente analisada na interação 

entre o verbal e o não verbal (MÜLLER; CIENKI, 2009). Sendo 
assim, os memes são gêneros multimodais, conforme defende 
Milner (2012), pois neles há interação entre imagem (texto não-
verbal) e palavras (texto verbal). 
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Nos memes, geralmente, a significação é resultado da interação 
entre enunciados linguísticos e imagens e essa relação entre o 
verbal e o não-verbal é importantíssima para causar os efeitos de 
sentido pretendidos na comunicação: imagem e enunciado verbal se 
complementam ou se contrapõem para a construção da mensagem 
pretendida. É por meio dessa relação que o sentido se constrói, 
o que faz com que nesse gênero ambas as materialidades sejam 
imprescindíveis para sua existência. 

Conforme aponta Escalante (2016, p. 94), 

[...] memes são micronarrativas que carregam 
intertextualidades que para serem entendidas 
é necessário saber ler o texto e a imagem, isto 
é, saber interpretar a mensagem a partir da 
sua visão de mundo, do seu arcabouço cultural. 
[...] saber interpretar e saber fazer memes são 
práticas de comunicação que requerem do usuário 
conhecimento de cultura pop, política, atualidades, 
entretenimento, além é claro, saber mexer em 
softwares e aplicativos que aj udam a criar essas 
micronarrativas. 

Essa questão da importância de ser ler a imagem pode ser 
visualizada nas publicações da página da rede social Facebook 
chamada Artes Depressão5. É comum que a maioria das postagens 
de memes produzidos ou compartilhados por eles se valha da 
contraposição entre a imagem e o enunciado verbal. É exatamente 
assim que o humor é construído. 

É comum para as publicações da página que eles se valham 
de obras de arte mundialmente famosas e acrescentem a elas um 
texto verbal nas partes superior e inferior do quadro. É justamente 
a comparação entre essas materialidades que causará o humor, 
conforme se vê na Figura 04

5. Artes Depressão é uma página da Rede Social Facebook, disponível em <https://www.
facebook.com/ArtesDepressao/> cujas postagens são memes construídos a partir de  
imagens de obras de arte famosas mundialmente.
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Figura 04

Fonte: <https://www.facebook.com/ArtesDepressao/photos/a.196281473834625/
1398677820261645/?type=3&theater>. Acesso em: 2 Set. 2018.

Este meme traz o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci 
(1503-1506), ao lado da Mona Lisa de Fernando Botero (1977). 
Embaixo da imagem da pintura de Da Vinci está escrito “antes 
do Natal” e embaixo da pintura de Botero, “depois do Natal”. É 
da relação entre o escrito e a imagem que o humor se constrói a 
medida que, ao ver que a Mona Lisa de Da Vinci é mais magrinha e 
a de Botero é gordinha, o leitor compreende que se pretende dizer 
que o fato de as pessoas geralmente comerem muito no Natal pode 
transformá-las, fazer com que ganhem peso. 

Sabe-se que a obra de arte de Botero é releitura da de Da Vinci, 
mas aqui a criatividade está no fato de colocá-las lado e lado e 
construir uma brincadeira. É óbvio ser improvável que uma pessoa 
engorde muito como a imagem sugere apenas com o que come 
no Natal. O propósito é, portanto, a construção do humor que só 
acontece se a frase e a imagem forem relacionadas.

Nenhuma das duas materialidades – verbal e não-verbal -  é 
mais importante que a outra, porque a compreensão surgirá da 
relação entre elas, sendo assim, ler o não-verbal e prestar atenção 
à relação entre as linguagens é imprescindível para a compreensão 
do meme, haja vista que a multimodalidade é intrínseca à sua 
construção.
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3 OS MEMES E AS PROJEÇÕES
De acordo com Evans e Green (2006, p. 3), “a Linguística 

Cognitiva é uma escola moderna de pensamento linguístico”. Muitas 
pesquisas vêm sendo realizadas utilizando essa concepção teórica, 
pois ela oferece uma ampla gama de ferramentas que possibilitam a 
pesquisa dentro das diversas subáreas da Linguística. Apesar disso, 
a maioria dos trabalhos desenvolvidos na atualidade em Linguística 
Cognitiva estão inseridos, principalmente, dentro da grande área 
da Semântica.

A metáfora e as outras formas de projeções, no geral, são 
dois grandes temas centrais, dentro dos estudos semânticos 
da Linguística Cognitiva. Projeções, para os cognitivistas, são 
processos por meio dos quais nossa mente constrói o sentido de um 
texto ou imagem, aplicando sobre eles uma informação preexistente 
em nossa memória6. Dessa forma, a, metáfora, a personificação, 
a comparação, a parábola e a metonímia são tipos de projeções 
existentes, porque funcionam como ativadores dessas memórias 
preexistentes. 

Os estudiosos afirmam serem as projeções ferramentas muito 
utilizadas em nossas comunicações cotidianas e, diferente do que a 
tradição pregava, a presença delas em nossa interação comunicativa 
diária não é apenas uso ornamental ou questão de estilo, pois elas 
estão no pensamento e em nossa forma de ver e entender o mundo 
(LAKOFF e JOHNSON, 1980). 

 Entretanto, o fato de as projeções estarem no pensamento 
não significa que seu uso é apenas inconsciente e sem motivação: 
pesquisas recentes (GIBBS Jr., 2015; STEEN, 2015) chamam a 
nossa atenção para a reafirmação do fato de que esse uso também 
pode ser uma escolha consciente da parte do falante, por pretender 
algum efeito, como a clareza, em seu discurso. 

Ou seja, as projeções estão no pensamento, mas são 
manifestadas pela linguagem, o que faz com que apareçam nas 
comunicações cotidianas tanto de forma natural quanto de forma 
proposital. Por isso, é possível encontrar nos memes muitas 
projeções sendo utilizadas para transmitir as mensagens.

6. Definição apresentada por ABREU (2018) em comunicação pessoal.
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O meme é um gênero conciso, geralmente composto por 
quadro de imagem único e linguagem verbal sintética - enunciados 
verbais curtos.  Há a necessidade de se dizer muito, escrevendo 
pouco, o que é exatamente possibilitado pelas projeções. Assim, tal 
sintetização do verbal e do não verbal, relacionados via projeções, 
permite a construção de sentidos na leitura.

Além disso, as projeções trazem emoções aos memes morais 
ou constroem o humor na maioria dos memes humorísticos. 

A metáfora, um tipo de projeção, pode ser entendida como 
“[...] um modo de conceber, entender e experienciar uma coisa em 
termos de outra, ou seja, uma transposição de ideias” (LAKOFF 
e JOHNSON,1980 [2002], p. 92-93). É muito comum encontrá-las 
na construção dos memes, especialmente naqueles da categoria 
moral, em que se pretende transmitir uma máxima reflexiva, como 
se vê na Figura 05.

Figura 05

Fonte: <https://www.facebook.com/LeiologoExisto/photos/a.377911772299503
.89772.377909248966422/841890749234934/?type=3&theater>. Acesso em 25 

Set.2018

Nesse meme, há a imagem de um monitor cardíaco com o 
enunciado verbal abaixo da imagem “A vida tem altos e baixos. Se 
não tiver, você está morto”. Ao afirmar, por meio do texto verbal, 
que “a vida tem altos e baixos” faz-se referência a momentos 
alegres e tristes, corroborada pela linguagem não-verbal que 
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compõe o texto – um monitor de frequência cardíaca. Os picos 
para cima e para baixo representam  o coração batendo e, portanto, 
vida. Uma pessoa cujo coração não mais bate e que, portanto está 
morta, apresentará uma linha reta em seu monitor. É a isso que a 
frase verbal faz referência. Sendo assim, a ideia transmitida por 
meio dessa metáfora é a que uma pessoa viva passa por momentos 
felizes e ruins, e é nisso que consiste a vida.

Outro tipo de projeção encontrada comumente nos memes 
é a personificação, uma categoria que cobre uma enorme gama 
de metáforas. A personificação “faz-nos” tomar algo não humano 
como humano e permite-nos dar sentido a fenômenos do mundo em 
termos humanos, termos esses que podemos entender com base 
em nossas próprias motivações, objetivos ações e características. 
Em suma, é quando atribuímos qualidades humanas a entidades 
não-humanas (cf. LAKOFF E JOHNSON, 1980).

Figura 06

Fonte: <https://www.facebook.com/LiteraBrasil1/photos/a.352148138280656/10
14277202067743/?type=3&theater>. Acesso em: 2 Set. 2018.
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Nesse meme publicado pela página Lítera7, há uma foto 
da estátua de Drummond na praia de Copacabana no Rio de 
Janeiro. Nessa imagem, há um homem debruçado no colo da 
estátua e, na parte superior da imagem, estão os dizeres: “Poesia: 
a arte que consola”. É interessante notar a personificação da 
poesia, expressa pela multimodalidade na figura do poeta Carlos 
Drummond de Andrade, já que consolar é um atributo humano. 
Além disso, a imagem do homem debruçado tristemente no colo 
da estátua de Drummond traz apelo emocional a esse meme. Tanto 
a personificação quanto a força da imagem, portanto, concorrem 
para emocionar o leitor. 

Além das metáforas, muitas das quais são personificações, 
pode ser encontrada, também, nos memes, a comparação 
construindo as mensagens expressas. Enunciados comparativos 
são aqueles que apresentam operadores linguísticos construindo a 
comparação, como, por exemplo, as palavras: como, (tal) qual, assim 
como, (tanto) quanto, (mais ou menos) que, (tão)...quão, feito, que nem, 
qual, se, tipo, etc.

Figura 07

Fonte: <https://www.facebook.com/SabiasPalavrasO/photos/
pb.118922168258818.-2207520000.1449049432./347150038769362/?type=3&th

eater>. Acesso em: 25 Set. 2018

7. </www.facebook.com/LiteraBrasil1/>
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Esse meme traz uma imagem de dois adultos de costas com 
a mão para trás acompanhados de uma criança que faz o mesmo 
gesto. Ao lado dessa imagem, vem o enunciado verbal: “Nada é tão 
contagioso como o exemplo”. Essa máxima popular é construída 
com base em uma comparação, cujo marcador linguístico é o 
como: compara-se o exemplo a coisas contagiosas e se diz que nada 
contagia mais que ele. 

É possível, também, quando se traz a ideia de ser contagioso, 
pensar no frame8 de doença: o contágio é sempre involuntário 
e muitas vezes até incontrolável, vide as grandes epidemias. 
Tal referência serve para chamar nossa atenção para a força do 
exemplo: ele pode contagiar um grande número de pessoas, ainda 
que não queiram, assim como uma doença.

A imagem, por sua vez, o texto não verbal, ratifica a frase. A 
presença de uma criança imitando dois adultos, inclusive, é um uso 
sensibilizador, para que o leitor “aprenda a lição” de que, se quiser 
ensinar algo a alguém, deve-se fazê-lo por meio do exemplo, pois 
ele é a maneira mais convincente e persuasiva. Por isso, devemos 
ter cuidado com as nossas ações, que podem contagiar os outros, 
fazendo-os agir como nós, seja para o bem (como sugere a ternura 
da imagem ao trazer a criança) ou para o mal. Essa seria, portanto, 
nossa responsabilidade: a de inspirar ações nos outros pelo exemplo.

A parábola, outra forma de projeção encontrada nos memes, 
de acordo com Turner (1996), é uma combinação de histórias e 
projeções. Ao lermos uma história em que não somos personagens, 
encaixarmo-nos nela, projetando-nos e criando outra em que somos 
os personagens.  Sendo assim, a história-alvo, então, é aquela que 
será compreendida a partir da história de origem, que é aquela 
que é contada. Parábola, portanto, é a projeção de uma história. 

8. Frame pode ser definido como “[...] um sistema de conceitos relacionados de tal forma 
que, para entender qualquer um deles, é necessário entender toda a estrutura em que 
se insere; quando uma coisa nesta estrutura é introduzida em um texto, ou em uma 
conversa, todas as outras são automaticamente disponibilizadas. Eu pretendo que a 
palavra “frame”, como aqui usada, signifique um termo geral para se referir ao conjunto 
de conceitos conhecidos na literatura como: “esquema”, “script”, “cenário”, “andaime 
ideacional”, “modelo cognitivo ou “teoria popular” (FILLMORE, 2006, p. 373. Tradução 
feita por VEREZA, 2013a, p.114). Kövecses (2006, p. 69), por sua vez, define frames como 
“dispositivos imaginativos da mente” (Tradução feita por ABREU, 2010, p.37). 
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A história-alvo – a que iremos compreender – não é mencionada 
explicitamente, mas, através de nossa capacidade ágil para usar 
histórias e projeções, nós projetamos a história-fonte explícita para 
uma história-alvo encoberta.

Essa projeção de pequenas histórias é muito comum nos 
memes. Muitos deles são pequenas narrativas que despertam no 
leitor a sensação de encaixar-se naquela narrativa. Há um meme 
(Figura 08), por exemplo, que, acompanhado da imagem de um 
navio, traz o seguinte enunciado verbal: “Navios não afundam por 
causa da água em torno deles. Navios afundam por causa da água 
dentro deles. Não deixe o que está acontecendo em torno de você 
invadir o seu interior e colocá-lo para baixo”. 

Figura 08

Fonte: <https://www.facebook.com/fraseseleta/photos/a.594003513962557.10
73741826.594001970629378/1523721264324106/?type=3&theater>.Acesso em: 

25Set. 2018. 

É perceptível que comparar a pessoa leitora ao navio ocorre 
por meio de uma micronarrativa. Na cabeça do leitor, é construída 
a ação de um navio em alto-mar, que está primeiro rodeado de 
água, depois cheio de água e, por fim, afundando. Essa pequena 
história, que se passa na mente do leitor que vai projetá-la a 
situações que podem afundá-lo como pessoa, serve para trazer 
maior expressividade à ideia que é exposta no meme em questão.
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Por fim, a metonímia também é outro tipo de projeção que 
está na base da construção de alguns memes. Essa projeção tem, 
principalmente, uma função referencial, isto é, permite-nos usar 
uma entidade para representar outra” (LAKOFF e JOHNSON,1980 
[2002], p. 92-93). Há conceitos metonímicos gerais, tanto por sua 
macroestrutura de organização do pensamento quanto pelo uso 
disseminado pelo ser humano, pelos quais organizamos nossos 
pensamentos e ações (PARTE PELO TODO [Sinédoque], PRODUTOR 
PELO PRODUTO, OBJETO PELO USUÁRIO, CONTROLADOR PELO 
CONTROLADO, INSTITUIÇÃO PELOS RESPONSÁVEIS, LUGAR 
PELA INSTITUIÇÃO, LUGAR PELO EVENTO). Sendo assim, tais 
conceitos metonímicos permitem-nos conceptualizar uma coisa 
por sua relação intrínseca com outra (LAKOFF; JOHNSON,1980 
[2002], p. 91-98),

Há um meme publicado pela página Artes Depressão9, 
construído sobre a imagem do quadro Arrufos, de Belmiro de 
Almeida, conforme se vê na Figura 09.

Figura 09

Fonte: <https://www.facebook.com/ArtesDepressao/photos/a.196281473834625
.41807.196260080503431/1224284704367625/?type=3&theater> Acesso em: 25 

Set. 2018. 

9. https://www.facebook.com/ArtesDepressao/
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Sobreposta a esse quadro, na parte superior da imagem, está 
escrito: “Casamento é tipo Machado de Assis:” enunciado que é 
completado pela continuação presente na parte inferior da imagem, 
“começa no romantismo, mas logo cai no realismo”. 

Há, portanto, na construção desse meme, a presença da 
metonímia PRODUTOR PELO PRODUTO. Para a compreensão do 
humor do texto, é necessário que o leitor seja capaz, a partir de 
seu repertório, de compreender que Machado de Assis, grande 
autor da Literatura Brasileira, produziu muitos textos e alguns 
deles possuíam características que permitiam localizá-los dentro 
da estética Romântica. Por outro lado, sabe-se que muitas outras 
produções desse autor apresentaram características da estética 
posterior, o Realismo. Desse modo, ao comparar o casamento ao 
Machado de Assis (comparação essa evidente por meio da expressão 
linguística coloquial “tipo”), na verdade, o casamento é comparado 
aos conteúdos de suas obras. Além disso, nesse caso, a compreensão 
da metonímia é muito importante para a compreensão do texto.

Todos os tipos de projeção exemplificados servem para agregar 
ao meme bastante força argumentativa e, por isso, servem como 
estratégia retórica. 

4 MEMES E ARGUMENTAÇÃO
Segundo Abreu (2005, p. 25), “argumentar é a arte de 

convencer e persuadir. [...] Convencer é saber gerenciar informação, 
é falar à razão do outro, demonstrando, provando. [...] Persuadir é 
saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro”. Conforme já 
apontado, as projeções presentes em muitos memes são estratégias 
argumentativas para intensificar os processos de convencimento e 
persuasão.

Por meio dos memes, por diversas vezes, opiniões são 
manifestadas, valendo-se da multimodalidade, da intertextualidade 
e das projeções. Alguns memes são muito criativos, por vezes 
engraçados, e servem para difundir informações, construir 
conhecimento, e, principalmente, expressar opiniões. 

Estudiosos da Retórica (PERELMAN e  OLBRETCHS-TYTECA 
(1996) e REBOUL (2004) afirmam que, em uma argumentação, o 
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orador precisa influenciar e fazer com que seu público adira ao seu 
discurso para que haja o convencimento e, para que isso aconteça, 
deve haver adaptação ao auditório. 

Acreditamos que tal adaptação é pretendida por conta do uso 
de projeções que visam, principalmente, a tornar a mensagem 
mais acessível ao leitor à medida que promove a identificação do 
auditório com o discurso. Ou seja, para nós, o uso das projeções 
na construção dos memes tem como função adaptar o discurso 
ao auditório.  Quanto mais claro o texto se fizer, é mais provável 
que o público aderirá a tal discurso, consumindo-o, curtindo-o e 
compartilhando-o. 

Outra ideia defendida pelos teóricos da Retórica é a de que, 
quando o orador precisa convencer e/ou persuadir um auditório 
heterogêneo, deve utilizar argumentos múltiplos para conquistar 
todos os seus ouvintes e, para isso, deve utilizar-se de diversos 
recursos. Esses diversos recursos envolvem principalmente a 
escolha de projeções como maneira de criar imagens na cabeça do 
leitor, seduzi-lo e emocioná-lo por meio do discurso.

Na Retórica, há três fatores que concorrem para o ato da 
argumentação: o ethos, o pathos e o logos. Ethos, segundo Fiorin 
(2015, p. 70), é a imagem que o orador quer passar ao auditório, ao 
construir seu discurso, ou seja, não é o autor real, mas a imagem 
de si projetada, uma espécie de “eu retórico”, assim como há o “eu 
lírico” que constrói um poema, por exemplo. O pathos, por sua vez, 
é “o estado de espírito do auditório [...] a disposição do sujeito para 
ser isto ou aquilo[...]. Não é a disposição real do auditório, mas uma 
imagem que o orador tem dele. Essa imagem [inclusive] estabelece 
coerções para o discurso [...]” (FIORIN, 2015, p. 73-74). Já o logos é o 
discurso em si. É importante destacar que, em nosso corpus, ethos, 
pathos e logos convergem de forma propícia à argumentação. 

No caso dos memes, quem enuncia (ethos) é a voz de um senso 
comum, pois os textos muitas vezes não têm autoria explícita, ou, 
por vezes, são trechos de livros ou citações famosas, o que confere 
a eles uma certa autoridade; o auditório (pathos) é composto de 
pessoas que “curtiram” e “seguem” a página por vontade própria 
ou são amigos de pessoas que compartilham esses textos, e, a 
princípio, estão abertos a esse discurso moralizante (logos).
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Além disso, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 278) nos 
chamam a atenção para algo bem importante, ao dizer que: “a 
escolha dos termos de comparação adaptados ao auditório pode ser 
um elemento essencial da eficácia de um argumento[...]”. Ou seja, 
tais autores chamam a nossa atenção para a função didática do uso 
de comparações, como meio de tornar a argumentação eficaz.

A comparação é um argumento quase lógico, muito comum 
em vários memes. Há um deles (Figura 10) que traz a imagem de 
uma câmera fotográfica acompanhada de um enunciado na parte 
inferior da imagem, com os seguintes dizeres: “A vida é como uma 
câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, 
desenvolva a vida a partir dos negativos. E, se as coisas não derem 
certo, tire outra foto.” 

Figura 10

Fonte: <https:/ / w w w .facebook .com/ L eiologoExisto/ photos/ pb.37790924896642
2.207520000.1450809771./ 630795447011133/ ? t y pe= 3& theater> . Acesso em: 25 

Set.2018. 

Sobre a comparação, Fiorin (2015, p. 122) afirma: “uma maneira 
de definir é aproximar ou diferenciar um objeto de outros. Quando 
se faz uma comparação, não se toma o objeto em si, expondo suas 
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características ou suas funções, mas se escolhe outro objeto mais 
conhecido e se fazem aproximações entre eles”.

Vemos, no exemplo supracitado, que é isso que acontece. Ao 
comparar a câmera, algo concreto e conhecido, à vida, algo abstrato, 
para propor uma definição para o termo abstrato, são realizadas 
comparações. 

Estudos (FAUCONNIER;TURNER, 2002; GIBBS Jr.;STEEN, 
1999; LAKOFF; JOHNSON,1980,1999;  KÖVECSES, 2002 e 
TURNER, 1996) mostram que é por causa das projeções que 
podemos utilizar textos literários (e não só eles) não apenas 
como leitura de entretenimento, mas também, em alguns casos, 
para educar, moralizar e persuadir, já que as projeções facilitam 
a transmissão das mensagens, normalmente. Nos memes, 
verificamos que tal utilização com o propósito de entretenimento, 
educação, moralização e persuasão não é exclusivo do uso de textos 
literários para esse fim: os textos não literários, como os memes, 
que contêm as projeções também podem ser usados com esses 
objetivos.

Com o uso das projeções, estruturamos aquilo que é menos 
concreto e mais vago (inclusive para expressar emoções) em termos 
de conceitos mais concretos, o que torna possível uma delineação 
de conceitos e sentimentos mais clara em nossa experiência. 
Transformar o abstrato em concreto, portanto, é uma estratégia 
retórica e, por extensão, didática de muito sucesso.

Abreu (2010), inclusive, chama a nossa atenção para o fato 
de que, quando se usa a metáfora, por exemplo, juntamente com 
traços semânticos, são transferidos também valores do domínio-
fonte para o domínio-alvo. A projeção desses valores contribui para 
a persuasão do leitor. 

Assim, o propósito do uso de metáforas, conforme apontado 
por Abreu (2010) e Lakoff e Johnson (1980), é o de que elas 
potencializem a comunicação e, por extensão, a argumentação, já 
que facilitam a compreensão de conceitos abstratos, ao concretizá-
los em termos de outro conceito relacionado. Para nós, o mesmo se 
aplica ao uso dos demais tipos de projeções.

É muito importante considerar, portanto, como as projeções 
têm um papel relevante na construção da argumentação. Nos 
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memes, elas os tornam mais didáticos e atrativos porque os fazem 
significar muito, dizendo/escrevendo pouco. 

CONCLUSÃO
Com a mudança da dinâmica comunicativa e o advento das 

novas mídias na era digital na atualidade, surgiram novos gêneros 
e o meme é um deles. Gênero multimodal e intertextual em sua 
essência, os memes servem para possibilitar às pessoas a expressão 
de opiniões e o entretenimento por meio do riso.  O sentido e a 
expressividade da mensagem no meme são construídos, muitas 
vez es, pelo uso de proj eções, que os tornam textos mais atrativos e 
altamente consumíveis. Essas proj eções, como evidenciado pelas 
análises, engendram histó rias e criam parábolas. Além disso, 
são comuns ao repertó rio de muitos brasileiros, o que garante a 
compreensão e a aceitação de tais textos. São textos acessíveis e 
muito mais interessantes pela presença das proj eções usadas, ao 
nosso ver, grande parte das vez es, de forma deliberada. Como as 
proj eções permitem diz er muito escrevendo pouco, são escolhas 
produtivas, ricas e atrativas, pois, mesmo apesar do pouco espaço, 
característica típica do gênero e de sua dinâ mica comunicativa, 
permitem uma veiculação satisfató ria de informações e a formação 
de imagens na cabeça do leitor, promovendo a multimodalidade.  
As imagens criadas por meio das proj eções falam mais alto 
que as palavras (BERG EN , 2012) e, por isso, facilitam nosso 
entendimento. 

REFERÊNCIAS
ABREU, A. S. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 8. ed. 
Cotia: Ateliê Editorial, 2005. 

______. Linguística cognitiva: uma visão geral e aplicada. São Paulo: 
Ateliê, 2010.

ASSIS, M.  Dom Casmurro. Rio de Janeiro:  MEDIAfashion, 2008.

BERGEN, B. K. Louder than words: the new science of how the mind 
makes meaning, New York, Basic Books, 2012.



- 182 -

ECO, U. A Inovação no Seriado. In: ______. Sobre os espelhos e outros 
ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.

ESCALANTE, P. R. P. O potencial comunicativo dos memes: formas de 
letramento na rede digital. Dissertação (Mestrado) – Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Comunicação Social. 2016.

EVANS, V.; GREEN, M. Cognitive linguistics - an introduction. New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers London, 2006.

FILLMORE, C. Frame Semantics. In: GEERAERTS, G. Cognitive 
linguistics: basic readings. Berlim: Mouton de Gruyter, p. 373-400, 2006.

FIORIN, J. L. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015.

GIBBS Jr., R. W. ;  STEEN, G. J. Metaphor in cognitive linguistics. 
Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1999.

GIBBS Jr., R. W. Does deliberate metaphor theory have a future?, Journal 
of Pragmatics 90,p. 73-76, 2015.

KOVECSES, Z. Metaphor: a practical introduction. New York: Oxford 
University Press, 2002.

______.language, mind and culture. Oxford, Oxford University Press, 
2006.

KRISTEVA, J. Introdução a semanálise. São Paulo: Perspectiva, 2005.

LAKOFF, G. e JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: Chicago 
University Press, 1980.

______. Metáforas da vida cotidiana. Trad. Grupo GEIM. Campinas: 
Mercado de Letras/EDUC, 2002.

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MILNER, R. The world made meme: discourse and identity in participatory 
media. Lawrence: The University of Kansas, 2012.

MÜLLER, C.; CIENKI, A. Words, gestures, and beyond: forms of 
multimodal metaphor in the use of spoken language. In: FORCEVILLE, 
C. J.; URIOS-APARISI, E. (Eds.) Multimodal metaphor. Applications of 
cognitive linguistics. New York: Mouton de Gruyter, 2009. p. 297-328.



- 183 -

OLBRECHTS-TYTECA, L; PERELMAN, C. Tratado da argumentação: a 
nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

REBOUL, O. Introdução à retórica. 2. ed. Tradução de Ivone Castilho 
Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

STEEN, F. Developing, testing and interpreting Deliberate Metaphor 
Theory, Journal of Pragmatics 90, p. 67-72, 2015.

TURNER, M. The literary mind. New York: Oxford University Press, 1996.

VEREZA, S. Metáfora é que nem... Cognição e discurso na metáfora 
situada. Revista Signo. Santa Cruz do Sul, v. 38, n. 65, p. 2-21, jul.dez.2013.

______. Entrelaçando frames: a construção do sentido metafórico na 
linguagem em uso in: Cadernos de Estudos Linguísticos. U niversidade 
Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da L inguagem – Campinas, 
n. 55 j an./ j un. p.109- 124. 2013a.



- 184 -

INTRODUÇÃO
O texto multimodal com suas diversas possibilidades renova os 

preceitos retóricos, desde sua origem e, inclusive, em sua questão 
evolutiva, no que diz respeito à possibilidade de acompanhar 
as práticas sociais de cada época e, além disso, participar de 
transformadora experiência humana.

Para Aristóteles (2013, p. 39), retórica é a contrapartida da 
dialética e a arte de bem dizer. O filósofo contribuiu grandemente 
para a delimitação do tripé retórico (ethos-logos-pathos), bem como 
quanto às possibilidades do discurso.

 Propagada também por Cícero e sua oralidade persuasiva, a 
retórica foi ensinada e levada aos tribunais e aos cidadãos comuns 
que à época precisavam se defender de um governo centralizador.

 Ambos valorizavam a existência e importância do orador, 
estipulando paradigmas de virtudes como a coragem e a 
benevolência, a fim de instrumentalizar a incessante busca 
individual pela felicidade, que concederia ao homem virtuoso o 
bônus da persuasão.

Sobretudo no campo da verossimilhança, primordial à luz da 
retórica e de seu significado essencial, temos a contrapartida do 
entendimento Platônico. 

Platão entendia que o homem só poderia encontrar a felicidade 
se conduzisse seus atos de acordo com a verdade e a justiça e, então, 
no seu pensamento, a retórica precisaria andar de mãos dadas com 

SEIS MEMES DO INSTAGRAM SOB A ÉGIDE 
RETÓRICA: QUANDO A REALIDADE SOCIAL É 

INSTRUMENTO DE HUMOR E PERSUASÃO

Letícia Machel Lovo
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a verdade – posicionamento este, que custou a morte de Sócrates no 
Tribunal1 – mas, mesmo diante do julgamento, a retórica platônica 
foi utilizada e, apesar do desfecho, bem sucedida.

Deste modo, segundo os padrões clássicos, a retórica teria 
um caráter oral predominante. Ademais, na Grécia antiga, era 
compreensível sua utilidade pautada na fala do orador para 
multidões e tribunais. Retórica era vista como um ato político e 
jurídico, justamente por seu caráter amplamente persuasivo.

Nessa linha de raciocínio, importa ressaltar a imprescindível 
nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteka (2005), imbuída de 
expansão para a já conhecida retórica clássica, necessária para 
formalizar e, também, descentralizar a noção de apenas oralidade. 
Nesse aspecto, a arte de bem dizer ganha corpo e respeito frente 
às suas inúmeras técnicas argumentativas, tanto no campo oral, 
quanto em sua vertente escrita.

Em meio a essa breve síntese do movimento retórico, Meyer 
(1998, p. 31) traduz em uma frase o período que ainda vivemos: 
“A retórica vai ocupar-se daquilo que é mas que podia ter sido 
diferente. Por conseguinte, o papel do tempo é capital porque cria 
alternativas.”

Sobretudo nesse recorte, o teórico reafirma a crença de que a 
retórica é uma ciência evolutiva. Prova disso é o texto multimodal, 
que será objeto deste artigo, tendo como corpus seis denominados 
memes do Instagram.

É importante acrescentar que para esta análise, foi utilizado 
o seguinte arcabouço teórico: Aristóteles (2013), Platão (2010), 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Meyer (2007), Reboul (2004), 
Ferreira (2010), Abreu (2009) e Fiorin (2014).

1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNERO MEME
Este capítulo terá como objetivo discorrer brevemente 

acerca da teoria dos gêneros e de sua relevância para as relações 
contemporâneas.

1. Vide a obra “Apologia de Sócrates”, escrita por Platão.
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Considera-se que Platão foi pioneiro ao denominar a poesia 
uma espécie de gênero e, inclusive, dividi-la em algumas espécies, 
como, por exemplo, os gêneros sério e burlesco, representados 
respectivamente pela epopeia e tragédia, e pela comédia e a sátira. 
Em sua obra A República, o filósofo faz considerações acerca da 
utilidade da poesia e do poeta, conforme pode-se ver no seguinte 
trecho:

- Assentemos, portanto, que, a principiar em 
Homero, todos os poetas são imitadores da imagem 
da virtude e dos restantes assuntos sobre os quais 
compõem, mas não atingem a verdade;

- Do mesmo modo diremos, parece-me, que o 
poeta, por meio de palavras e frases, sabe colorir 
devidamente cada uma das artes, sem entender 
delas mais do que saber imita-las, de modo que, a 
outros que tais, que julgam pelas palavras, parecem 
falar muito bem, quando dissertam sobre a arte de 
fazer sapatos, ou sobre a arte da estratégia, ou sobre 
qualquer outra com metro, ritmo e harmonia. Tal é 
a grande sedução natural que estas têm, por si sós.

- Vamos lá então! Repara no seguinte: o criador de 
fantasmas, o imitador, segundo dissemos, nada 
entende de realidade, mas só da aparência. Não é 
assim?

- É. (PLATÃO, 2004, p. 461-462)

Assim, no entendimento platônico, o poeta era apenas um 
mero criador de realidade e, por isso, não poderia ser digno de 
confiança, já que, utilizava-se da poesia para iludir e apenas imitar 
a virtude.

Apesar de suas críticas à filosofia, Platão contribuiu para a 
teoria dos gêneros ao aferir a hipótese de codificar uma espécie de 
linguagem e, dela, constituir algumas espécies. E, de acordo com 
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Irene Machado (2016, p. 152), a literatura foi fundamental para a 
consagração dos estudos de gênero segundo os preceitos filosóficos. 
Contudo, essa teoria tornou-se insuficiente quando surgiu a prosa 
comunicativa, e a partir daí fez-se necessário pleitear outros 
paradigmas sobre o assunto.

Com a iminência das mudanças sociais, fez-se imprescindível 
que os parâmetros fossem alterados e, nesse viés, Mikhail Bakhtin 
desenvolveu estudos fundamentais no que consiste ao dialogismo 
do processo comunicativo. Nessa conjuntura, Bakhtin não 
considerava apenas a classificação das espécies de determinado 
gênero, mas se debruçava sobre as relações interativas, que são 
processos produtivos de linguagem, e se fundam no texto escrito 
ou na linguagem falada.

Irene Machado leciona sobre o assunto no seguinte trecho:

A partir dos estudos de Bakhtin foi possível mudar a 
rota dos estudos sobre gêneros: além das formações 
poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de um 
exame circunstanciado não apenas da retórica mas, 
sobretudo, oferecendo-o como manifestação de 
pluralidade. Este é o núcleo conceitual a partir do 
qual as formulações sobre os gêneros discursivos 
distanciam-se do universo teórico da teoria clássica 
criando um lugar para manifestações discursivas 
da heteroglossia, isto é, das diversas classificações 
não restritas à palavra. (MACHADO, 2016, p. 152)

Ou seja, com mudanças constantes no processo comunicativo, 
a criação e consideração de novas possibilidades de gêneros não 
restritos à palavra, tornaram-se cada vez mais frequentes e, dadas 
as circunstâncias atuais, outras perspectivas fizeram-se presentes.

Guerra e Botta (2018) entendem que os avanços tecnológicos 
das últimas décadas e, com isso, o maior acesso das pessoas à 
internet são responsáveis pelas diferenças no modo de comunicação 
e interação entre os indivíduos nos dias de hoje.
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As inúmeras possibilidades de redes sociais, bem como a gama 
de aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, mudaram por completo o 
paradigma, tanto de espera para se comunicar (vale lembrar que, 
nos anos 90 a maioria das casas possuía telefone fixo, bem como 
era comum receber correspondências e, nessa época, o e-mail era 
a ferramenta eficaz do momento), quanto do tipo de comunicação e 
expectativa dos interlocutores.

Para elucidar essa realidade, lecionam Guerra e Botta:

Hoje, os memes funcionam como um indicador 
das opiniões da população. Quando há algum 
acontecimento de repercussão nacional, sobretudo 
na política, a ampla circulação de memes sobre o 
assunto é esperada e, até, anunciada pelos meios 
de comunicação. Foi o que aconteceu no programa 
Fantástico, da TV Globo, de 21 de maio de 2017, 
quando foi ao ar o vídeo “Crise política vira memes 
e faz sucesso na internet”, com 1 minuto e 17 
segundos7. Ele foi anunciado pela apresentadora 
do programa, a jornalista Poliana Abritta, da 
seguinte maneira: “O humor como forma de 
crítica e protesto; incontáveis memes circularam 
na internet, à medida em os casos de corrupção se 
sucediam no noticiário desta semana”. (GUERRA; 
BOTTA, 2018, p. 1859-1877)

Sendo os gêneros do discurso produtos da linguagem social, é 
imperioso que se possa refletir acerca da abrangência dos memes 
e seu alcance nas relações interativas, tanto no sentido do humor, 
quanto no sentido de patentear a realidade.

É nesse âmbito que esta investigação acontece, com a proposta 
de elucidar o meme enquanto instrumento humorístico e persuasivo. 
Passemos então à análise.
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1 ANÁLISE

1.1 Análise da figura 1
Figura 1 

Fonte: Instagram

A imagem acima, diz respeito a um meme encontrado na rede 
social Instagram. Nesse contexto, dois assuntos serão abordados: o 
primeiro deles é a frase “dessa vez ele mudou amiga”, que antecede a 
imagem da etiqueta com seu suposto preço reduzido. E, o segundo 
item, à luz do direito do consumidor, será o fato de que o valor da 
etiqueta vermelha – teoricamente uma promoção – na verdade, 
trata-se de uma farsa, pois inexiste desconto concedido.

Quanto ao primeiro item, verifica-se a ligação entre o engodo 
promovido pelo fornecedor (etiqueta indicando promoção) e a ironia 
contida na frase “dessa vez ele mudou amiga”. Neste caso, sob a égide 
retórica, estamos diante de uma metáfora, conforme anota Fiorin:

A metáfora é uma concentração semântica. No 
eixo da extensão, ela despreza uma série de traços 
e leva em conta apenas alguns traços comuns a 
dois significados que coexistem. Com isso, dá a 
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concretude de uma ideia abstrata, aumentando 
a intensidade do sentido. Poder-se-ia dizer que 
o sentido torna-se mais tônico. Ao dar sentido 
tonicidade, a metáfora tem um valor argumentativo 
muito forte. (FIORIN, 2014. p. 34).

Sabe-se que o homem não é comparável a uma etiqueta de loja. 
Todavia, a figura retórica denominada metáfora, é capaz de incutir 
no indivíduo objeto desta ação o entendimento de que a mensagem 
linguística tem a intenção de persuadir o receptor a fim de que lhe 
provoque o riso. Este meme é o retrato retórico do humor brasileiro 
que, com perspicácia, associa uma prática comercial enganosa a 
um relacionamento interpessoal.

Do outro lado da história, temos a etiqueta da loja, assunto 
preocupante, objeto de lei, visto como mera realidade, passível de 
ser motivo de piada. Explico: o Código de Defesa do Consumidor, 
é uma Lei importante para o ordenamento jurídico brasileiro, um 
direito fundamental, regido, também, pela Constituição Federal do 
Brasil.

Deste modo, a atitude do fornecedor em criar uma etiqueta 
indicando promoção, quando na realidade a diminuição do preço 
não existe, induzindo, então, o consumidor ao erro, é objeto de 
sanção no âmbito administrativo, cível e penal (dada a relevância 
da proteção conferida pela Lei ao consumidor).

Assim, esta publicação do Instagram, arraigada aos elementos 
retóricos e, com a intenção de provocar o pathos no auditório, 
produz humor com dados fáticos de desrespeito ao consumidor, 
comparando o infortúnio de ter sido enganado à ironia de que um 
possível namorado/amigo/marido tenha mudado da mesma forma 
ilusória que a etiqueta. 

Portanto, de um lado temos o humor proporcionado pela 
imagem retórica e, de outro, o preocupante cenário econômico 
brasileiro, no que diz respeito às relações de consumo.
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1.2 Análise da figura 2
Figura 2 

Fonte: Instagram

A segunda imagem, também retirada do Instagram, tem o 
mesmo propósito retórico da primeira. Com recursos persuasivos 
e ideia concreta a uma exposição abstrata, tem-se, novamente, a 
figura da metáfora que, à luz dos ensinamentos de Fiorin (2014, 
p. 34), não é uma hipótese apenas para a linguagem verbal, sendo 
encontrada também na linguagem imagética das redes sociais.

Iniciando a análise, logo no começo temos a frase “Quando 
vc cria expectativa demais em alguém e depois descobre que ela 
não é tudo aquilo que vc imaginou.” O texto, então, é seguido de 
uma imagem da pizza denominada “hot & delicious” e o alimento 
encontra-se dentro da caixa, apenas com parte visível, indicando 
estar bem recheada quando, na verdade, após aberta, mostra-se 
em desacordo com a expectativa.

Aqui, partimos da seguinte premissa: a palavra expectativa 
é responsável por conduzir o auditório aos efeitos retóricos do 
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pathos. Segundo entendimento de Cunha (286, p. 286), expectativa, 
significa: “esperança fundada em supostos direitos ou promessas”.

Nesse contexto, a esperança de que “aquela pessoa” 
corresponda às imaginações criadas (conforme expresso no texto 
acoplado à imagem), corrobora plenamente com a caixa da pizza 
que, em português, poderíamos chamar de “quente e deliciosa” 
(tradução nossa).

Todavia, a realidade é bem diversa da promessa e/ou 
expectativa. A pessoa citada não condiz com o imaginário, 
enquanto a pizza remonta o que já foi constatado na outra imagem: 
infringência aos princípios do Direito do Consumidor, bem como à 
sua legislação. Nota-se, por conseguinte, a provocação do pathos, 
com meios retóricos, inclusive ao ilustrar atitudes transgressoras 
para com a Lei consumerista vigente no Brasil (embora este 
infortúnio seja motivo de piada para o brasileiro).

1.3 Análise da figura 3
Figura 3 

Fonte: Instagram
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No recorte acima vemos uma frase seguida da imagem e, 
antes que passemos para a análise, vale ilustrar o entendimento 
de Fiorin:

O argumento por ilustração tem uma natureza 
diferente. Ele serve ara reforçar uma tese tida como 
aceita. Ele figurativiza-a para dar-lhe concretude, 
para torná-la sensível, para aboná-la. Por isso, não 
se destina à comprovação, mas à comoção; volta-se 
mais para o sentimento. (FIORIN, 2015, p. 188.)

A perspectiva adotada por Fiorin destaca o que, chamamos 
de pathos, suscitado pela imagem em conformidade com a frase, 
uma vez que a roupa vestida pela modelo, não condiz com o visual 
apresentado na imagem à direita.

A composição deste meme reflete no orador uma espécie de 
identificação com o auditório. Esta identificação torna-se possível, 
graças ao ethos de arete, fazendo palatável a ideia de que o orador se 
compadece da situação daqueles que também já foram enganados 
por uma vitrine e, por meio da sensibilidade, consegue provocar 
o riso e o humor. Ainda sobre a persuasão retórica, ensina Platão:

De modo análogo, é preciso que ele compreenda a 
natureza da alma, descubra a classe de discurso 
que se ajusta a cada natureza, organize e ordene seu 
discurso em consonância com isso, proporcionando 
discursos elaborados e harmoniosos às almas 
complexas, e simples conversações às almas 
simples. Enquanto não executar isso, não se 
capacitará a empregar o discurso com arte, na 
medida em que se possa controlar metodicamente 
um discurso, quer com propósitos de ensino, quer 
com propósitos de persuasão. (PLATÃO, 2010, p. 
109)

Ao controlar metodicamente o discurso com os chamados 
propósitos de persuasão, este orador tem êxito na expressão 
de sensibilidade e, mais uma vez, coloca em cheque as questões 
legais sobre as relações de consumo no Brasil. Nesta imagem, a 
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discrepância entre o que é vislumbrado na manequim e como, de 
fato, a roupa se apresenta, é episódio constante nas compras via 
internet, por exemplo. Assim, por esse dentre inúmeros motivos, 
a Lei brasileira, em prol do consumidor determina a possibilidade 
de desistência do produto comprado pela internet no prazo de sete 
dias2.

Apesar da tutela concedida ao consumidor, a sociedade tem 
percorrido um extenso caminho em busca da igualdade proposta 
pelas leis e pela Constituição Federal. Contudo, o brasileiro é capaz 
de usar o humor e a retórica a fim de perquirir o entretenimento 
misturado à realidade.

1.4 Análise da figura 4
Figura 4 

Fonte: Instagram

O texto multimodal de número quatro apresenta vertente 
diversa da até então apresentada nesta análise. Apesar da palavra 

2. Assim dispõe o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor pode 
desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 
produtos e serviços ocorrer fora do estab elecimento comercial, especialmente por 
telefone ou em domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste 
artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, 
serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.” (grifo nosso)
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“expectativa” continuar sendo utilizada, nesse viés, não teremos 
espaço para crítica em relação ao não cumprimento das leis de 
proteção ao consumidor.

Quanto à referida análise, Fiorin explica brevemente às 
intenções do teórico Barthes:

Para ele, há três prolongamentos possíveis nos 
estudos retóricos (Barthes, 1975: 220-221). O 
primeiro é uma história da retórica, assentada em 
novos métodos, que poderia trazer novas luzes, 
sobre muitos aspectos da nossa literatura, de 
nosso ensino e de nossas instituições. O segundo 
é que a retórica poderia ser um método de análise 
da cultura de massas, dado que esta tem uma 
relação profunda com a retórica aristotélica, já que 
são fundadas ambas no maior número, na maior 
opinião corrente, na dóxa, na verossimilhança. O 
terceiro é o mais surpreendente. Para ele: “nossa 
literatura, formada pela retórica e sublimada 
pelo humanismo, nasceu uma prática político-
judiciária”. Por isso, um caminho de continuação 
dos estudos retóricos é um programa de linguagem 
revolucionária”. (FIORIM, 2014, p. 18.)

A retórica como linguagem revolucionária, conforme 
explicitado acima, é elemento capital para o objetivo deste trabalho. 
Imaginemos que, em outras épocas não se cogitava o uso da 
internet e, muito menos, que os textos multimodais (padrões que 
se desenvolvem inclusive com as mudanças sociais e tecnológicas), 
poderiam estar calcados na persuasão.

Por essa razão, salienta Reboul (2004, p. 97), que orador 
depende do auditório no que tange à escolha de seus argumentos, 
baseados nas reações, verificadas ou imaginadas, de seus ouvintes. 
E, no caso específico desta imagem, o orador munido do ethos de 
eunoia, estabelece com o auditório uma relação de sensibilidade, 
mostrando que a expectativa do presente de casamento não condiz 
com a realidade. No que diz respeito à perspicácia do orador, 
expressa Platão:
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Sócrates: Caso se pretenda que um discurso seja 
bom, não deverá a mente do discursador estar 
munida do conhecimento da verdade relativa aos 
assuntos que será objeto de seu discurso?

Fedro: O que realmente ouvi a respeito disso, caro 
Sócrates, é que aquele que pretende ser um orador 
não precisa conhecer o que é efetivamente justo, 
mas [tão só] o que parece justo à multidão que 
atuará como juiz, e não o que é realmente bom ou 
nobre, mas o que parece sê-lo; de fato, dizem que a 
persuasão nasce daquilo que parece ser verdadeiro, 
mas não da verdade. (PLATÃO, 2010, p. 93)

O diálogo platônico entre Sócrates e Fedro relata a postura 
do orador persuasivo: não leva em consideração os valores que 
parecem nobres ou morais e, sim, concebe o discurso com 
pretensões persuasivas, buscando, então, a aparência de verdade 
e adesão do ouvinte. No caso do meme em análise, o orador, 
portanto, assume postura sensível para com a realidade imanente 
dos presentes de casamento (pela expectativa de ganhar um fogão 
ao invés de copos) e, por conseguinte, faz nascer o humor de uma 
situação cotidianamente vista como desagradável. 

1.5 Análise da figura 5

Figura 5 

Fonte: Instagram
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Na imagem acima, além das palavras “expectativa” e 
“realidade”, já vistas nas análises anteriores, preexiste justificativa 
elencada pelo orador com a frase “Amanha é feriado”. Assim, a 
imagem de Mona Lisa3 é objeto retórico e também metafórico a 
respeito do que se faz no feriado: de um lado a expectativa do lazer 
em uma praia ensolarada e, do outro, a necessidade de abrir mão 
do ócio para proceder à faxina ou limpeza.

Nessa perspectiva, assume Meyer:

Observemos que o desenvolvimento do edifício 
retórico, da introdução à conclusão, recobre 
três grandes momentos: o ethos se apresenta ao 
auditório e visa captar sua atenção a respeito de 
uma questão, em seguida ele expõe o logos próprio 
dessa questão, eventualmente apresentando o pró 
e o contra. E o orador conclui pelo pathos, pois 
dessa vez se trata de atuar no coração e no corpo 
do auditório, se possível agindo sobre suas paixões, 
em todo caso sobre seus sentimentos, e mesmo 
sobre suas emoções. (MEYER, 2007, p. 48)

Por este lado, vale dizer que o orador utiliza recursos 
provenientes do pathos, atingindo a persuasão com ajuda da figura 
retórica da metáfora, criando ambiente para resguardar o humor 
em uma situação ordinária para os brasileiros que, em tese, não 
possuem condições financeiras para o descanso na praia e, muitas 
vezes o tempo deve ser canalizado para afazeres domésticos.

Ainda nesse sentindo, o humor implementado, deixa espaço 
para que o auditório veja graça nessa condição de vida, ilustrada de 
modo cômico nas redes sociais. 

3. Obra de Leonardo da Vinci, criada no ano de 1503.
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1.6 Análise da figura 6
Figura 6 

Fonte: Instagram

A última imagem a ser analisada preenche alguns requisitos 
em disparidade com os tópicos anteriores. A novidade é que, neste 
meme as palavras colocadas atingem o auditório de outro modo.

Em primeiro lugar, temos a palavra “antes” fazendo menção 
à imagem de uma mulher à esquerda. Do lado direito, a palavra 
“nunca”, sinônimo de “jamais”, “de jeito nenhum”, de “em 
nenhuma circunstância”, remete-nos à imagem de uma mulher 
curvilínea, muito provavelmente ali (em razão do possível auditório) 
considerada um padrão de beleza4.

Em detrimento deste padrão de beleza, o orador, agindo sob a 
conduta do ethos de eunoia, coloca em questão o inatingível padrão 
de beleza apresentado pela imagem da direita precedida da palavra 
“nunca”. Ou seja, é incognoscível o arquétipo corporal demonstrado 
no meme. Sobre esse entendimento, leciona Meyer:

4. É importante destacar que este texto não possui qualquer intenção discriminatória, 
nem mesmo opinião pessoal da autora. Os dados aqui expostos são apenas para efeito de 
análise. 
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[...] o mesmo vale para a linguagem: ela serve a 
verdade, mas não basta para garantir por si só. Ela 
pode encobrir a mentira, pode seduzir e convencer, 
tal como pode manipular e enganar. Se a retórica é 
útil, isso deve-se ao facto de permitir que os homens 
exerçam o seu sentido crítico e o seu juízo em plena 
consciência. (MEYER, 1998, p. 51)

Este recorte da obra de Meyer é essencial para a compreensão 
retórica no que tange à sua missão em perpetuar o senso crítico. 
Esta proposta torna-se indelével para refletirmos acerca da 
utilidade retórica nesta imagem que, levando em consideração 
o pathos, reflete tanto o humor em razão do inatingível, como, 
também, promove uma crítica em razão de um possível padrão de 
beleza feminino inalcançável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para este capítulo foi feita uma breve análise sobre a retórica 

do texto multimodal, tendo como corpus seis memes do Instagram. 
Dentre as inúmeras nuances permitidas por esta espécie de texto, 
foi selecionado um recorte reflexivo acerca da sociedade brasileira.

O primeiro meme teve como objeto a comparação entre 
uma prática abusiva (sob ponto de vista da lei consumerista), que 
consiste em induzir o consumidor a erro propagando a existência 
de uma promoção e/ou desconto, quando na verdade não existia 
diminuição alguma no preço e, sim, um engodo. 

O comparativo ocorre quando acima da imagem está escrito 
“dessa vez ele mudou amiga”, remetendo a ideia irônica de que “ele” 
é tão ilusório quanto à etiqueta. Para isso, o orador faz uso de 
metáfora e, suscita o efeito do humor por meio do pathos.

A segunda análise debruçou-se sobre a imagem de uma pizza 
aparentemente bem recheada, dentro da caixa, denominada “hot 
and delicious”. Contudo, ao abrir a caixa, o alimento não cumpre com 
promessa de qualidade feita ao consumidor (novamente estamos 
diante de uma prática enganosa, rechaçada pela Lei brasileira). 

Todavia, o mais interessante são os dizeres do meme: “quando 
vc cria expectativas demais em alguém e descobre que ela não é tudo 
aquilo que vc imaginou”. Dessa maneira, com o uso da metáfora, 
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o orador faz uma ponte entre a frase e a situação complicada de 
comprar uma pizza sem o recheio prometido. É nesse momento 
que, lançando mão da ethos de eunoia, colocando-se em posição 
sensível às percepções do auditório, o meme cumpre sua função 
retórica de retirar humor de uma situação desestimulante.

O terceiro recorte, preconizado pela frase “vi na loja/comprei”, 
seguida da imagem da roupa no manequim e, depois, a mesma 
roupa no corpo da cliente, totalmente em desacordo com o 
prometido, também trata com humor uma prática condenável pelo 
Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange ao direito 
de arrependimento elencado neste subtítulo em questão.

Na sequência, a quarta análise foge ao padrão de abusos nas 
relações consumeristas e se aproveita basicamente do infortúnio 
dos presentes de casamento fora do esperado pelos noivos. Utiliza 
das palavras “expectativa” e “realidade” para suscitar as paixões e, 
assim, o lado humorístico da história.

A penúltima e quinta análise, também com o uso de metáfora 
e o ethos de eunoia, privilegia o humor do brasileiro em fazer piada 
de sua realidade complexa de não poder aproveitar o lazer de uma 
praia no feriado e, sim, ter de usar seu tempo para fazer faxina. 
Tudo isso, de maneira criativa, valendo-se da imagem de Mona 
Lisa, obra ovacionada de Leonardo da Vinci.

O último e mais complexo meme, utiliza-se de duas palavras 
diferentes das até então vistas nas análises anteriores. As palavras 
“antes” e “nunca”, são colocadas a fim de testemunhar que o padrão 
de beleza feminino ajustado à imagem do “nunca” é impossível de 
ser alcançado. E, mesmo diante deste fato, o brasileiro é capaz de 
ser persuadido pelo orador, tendo seu pathos suscitado e, assim, 
enxergar humor nesta figura, embora este recorte seja passível, 
também, de análise crítica.

Para finalizar, apego-me às nobres palavras de Fiorin (2014, 
p. 10), quando, ao afirmar que as formas da língua existem para 
produzir sentidos e, a retórica é uma aventura do espírito humano, 
apenas reitera a transformadora, a evolutiva e a imprescindível 
retórica do texto multimodal, recheado de intenções persuasivas e 
argumentos verossimilhantes.
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INTRODUÇÃO
É bem provável que Péricles Maranhão (1924-1961) não tivesse 

dimensão do que iria representar a criação de um personagem 
cômico fixo para o semanário “O Cruzeiro”. No começo da década 
de 1940, o desenhista deu forma a uma versão brasileira da série El 
Enemigo del Hombre, produzida na Argentina poucos anos antes 
na revista “Patoruzú”1. Surgia, assim, O Amigo da Onça, figura 
que se tornou uma das principais referências da história do humor 
gráfico e dos quadrinhos no Brasil.

Dois dados ajudam a medir o impacto do personagem. O 
primeiro se dá pelos próprios números de “O Cruzeiro”. Por décadas, 
ela foi a principal revista informativa do país. Criada em 1928 pelos 
Diários Associados, do jornalista e empresário Assis Chateaubriand 
(1892-1968), a publicação chegou a ter tiragem de mais de 700 mil 
exemplares (SCALZO, 2004). O segundo dado é, de certa forma, 
consequência do anterior. A circulação de tantas edições se refletiu 
e se enraizou na sociedade. Mencionar que alguém era “amigo da 
onça” fazia alusão direta à criação de Péricles.

1. Carmelino (2018) demonstrou que o personagem de P éricles foi inspirado na série 
argentina Enemigos del H ombre, feita por G uillermo D ivito (1914- 1969) e publicada 
a partir de 1938 na revista “P atoruz ú ” (1936- 1977), editada em Buenos Aires. A 
certifica o dos dados se deu por meio de pes uisa documental  ue buscou comparar 
as histó rias -   produ es de ivito de  a  e  de ricles publicadas nos 
anos de       e   levando em conta como cate orias  
contexto de produ o suporte  nero  ormato  lin ua em  composi o  temas  cenas 
construídas), características dos personagens e tipo de humor (estereót ipo mobiliz ado).

MÚLTIPLAS FACETAS D’O AMIGO DA ONÇA: 
RELEVÂNCIA DA MULTIMODALIDADE NA 

CONSTRUÇÃO DO ETHOS 

Ana Cristina Carmelino
Paulo Ramos
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A exemplo da série produzida na Argentina, a impressa por 
“O Cruzeiro” apresentava uma determinada situação, construída 
invariavelmente em uma cena única, em que uma ou mais pessoas 
se tornam vítimas de alguma atitude ou comentário maledicente 
do protagonista. Pode ser a revelação de algo que deveria estar 
escondido, uma eventual traição, uma mentira para que o(a) 
outro(a) se machuque ou fique encabulado. Ao menos em tese, não 
havia limites para suas maldades. 

Esse perfil plural pode ser sintetizado pela palavra “sacana”, 
como defendem Carmelino (2017, 2018a) e Carmelino e Flores 
(2018). Vejamos um caso para ilustrar:

Figura 1 – O Amigo da Onça 

Fonte: MARANHÃO, Péricles. O Amigo da Onça. O Cruzeiro, n. 46, 8 set. 1945, 
p. 42.
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O Amigo da Onça é a figura que aparece no centro da imagem. 
Com seu habitual paletó branco (algumas vezes, azul claro), traje 
que o acompanhou em boa parte de suas peripécias gráficas, ele 
comenta para o homem à sua direita (e esquerda, do ponto de vista 
de quem lê) que, se ele se afastasse “um pouquinho”, a câmera 
fotográfica posicionada à sua frente o pegaria de “corpo inteiro”. O 
protagonista da série só omitiu um detalhe: dando um passo atrás, 
ele cairia no mar. Criou-se uma atitude sacana, baseada numa 
mentira. A pessoa que posava para a foto era a vítima da vez da 
mordacidade do personagem de Péricles. Era também a chave para 
a criação do efeito de humor, ancorado no posicionamento maldoso 
(e esperado, já que era algo recorrente) de O Amigo da Onça. 

 Situações assim eram apresentadas aos leitores semanalmente 
em uma seção fixa e que tinha um destaque natural na publicação 
carioca: era mostrada em um espaço retangular, equivalente ao de 
uma página do periódico (22,4 cm de largura e 29,5 cm de altura). 
Na prática, funcionava como um cartum com personagem fixo (O 
Amigo da Onça, no caso). Segundo Ramos (2009, 2014), esse gênero 
tem como marcas centrais a criação de uma situação humorística 
baseada em temas cotidianos, sem que dialoguem com fatos do 
noticiário, como a vista no exemplo anterior.

A primeira história de O Amigo da Onça foi publicada no 
dia 23 de outubro de 1943. Como se pôde perceber na Figura 1, o 
personagem-título era uma figura de estatura baixa, com bigode 
pequeno e cabelo penteado para trás. Mostrava-se sempre com 
uma expressão neutra. Não ria, não gritava, não se emocionava. 
Também ocupava diferentes papéis sociais. Em um cartum, 
podia ser mostrado como noivo. Em outro, filho. Em outro ainda, 
aparecia como patrão. Depois, como funcionário. As idades também 
variavam, na maior parte das vezes era adulto; em algumas 
ocasiões, criança. O que pautava sua função era a situação maldosa 
(ou sacana, como já dito) a ser criada. Eventualmente, mudava de 
roupa e trocava o tradicional paletó branco, traje que acompanhava 
o personagem na maior parte das narrativas.
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Tais características ajudaram a construir uma imagem 
diversificada e multifacetada dele, que dificilmente poderia ser 
resumida no âmbito da Retórica em apenas um ethos. Trata-se, 
portanto, de ethe. É justamente essa a proposta deste capítulo. O 
objetivo é demonstrar que essas imagens plurais são construídas 
não só com o apoio das palavras, mas das imagens também. Por 
se tratar de um cartum, gênero composto por elementos verbais 
escritos e também visuais2, a representação de O Amigo da Onça 
se constrói ora por meio de suas falas, ora pela parte imagética ali 
apresentada, ora por ambas. Em outros termos: a análise de ethe do 
personagem e das situações humorísticas criadas por (e para) ele é 
de ordem multimodal3, hipótese que irá nortear este estudo. 

Multimodalidade é um dos termos4 que vêm sendo adotados 
na literatura linguística para se referir às produções compostas por 
diferentes modos de composição (verbal escrito, sonoro, visual). O 
conceito foi popularizado pelos trabalhos de Kress e Van Leeuwen 
(2008, 2010). Os dois autores procuraram sistematizar processos 
de composição e de leitura de textos verbo-visuais produzidos 
em diferentes gêneros, dentro de uma perspectiva Sistêmico-
Funcional, de modo a construir o que convencionaram chamar de 
Gramática do Design Visual. 

O método adotado pela dupla de pesquisadores não será 
replicado aqui. Deles tomaremos, no entanto, a definição de 
multimodalidade, entendida como “o uso de vários modos semióticos 
na elaboração de um produto ou evento semiótico, juntamente com a 
forma particular como esses modos são combinados” (KRESS; VAN 

2  obre os aspectos verbais e visuais na composi o dos textos  ancoramo nos na 
discuss o proposta pelos autores do rupo   sses pes uisadores dividem os 
signos entre visuais (que seriam compostos por signos imagéticos, relacionados à s 
fi uras  e si nos pl sticos  re erentes  cor e  textura  e verbais ue incorporariam as 
representa es escritas das letras e  por conse u ncia  das palavras  ara este estudo  
usaremos ainda a orma verbal escrita  como express o sin nima a verbal
3  A constata o de ue o ethos de certos persona ens dos uadrin os e do umor r fico 
brasileiro se d  orma multimodal tamb m oi eita em outros trabal os de armelino 
(2017, 2018b, 2018c). A pesquisadora analisou histó rias de Maciota (de P aulo P aiva), Os 

rotin os de An eli  e s radin os de enfil
4   outros termos e uivalentes poss veis  a depender da perspectiva te rica adotada  

ntre eles  podem ser elencados multissemi tico  brido  verbo visual  sincr tico e n o 
verbal.
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LEEUWEN, 2010, p. 20; tradução nossa)5. O conceito será aplicado 
em histórias de O Amigo da Onça com a proposta de observar 
como essa articulação se dá retoricamente para a construção dos 
diferentes ethe do personagem. 

A proposta é explicitar verbalmente os aspectos visuais mais 
relevantes expostos pela história, em processo semelhante ao 
que Groensteen (2015) chamou de descritível e interpretável. Esta 
última, para ser alcançada, precisa da anterior, numa transformação 
de enunciáveis em enunciados. “Para chegar à leitura descritiva, 
não basta chegar mais perto ou perder-se na contemplação das 
imagens. A descrição só se efetua ao preço de uma leitura ativa, 
minuciosa, que se põe a estabelecer um inventário de informações 
contidas na imagem” (GROENSTEEN, 2015, p. 132).

1 CONCEITO DE ETHOS EM FOCO
A discussão sobre o conceito de ethos dentro do campo da 

Retórica passa por uma trajetória que perpassa séculos, de como o 
termo era visto e trabalhado na Filosofia antiga até a releitura dele, 
feita em décadas mais recentes. Trata-se de um caminho expositivo 
trilhado por muitos dos trabalhos que abordam o tema. Por conta 
disso, tende a soar redundante a descrição desse arcabouço teórico 
a quem já é versado no tema. Apesar disso, é algo difícil de ser 
contornado. Afinal, para se poder analisar algo sob essa perspectiva, 
é necessário, antes, apresentar as premissas norteadoras dela. É o 
que será feito agora.

Não foi Aristóteles o primeiro a cunhar o conceito de ethos na 
Retórica, mas foi o filósofo que delineou as premissas nucleares 
de como esse mecanismo viria a ser trabalhado. Para Aristóteles 
(2015), os discursos acionam um tripé de elementos constituintes. 
O primeiro seria o do orador, que mobilizaria a dimensão do 
ethos. Este seria a imagem criada (ou construída) pela pessoa para 
convencer e persuadir seu auditório, seja ela verdadeira ou não 
(o relevante seria o resultado a ser obtido). O segundo elemento 
seria o pathos, aspecto centrado no auditório e nas emoções por 

5. “… the use of several semiotic modes in the design of a semiotic product or event, 
together w ith particular w ay in w hich these modes are combined… ” (K RESS; V AN  
L EEU W EN , 2010, p. 20).
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ele manifestadas (mas que são incitadas pelo orador). O terceiro e 
último seria o logos, que se centra na argumentação utilizada.

Observando a questão especificamente do ângulo de visão do 
ethos, foco de interesse desta nossa discussão, Aristóteles postula 
que existiriam três ordens para a persuasão dos oradores: 1) 
phrónesis, que se manifesta na adoção da prudência; 2) areté, que 
dialogaria com a virtude manifestada; 3) eúnoia, que se reflete na 
benevolência. Para Fiorin (2015, p. 71), em leitura sobre os escritos 
aristotélicos, os três casos conotariam, respectivamente:

a) a phrónesis, que significa o bom senso, a 
prudência, a ponderação, ou seja, que indica se o 
orador exprime opiniões competentes e razoáveis; 
b) a areté, que denota a virtude, mas virtude tomada 
no seu sentido primeiro de “qualidades distintivas” 
do homem (latim uir, uiri), portanto, a coragem, 
a sinceridade; nesse caso, o orador apresenta-se 
como alguém simples e sincero, franco ao expor 
seus pontos de vista; c) a eúnoia, que significa a 
benevolência e a solidariedade; nesse caso, o orador 
dá uma imagem agradável de si, porque mostra 
simpatia pelo auditório. O orador que se utiliza da 
phrónesis se apresenta como sensato, ponderado e 
constrói suas provas muito mais com recursos do 
lógos do que com os do páthos ou do éthos (em outras 
palavras, com os recursos discursivos); o que se 
vale da areté se apresenta como desbocado, franco, 
temerário e constrói suas provas muito mais com os 
recursos do éthos; o que usa a eúnoia apresenta-se 
como alguém solidário com seu enunciatário, como 
um igual, cheio de benevolência e de benquerença e 
erige suas provas muito mais com base no páthos. 

O conceito de ethos foi revisitado contemporaneamente pela 
corrente teórica da Nova Retórica, que estabeleceu um novo 
olhar para o termo. Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) inserem 
a atividade discursiva, e seus integrantes, na equação definidora 
do ethos. Desse modo, o orador passa a moldar sua fala conforme 
os valores apresentados por seu auditório. É uma leitura que foi 
seguida por outros autores também, casos de Amossy (2005) e 
Reboul (2004). Para este último pesquisador, em particular, cabe ao 
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orador construir uma imagem de si diante de seu(s) interlocutor(es), 
seja ela verdadeira ou não, de modo a persuadir e convencer seu 
auditório.

Seguindo o raciocínio de Reboul, o ethos configuraria a principal 
prova a ser apresentada em termos retóricos. Tanto que, para 
Meyer (2007), outro autor que se soma a releitura contemporânea 
do conceito, o ethos abarcaria também o modo como o auditório 
se identifica com o orador. Em outros termos: não se restringiria 
apenas ao falante em si, mas ao contato dele com seu auditório 
(individual ou universal) e nas convicções por ele manifestadas a 
seu respeito. 

Embora esses alicerces teóricos sobre ethos tenham se pautado 
no discurso verbal manifestado pelos oradores, é possível ampliar 
o conceito também para produções ancoradas na imagem, como 
as de O Amigo da Onça. Compostos por partes visual (imagem e 
cor) e verbal escrita, tais enunciados ajudam a construir a imagem 
do personagem junto a seu auditório, composto, no século 20, por 
leitores da revista “O Cruzeiro” e, contemporaneamente, pelas 
revisitações à série de Péricles, como a que agora fazemos.

Aristóteles (1991) uma vez mais auxilia a abrir caminhos 
para a compreensão dos processos que levam à construção dessa 
imagem. O filósofo estabelece uma espécie de polarização para 
expor o que entende por virtude moral. Esta estaria no meio do 
caminho que separa os dois extremos: a carência, por um lado, e o 
excesso, por outro. Essa posição intermediária seria mais propícia 
a abrigar o humor. Para Mendes (2008), poderia estar aí a gênese do 
que viriam a se constituir os tipos da comédia: o alazón (fanfarrão, 
impostor), o eíron (ironista, que deprecia o outro ou a si próprio) 
e o bomolóchos (bufão). Frye (2013) inclui mais um: o ágroikos (o 
rústico ou camponês).

Carmelino (2018) propõe uma articulação entre as 
características cômicas estabelecidas pelos dois autores. Pela 
exposição feita pela pesquisadora:

a) alazón: alguém que finge ou tenta ser mais do 
que é; caracteriza-se pela confiança e otimismo 
desmedido, mas também pela ausência de 
conhecimento próprio; conforme Frye (2013: 153) 
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– em sua “teoria dos mitos”, que vai da tragédia 
à comédia – na tragédia, o alazón representaria o 
erudito excêntrico, o filósofo obcecado, o cientista 
maluco, o intelectual pedante; na comédia, seria o 
esperto, o carismático e sem escrúpulos, espécie de 
patife;

b) eíron: caracterizado pela crítica e pela 
desconfiança; é o que costuma censurar e se 
autocensurar, desvelando, em geral, os excessos e a 
impostura do alazón; em geral é o personagem que 
se mostra como herói inocente (autocensura) ou 
como superior (censura os outros, desmascarando-
os) (Frye 2013; Mendes 2008);

c) bomolóchos: personagem com espirituosidade 
demais; exalta a comicidade; tais traços são 
reconhecidos em palhaços, pajens ou qualquer 
outra figura secundária que tenha o objetivo de 
conseguir o entretenimento da audiência (Frye 
2013); Mendes (2008: 155) observa que se trata de 
um tipo insano, incongruente;

d) ágroikos: opõe-se ao bomolóchos, pois apresenta 
espirituosidade de menos; é reconhecido pela 
ausência de senso de humor; esse tipo cômico está 
presente em personagens que exibem traços de 
ingenuidade, simplicidade ou até mesmo ignorância 
(Frye 2013; Mendes 2008).

Carmelino observa ainda que tais traços evidenciam imagens 
de cada um desses tipos cômicos, a partir das quais se pode chamar 
de ethos cômico. A expectativa é que a comicidade do ethos se 
manifeste em produções humorísticas que, para a autora, poderiam 
ser percebidas inclusive em criações vinculadas ao humor gráfico 
ou às histórias em quadrinhos, áreas em que os cartuns podem 
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ser inseridos6. – e, por consequência, O Amigo da Onça também. 
No caso da criação de Péricles, as imagens manifestadas por ele, 
depreendidas verbal e visualmente, seriam plurais, compondo, 
portanto, ethe do personagem. Dado a ser explorado no próximo 
tópico.

2 ETHE DE O AMIGO DA ONÇA
A análise das produções gráficas d’O Amigo da Onça 

permite depreender diferentes ethe do personagem-título, embora 
alguns deles sejam mais recorrentes, situação de ele se mostrar 
como dedo-duro (delator), dissimulado (mentiroso), malandro e 
inconveniente. Convém ainda destacar que certas imagens acabam 
perpassando outras, caso da malandragem e da maldade, que, de 
certa forma, estão presentes em quase todas as histórias. Nesse 
sentido, podemos considerar, em princípio, um ethos mais geral, 
que, seria, como já comentado, o sacana7 (cf. CARMELINO, 2018a).

As situações mais comumente exploradas nas histórias que 
revelam os ethe d’O Amigo da Onça são de delação, ironia, maldade, 
estraga prazer, inconveniência, descortesia, interesse, dissimulação. 
São atitudes recorrentes para com pessoas conhecidas ou não 
com quem o personagem interage nas narrativas e que podem ser 
sintetizadas em certa insensibilidade/desumanidade. Vejamos três 
exemplos a fim de mostrar (e demonstrar) os ethe que tendem a ser 
mais explorados nas produções gráficas (de delator, de dissimulado/
mentiroso e de malandro/inconveniente).

6  on orme de ende amos   autores ue optam por en uadrar os cartuns 
dentro de um r tulo maior  denominado umor r fico  utros autores  o entanto  
tendem a vincular o nero s ist rias em uadrin os em si  ale o re istro dessa 
ressalva  ue  embora relevante  n o ser  apro undada neste cap tulo  por n o ser o oco 
central da discuss o
7. A palavra “sacana”, usada para caracteriz ar o ethos mais geral do personagem, 
corresponde ao ue ouaiss  define como  ue ou uem tem mau car ter  ue 
ou uem ludibria ou au ere vanta ens ue caberiam a outro s  fin rio  espertal o  e  

ue ou a uele ue  brincal o  de esp rito cr tico ou trocista  ue a  coment rios ou 
brincadeiras divertidos ou perversos  mas com ra a  a respeito de seres ou de coisas  
goz ador”.
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Figura 2 – O Amigo da Onça - delator

Fonte: MARANHÃO, Péricles. O Amigo da Onça. O Cruzeiro, n. 6, 19 nov. 1960, 

p. 79.

Há uma série de informações presentes no cartum visto na 
Figura 2. Em outros termos: é amplo o inventário de ados a serem 
depreendidos pelo leitor, os tais enunciáveis a serem enunciados, 
conforme Groensteen (2015). Pode-se começar a observação tanto 
pelo ambiente quanto pelos três personagens que aparecem na 
cena. Iniciemos pelo local onde se ambienta a história. Há marcas 
que indicam ser em um dos cômodos de uma casa, algo próximo 
a uma sala de estar. Veem-se uma geladeira (à esquerda), com um 
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equipamento eletrônico acima dela (possivelmente um rádio); dois 
quadros na parede; uma mesa de centro, com um açucareiro e um 
bule café, que foi servido um pouco antes (ainda está quente, já que 
sai fumaça das xícaras que cada uma das pessoas desenhadas tem 
nas mãos); uma cortina (à direita); uma poltrona e uma cadeira, 
onde se sentaram dois dos personagens.

A ambientação sugere que o homem mostrado à direita (com 
paletó preto, chapéu e barba) seja uma visita. Antes do momento 
mostrado, infere-se que ele tenha chegado à residência, sido 
recebido e convidado a se sentar (o que reforça a leitura de que 
se trate de uma sala de estar; dificilmente uma pessoa de fora – e 
estranha àquele ambiente, portanto – seria levada a outro cômodo 
da casa). Ainda instantes antes da cena apresentada ao leitor, 
depreende-se que tenha havido um diálogo entre o visitante e a 
mulher. Isso é explicitado após a leitura do conteúdo do balão de 
fala8 dito por O Amigo da Onça: “Seu João, olhe o cafézinho (sic.) 
que o sr. pediu ainda há pouco...”.

A fala ajuda a revelar algumas informações, até o momento 
não percebidas por meio dos dados imagéticos expostos na cena. A 
primeira é que havia um quarto personagem na história, referido 
como Seu João, escondido embaixo do outro móvel da sala (não se 
pode precisar se é uma cama ou um sofá). Infere-se – a inferência 
se dá por ser um dado sugerido, e não explicitado ao leitor – 
que ele seja o dono da casa e possivelmente marido da mulher 
mostrada sentada. Isso permite que seja construída uma sequência 
cronológica de ações, depreendidas a partir das imagens e da fala 
apresentadas e encapsuladas na cena criada por Péricles:

1 há uma casa, em que estão presentes um casal, Seu João 
e sua esposa, e também O Amigo da Onça, que exerce aí 
o papel social de auxiliar doméstico (ele é mostrado com 

8  amos  define o bal o de ala como o recurso dos uadrin os utili ado para 
representar a fala ou o pensamento dos personagens da histó ria. N o caso em tela, trata- se 
de explicita o do ue ora dito por  Ami o da n a
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um avental e a ele foi solicitado um cafezinho, dados que 
reforçam essa interpretação);

2 o marido solicita o café a O Amigo da Onça;
3 o visitante chega à casa;
4 o marido se esconde para não ser encontrado pelo 

homem de paletó preto;
5 a esposa recebe o visitante, permite sua entrada em 

um dos cômodos da casa (que entendemos ser a sala de 
estar) e o convida a se sentar;

6 a mulher possivelmente diz que Seu João não está em 
casa;

7 O Amigo da Onça, como é próprio de seu jeito sacana de 
ser, entrega que o dono da casa está escondido embaixo 
do móvel, ao encaminhar a ele o cafezinho que havia 
solicitado “ainda há pouco”.

A fala de O Amigo da Onça desencadeia reações distintas em 
cada um dos demais personagens – não custa reforçar que, neste 
ponto da leitura, já se sabe claramente que o cartum traz quatro 
pessoas. Seu João demonstra raiva. Percebe-se isso por meio 
da presença de metáforas visuais9 que surgem a partir da parte 
debaixo do móvel, onde ele se encontra. O motivo da consternação é 
o fato de seu esconderijo ter sido maldosamente revelado. A esposa 
se mostra inconformada e constrangida. Inconformada pelos 
movimentos de negação feitos com a cabeça – linhas cinéticas, 
que indicam movimento, são mostradas ao lado de seu rosto. 
Constrangida, por ela pôr as mãos na face, como se procurasse 
ela mesma se esconder daquela situação vexatória de ter dito algo 
inverídico ao visitante.

9  m dos recursos pr prios da lin ua em das ist rias em uadrin os s o as met oras 
visuais  amos  p   cu o trabal o  uma ve  mais acionado para esta discuss o  
define o conceito como uma orma de expressar ideias ou sentimentos por meio de 
imagens”. Ainda segundo o autor, estrelas e obj etos pontiagudos, como os mostrados no 
cartum da i ura  conotam palavr es ou termos pensamentos a ressivos  A  
2009, p. 112).
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O visitante, por sua vez, é o único feliz com a situação. Ele 
demonstra satisfação com a revelação feita (tanto que é mostrado 
sorrindo). Para entender os porquês disso (incluem-se as paixões 
externadas pelos personagens e que foram incitadas por O Amigo 
da Onça), é necessário, uma vez mais, o preenchimento de uma 
série de inferências. Acima da cabeça dele há metáforas visuais 
de cifrões. Na linguagem usada pelas histórias em quadrinhos, 
trata-se de referência a dinheiro. A conclusão mais plausível é que 
o até então enigmático homem de barba e paletó preto seja uma 
espécie de cobrador, alguém que foi até a residência do casal exigir 
o pagamento de contas em haver ou de uma dívida. Daí a felicidade: 
encontrar Seu João em casa, e sendo ele possivelmente a pessoa 
que trabalha e dona de salário, significa receber o que é devido.

O sentido humorístico – a interpretação, fruto da descrição, nos 
termos de Groensteen (2015) – se dá pela soma desses elementos 
visuais e verbais escritos. A chave para levar à comicidade estaria 
mesmo na revelação indevida do esconderijo de Seu João. É essa 
situação inesperada que permite conduzir ao humor. Aos leitores 
habituais da série de “O Cruzeiro”, familiarizados com as maldades 
e o jeito sacana d’O Amigo da Onça, já era esperada a atitude do 
personagem-título. Nesse caso específico, o ethos que O Amigo da 
Onça constrói de si no cartum é o de dedo-duro: afinal, como visto, 
o personagem delata Seu João ao cobrador. 

No que concerne às disposições, vistas em Aristóteles (2015) 
e Fiorin (2015), que tornam os personagens persuasivos a partir 
das imagens que exibem, verificamos que, para O Amigo da Onça 
construir-se como delator, ele manifesta um ethos de areté: vale-se 
da sinceridade para constranger, mostra-se desbocado e temerário 
ao desvelar a suposta mentira de Seu João ao cobrador (a de que 
não estava em casa). Demonstra, portanto, maior preocupação com 
a exposição de sua própria imagem, a de superior, que é capaz de 
colocar o outro numa situação difícil. Nesse sentido, o personagem 
não se vale da prudência (phrónesis) nem da benevolência (eúnoia) 
para com seu (provável, pelo que se depreende) patrão. 
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Da caracterização dos tipos ou ethe cômicos (cf. ARISTÓTELES, 
1991; MENDES, 2008; FRY, 2013), é possível reconhecer em O 
Amigo da Onça traços de três deles: 

•	 o ironista (eíron), visto que a criação de Péricles critica 
a atitude alheia (a mentira), censurando-a (desmascara 
Seu João, que finge não estar em casa para não atender 
o cobrador); 

•	 o impostor ou fanfarrão (alazón), que no cartum revela-
se sem escrúpulos; 

•	 o bufão (bomolóchos), porque se exibe extremamente 
espirituoso a partir de sua ação.

Um ponto relevante a ser destacado é que tais imagens foram 
construídas a partir da depreensão de elementos verbais e visuais. 
Embora ambos tenham sido relevantes para a compreensão, e 
necessários também para a interpretação do efeito de humor 
pretendido, as informações imagéticas se apresentam em volume 
maior que as palavras, restritas ao título da série (“O Amigo da 
Onça”, lido na parte de cima do cartum), o conteúdo do balão e a 
assinatura de Péricles (na parte inferior direita da cena apresentada). 
O próprio detalhamento da cena ajuda a evidenciar esse aspecto. 
Ou seja, a percepção do ethos delator e das caracterizações do 
personagem no tocante à composição dos tipos cômicos não seria 
possível sem a imagem.

Observemos, agora, um exemplo da segunda imagem 
recorrente construída pelo personagem, a de dissimulado/
mentiroso:
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Figura 3 – O Amigo da Onça – dissimulado/mentiroso

Fonte: MARANHÃO, Péricles. O Amigo da Onça. O Cruzeiro, n. 31, 13 mai. 

1961, p. 113. 

Na descrição d’O Amigo da Onça, comentou-se que ele 
poderia exercer diferentes papéis sociais, a depender da situação 
humorística que se pretendia criar. No caso do cartum da Figura 
3, publicado no mesmo ano da morte de Péricles (ele cometeu 
suicídio em 31 de dezembro de 1961), o personagem faz as vezes 
de um médico. Percebe-se esse dado pela caracterização visual 
estereotipada de um profissional da saúde: uso de roupa branca e 
lenço de cabeça, acompanhado do que parece ser um refletor ou 
espelho de cabeça, equipamento próprio para uso de análises de 
partes do rosto (ouvido, nariz, garganta).
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Como era de se esperar, a cena foi ambientada em um leito 
de hospital. A cama ao centro, onde se encontra o paciente, ajuda 
a reforçar essa interpretação. Há outros dados também: o frasco 
com algodão (mostrado com o símbolo de uma cruz, marca própria 
da área médica) e a seringa, vistos na parte inferior direita da 
cena; a imagem de Jesus Cristo crucificado presente na parede; 
o termômetro, afixado em outro canto do quarto. Os azulejos 
colocados na parede conotam aspecto que possivelmente era 
comum à época (começo da década de 1960) e que fora mostrado 
para criar uma maior identificação por parte do leitor.

O desenhista apresenta três personagens. Dois já foram 
antecipados na descrição feita nos parágrafos anteriores: O Amigo 
da Onça, travestido de médico nessa história, e o paciente acamado, 
mostrado com rosto mais escurecido, indicador de que seu quadro 
de saúde não anda nada bem. E não anda mesmo: depreende-se 
que ele tenha acabado de falecer. A imagem de um anjo dele (anjo 
por estar com asas e auréola acima da cabeça) surge a partir do 
rosto do paciente. E não parece nada contente com a situação. Ele 
demonstra uma feição raivosa, leitura confirmada pela presença 
de metáforas visuais (estrela, asterisco, entre outras) próprias de 
quem esteja zangado. 

Havia razão de ser para o incômodo. Partindo da premissa 
de que se trata de O Amigo da Onça, seria esperado que houvesse 
alguma atitude sacana da parte dele. Assim como no exemplo 
anterior, a chave para a compreensão da maldade estava na fala 
do protagonista da série, dita à terceira personagem, a mulher que 
aparece diante do leito. Diz ele: “... pode levar o seu marido pra 
casa. Êle (sic.) está fora de perigo!” (negrito presente no original). 
Percebe-se que a interlocutora é esposa do paciente falecido e que, 
apesar de ter morrido há pouco, ele não passaria por nenhum mal 
tão grave que o levaria a óbito. Lorota, claro, como é comum da 
criação sacana de Péricles. 

Logo, o ethos construído de forma verbal e visual por O Amigo 
da Onça na cena em questão é o de mentiroso, dissimulado. Este, 
como se verifica, ajuda a corroborar o ethos geral do personagem, o 
sacana. Para produzir tais imagens, verifica-se que o personagem-
título age na contramão, faz questão de não se mostrar prudente, 
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virtuoso e benevolente. Desse modo, conforme os pressupostos 
de Fiorin (2015), O Amigo da Onça não se vale de um ethos de 
phrónesis (nota-se a ação imprudente e a expressão de opinião nada 
competente e razoável, afinal, o marido, que é diagnosticado como 
fora de perigo, na verdade, está morto), de um ethos de areté (a partir 
de cena, vê-se que O Amigo da Onça não está sendo sincero ao expor 
seu ponto de vista sobre a real situação do paciente) e de um ethos 
de eúnoia (não há demonstração de benevolência e solidariedade 
ao se dizer para a esposa que o seu marido já falecido está fora de 
perigo e pode ser levado para casa). Quanto à constituição de ethos 
ou tipo cômico, nota-se que, nesse cartum, O Amigo da Onça revela 
traços do impostor (alazón), ou seja, alguém que age sem escrúpulo, 
um tipo característico da comédia, como bem assinala Frye (2013).

Vejamos agora, para finalizarmos esta etapa das análises, um 
caso da terceira imagem mais recorrente de O Amigo da Onça, a de 
malandro/inconveniente:

Figura 4 – O Amigo da Onça – malandro/inconveniente

Fonte: MARANHÃO, Péricles. O Amigo da Onça. O Cruzeiro, n. 25, 4 abr. 1953, 
p. 96.
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O vitral mostrado na parede, a vela em um castiçal, os 
fraques pretos trajados pelos homens, o vestido de noiva e os 
buquês indicam que a cena da Figura 4 se passa em uma igreja 
e que se trata de um casamento. A cerimônia de união, pelo que 
se depreende, acabara de ocorrer. Percebe-se isso pelo fato de ser 
o momento de dar os cumprimentos aos recém-casados. Infere-se 
que o marido seja o homem de monóculo. Dois dados visuais levam 
a essa interpretação: é o mais jovem (a seu lado esquerdo aparece 
um senhor bem mais velho, possivelmente seu pai, sogro ou algum 
dos padrinhos) e tem nas mãos um buquê, assim como a esposa. 

O novo marido demonstra não estar feliz com a situação vista. 
Metáforas visuais na forma de estrelas, uma vez mais conotando 
raiva, indicam seu desconforto. O incômodo é pelo fato de sua 
esposa estar sendo fartamente beijada por O Amigo da Onça. Pelas 
metáforas visuais presentes em torno da cabeça dele, na forma de 
corações, ele estaria morrendo de amores por ela. O que acentua a 
bronca é que o protagonista da série estaria nos agrados da mulher 
do outro há um certo tempo. O senhor que está ao lado do marido 
olha para o relógio, sinalizando que já havia se passado bem mais 
do que era esperado.

O esposo comenta a estratégia de O Amigo da Onça para 
justificar a calorosa abordagem: “- Êle (sic.) disse que a conhece 
desde criança!...”. Conhecer é uma coisa, beijar fartamente, outra 
bem diferente. Ou seja: ele se aproveitou da esposa recém-casada 
diante dos olhos do próprio marido e dos convidados da cerimônia, 
que assistiam à cena com olhos arregalados (há duas pessoas assim 
mostradas no cartum). É relevante observar que: 

1 mesmo sem a fala do marido, os dados visuais já 
permitiriam compreender a situação criada e a 
maldade de O Amigo da Onça; 

2 neste caso, ao contrário dos demais exemplos, o 
conteúdo verbal não foi dito pelo personagem-título, 
mas, sim, pela vítima dele.

O ethos é construído, portanto, principalmente por meio das 
imagens, o que reforça a interpretação defendida por nós de que o 
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conceito pode ser estabelecido de forma multimodal (cena do beijo, 
olhada no relógio, rostos dos personagens, presença de recursos 
das histórias em quadrinhos). A conduta nada convencional 
d’O Amigo da Onça constrói para ele o ethos de malandro e 
inconveniente. No que tange às disposições que tendem a tornar, 
de acordo com Aristóteles (1991) e Fiorin (2015), o personagem 
persuasivo, observamos, assim como visto no cartum da Figura 
2, que o personagem se vale de um ethos de areté, mostrando-se 
extremamente corajoso e audacioso ao beijar a noiva alheia na 
frente de seu noivo oficial. 

Novamente, vê-se uma maior preocupação com a exposição 
de sua própria imagem, a de superior, que costuma submeter 
o outro (noiva, noivo e supostos convidados) a uma situação de 
constrangimento. Ademais, observa-se que o personagem-título 
não está preocupado em exibir um ethos de phrónesis e um ethos de 
eúnoia. Pelo contrário, faz questão de mostrar imprudência, falta 
de bom senso, faltas de benevolência e de solidariedade (isso para 
com o noivo). 

No que se refere aos tipos ou ethe cômicos, o cartum nos 
permite identificar em O Amigo da Onça traços do impostor ou 
fanfarrão (alazón) e do bufão (bomolóchos), já que, caracterizado 
pela confiança desmedida, revela-se uma vez mais sem escrúpulos, 
no caso, uma espécie de patife (cf. FRYE, 2013), bem como exibe 
espirituosidade em demasia em sua conduta (beijar a noiva de 
outro no dia do casamento). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Segundo os pressupostos aristotélicos, o ethos consiste 

na imagem que o orador constrói de si em seu discurso, 
independentemente de ela ser sincera ou não. Na ótica da Nova 
Retórica, o conceito é ampliado, não diz respeito apenas à imagem 
que o orador constrói de si no interior do discurso, mas também 
dos outros. Além disso, passa a uma construção do discurso 
condicionada aos interesses mútuos dos integrantes da atividade 
discursiva, de modo que “o orador adapta sua apresentação de si 
aos esquemas coletivos que ele crê interiorizados e valorizados por 
seu público-alvo” (AMOSSY, 2008, p. 126).
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Com base nessas considerações, não foi nosso intuito tratar 
de quão sinceras ou não são as imagens d’O Amigo da Onça 
manifestadas nas histórias, mesmo porque o que está em análise 
(não podemos nos esquecer) são produções gráficas humorísticas. 
E, pelo humor, não custa reforçar, o simulacro acaba muitas vezes 
sendo relevante para o efeito de sentido pretendido. Pode-se, no 
entanto, verificar que o personagem-título não constrói apenas uma 
imagem de si, mas várias. E todas, segundo observamos, mostram-
se convincentes, mesmo que, para isso, ele tenha propositalmente 
violado ou ignorado as disposições retóricas, quais sejam, a 
prudência (phrónesis), a virtude (areté) e a benevolência (eúnoia). Os 
diversos ethe depreendidos exibem, através de modos de dizer e 
se comportar, diferentes jeitos de ser de O Amigo da Onça, jeitos 
que certamente se mostram adaptados e valorizados pelo leitor de 
“O Cruzeiro” (o que pode ser medido pelo fato de a série ter sido 
publicada por décadas na revista).  

Com base nas situações abordadas nas histórias (em que se 
notam, entre outras condutas, a maldade, a malandragem, a delação, 
a mentira e a inconveniência), procuramos destacar que O Amigo 
da Onça revelou-se sacana – irreverente, perverso, dissimulado/
mentiroso. O foco nessas características se justifica por serem 
as mais recorrentes dele na série. Outro interesse proposto nesta 
discussão é que esses diferentes ethe manifestados pelo personagem 
são construídos de forma multimodal. Não somente pelas palavras 
ditas por ele – ou sobre ele – é que se depreendem tais marcas. As 
imagens contribuem – e muito – para isso. Mesmo em situações 
nas quais O Amigo da Onça nem diga nada, como visto no exemplo 
da Figura 4.

A multimodalidade em produções como essa se mostra um 
terreno fértil a ser estudado. O tema já havia sido explorado em 
outras criações das histórias em quadrinhos e do humor gráfico por 
Carmelino (2017, 2018b, 2018c), com resultados bastante próximos 
(os trabalhos da autora abordaram os personagens Maciota, de 
Paulo Paiva, Os Skrotinhos, de Angeli, e Os Fradinhos, de Henfil). 
Esta análise com O Amigo da Onça, objeto ainda não observado 
sob essas lentes teóricas, só ajudou a reforçar essa perspectiva de 
investigação.
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No que diz respeito especificamente às disposições retóricas 
que tornam os oradores persuasivos – a prudência (phrónesis), a 
virtude (areté) e a benevolência (eúnoia) –, verifica-se que O Amigo 
da Onça, como aquele que se mostra amigo, mas não o é, tende a 
valer-se da areté (apresenta-se sincero, franco, desbocado) apenas 
quando ser sincero significa colocar os outros em apuros. No mais, 
nunca se vale da phrónesis e da eúnoia, já que não é de seu feitio ser 
prudente, agir com bom senso nem ser solidário ou benevolente 
com seu interlocutor. 

Quanto à ética aristotélica, vimos que há certos tipos éticos 
(que se referem à descrição de caracteres) ou ethe cômicos também 
construídos de forma multimodal. Dentre esses, verificamos que o 
personagem-título apresenta traços de mais de um dos tipos. Exibe-
se recorrentemente como impostor ou fanfarrão (alazón), visto que 
nas narrativas mostra confiança desmedida ao agir, na maior parte 
das vezes, sem escrúpulos.  Por manifestar espirituosidade demais 
e censurar a atitude alheia (desmascarar o outro), também traz 
traços do bufão (bomolóchos) e do ironista (eíron).
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INTRODUÇÃO
Cada vez mais, as narrativas são utilizadas com vistas a reforçar 

uma ideia, vender um produto ou consagrar uma marca. Com o ojetivo 
de despertar as paixões do auditório, o orador faz uso de recursos 
de presença para angariar a adesão do público em diferentes textos. 
No storytelling1, a comunhão gerada entre mensagem e destinatário 
torna certos elementos presentes na consciência dos espectadores, 
em sua memória. 

Os sentidos produzidos por um texto multimodal são diversos 
e, do mesmo modo, são inúmeros os vieses teóricos que buscam 
apreender tais sentidos. Contudo, neste trabalho, adentraremos no 
campo da Argumentação e da Retórica, que consiste no “estudo das 
técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão 
dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento” 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 4). Com a intenção 
de vislumbrar a diversidade de emoções que podem ser geradas 
num auditório e na possibilidade de se influenciar tais reações, foi 
selecionado, como objeto de estudo, o vídeo “What makes a hero”. 
Buscar-se-á uma aproximação entre a teoria retórica e os recursos 

1  e undo a defini o da ova scola de ar etin  o Story telling  a capacidade de 
contar ist rias de maneira relevante  com o uso de recursos audiovisuais e de palavras   
um m todo ue pode ser utili ado para promover uma marca sem ue a a a necessidade 
de se a er uma venda direta  utili ando apenas a narrativa para compartil ar ideias  
con ecimentos e outros interesses  ssa erramenta  por ser mais persuasiva do ue 
invasiva  se destaca pela capacidade de estreitar a rela o entre uma marca e o seu 
consumidor final e  por essa ra o   utili ada no ar etin  e na ublicidade  ispon vel 
em  ttps novaescolademar etin com br mar etin o ue e stor tellin  Acesso 
em   out  

“A JORNADA DO HERÓI”: UM TEXTO 
MULTIMODAL QUE DESPERTA PAIXÕES 

Giovanni Aurélio de Brito
Maria Flávia Figueiredo
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visuais provenientes do design, que constitui um amplo e essencial 
argumento na adesão de um público acostumado com a exposição 
tecnológica contemporânea. Analisar o processo discursivo sob 
a ótica da retórica irá colaborar na interpretação da mensagem 
persuasiva. Abreu (2009) já dizia que “um argumento ilustrado por 
um recurso de presença tem efeito redobrado sobre o auditório”. 
Dessa forma, as emoções despertadas através dos storytellings são 
impactadas e personificadas pela mensagem visual. 

O vídeo What makes a hero é uma animação produzida pela TED 
Ed – uma organização sem fins lucrativos, dedicada à divulgação de 
ideias, sob a forma de conversas curtas e poderosas; como um dos 
objetivos, ela busca compartilhar lições com a ajuda de animadores 
profissionais. Baseado na obra de Joseph Campbell, O Herói com Mil 
Faces, popularmente conhecido pela adaptação para o cinema como 
A Jornada do Herói, por Christopher Vogler.2

Em função das muitas estratégias que o objeto de estudo 
apresenta, optamos por buscar compreender quais recursos 
multimídia corroboram com o despertar das paixões fazendo com 
que a história, de fato, funcione como argumento a favor da tese 
defendida no contexto em que foi exposta. 

Visando compreender quais recursos imagéticos contribuem 
para com o despertar das paixões, trilhamos o seguinte percurso: 
iniciamos nosso estudo com as proposições de Barthes, em seu 
trabalho A retórica da imagem, que subsidia a análise do texto 
multimodal, bem como sua aplicação junto ao campo da percepção, 
da produção criativa e do design, auxiliados por Donis A. Dondis 
(2007), com seu trabalho Sintaxe da linguagem visual, e, finalmente, 
contaremos com Modesto Farina (2006), em Psicodinâmica das Cores 

2   site medium com  em seus arti os sobre mitos  relata ue  em  osep  
ampbell escrevera uma obra sobre mitolo ia comparada  ue mudaria a maneira 

como o ser umano moderno compreenderia as ist rias  m o er i de il aces  
ampbell analisou in meros contos e  ao compar los  c e ou  conclus o da exist ncia 

de um monomito  o mito prim rio  isto  uma estrutura comum a todas as lendas  
mitos e est rias  Anos depois  sua tese estaria presente principalmente na s tima arte 
dos enredos cinemato r ficos  ra as a ristop er o ler  um consultor liter rio  
contratado na poca pela isne  o ler utili ou os ensinamentos de ampbell em seu 
livro  adaptando o para o cinema  con ecido posteriormente como a ornada do er i  

al leitura oi amplamente utili ada pela isne  durante a renascen a da anima o na 
d cada de  
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e com o estudo da narrativa visual de Will Eisner (1999), na obra 
intitulada Quadrinhos e Arte Sequencial. Os estudos aristotélicos, 
assim como as contribuições de Michel Meyer (2007), Perelman e 
Olbrechts-Tyteca e a pesquisadora Maria Flávia Figueiredo (2016) 
foram evocados para consolidar a aplicação da teoria retórica no 
que concerne às paixões nas produções audiovisuais. Baseado nesse 
corpus, o objetivo deste capítulo é fazer uma reflexão acerca das 
emoções despertadas no auditório por meio da mensagem visual, no 
que tange à manifestação retórica que se dá além do texto verbal. 

Barthes afirma que há três mensagens a serem consideradas 
na análise de uma imagem: a linguística, relativa ao texto verbal; a 
icônica codificada, também conhecida como denotada, e, por fim, 
a icônica não codificada, conhecida como conotada. A mensagem 
linguística é percebida tanto pela narração, quanto pelas palavras-
chaves exibidas em cada etapa da jornada. Em relação à mensagem 
denotada, os elementos visuais, em toda sua primazia, executam um 
espetáculo à parte no entendimento do enredo. 

Com relação às técnicas de comunicação, Dondis (1991, p. 139) 
acrescenta que “as técnicas visuais oferecem [...] grande variedade 
de meios para a expressão visual do conteúdo. Existem como 
polaridades de um continuum, ou como abordagens desiguais e 
antagônicas do significado.

Dondis (2007, p. 23 apud FIGUEIREDO et al., 2014) apresenta 
como “a caixa de ferramentas de todas as comunicações visuais 
[...] a fonte compositiva de todo tipo de materiais e mensagens 
visuais, além de objetos e experiências.” Dessa forma, os recursos 
audiovisuais expostos na obra criam uma significação primeira ao 
espectador. Identificar os elementos que favorecem o despertar das 
paixões é de suma importância na mensagem persuasiva. Em relação 
à mensagem conotada, destacamos as associações provenientes 
da jornada do herói com a vida pessoal, reforçada pela mensagem 
verbalizada pelo narrador no epílogo.

No que diz respeito à linguagem audiovisual, consideraremos, 
na análise, o uso das cores, pois são elementos essenciais dotados 
de profunda significação. Dondis (2007, p. 64) declara que a cor está 
impregnada de informação e se trata de uma experiência visual que 
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todos temos em comum. Buscando uma conceituação para a cor, 
Modesto Farina sintetiza: 

Color, dizia o latino, na antiga Roma para comunicar 
o que hoje nós chamamos “cor”, os franceses 
couleur; os espanhóis color; os italianos colore; tudo 
para expressar uma sensação visual que nos oferece 
a natureza através dos raios de luz irradiados em 
nosso planeta. Tecnicamente a palavra “cor” é 
empregada para referir-se à sensação consciente 
de uma pessoa, cuja retina se acha estimulada por 
energia radiante. (FARINA, 2006, p. 1) 

O aspecto persuasivo das cores é reiterado por Barthes ao 
afirmar que toda imagem que visa à comunicação possui uma 
intenção persuasiva, que se dá desde o estilo, construção, texturas 
e cores, que corroboram o processo persuasivo. Assim, as cores 
desempenham um papel de suma importância no texto multimodal, 
pois, segundo Farina (2006, p.2), elas “influenciam o ser humano e 
seus efeitos, tanto de caráter fisiológico como psicológico, intervêm 
em nossa vida, criando alegria ou tristeza, exaltação ou depressão, 
atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, 
ordem ou desordem etc”. O uso adequado das cores produzem 
sensações e reflexos devido a sua vibração em nossos sentidos, 
podendo “atuar como estimulante ou perturbador na emoção, na 
consciência e em nossos impulsos e desejos”. (FARINA, 2006, p. 2)

Para um melhor entendimento da análise e sua relação com as 
técnicas citadas no texto, foram evocados conceitos que perpassam 
as narrativas visuais, tais como os elementos colaboradores da 
formação de sentido. Segundo Eisner (1999, p. 101), “a ‘leitura da 
postura’ ou do gesto humano é uma habilidade adquirida, que a 
maioria dos seres humanos tem, em grau mais elevado do que se 
imagina”. A percepção e a experiência vivenciada corroboram nosso 
repertório particular de informações e sentidos. Tais posturas 
comunicam desde o perigo até o amor.

Relacionar os princípios de Eisner na narrativa visual, bem 
como identificar os elementos colaboradores ao objetivo persuasivo 
do corpus constitui o desafio deste trabalho.
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Ademais, propõe-se uma descrição da estrutura do vídeo 
subsidiada pelas teorias apresentadas com a finalidade de descobrir 
quais elementos colaboraram ao despertamento das paixões. 
A estruturação da análise se dará conforme as especificidades 
observadas em cada etapa do vídeo; para tanto, serão realizadas as 
intervenções teóricas pertinentes.

Para que o elemento verbal3 não se perca na análise, a narração, 
transcrita na íntegra, encontra-se abaixo. 

Transcrição da Narração

“O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm 
em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? 

E se eu te dissesse que todos eles são variantes do 
mesmo herói? Você acreditaria nisso?

Joseph Campbell sim! Ele estudou os mitos em todo o 
mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil 
Faces, recontando dezenas de histórias, explicando 
como cada uma representa o monomito ou a jornada 
do herói.

Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como 
um ciclo. A jornada começa e termina no mundo 
normal do herói; mas a missão passa por um mundo 
especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há 
alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme 
favorito; ele segue esse padrão?

Situação normal (Status Quo), aqui é onde 
começamos: 

Uma hora: o chamado para a aventura. O herói 
recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um 
desafio?
Duas horas: a ajuda. O herói precisa de um auxílio. 
Provavelmente de alguém mais velho, mais sábio.

3  ptamos pela vers o dublada do v deo dispon vel em  ttps outube com
atc v td o
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Três horas: a partida. O herói cruza o portal do seu 
lar normal e seguro entre o mundo especial e na sua 
aventura, não está mais no Kansas.
Quatro horas: testes. Ser herói é um trabalho duro. 
Nosso herói soluciona enigmas, esmaga monstros, 
escapa de uma armadilha.
Cinco horas: abordagem. É hora de encarar a maior 
provação, o pior medo do herói.
Seis horas: crise. Esta é a hora mais obscura (medo) 
do herói; ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo 
que morra, apenas para renascer.
Sete horas: recompensa. Como prêmio, o herói 
reivindica um tesouro, reconhecimento especial ou 
poder.
Oito horas: desfecho. Este pode variar entre as 
histórias; os monstros se curvam diante do herói ou 
perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar.
Nove horas: o retorno. Depois de toda essa aventura, 
o herói retorna ao seu mundo normal.
Dez horas: nova vida. Essa missão mudou o herói, ele 
se sobrepõe a sua vida anterior.
Onze horas: resolução. Todas as tramas do enredo 
são resolvidas.
Doze horas: situação normal; mas elevada a um novo 
nível, nada mais é o mesmo depois que você se torna 
um herói.

Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula 
antiga muito de perto, vemos quão bem Jogos Vorazes 
se encaixa no modelo da Jornada. 

Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a 
aventura que movimenta a história? 

Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio. 

E sobre a ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? 
Raymond? E sobre a partida? 

Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um 
trem para a capital, ok, então você pegou a ideia.

E o que você tem em comum com Harry Potter, 
Katniss Everdeen e Frodo? 
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Bem, você é humano exatamente como eles. 

O mito da jornada do herói existe em todas as culturas 
humanas e continua sendo atualizado, porque nós 
humanos ref letimos sobre o nosso mundo através de 
histórias simbólicas de nossas próprias vidas.

Você deixa sua zona de conforto. Tem uma experiência 
que o transforma, então, você se recupera e faz isso 
novamente; literalmente você não esmaga dragões ou 
combate Valdemort, mas você enfrenta problemas 
assustadores da mesma forma.

Joseph Campbell disse: “na caverna em que você tem 
medo de entrar, está o tesouro que você busca.”

Qual a caverna simbólica da qual você tem medo de 
entrar?

Testes para uma peça de escola? Teste para o beisebol? 
Amor?

Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de 
TV com que você se deparar; com certeza você a verá 
novamente, mas, também seja sensível a ela em sua 
própria vida. 

Ouça seu chamado para a aventura. 

Aceite o desafio. Vença seu medo e reivindique o 
tesouro que busca; então... faça tudo outra vez”.

Primeiramente, devemos entender que o vídeo conta uma 
história e possui elementos que levam a diversas sensações, como 
euforia, ansiedade, alívio e alegria; sensações essas que confirmam 
a força das paixões. Levando em conta o percurso e objetivo da 
história, fica claro que um sério planejamento é necessário para 
que essas sensações possam ser despertadas no auditório através 
dos elementos audiovisuais em sua construção. Nessa etapa, 
podemos evocar a teoria retórica à fase da inventio. Figueiredo e 
Ferreira (2016) esclarecem que a inventio é a busca de provas que 
sustentarão e darão eficácia ao discurso, ou seja, consiste na “busca 
que empreende o orador de todos os argumentos e de outros meios 
de persuasão relativos ao tema de seu discurso” (REBOUL, 2004, p. 
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44). Barthes (1990, p. 27) reforça que “em publicidade, a significação 
da imagem é seguramente intencional”. 

Apresentadas as bases teóricas da retórica visual, assaremos à 
história narrada seguida das paixões aristotélicas, que subsidiarão 
nossa análise.

A história
O vídeo What makes a hero, que pode ser traduzido como “o que 

faz um herói”, narra a trajetória de um homem comum que, cansado 
de sua rotina, recebe um chamado; ao aceitar, obtém um auxílio e 
parte para uma aventura recheada de perigos. Passa por momentos 
de crise, superação e libertação, renascendo como um novo homem 
que retorna à sua casa e vê o mundo com outra perspectiva, 
pronto para enfrentar um novo ciclo novamente. Temos aqui uma 
representação das fases da vida, onde a rotina, o sonho, a partida, o 
desânimo, o foco, a persistência e o reconhecimento se identificam 
com a jornada humana.

Figura 1 – Ciclo da Jornada do Herói.

Fonte: http://sobresagas.com/coluna-sobre-herois/

O personagem 
A prosopopeia e a hipérbole sempre foram utilizadas nas 

animações como recurso ao cômico nas produções de cunho 
audiovisual, tanto em seres inanimados – quando expressa ações 
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e sentimentos – quanto na caracterização de um personagem. O 
protagonista aparenta ser forte devido ao tronco avantajado em 
relação às pernas finas, dotado de traços estilizados, pés pontiagudos 
e olhos iluminados, além da ausência de elementos essenciais do 
rosto humano, como boca, orelhas e, claro, expressões fisionômicas. 
O herói possui cores claras semelhantes as da paisagem de fundo; 
percebe-se uma grande incidência de luz vinda do fundo, facilitando 
assim o recorte do protagonista. A narrativa visual expõe diversas 
cenas de ação do herói, onde inúmeros gestos reforçam sua trajetória 
emocional. Eisner (1999, p. 100) declara que “o corpo humano, a 
estilização da sua forma, a codificação dos seus gestos de origem 
emocional e das suas posturas expressivas são acumulados e 
armazenados na memória, formando um vocabulário não verbal de 
gestos”. 

O Exórdio
De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 562-563 

apud FIGUEIREDO; FERREIRA, 2016), o exórdio pode se referir 
tanto ao assunto que será tratado quanto ao auditório a que se dirige. 
Partindo da premissa acima, temos como exórdio a apresentação de 
três personagens conhecidos da literatura de ficção: Harry Potter, 
da saga de mesmo nome, Katniss Everdeen, da saga Jogos Vorazes 
e Frodo, da saga O Senhor dos Anéis. Tal fato evidencia a etapa da 
invenção no que refere a escolha dos argumentos e elementos dotados 
de intencionalidade, representado aqui pelos personagens famosos, 
protagonistas de grandes sucessos literários e bilheterias na indústria 
do entretenimento. Embalada pela verbalização do narrador, a tese 
de adesão inicial toma forma com a comunhão da figura do herói 
e os mitos de Joseph Campbell no decorrer das cenas. Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2014, p. 561) sintetizam a importância do exórdio 
no discurso argumentativo: “O exórdio é a parte do discurso que 
visa mais especificamente atuar sobre as disposições do auditório 
[...]. Seu objetivo será conquistar o auditório, captar a benevolência, a 
atenção, o interesse. Fornecerá também certos elementos dos quais 
nascerão argumentos espontâneos tendo o discurso e o orador como 
objeto”.
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Após a apresentação dos personagens, surge uma figura 
desconhecida que nos dá a entender que é a personificação de um 
herói. Tal hipótese se deve à entrada triunfal seguida pela exposição 
da força e de um grito semelhante a um rugido, aludindo à ferocidade 
e à raiva, o que reforça a demonstração de força. As características 
de imponência e do poder do herói midiático são subentendidas pela 
truculência de seus músculos. 

Ao perceber a presença dos três personagens iniciais, a figura 
do herói, após pequena hesitação, acalma-se e acolhe em seu ombro 
o pequeno Frodo, que finaliza o ato no enquadramento do tipo “plano 
geral”4, com uma pose épica de um forte herói diante de uma equipe. 
Tal pose acende a centelha da intertextualidade, evocando outras 
cenas já vistas pelo espectador anteriormente. 

Will Eisner nos fala que “em geral a posição final é a chave do 
significado. O processo de seleção é, nesse caso, restrito ao contexto 
dentro de uma seqüência. Deve expressar claramente o significado 
pretendido. O leitor deve concordar com a seleção. O leitor decide se 
a escolha é adequada” (1999, p. 104). A finalização da cena se dá com 
a percepção de que os personagens estão na página de um livro e 
que, na ação de “virar a página”, passam ao segundo ato da narrativa.

Após a finalização da cena épica, é apresentado um personagem 
caricato subentendido como Joseph Campbell. Ele se encontra 
rodeado por diversos nomes de obras que representam um mito, 
exemplificados no vídeo com as seguintes legendas: Lancelot, 
Tezcatlipoca + Tzowtemoc, Thor, Cawain, Jason + The Golden Fleece, 
Dante’s Inferno, Prometheus, Hiawatha, Oedipus, King Arthur, 
Faust, Jonah entre outras; culminando com a legenda do monomito 
Hero’s Journey, seguido pela exibição de um infográfico animado que 
exibe o ciclo da jornada. A legenda, segundo Barthes (1990, p. 28), é 

4  mara  p   explica nos ue en uadramentos s o todos elementos captados 
pelo n ulo de vis o da ob ectiva da c mara e ue  por isso  s o o conte do do campo  

m seu trabal o O Desenho Animado  er i mara  p   esclarece tamb m o 
ue vem a ser o plano eral  o seu n ulo de corte  mais pr ximo embora amplo  e 

apresenta nos as persona ens na sua totalidade  permitindo nos observar os respectivos 
pormenores do vestu rio  das ei es e da expressividade  Ao utili lo  verifica se o 
relaxamento da tens o das ac es e dos di lo os  produ ida pelos planos mais curtos  
uma ve  ue  com o  apreendemos mais in orma o sobre o ambiente e  assim  o 
espectador situa se automaticamente
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um dos suportes da mensagem linguística no que diz respeito a uma 
primeira mensagem de uma imagem.

Por fim, temos na sequência do vídeo a apresentação do 
protagonista, o “herói” em questão, cujas ações serão alvo desta 
análise no que concerne às paixões despertadas. 

As paixões
A paixão provoca um movimento arrebatador da alma 

responsável pela mudança em nossos juízos. “A violência da paixão 
somente estimula as condições de caráter idêntico, de sorte que, 
aumentadas e fortalecidas, chegam a suplantar a razão.” (MEYER, 
1999, p. XXXVI). Com o objetivo de compreender melhor as 
paixões despertadas no auditório a quem o corpus deste capítulo se 
destina, destacamos algumas das possíveis paixões identificadas e 
analisamos seu aspecto persuasivo.

As paixões têm uma função intelectual, epistêmica; 
operam como imagens mentais: informam-me 
sobre mim e sobre o outro tal como ele age em mim 
(prazer/sofrimento). Além disso, dá-se o nome de 
paixões a tudo o que acompanhado de dor e prazer, 
provoca tal mudança no espírito que, nesse estado, 
observa-se uma notável diferença nos julgamentos 
proferidos. (MEYER, 1999, p. XLII)

Vale elencar, aqui, as quatorze paixões descritas por Aristóteles 
no livro II da Retórica: cólera, calma, temor (medo), confiança, 
inveja, impudência, amor, ódio, vergonha, emulação, compaixão, 
favor (assistência), indignação e desprezo.

No discurso multimodal, são utilizados diversos recursos com 
vistas a despertar as paixões, ou seja, provocar reações no auditório. 
Tais reações são conduzidas com o objetivo de gerar a adesão do 
público. “A imaginação tem precisamente por função, diz Aristóteles, 
manter presentes no espírito essas sensações, depois de se terem 
produzido.”(MEYER, 1999, p. XLII)
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Para melhor visualizarmos as paixões que foram despertadas 
na narrativa, expomos novamente o infográfico que aponta as etapas 
vividas pelo herói; porém, agora, serão acrescentadas as paixões 
possivelmente despertadas. Vejamos:

	Calma;

	Favor;

	Confiança;

	Temor;

	Vergonha;

	Cólera.

Figura 2 – Adaptação da Figura 1 com vistas a identificar as paixões 
manifestadas no ciclo da jornada.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da imagem disponível em: <http://
sobresagas.com/coluna-sobre-herois/>.

Para que possamos, de modo mais detalhado, analisar as 
paixões e os recursos visuais que as provocam, selecionamos 
algumas imagens do vídeo a fim de ilustrar essa relação:
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A manifestação da Paixão da Calma
Figura 3 – “Status Quo” e a manifestação da Paixão da Calma

Fonte: A Jornada do Herói <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Inicialmente, temos em cena a imagem que expõe um homem 
ajoelhado tocando numa planta que está morrendo pela possível 
seca ou falta de nutrientes. Esta é a proposta da imagem denotada: 
identificar a primeira instância de um sentido. Prosseguindo, tem-
se o nível da conotação, que apresenta os possíveis significados que 
podem ser produzidos pelos elementos imagéticos. Faremos, então, 
uma breve análise da cena com a relação das paixões evidenciadas. 

Ancorada pela legenda “Status Quo”, como suporte da mensagem 
linguística, a imagem sugere o estado atual em que se encontra o 
protagonista. Como reforço argumentativo, a cena conta com a 
verbalização do narrador: “Situação normal (Status Quo) aqui é onde 
começamos”, com vistas à ambientação do espectador. Representada 
aqui como a ausência de um movimento arrebatador da paixão, nota-
se na cena a paixão da calma. É possível perceber um inconformismo 
do personagem quando maneja as plantas mortas, porém ele não se 
sente motivado a agir em prol de uma resolução, parece padecer de 
uma calma apática. 

A postura de desânimo do protagonista, demonstrada pela 
posição ajoelhada, ombros caídos e um olhar como se tivesse pedindo 
ajuda frente à dificuldade da vida, relaciona-se com a condição do 
“Status Quo”. Dessa forma, enxergamos na postura do protagonista 
a proposta de Eisner:
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[...] a postura do corpo e o gesto têm primazia sobre 
o texto. A maneira como são empregadas essas 
imagens modifica e define o significado que se 
pretende dar às palavras. Por meio da sua relevância 
para a experiência do leitor, podem invocar uma 
nuance de emoção e dar inflexão audível à voz do 
falante. (EISNER, 1999, p. 103)

Ao adentrarmos no cerne da questão, percebemos que a calma 
apática frente às dificuldades, corroborada pela postura de desânimo, 
transparece uma indiferença em relação ao estado atual. 

Sobre o vocábulo “indiferença”, vale contar com as acepções do 
Dicionário Houaiss (2001), que expõe o seguinte:

Indiferença: Estado de tranquilidade daquele que 
não se envolve com as situações; desprendimento; 
Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de 
consideração; descaso; desdém; Ausência de 
comoção ou interesse para com qualquer estímulo; 
apatia, ataraxia; Estado daquele que não se deixa 
conduzir por sentimentos arrebatadores como 
amor, ódio, raiva etc.; distanciamento, frieza.

Por meio das definições do dicionário, notamos que a indiferença 
segue os contornos da calma, pois nela existe a tranquilidade, a 
apatia e a incapacidade de lutar. Meyer (1999, p. XLIV) nos diz que “a 
calma pode, a rigor, figurar a indiferença, a ausência de toda paixão, 
o contrário absoluto daquilo que arrebata os homens.”

Com o intuito de enxergar essa “indiferença” demonstrada na 
cena, em sua obra Psicodinâmica das Cores, Modesto Farina assevera 
que “as sensações de calor e frio em relação a uma cor são relativas 
ao indivíduo que a vê. Mas é inegável que as cores possuem um 
significado psicológico e filosófico [...] ligado às suas experiências 
diárias”. Tal premissa afirma a importância do fator psicológico 
proveniente da cor. O desânimo, a ideia dessa indiferença, dessa 
calmaria apática é demonstrada na escolha da paleta de cores. Farina 
(2006, p. 7) vai além, quando esclarece em sua citação o seguinte: 
“denominamos de cores quentes as que derivam do vermelho-
alaranjado e de cores frias as que partem do azul-esverdeado.” Dessa 
forma, a paleta de cores frias que se complementam com um leve 
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degradê (transição), favorece um ambiente calmo e tedioso, que 
iluminado pelo sol com cores claras e frias alude ao nascer do sol – 
início de mais um rotineiro e pesado dia, revelando a plantação que 
não prospera. 

Figura 4 – Círculo Cromático exemplificando as cores frias e 
quentes

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/806918458208658646/>.

Uma vez evidenciada a paixão da calma, que, como vimos, foi 
provocada pela narrativa e pelos elementos visuais, como a postura 
do protagonista, por exemplo, prosseguimos com a análise. Agora, 
veremos que acontecerá uma assistência que culminará na tomada 
de decisão do nosso herói.
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A manifestação da Paixão do Favor

Figura 5 – “Assistance” e a manifestação da Paixão do Favor

Fonte: A Jornada do Herói  <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Continuando a discussão iniciada no tópico relativo à paixão da 
calma, nosso personagem, apático, calmo e indiferente recebe uma 
intervenção. 

Na verbalização do narrador, temos: “Duas horas: a ajuda. O 
herói precisa de um auxílio. Provavelmente de alguém mais velho, 
mais sábio”. O verbo “precisar” (em destaque no excerto, conjugado 
em terceira pessoa) remete-nos aos termos “carente”, “necessitado”. 
Aquele que é tomado pela paixão do favor sai de si mesmo e tenta 
descobrir a carência e necessidade do próximo; favor “é prestar 
serviço, descobrir a necessidade alheia, entendendo-se que quem 
responde dessa maneira não o faz por interesse”. (MEYER, 1999. p. 
XLV) 

Como início da mensagem denotada, temos nosso herói 
recebendo uma espada de um ancião num cenário amplo e iluminado. 
A informação textual, ancorada pela legenda “Assistance”, prepara 
de forma clara o espectador para a ajuda vindoura, a experiência da 
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paixão do favor. Meyer (1999) afirma que, sendo uma das paixões 
aristotélicas, o favor se dá através da obsequiosidade. É uma resposta 
natural ao outro. Dessa forma, a paixão do favor nos impele, por 
motivações diversas, a prestar um serviço desinteressado que traz a 
oportunidade e dignidade para que o outro também se iguale a nós. 
No caso do vídeo, o herói deixa sua situação apática de lado, aceita o 
chamado e, dignamente auxiliado por um instrumento que inspira 
confiança, sobrepõe o estágio que se encontrava: de um derrotado 
a um guerreiro. A paixão do favor tem essa característica de trazer 
dignidade, suprimindo a distância entre os pares, o necessitado e 
aquele que ministra o favor, tanto que Meyer (1999, p. XLV) afirma 
que o “favor [...] exprime uma relação assimétrica que deseja 
suprimir”.

Na busca de um sentido puro, livre de significações, que Barthes 
intitularia “ingênuo ou inocente”, damos continuidade à análise da 
imagem denotada. Observamos nosso herói numa paisagem ampla 
com um belo nascer do sol, ainda tímido, o que indica o raiar do dia, 
o início da labuta diária. A cena em questão é construída com uma 
paleta de cores frias: tons claros de azul e um leve acinzentado.

Nesse momento da rotina que se inicia, um personagem de 
baixa estatura, barba longa e calvície acentuada, características 
essas que indicam uma idade avançada, demonstra um grande 
vigor, proveniente da diferente luz de seus olhos. Percebe-se aqui 
a figura de um sábio, alguém qualificado, que de forma altruísta 
oferece um auxílio, uma luz para aquele que está desprovido. O 
personagem necessitado se encontra disposto a ouvir o que o sábio 
tem a oferecer. Apesar da carência, apresenta certa prontidão, com 
os pés firmes, demonstrando equilíbrio, uma disposição, que passa 
a alterar a tibieza proveniente da indiferença. Dondis assevera 
que “a mais importante influência tanto psicológica como física 
sobre a percepção humana é a necessidade que o homem tem de 
equilíbrio, de ter os pés firmemente plantados no solo e saber que vai 
permanecer ereto em qualquer circunstância, em qualquer atitude, 
com um certo grau de certeza.” (1991, p. 32). Ao receber a espada, 
nosso herói começa a tomar forma; com as mãos empunhadas no 
sentido de aceitação da ajuda, é iluminado em suas costas pelo brilho 
do sol que se intensifica lentamente. Tal cena faz alusão à figura de 
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um escolhido, alguns padrões cinematográficos utilizam recursos 
como iluminação, trilha sonora, bem como determinadas poses que 
figuram o protagonista quando esse descobre ou aceita a missão. 

Segundo Eisner (1999, p. 100), “não se sabe muito sobre o local 
ou o modo de armazenamento no cérebro dos incontáveis fragmentos 
de lembrança que se tornam compreensíveis quando dispostos 
em certa combinação.” Abrangendo a esfera da identificação do 
personagem com um estereótipo hollywoodiano – o do escolhido –, a 
teoria retórica esclarece-nos sobre a disposição do orador que deseja 
persuadir seu auditório: deverá gerar comunhão, criar identificação, 
para que o auditório se sinta importante, comovido, participante, 
coautor da argumentação. 

O recurso de presença é essa modalidade que atua diretamente 
sobre a nossa sensibilidade. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 
132) esclarecem que se trata de um dado psicológico, que exerce uma 
ação no nível perceptivo do auditório. Utilizar o poder das histórias 
nos textos intencionais é servir-se dos padrões já enraizados em 
nossa consciência pela exposição da mídia contemporânea e dos 
recursos audiovisuais. Portanto, é de suma importância a utilização 
de tal recurso num texto que se pretende persuasivo. Ainda sobre 
isso, Eisner (1999, p. 100) acrescenta que “o desenvolvimento 
inexorável da tecnologia das comunicações desde a aurora da 
história intelectual do homem serviu para universalizar imagens da 
experiência humana comum.” 

Para que melhor se aproveite da força dos recursos de presença, 
faremos uma pequena observação acerca da intertextualidade que, 
segundo os estudos advindos da Linguística Textual, consiste nas 
relações de um texto com outros anteriormente produzidos, o que 
reforça a característica de ação no nível perceptivo do auditório.

A esse respeito, Roland Barthes (1974, p. 59 apud FIGUEIREDO, 
2007, p. 134) declara:

O texto redistribui a língua. Uma das vias desta 
desconstrução é permutar textos, farrapos de 
textos que existiram ou existem em volta do texto 
considerado e finalmente dentro dele; todo o texto 
é um intertexto; outros textos estão presentes nele, 
em diversos níveis, sob formas mais ou menos 
reconhecíveis.
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A utilização de linguagens reconhecíveis em diversas 
produções cinematográficas reforça os aspectos de percepção e 
reconhecimento. Uma emoção vivenciada em um determinado 
tempo, quando evocada, é somada à emoção atual. Com relação 
ao uso da imagem, Barthes (1990, p. 31) afirma que “o espectador 
da imagem recebe ao mesmo tempo a mensagem perceptiva e a 
cultural”. Com base em seus estudos, é possível entender como a 
imagem e a imitação de padrões previamente reconhecidos se dão: 
“segundo uma antiga etimologia, a palavra imagem deveria estar 
ligada à raiz de imitari” (1990, p. 27). Dessa forma, buscando um 
auxílio no Dicionário Etimológico5 (2018), temos a seguinte definição 
para o verbo “imitar”:

Apesar de ter o sentido literal de copiar uma 
imagem visual,  imitari  tem o sentido de copiar 
qualquer coisa, seja imagens, sons, gestos ou 
coisas mais abstratas, como atitudes ou idéias. Por 
exemplo, uma pessoa poderá querer imitar seu 
herói, adotando não apenas seu aspecto físico, mas 
também seus ideais, seus objetivos ou suas atitudes 
diante de certas situações. Imitar, em português, 
manteve todos esses sentidos do latim imitari. 

Tais fatores corroboram imensamente a mensagem persuasiva 
sobre os espectadores. A exemplo disso, citamos a animação 
dos estúdios Disney intitulada A espada era a Lei, em que, com a 
finalidade de despertar emoções, a ambientação e os efeitos da luz 
reforçam o despertar da paixão da confiança que, no caso do herói, 
por exemplo, foi percebida quando recebeu a espada.

Na sequência, temos Aragorn, um dos personagens principais 
do filme O Retorno do Rei, o terceiro da saga O Senhor dos Anéis – que, 

5  ispon vel em  ttps dicionarioetimolo ico com br imitar  Acesso em   
a o  
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aliás, é um exemplo bem claro de utilização do enredo da Jornada do 
Herói.

Ambas as citações são conhecidas e possuem uma relação 
intertextual de copresença, que se dá de forma implícita através 
da alusão. Cavalcante (2013, p. 152) esclarece que “a alusão é uma 
espécie de referenciação indireta, como uma retomada implícita, 
uma sinalização para o coenunciador de que, pelas orientações 
deixadas no texto, ele deve apelar à memória para encontrar o 
referente não dito”.

Figura 6 – Intertextualidade com A  Espada era a Lei e O Retorno do 
Rei.

Fonte: Mosaico elaborado pelos autores com base nas figuras encontradas 
nos seguintes links: a) A Jornada do Herói. <https://www.youtube.com/

watch?v=Stdko2NIUNI>, b) <http://www.papelpop.com/2015/07/disney-vai-fazer-
versao-live-action-de-a-espada-era-a-lei-com-roteirista-de-game-of-thrones/>  e 

c) <https://www.youtube.com/watch?v=Mikycs9HU3I>.

A B

C
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Por fim, temos na sequência do vídeo a apresentação do 
protagonista, o despertado da indiferença da calma que, auxiliado 
pelo favor e movido pela confiança, toma uma decisão: partir!

A manifestação da Paixão da Confiança
Figura 7 – Transição do “mundo real” para o “mundo especial”.

Fonte: A Jornada do Herói <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

A próxima cena conta com a seguinte narração: “Três horas: 
a partida. O herói cruza o portal do seu lar normal e seguro entre 
o mundo especial e, na sua aventura, não está mais no Kansas6.” 
Nosso herói, agora amparado pela assistência recebida, parte para 
a aventura em si, tomado pela paixão da confiança e resguardado 
pela “força da espada”. Ao chegar, entretanto, à beira do abismo, olha 

6  A verbali a o do narrador em N ão está mais no K ansas  a  alus o a c lebre rase  
oto  eu ten o a impress o de ue n o estamos mais no ansas  pro erida no O Mágico 

de Oz   comandado pela ovem Judy Garland  sse cl ssico  con ecido como um 
dos maiores filmes amiliares de todos os tempos  repleto de mensa ens morais sobre a 
cora em  a solidariedade etc  esse contexto  n o poderiam altar bord es educativos 
como o  lu ar para o nosso lar  as a descoberta in nua da arota de ue 
sua casa tin a voado com o tornado e n o estava mais em sua cidade natal  tornou se 
i ualmente amosa  ispon vel em  ttp adorocinema com materias especiais
filmes ar uivo pa e tab  Acesso em   a o  
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para baixo e hesita. A cena tem sua primeira mensagem através da 
ancoragem demonstrada na legenda em inglês “Departure”, que tem 
como significados “partida”, “saída”, que, escrita no chão, parece 
estabelecer um limite, uma linha inicial ou final. A partir desse 
momento, o herói transpõe aquilo que nos é apresentado na figura 
7 como “Mundo Real” que, por sua vez, se direciona para o “Mundo 
Especial”. Ao ultrapassar o limite, nosso herói enxerga de forma 
mais ampla o que será a missão e hesita. Podemos até fazer um 
trocadilho, pois, apesar de o herói estar no mundo real em partida 
para o especial (segundo o infográfico), ao atravessar o limite, 
percebe a “realidade da missão” e o quão difícil ela poderá ser. Sobre 
a hesitação pós-confiança, temos a seguinte contribuição de Meyer:

A lógica de toda retórica é, do ponto de vista do 
logos, a identidade e a diferença onde estão os 
conceitos que se incluem e se excluem mais ou 
menos; todavia, do ponto de vista das relações 
entre pessoas, a lógica retórica é a da distância e 
da proximidade: a identidade e a diferença entre os 
homens exprimem-se e medem-se por suas paixões; 
são índices e, ao mesmo tempo, parâmetros. O 
prazer que se quer repetir e o sofrimento que se 
quer afastar são suas manifestações intrapessoais. 
(MEYER, 1999, p. XLII)

Trabalhar tais manifestações e direcioná-las à missão recebida 
é o objetivo do herói agora.

De volta ao âmbito imagético, identificamos a incidência de 
luz apontando para a legenda “Departure”, tal recurso reforça 
visualmente o aspecto grandioso da aventura, enaltecendo a partida. 
A construção da cena se dá através do ângulo de visão superior, que 
nos mostra a profundida do cânion, construído com cores escuras, 
contornos irregulares e diagonais interrompendo o que seria uma 
trajetória. O cânion, aparentemente sem fim, impõe-se como um 
limite a ser ultrapassado; dessa forma, tem-se aqui o primeiro 
desafio do herói. Para vencer a hesitação, nosso herói toma uma 
decisão que afetará todas as outras vindouras: mergulhar como um 
atleta num torneio olímpico. A força da cena, revelada no salto em 
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ascensão, apresenta o início do declive com a força postural que, de 
peito aberto, encara o porvir. Ademais, a iluminação ao fundo atribui 
ao nosso herói um aspecto quase divino.

Ao analisarmos a pequena descrição, notamos a manifestação 
da paixão da confiança novamente no período pós-hesitação. A 
decisão de nosso herói é clara, ele está confiante. Acerca da confiança, 
Aristóteles (1999, p. 37) afirma que:

São confiantes os que se acham nas seguintes 
disposições: se creem que tiveram muitos 
resultados felizes e nada sofreram, ou se muitas 
vezes chegaram a situações perigosas e escaparam, 
porquanto os homens são insensíveis, ou por não 
terem experiência, ou por disporem de proteção, 
assim como nos perigos do mar os inexperientes 
das tempestades confiam no futuro, e também 
confiam os que têm meios de proteção graças a sua 
experiência. 

A paixão da confiança, provavelmente pela inexperiência do 
herói, permanece enquanto ele trilha os primeiros desafios.

Embalados pela narração “Quatro horas: testes. Ser herói é 
um trabalho duro. Nosso herói soluciona enigmas, esmaga monstros, 
escapa de uma armadilha”, adentramos a caverna. A legenda 
“Trials” (tentativas e testes), ao fundo, ancora o sentido da imagem 
conduzindo o espectador ao perigo vindouro que está à espreita. 
É-nos apresentado aqui um cenário sombrio, com tons acinzentados 
e sombras desfocadas e, no primeiro plano, silhuetas das formações 
rochosas com diversas formas pontiagudas. Tais elementos ajudam 
a criar um clima tenso. No decorrer deste capítulo, analisaremos tal 
cenário com mais minúcia. Nosso herói encontra-se desconfiado, 
com a espada na mão, preparando-se para a ação. Na figura abaixo, 
ele observa o local. Temos, então, uma breve sequência de ação onde 
nosso herói adentra a caverna, corre, salta, se desvia dos perigos 
naturais, cai em pé desferindo um golpe fatídico num primeiro 
monstro enquanto se esquiva de uma armadilha mortal.
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Figura 8 – O momento da abordagem.

Fonte: A Jornada do Herói  <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Amparado pela vitória diante da situação perigosa, nosso 
confiante herói desfere dois golpes no ar com sua espada e a 
empunha de uma forma ofensiva, porém cuidadosa. Na animação, 
os movimentos dos golpes desferidos são chamados de antecipação. 
Em relação a isso, Cámara (2005, p. 129) esclarece: “É a preparação 
que fazemos antes de realizar uma acção. É habitual ser um 
movimento prévio e na direção contrária ao da acção. Não só nos 
serve para a executar, mas também para preparar o espectador para 
o que a personagem vai realizar”. Tal efeito tem a função de preparar 
o espectador através de uma animação auxiliar que culminará 
na principal, tornando a animação mais próxima da realidade, 
aguçando, assim, o processo de percepção e reconhecimento.

Chega o momento da abordagem. Enquanto a legenda 
“Approach” surge na tela, nosso herói caminha em passos curtos. 
Inúmeras sensações perpassam sua cabeça. Ao analisarmos seu 
gesto – que sugere cuidado –, deparamo-nos com os braços distantes 
entre si, uma das mãos encontra-se fortemente armada e se distancia 
da outra que, por sua vez, segue a da frente, num gesto de proteção. 
Os pés também distantes sugerem um cuidadoso equilíbrio. Donis 
(1991) afirma que o equilíbrio é a referência visual mais forte do 
homem. O clima de suspense permanece até o encontro fatídico que 
ocorre com o aparecimento do monstro.
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A manifestação da Paixão do Temor
Figura 9 – O herói enfrenta seu pior medo.

Fonte: A Jornada do Herói  <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

A cena no interior da caverna é repleta de sentidos. Pode-
se mencionar, por exemplo, a intertextualidade com o “Mito 
da Caverna”, de Platão7. O desafio do herói dentro da caverna 
assemelha-se à prisão em suas dificuldades, o herói é prisioneiro em 
seu ponto de vista e tenta se libertar a fim de partir para um mundo 
sensível. Isso se dará através de um esforço de autoconhecimento 
amparado pelo movimento arrebatador das paixões. Os elementos 
construídos com o uso das silhuetas, como no “Mito da Caverna”, é 
uma das características da ilustração estilizada, que apresenta um 
rico uso da sintaxe visual, como, por exemplo, o solo que se encontra 

7   site psiconline s  explica ue o mito da caverna  uma ale oria da teoria das id ias 
propostas por lat o e aparece nos escritos ue a em parte do livro A R epú b lica  rata
se  basicamente  da descri o de uma situa o fict cia ue nos a uda a entender o modo 
como lat o concebia a rela o entre o mundo real e o mundo das id ias  e como nos 
movemos atrav s deles  lat o come a alando sobre al uns omens ue permanecem 
acorrentados nas pro unde as de uma caverna  eles nasceram e cresceram ali  sem nunca 
terem sa do de l  e sem a capacidade de ol ar para tr s  impossibilitados de entenderem 
a ori em das correntes ue os aprisionam  Assim permanecem  acorrentados  sem 
poder se mover  ol ando somente para a parede da caverna  Atr s deles  a uma certa 
dist ncia   uma o ueira ue ilumina uma pe uena rea  e entre ela e os acorrentados  
uma parede mais baixa  ue lat o comparava s artiman as reali adas por arsantes e 
vi aristas para ue seus tru ues n o ossem descobertos  ntre a parede e a o ueira  
passam outras pessoas carre ando ob etos ue se sobressaem por acima da parede  
de modo ue a sombra deles  pro etada na parede ue os omens acorrentados est o 
contemplando  Assim  eles v em atrav s da sombra a sil ueta das rvores  dos animais  
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em leve aclive diagonal, constituindo uma base assimétrica que 
causa uma instabilidade visual. Acerca da influência dos elementos 
diagonais, Dondis (2007, p. 60) afirma o seguinte: “a direção diagonal 
[...] tem referência direta com a ideia de estabilidade. É a formulação 
oposta, a força direcional mais instável, e, consequentemente, mais 
provocadora das formulações visuais. Seu significado é ameaçador e 
quase literalmente perturbador”.

Quanto à cor, a paleta escura sugere um ambiente sombrio, com 
pouca iluminação, provavelmente um pequeno espaço úmido, frio 
e com pouco oxigênio em contraluz com um leve acinzentado (cor 
neutra). A esse respeito, Farina (2006) esclarece que a cor preta, como 
ausência de luz, corresponde, psicologicamente, à busca das sombras 
e da escuridão. “É a cor da vida interior sombria e depressiva. Morte, 
destruição, temor estão associados a ela.” (FARINA, 2006, p. 98). Tais 
fatores reforçam a construção de um ambiente inóspito, irregular e 
temeroso. Alguns detalhes em vermelho, como a língua do monstro 
e a fumaça de sua baforada, aludem ao sangue, à morte violenta, 
à fatalidade. As formas pontiagudas dos dentes e das formações 

das montan as  das pessoas ue v m e v o  etc  lat o ar umenta ue  por mais bi arra 
ue essa cena pudesse parecer  os omens acorrentados assemel am se a n s  seres 
umanos  visto ue nem eles e nem n s enxer amos mais do ue essas alsas sombras  
ue simulam uma realidade en anosa e superficial  ssa fic o pro etada pela lu  da 
o ueira nos distrai da realidade  a caverna em ue permanecemos acorrentados  o 

entanto  se um dos omens se libertar das correntes e ol ar para tr s  a uela realidade o 
con undiria e o incomodaria  a lu  do o o o aria desviar o ol ar  devido  claridade  e 
ent o as fi uras sombrias ue ele avia visto a vida inteira l e pareceriam menos reais  

a mesma orma  se al u m o obri asse a camin ar em dire o  o ueira e a sair 
da caverna  a lu  do sol o incomodaria ainda mais  e o aria uerer voltar para a rea 
escura  A fim de captar a realidade em todos os seus detal es  ele teria ue se acostumar 
com isso  dedicar tempo e es or o para ver as coisas como elas s o  sem se deixar levar 
pela con us o e pelo inc modo  o entanto  se em al um momento ele decidir voltar  
caverna para alar para os seus anti os compan eiros sobre a situa o extremamente 
en anosa em ue se encontram  ele ficaria ce o pela alta de lu  solar  essa orma  tudo 
o ue ele poderia di er aos ue est o acorrentados sobre a realidade seria recebido com 
esc rnio e despre o
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rochosas e estalactites8 denotam superfícies perfurantes, coisas 
que machucam, que rompem, que danificam, que transmitem uma 
sensação de dureza, de perfuração, de corte. Tais formas reforçam, 
assim, o medo pela aparente morte violenta através de um monstro 
que pode estraçalhar a vítima num ambiente hostil. Aristóteles 
(2015, p. 127) declara que o medo “consiste numa situação aflitiva ou 
numa perturbação causada pela representação de um mal iminente, 
ruinoso ou penoso”.

Pela postura do herói, foi possível perceber uma atitude 
acuada diante do monstro, da dificuldade apresentada. Isso se torna 
claro primeiramente pelo posicionamento de seus ombros, que se 
encontram acima da altura normal, aproximando da cabeça, o que 
remete a um suposto movimento de tensão. Suas pernas, embora 
abertas (o que causaria estabilidade), estão em desequilíbrio no 
momento; seus joelhos, semidobrados, em alturas e direções 
diferentes, sugerem a possibilidade de um andar regressivo ou, até 
mesmo, uma preparação para a fuga. Eisner (1999, p. 100) afirma 
que “[...] quando uma imagem é habilidosamente retratada, ao ser 
apresentada ela consegue deflagrar uma lembrança que evoca o 
reconhecimento e os efeitos colaterais sobre a emoção. Trata-se aqui, 
obviamente, da memória comum da experiência.” 

Para finalizar, destacamos a permanência da ajuda, da 
assistência, do eco da paixão do favor representada pela espada tão 
diminuta diante do perigo, mas capaz de derrotar as mais horrendas 
criaturas se empunhada com bravura. A espada se destaca pela cor 
e luminosidade traduzidas como esperança:

8  e undo as in orma es encontradas no site in oescola  as estalactites s o estruturas 
ue se ormam no interior das cavernas  ais orma es est o locali adas no teto das 

mesmas  sendo ue al umas estalactites podem levar mil ares de anos para se ormar  
en uanto outras podem crescer rapidamente   comum ue tanto estala mites como 
estalactites recebam o nome de ote amento  devido ao processo de orma o das 
mesmas  ue tem a sua mat ria prima condu ida pela ua ue se infiltra em meio 
s pedras  ispon vel em  ttps in oescola com eolo ia estalactites  Acesso 

em   a o  
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Figura 10 – A derrota do herói

.

Fonte: A Jornada do Herói <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Passemos à mensagem verbalizada pelo narrador “Seis horas: 
crise. Esta é a hora mais obscura (medo) do herói; ele enfrenta a morte 
e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer.” A fatídica luta 
do herói com o monstro resulta numa derrota. Ao ser atacado pelo 
monstro, é jogado longe e cai deitado, provavelmente todo quebrado 
enquanto sua espada, agora fincada no chão, permanece próxima 
a ele, mas não mais em suas mãos. A paixão do medo se apoderou 
de nosso herói e abalou sua confiança perante o mal. Com relação 
ao medo, Aristóteles (2015, p. 128) já exortava que o sentem “os 
que pensam que podem vir a sofrer algum mal e os que pensam 
que podem ser afetados por pessoas, coisas e momentos.” Ao 
observarmos a cena, vemos a espada reluzente num primeiro plano, 
em destaque. Primeiramente pela proximidade com o espectador, 
que se dá através do enquadramento. Segundo, pela escolha da 
iluminação, que faz com que a espada contraste com o ambiente 
sombrio e, finalmente, por sua imagem nítida, em relação ao herói 
e ao fundo, que se encontram desfocados. A esse efeito amplamente 
utilizado na fotografia e no cinema, damos o nome de profundidade 
de campo. Nosso herói, ao fundo, na diagonal em repouso no solo, 
personifica a derrota. A espada – representação da luz, força e 
esperança do herói, agora não mais em suas mãos – cai fincada ao 
chão. Ao aprofundarmos a análise, podemos entender que, mesmo 
após a derrota, o “instrumento de esperança” cai em pé, ferindo 
o chão provavelmente duro e permanece ali. A espada também 
se encontra numa leve direção diagonal. A cena, constituída por 
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declives e linhas diagonais – do chão (ao fundo), do herói e da espada 
remete-nos ao desequilíbrio, à instabilidade da cena.

Figura 11 – Momento da crise, morte e renascimento do herói.

Fonte: A Jornada do Herói  <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Ancorada pela legenda “Crisis”, a cena em análise demonstra o 
herói quase desfalecido repousando agonizante no solo, derrotado; 
tal condição é evidenciada por sua posição deitado ao chão. Num 
súbito de vida que ainda exala, ele estende o braço trêmulo e, com a 
mão aberta, figura seu último esforço para permanecer vivo. Nosso 
herói busca ajuda, mas acaba chegando ao óbito. O movimento de 
luta até o fim, exaltado pela tremulação da mão e o brilho dos olhos, 
ancora na cena seu aspecto dramático. A legenda Crisis, agora escrita 
em cor escura, desaparece lentamente reforçando a ideia do fio de 
vida se esvaindo. Nosso herói morreu. Mas, espere… morreu apenas 
para renascer! 

O renascimento de um herói é um contexto dotado de sentido 
e muito utilizado na indústria cinematográfica. Tal fenômeno faz 
alusão ao texto bíblico – através da relação intertextual de copresença 
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– sobre a ressurreição de Cristo que, vencendo a morte, trouxe a vida 
nova. Esse cenário propõe a superação da crise existencial que lhe 
perseguia. O processo de ressurreição é evidenciado através da forte 
luz que emana do seu interior e ilumina a escuridão do ambiente. 
Nosso herói é elevado do chão ainda morto e, num movimento 
decorrente da vida, se revigora adotando uma postura com os 
braços semiflexionados, que expressam renovação de suas energias. 
Tomado novamente pela confiança, parte rumo ao enfrentamento do 
monstro.

Na mensagem verbalizada pelo narrador, temos o seguinte: 
“Sete horas: recompensa. Como prêmio, o herói reivindica um tesouro, 
reconhecimento especial ou poder.” Nesse momento, o herói iluminado 
reivindica sua espada que volta à suas mãos de forma mágica (girando 
no ar) apenas por um gesto. Ao empunhá-la, assume uma postura 
clássica que se dá no giro ao recebê-la e, confiante, parte para cima 
do monstro, não tendo mais nada a perder. Buscando enfatizar a 
importância da postura, Eisner (além de destacar em seu texto o 
termo postura em letras maiúsculas) enfatiza: “uma POSTURA, 
é um movimento selecionado de uma seqüência de movimentos 
relacionados de uma única ação”. (EISNER, 1999, p. 105, grifo do 
autor)

Figura 12 – O herói reivindica sua espada e, numa pose heroica, parte 
para o ataque ao monstro.

Fonte: A Jornada do Herói  <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.
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A manifestação da Paixão da Cólera

Figura 13 – O herói, tomado pela Paixão da Cólera, mata o monstro.

Fonte: A Jornada do Herói 
<https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Percebemos aqui o despertar da paixão da cólera: o herói, após 
seu renascimento, deseja reequilibrar a relação proveniente do ultraje, 
da afronta, do desprezo. Meyer (1999, p. XLIII) considera a cólera 
como um brado contra a diferença, que pode ser imposta, “injusta” 
ou como tal sentida. Essa paixão assenta num erro de julgamento de 
outrem sobre si mesmo, julgamento esse que desejamos provar ser 
errôneo. A paixão da cólera é uma reação daquele que não tem nada a 
perder. Reflete, pois, a contrariedade, a diferença, a não aceitação. É 
uma paixão fundamental, que exonera a passionalidade, que assenta 
o lugar da incompatibilidade.

Nosso herói parte para cima do monstro, desviando de seus 
ataques, deferindo-lhe violentos golpes com sua espada até matá-
lo violentamente. Percebemos aqui a diferente escala (transição) do 
confiante e encolerizado herói quando este salta contra o monstro. 
Apesar da cor fria (cinza) prevalecente, observamos a mudança 
nas cores da cena. Existe uma iluminação na parede ao fundo 
que recorta perfeitamente o herói e o monstro. Ao observarmos a 
mensagem conotativa, podemos perceber a ação da nova força do 
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herói, talvez a confiança pura com o movimento da cólera. “Por 
isso, há um certo prazer que acompanha a ira, e também porque 
o homem vive na ideia de vingança, e a representação que então se 
gera nele inspira-lhe um prazer semelhante ao que se produz nos 
sonhos.” (ARISTÓTELES, 2015, p. 117). Apesar da silhueta escura, 
há a permanência da cor vermelha permeando o herói; essa cor 
pode representar a vingança, e o desejo de sangue, a ira. Seus gestos 
denotam um forte ataque, onde a espada empunhada não tem outro 
objetivo senão matar impiedosamente o monstro. Ao observarmos 
a cena onde o herói desce “rasgando” o monstro, percebemos a 
diminuição da intensidade da luz ao fundo. Nosso herói reequilibra 
a situação retomando agora a confiança no status de quem já 
venceu um perigo de morte. A luz ao fundo desaparece, conotando o 
equilíbrio do herói agora não mais tão iluminado, mas talvez culpado 
por ter buscado essa solução, e não outra. A cena foi criada sob uma 
dinâmica de movimentos rápidos na referida tomada de ação.

Figura 14 – O herói recebe o seu tesouro.

Fonte: A Jornada do Herói  <https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI>.

Ancorado agora pela legenda “Treasure”, o herói recebe seu 
tesouro oriundo do interior do monstro. Ao tomar posse do mesmo, 
a legenda “Result” substitui a anterior de forma rápida. Uma breve 
sequência de ação finaliza a saída da caverna e seu retorno ao mundo 
real. A esfera iluminada figura o tesouro recebido. No percurso 
psicológico, o herói venceu seu maior medo, o que interiormente 
representa a resolução, a vitória, a obtenção do resultado. A esfera 
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recebida possui um brilho especial que ilumina toda a cena ao flutuar 
em direção ao herói. Ele recebe sua recompensa de braços abertos 
nos trazendo a ideia de força, satisfação e vitória. A caverna, que 
antes era escura, agora se tornou clara, a confiança foi alçada a um 
patamar superior.

As cenas derradeiras, do retorno a casa, da vida nova, da 
resolução e do retorno à paixão da calma, reforçadas pela mensagem 
verbalizada pelo narrador: “Doze horas: situação normal; mas elevada 
a um novo nível, nada mais é o mesmo depois que você se torna um 
herói”, reforçam a manutenção da paixão da confiança enquanto vive 
a calma em seu novo Status Quo.

Figura 15 – Status Quo. Retorno à calma. Um novo homem.

Fonte: A Jornada do Herói  https://www.youtube.com/watch?v=Stdko2NIUNI

CONCLUSÃO
Na jornada do herói temos uma representação das fases da vida, 

onde a rotina, o sonho, a partida, o desânimo, o foco, a persistência e 
o reconhecimento se identificam com a jornada humana.

Em nossa análise, com o auxílio das teorias da sintaxe visual, 
da narrativa e da retórica, pudemos apreender os recursos verbo-
visuais utilizados no corpus que contribuíram para o despertar das 
paixões.

Embora tenhamos percebido a infinitude de possibilidades de 
interpretação a que esse corpus se propunha, optamos por adotar 
as contribuições da retórica e do design para efetuar a análise. Do 
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ponto de vista persuasivo, desde o exórdio, os autores objetivaram 
o despertar das paixões através da narrativa visual permeada por 
elementos que levaram a emoção através de um percurso visual 
coeso, que proporcionou a identificação do enredo com a vida das 
pessoas. 

Finalmente, o vídeo apresentou mecanismos que favoreceram 
a adesão do auditório, sobretudo pela promoção dos valores comuns 
sobre os quais há concordância. Esse acordo promoveu a identificação 
do auditório com o protagonista, sugerindo a possibilidade de todos 
possuírem o mesmo percurso vitorioso do herói. 
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INTRODUÇÃO
Entendida como um conglomerado teórico, a Retórica possui 

suas várias vertentes e subáreas. Quando se buscam referências 
de estudos no campo dessa grande área são encontrados vários 
pesquisadores que apresentam resultados muito relevantes para a 
comunidade científica, porém, uma área ainda é carente de maiores 
investigações, a da retórica dos textos não-verbais e sincréticos. É 
muito comum que os textos verbais sejam corpora mais recorrentes 
devido à correlação com as tradicionais áreas de conhecimento 
da Linguística. Nesse sentido, é oportuno que o autor deste artigo 
possua formação nas áreas de design, área que por excelência 
trabalha com a elaboração de textos não-verbais e multimodais. 
Sendo a área de design, especificamente, uma área de conhecimento 
multi e transdisciplinar, podendo facilmente se conectar às áreas da 
Linguística e da Retórica. 

Para tanto, este artigo propõe contribuir para a pesquisa 
retórica de textos não-verbais e sincréticos (ou multimodais), por 
meio de uma análise que toma por corpus um filme de animação. 
Filmes de animação são os filmes que usam personagens não reais. 
Personagens desenhados ou criados com o auxílio de softwares 
gráficos.

Enquanto discurso, o filme de animação possui vários aspectos 
que merecem ser explorados e analisados retoricamente. Desde o 
processo da sua concepção, o filme de animação busca recursos 
narrativos e visuais para se materializar numa peça audiovisual 
interessante que façam os espectadores aderirem à diegese. Toda 
a concepção do filme é feita para que o auditório-espectador seja 
convencido e “abrace” a tese do diretor-orador. As paletas de cores 
dos cenários, as estruturas visuais de cada personagem, a maneira 

O DESIGN DE PERSONAGENS COMO UMA 
ESTRATÉGIA RETÓRICA: UMA ANÁLISE DA 

ANIMAÇÃO UP-ALTAS AVENTURAS

Rodrigo Aparecido de Souza
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com que cada um se movimenta, os efeitos sonoros e músicas, os 
diálogos, os enquadramentos de cena, todos orquestrados e editados, 
elaborados com um determinado objetivo. Isso demonstra uma 
intencionalidade, um desejo de convencimento, portanto, o caráter 
retórico desse texto multimodal. 

Neste texto, especificamente, analisamos o processo de 
construção do ethos do protagonista de um filme de animação, 
verificando como recursos da linguagem visual contribuem na 
construção da imagem de um personagem, de acordo com as 
intenções do orador-diretor da produção.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em um filme de animação, falar de eficácia retórica e falar 

do sucesso da imersão do espectador na experiência narrativa 
é convencê-los que o que está sendo contado é dotado de certa 
concretude e verossimilhança. A Retórica, viés teórico pelo qual 
o corpus deste trabalho será analisado, pode ser definida como 
“o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou 
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam 
ao assentimento” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p. 04). Enquanto um texto multimodal, o filme de animação tenta 
trazer seus espectadores para dentro da diegese; almeja a imersão 
do público na história contada, ou seja, conseguir que seu auditório 
se sensibilize diante do que lhes é apresentado. Sendo o filme o seu 
discurso, o diretor enquanto orador tenta comover os espectadores 
que compõem o seu auditório. 

Há três tipos de meios de persuasão supridos pela 
palavra falada. O primeiro depende do caráter 
pessoal do orador; o segundo, de levar o auditório 
a uma certa disposição de espírito; e o terceiro, 
do próprio discurso no que diz respeito ao que 
demonstra ou parece demonstrar (ARISTÓTELES, 
2013, p. 45).
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Aristóteles, nesta citação, mostra o dispositivo básico da teoria 
da retórica e da persuasão. Define o tripé retórico: ethos, pathos e 
logos.

O logos se associa ao discurso do diretor-orador, do que é 
composto, como foi proferido, como foi estruturado. E como 
colocado por Ferreira (2015, p. 17) “O discurso pode revestir-se de 
diversas tipologias, numa dependência direta da questão subjacente 
ou expressamente colocada.”

O pathos se refere às emoções que o discurso despertou no 
auditório-espectador. Como a tese do discurso foi recebida, como e 
o quê mobilizou o auditório-espectador a aderir à tese apresentada.

E o ethos que inicialmente é retratado com uma relação íntima 
com o orador. O que é verdade. O mestre estagirita ainda aponta 
“A persuasão é obtida graças ao caráter pessoal do orador, quando 
o discurso é proferido de tal maneira que nos faz pensar que o 
orador é digno de crédito”. O ethos é uma dimensão que se trata da 
imagem que o orador constrói de si no seu discurso visando passar, 
inicialmente, confiabilidade e segurança.

Porém, o ethos também pode se tratar de personagens e não 
somente do orador. É importante ressaltar também a colocação de 
Ferreira (2015, p. 90) “Modernamente, o termo sofreu ampliação de 
sua significação e hoje se aceita como ethos a imagem que o orador 
constrói de si e dos outros no interior do discurso.” O personagem, 
assim como o orador, pode ter um ethos construído. Uma vez que 
é uma personificação dentro de um gênero textual, o personagem 
também discursa. Também interage com o auditório, portanto, 
possui uma imagem construída. Seu ethos também produz sentido 
de confiança e influencia na decisão do auditório-espectador sobre 
a “tese” do orador-diretor.

Com o objetivo de estudar e analisar o emprego de recursos 
visuais na elaboração do ethos de um personagem, tomamos aqui 
como objeto de estudo o filme de animação UP - Altas aventuras 
(UP, no original em inglês), lançado em 2009 pela produtora Disney-
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Pixar1 e também o livro The art of UP, escrito pelos diretores do 
filme, Tim Hauser e Pete Docter, também lançado em 2009. 

Do filme de animação, será utilizado seu exórdio. Ele mostra 
a história do personagem protagonista, Carl, desde sua infância 
até sua velhice. A construção do ethos do personagem durante o 
exórdio é o ponto chave a estrutura narrativa de UP. Já o livro Art 
of Up foi selecionado justamente pelo fato de conter ilustrações e 
explicações em detalhes de toda a concepção visual do filme. A 
publicação reúne textos explicativos, depoimentos e imagens que 
revelam como o diretor e sua equipe conceberam toda a estrutura 
visual utilizada para compor a animação. 

Para executar a análise, serão utilizadas as teorias da Retórica 
provindas de Aristóteles (2011), Olivier Reboul (2004), Michel Meyer 
(2007) e Luiz Antônio Ferreira (20015). Para auxiliar na compreensão 
do visual e do processo criativo num filme de animação, serão 
utilizados os fundamentos de autores como Rudolf Arnheim (2011), 
psicólogo alemão com trabalho focado na psicologia da percepção 
visual, Alberto Lucena Júnior (2011) e Richard Williams (2009). 

Ethos e Character Design
Todo filme de animação passa por um processo complexo de 

produção. Desde a idealização, que vira uma história e um roteiro 
até o resultado do filme completo, tudo passa por fases de projeto 
e concepção. Com o avanço da tecnologia, essas etapas deixaram 
de ser puramente analógicas e passaram e ser executadas cada 
vez mais em meios digitais. Não eliminando o caráter manual da 
concepção, apenas usando ferramentas digitais para finalização do 
projeto. Para melhor entendimento e definição de character design, 
destacamos abaixo as etapas de produção de um filme de animação. 
Ela pode ser dividia em três grandes fases: pré-produção, produção 

1. O filme foi um grande sucesso de público e crítica, tendo inclusive conquistado dois 
prêmios Oscar (melhor filme de animação e melhor trilha sonora).
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e pós-produção, que por sua vez são compostas por etapas menores. 
João Boldrini, diretor da Faculdade Melies2 de Tecnologia, montou 
um fluxograma que mostra as fases e etapas do processo digital de 
um filme de animação.

Figura 1 – Fluxograma da etapa de pré-produção de um filme de 
animação digital.

Fonte: Disponível em: <http://www.meliesblogs.com.br/melies/2015/12/01/
processo-de-producao-de-um-filme-de-animacao-digital/>. Acesso em: 10 ago. 

2018.

Tomando por base as etapas apresentadas na Fig. 1, destacamos 
a fase de pré-produção, mais especificamente uma etapa, a de concept. 
É nela que estão os conceitos importantes para este trabalho, já que 
é nessa etapa que são concebidas e definidas todas as estruturas 
visuais que serão utilizadas no filme: paleta de cores, objetos, roupas, 
cenários e também as características físicas dos personagens. Os 
personagens são estudados e projetados num processo dentro da 
etapa de concept, que é chamada de character design. Esse processo 

2. Contextualizando, a Melies é uma escola que surgiu em 2005 com cursos voltados 
ao cinema, 3D e animação. Em 2014 tornou-se faculdade, com credenciamento do MEC.
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muito específico dentro da grande área do design é responsável por 
empregar fundamentos das teorias da percepção visual para definir 
a configuração visual dos personagens do filme. 

No processo de definição do character design, projeta-se a partir 
de fundamentos visuais básicos: forma, proporção e silhueta. São 
passos iniciais que começarão a construir e dar personalidade aos 
personagens.

Forma 
Figura 2 – Exemplos de formas básicas na elaboração de rostos de 

personagens.

Fonte: BANCROFT, 2006, l.445.

Nesse passo, o designer pensa em como estruturar as formas 
básicas de um personagem, levando em consideração que diferentes 
formas evocam diferentes sentidos. A esse respeito, Tom Bancroft, 
em seu livro Creating Characters with Personality, declara: “The 
overall shape will speak for the character’s personality even before he 
or she utters a word”3 (BANCROFT, 2006, p. l.445). Ou seja, a forma 
básica aplicada no design de um personagem já evoca sentidos. Cada 
geometria evoca um efeito de sentido diferente. Formas circulares, 
por exemplo,

evoke appealing, good characters and are typically 
used to connote cute, cuddly, friendly types. 
Consider Santa Claus, or endearing, fuzzy animals. 
Attractive women are often described with a lot of 
curves and circles, and drawings of babies usually 

3. “A forma geral fala pela personalidade do personagem antes mesmo de ele pronunciar 
uma palavra” (tradução nossa).
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rely heavily on circular shapes as their visual cues4 
(BANCROFT, 2006, p. l.513-515).

Figura 3 – Personagens com formas circulares predominantes.

Fonte: Elaborada pelo autor5.

Conforme Bancroft (2006, l.513-515), formas triangulares 
“easily lend themselves to more sinister, suspicious types and usually 
represent the bad guy or villain in character designs6”.

Figura 4 – Personagens com formas triangulares principais.

Fonte: Elaborada pelo autor7.

4. “(...) evocam personagens simpáticos, bons e são normalmente usados para conotar 
tipos amigáveis. Considere Papai Noel ou animais fofinhos. Mulheres atraentes são 
frequentemente descritas com muitas curvas e círculos, e desenhos de bebês geralmente 
dependem fortemente de formas circulares como estruturas visuais” (tradução nossa). 

5. As imagens da composição foram extraídas de BANCROFT, 2006, l.503. Disponível 
em: <http://pt-br.disney.wikia.com/wiki/Mike_Wazowski>. Acesso em: 10 ago. 2018.

6. “(…) facilmente se prestam a tipos mais sinistros e suspeitos e geralmente representam 
o vilão” (tradução nossa).

7. Composição com as seguintes fontes. Disponível em: <https://www.starwars.com/
databank/darth-vader>; <https://www.bustle.com/articles/165405-hades-is-the-real-
hero-of-hercules-if-you-really-think-about-it> e <http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com/
wiki/Mal%C3%A9vola>. Acesso em: 10 ago. 2018.
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Proporção
Figura 5 – Exemplo de dimensões diferentes que podem compor um 

mesmo personagem.

Fonte: BANCROFT, 2006, l.532-535.

A proporção trata das relações de dimensão das formas que 
compõe o design do personagem. Trata-se das relações entre as 
dimensões destas formas em relação ao próprio personagem e 
também ao mundo no qual ele será inserido. “Creating more variety 
in your design will give it vitality and a push that will turn a good design 
into a great one!8” (BANCROFT, 2006, p. l.528).

8. Criando mais variedade em seu design lhe dará vitalidade e um impulso que vai 
transformar um bom design em um ótimo! (tradução nossa).
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SIlhueta
Figura 7 – Exemplo de formação silhueta e espaço negativo.

Fonte: BANCROFT, 2006, l.589.

A silhueta trata das formas negativas criadas no design de 
cada personagem, dentro ou fora do personagem, perpetrando suas 
formas. Como afirma Bancroft: 

the spaces or gaps between the shapes you are creating, 
will help to define your character visually. Also, the 
variety of negative shapes and their interplay with one 
another, as well as with the positive shapes, makes for 
stronger, more interesting silhouettes9 (BANCROFT 
2006, l.584-587).

Como dito anteriormente, as formas básicas de cada personagem 
já dão pistas sobre a personalidade antes mesmo que se mostre a 

9. “(...) os espaços ou lacunas entre as formas que você está criando ajudarão a definir 
visualmente seu personagem. Além disso, a variedade de formas negativas e suas 
interações entre si, assim como as formas positivas, criam silhuetas mais fortes e 
interessantes” (tradução nossa).



- 270 -

história ou algo a respeito. Seu design pode atuar reforçando sua 
personalidade ou o ethos que deverá ser construído na diegese. 

Como aponta Meyer (2007, p. 35):

O éthos é um domínio, um nível, uma estrutura 
– em resumo, uma dimensão –, mas isso não se 
limita àquele que fala pessoalmente a um auditório, 
nem mesmo a um autor que se esconde atrás de 
um texto cuja “presença”, por esse motivo, afinal, 
pouco importa. O éthos se apresenta de maneira 
geral como aquele ou aquela com quem o auditório 
se identifica, o que tem como resultado conseguir 
que suas respostas sobre a questão tratada sejam 
aceitas.

Luiz Antônio Ferreira também corrobora o conceito de que a 
imagem do orador é constituída mais do que com a verbalização e 
seu conteúdo apresentados ao auditório. “O ethos retórico, então, 
pode ser entendido como um conjunto de traços de caráter que o 
orador mostra ao auditório para dar uma boa impressão. Incluem-se 
nesses traços as atitudes, os costumes, a moralidade, elementos que 
aparecem na disposição do orador” (FERREIRA, 2015, p. 21).

Para tanto, num filme de animação, é válido que se construa 
uma estrutura visual (design do personagem) que sirva como 
identificação com o auditório-espectador para que o diretor-orador 
possa apresentar e/ou reforçar sua tese, ou seja, que sirva como 
argumento estratégico na produção e sentidos.

A RETÓRICA DO DESIGN DE UP

O começo de tudo

Para se entender melhor a análise, é necessário que o corpus seja 
melhor conhecido. Recapitulando, temos dois objetos que compõem 
o corpus desta análise: o filme de animação e o livro que contém 
todo o seu processo de criação dos elementos visuais. O filme de 
animação completo tem por volta de cem minutos e o livro conta com 
a participação da equipe de produção do filme, com depoimentos e 
comentários que revelam as intenções dos diretores. 
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Um velho numa casa voadora? Essa foi a primeira indagação dos 
diretores quando começaram a pensar em Up. Carl Fredericksen é 
um idoso de 78 anos, vendedor de balões, que após perder o amor 
de sua vida, perde junto todos os seus sonhos e vontade de viver, 
fechando-se uma vida monótona e solitária. A modernidade do 
entorno urbano chega e uma grande empresa tenta comprar sua 
casa, valiosa lembrança de uma vida com seu amor. Decide então 
realizar um dos sonhos do casal e evitar que sua casa seja demolida. 
Instala uma quantidade enorme de balões na sua casa e a leva para 
uma viagem com destino à América do Sul. A trama se estabelece 
quando descobre que um escoteiro de 8 anos, Russel, estava em 
sua varanda. Na busca do seu objetivo, Carl passa por uma floresta 
tropical e conhece novos amigos – um cachorro falante e uma ave 
rara – e por fim tem que enfrentar um vilão que outrora foi seu herói 
de infância! O ethos do protagonista precisava ser construído para 
que o argumento do diretor-orador pudesse se estabelecer. “It’s the 
people you’re with who make the adventure worthwhile”10 (HAUSER 
e DOCTER, 2009, p. 7), assim escreveu o co-diretor no prefácio 
do livro. No prólogo do filme – o exórdio, em termos retóricos –, o 
espectador conhece Carl na infância, como um menino aventureiro, 
feliz e brincalhão. Ele conhece uma garota, Ellie. Com o transcorrer 
do tempo, eles, já sendo muito amigos, se apaixonam e se casam. 
Uma história idealizada em que os noivos se conhecem ainda muito 
jovens e seguem a vida juntos, passam por dificuldades e revezes 
e constroem uma vida feliz, pois têm um ao outro. Mas, com as 
adversidades apresentadas, o casal vai deixando de lado seus sonhos, 
até que um dia, já em sua velhice, Ellie adoece e morre. Desolado sem 
sua parceira, Carl se torna um velho ranzinza, de hábitos lânguidos 
e vida monótona. Essa transformação ética do personagem, de uma 
criança feliz em um velho mal-humorado e apático é reforçada pelo 
design do personagem.

Uma colocação no texto do livro reforça o conceito de que o 
ethos do protagonista Carl Fredricksen é um ponto importante no 
discurso, e mostra que foi especificamente a partir dele que tudo 
começou, ou seja, foi o ponto de partida para a história tomar forma.

10. “São as companhias que fazem a aventura valer a pena” (tradução nossa).
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The story had simple beginnings, in thoughts like, ‘We 
get a kick out of old people. Is there anything fun we 
can do with an old person?’ says Peterson. Pete had 
drawn a cranky old man selling the happiest balloons 
you’d ever seen. There was something to that contrast. 
The story just started building from there11 (HAUSER; 
DOCTER, 2009, p. 11).

Esse trecho descreve o momento em que o diretor, Pete Docter, 
desenha um velho mal-humorado vendendo balões alegres (Fig. 8). 
Ele percebe que havia algo “narrativo” naquele contraste. E a história 
começou a ser feita a partir daí. 

Figura 8 – Ilustração que deu início ao projeto do filme de animação 
UP – Altas Aventuras.

Fonte: HAUSER; DOCTER, 2009, p. 11.

11. A história partia de pensamentos como: “Nós temos uma repulsa por pessoas velhas. 
Existe alguma coisa divertida que podemos fazer com uma pessoa idosa?”, Diz Peterson. 
Pete tinha desenhado um velho rabugento vendendo os balões mais felizes que você já 
viu. Havia algo nesse contraste. A história começou a se construir a partir daí. (tradução 
nossa)
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ANÁLISE

Inicialmente é importante que se entenda as leis básicas da 
percepção visual que vão embasar a análise das formas do texto 
visual. Ao produzir estruturas visuais dos personagens, como 
etapa inicial, são utilizadas formas básicas: círculos, quadrados, 
triângulos, etc. Uma das leis básicas da percepção visual diz que 
“[…] qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que 
a estrutura resultante é tão simples quanto permitem as condições 
dadas” (ARNHEIM, 2011, p. 55), ou seja, quando se visualiza a 
estrutura visual de personagens a tendência é que se assimile e se 
associe inicialmente às formas mais básicas. Além da lei indicada 
acima, precisa-se entender que o estilo em que as formas visuais 
são apresentadas também determina sua interpretação. 

A forma é determinada não apenas pelas 
propriedades físicas do material, mas também pelo 
estilo de representação de uma cultura ou de um 
artista individual. Uma mancha plana colorida pode 
ser uma cabeça humana no mundo essencialmente 
bidimensional de Matisse (ARNHEIM, 2011, p. 130).

Um bom início para a análise, depois de apresentados alguns 
conceitos, seria mostrar a evolução do desenho do personagem, 
dos recursos icônicos empregados na evolução da sua estrutura 
visual. O design do personagem Carl Fredricksen é bem peculiar, 
fugindo do estereótipo convencional de “heróis”, protagonistas. Ele 
é um idoso de 78 anos que vende balões. Como já dito, o prólogo do 
filme mostra como seu ethos inicialmente foi construído, mostra a 
evolução do design do personagem enquanto criança até sua velhice.
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Figura 9 – Evolução do personagem no exórdio do filme.

Fonte: Montagem do autor12.

Na Fig. 9, vemos o personagem Carl em quatro momentos que 
mostram o seu envelhecimento e, consequentemente, constroem 
o seu ethos na história. Esses quatro designs foram criados para 
refletir sua personalidade de acordo com o que acontece na diegese. 
O objetivo principal do orador-diretor é construir e justificar o ethos 
de um homem ranzinza, amargo e nada bem com a vida, pois, com os 
revezes que enfrentou, perdeu seu grande amor e parceira. Perdeu 
sua visão colorida de mundo que sempre se manifestou desde a sua 
infância. No momento 1, tem-se Carl, tenra idade, criança sonhadora 
que se mostra criativa, exploradora, cheia de energia e alegre, 
além de um tanto tímida, o que não atrapalha em nada seu espírito 
explorador. Para a construção visual do personagem nessa idade, 
foram utilizadas formas arredondadas, circulares, com cores vivas 
e alegres. Ainda nesse momento, ele também usa um chapéu de 

12. Composta pelas seguintes fontes: cenas retiradas do filme (imagens 1, 2 e 3) e 
imagem 4: Disponível em: <https://gointothestory.blcklst.com/character-archetypes-up-
19ee4f871a4a>. Acesso em: 10 ago. 2018.
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piloto de aeronave em couro com óculos grandes e arredondados por 
cima de seus próprios óculos e uma camiseta amarela. As formas 
arredondadas remetem ao conforto, à tranquilidade de uma linha 
curva constante sem quebras ou interrupções. Formas circulares 
evocam simpatia (Fig. 10). 

Figura 10 – Personagem Baymax13,

Fonte: Disponível em: <http://disney.wikia.com/wiki/Baymax>. Acesso em: 10 
ago. 2018.

Com relação à paleta de cores do personagem no momento 
1, nota-se a presença dos tons amarelados. A cor amarela é 
vibrante, clara, e também expansiva, conotando simpatia e 
alegria. Garante ao design de Carl criança uma caracterização 
jovem, simpática, expansiva e alegre. Nesse momento do filme, 
ele realiza proezas e aventuras imaginárias. Suas movimentações 
são constantes, demonstrando suas energia e atividade que são 
interrompidas somente quando ele encontra uma garota, Ellie, sua 
futura melhor amiga e companheira. No momento 2 vemos Carl 
já adulto, retratado em seu casamento. Ele é caracterizado com 
feições mais adultas e retangulares, uma figuração hiperbólica 
do cabelo, ou seja, um topete exuberante, característica jovial 
além da expressão de felicidade. Sua pele ainda é corada e rosada 

13. Amável robô do filme de animação Big Hero 6, com formas circulares.
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como na infância. No momento 3, o protagonista já é retratado 
como um homem maduro com cabelos grisalhos. Vestes mais 
tradicionais e algumas poucas rugas. Além, de claro, um olhar 
“abobado” direcionado à sua esposa, Ellie. Esses três momentos 
demonstram a construção do ethos do protagonista como sendo de 
uma pessoa que vive uma vida de sonhos realizados em plenitude. 
Ao lado de sua amada Ellie, Carl enfrenta dificuldades e leva a 
vida da melhor maneira que se pode: conquistando a casa própria 
e na labuta diária, dividindo com a esposa os afazeres domésticos, 
entre piqueniques e leituras. Suas características visuais e suas 
expressões ainda demonstram tranquilidade. No decorrer do 
exórdio, existe um marco importante entre o momento 3 e o 
momento 4: a morte de Ellie. Após perder sua parceira, Carl se 
encontra perdido e abatido, o que é percebido no momento 4. Sua 
estrutura toda é configurada com base em formas quadradas: 
seu rosto, ombros e dedos. Não que não existissem essas formas 
anteriormente, porém, eram mais amenizadas de acordo com a 
idade que precisaria ser retratada. 

Figura 11 – Estudo encontrado no livro The Art of Up, mostra como 
foi planejada a estrutura visual do protagonista desde criança até sua 

velhice.

Fonte: Disponível em: <https://i.pinimg.com/originals/f3/91/fe/
f391fe0c9c2eed6e00a68b1382b63c5f.jpg>. Acesso em: 10 ago. 2018.
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Como se pode perceber na Fig. 11, na idade avançada as 
características quadradas são evidenciadas e ganham maior peso 
e importância no design do protagonista. Vejamos o testemunho 
de Daniel Lopez Muñoz, designer e parte da equipe que produziu a 
animação sob a direção de Tim Hauser e Pete Docter:

Carl is a box, a heavy brick, because of how close to 
ground he has sunk. After the death of his wife, he 
has shut off the world around him. So he’s stuck in his 
ways, very square. Impenetrable, Unmovable. There’s 
heaviness to his soul. It’s easy to read that he has been 
through a lot. 14 (HAUSER e DOCTER, 2009, p. 40)

Scott Clark, supervisor de animação do filme e parte da equipe 
de produção, enfatiza: “Carl, from belt to neck, is pretty stiff. He’s 
like a turtle. He can’t turn his head, but turns his whole body. That’s 
built into the character design, but it’s also humans work. As we get 
older, our skeleton fuses and it hurts to twist and bend.”15 (HAUSER e 
DOCTER, 2009, p. 48)

A forma quadrada remete à estagnação, estabilidade e falta de 
mobilidade. Seus ângulos retos nos cantos tendem a se direcionar 
à totalidade de uma área, ocupando toda uma extensão, o que 
a relaciona com o peso e equilíbrio. Formas quadradas “usually 
depict characters who are dependable or solid, or play the heavy”16 
(BANCROFT, 2006, p. l. 507).

14. “Carl é uma caixa, um tijolo pesado, de tão fundo que chegou no poço. Após a morte 
de sua esposa, ele desligou o mundo ao seu redor. Então ele está preso em suas manias, 
muito quadrado. Impenetrável, estanque. Há peso em sua alma. É fácil ler que ele já 
passou muito”. (tradução nossa)

15. “Carl, da cintura ao pescoço, é bem duro. Ele é como uma tartaruga. Ele não pode 
virar a cabeça, mas gira todo o corpo. Isso está embutido no design de personagens, mas 
também é um mecanismo humano. À medida que envelhecemos, nosso esqueleto se 
funde e dói torcer e dobrar”. (tradução nossa)

16. “geralmente retratam personagens que são autênticos ou maciços, ou ainda lentos.” 
(tradução nossa)
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Figura 12 – Personagem Raiva do filme de animação DivertidaMente. 
Exemplificando o emprego das estruturas quadradas em um 

personagem

Fonte: Disponível em: <http://community.wikia.com/wiki/File:Anger_Inside_

Out.png>. Acesso em: 10 ago. 2018.

Uma figura quadrada não apresenta nenhum desafio ou 
provocação à percepção visual, muito pelo contrário, suas noções 
de estabilidade, estagnação e sobriedade são logradas. Conforme 
afirma Dondis (1997, p. 42-43):

Na teoria da percepção da Gestalt, a lei da pregnância 
(Prägnanz) define a organização psicológica como 
sendo tão “boa” (regular, simétrica, simples) 
quanto o permitam as condições vigentes. Nesse 
caso o adjetivo “bom” não é tão desejável, e nem 
mesmo um termo descritivo, levando-se em conta o 
significado pretendido; uma definição mais precisa 
seria emocionalmente menos provocativa, mais 
simples e menos complicada.
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Figura 13 – Estudo da evolução das formas do protagonista.

Fonte: Houser; Docter, 2009, p. 40-46.

Detalhando mais a estrutura visual de Carl, percebe-se a 
presença de rugas bem demarcadas em seu rosto, assim como 
sobrancelhas grossas e espanadas, cabelos brancos, olhos bem 
fechados e espremidos com bolsas embaixo, além de uma estrutura 
hiperbólica para o nariz. Usa óculos de armações escuras e 
quadradas, aparelho de audição e uma bengala ortopédica de 
quatro pontas. Suas roupas são de cores sóbrias e pouco vívidas, em 
tonalidades de marrom, branco e preto. Todos esses aspectos criam 
uma caracterização bem próxima do que se tem como conceito 
de um velho rabugento; estereótipo de um idoso ranzinza que não 
espera muita coisa da vida além de seu fim.

Figura 13 – Estudo de expressões do protagonista.

Fonte: HAUSER; DOCTER, 2009, p. 49.
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CONCLUSÃO
Enquanto narrativa, a animação UP – Altas aventuras precisava 

ancorar os conceitos de estado eufórico e disfórico da concretização 
de sonhos na vida. O personagem Carl foi criado justamente para 
ancorar esses conceitos. Uma vida cheia de sonhos e aventuras que 
fora interrompida pelo luto. Para reforçar esses estados, o orador-
diretor fez uso da técnica de design de personagens para desenvolver 
e construir o ethos do protagonista. 

Ao analisar esses textos não-verbais, provindos do character 
design, percebe-se a eficiência na construção do ethos de Carl 
Fredricksen. Em todos os momentos da vida do personagem, o 
design contribui para que o auditório-espectador possa entender o 
que se pretende como mensagem. É possível depreender em qual 
fase da vida o protagonista se encontra e em qual estado, eufórico 
ou disfórico, à situação que lhe é apresentada. Quando em estado 
de euforia, as cores escolhidas são alegres e se usam formas mais 
leves e agradáveis. Quando em estado de disforia, empregam-se 
tonalidades mais sérias e sóbrias, esmaecidas, além de formas mais 
pesadas e estagnadas. 

Portanto, o emprego das técnicas relacionadas ao design de 
personagens mostra-se um recurso com alto potencial persuasivo, 
apresentando-se como uma verdadeira estratégia retórica na 
construção dos ethe de personagens. Ademais, como buscamos 
demonstrar, o emprego dos conceitos de percepção visual na 
elaboração dos textos não-verbais pode auxiliar em várias dimensões 
na construção do discurso retórico.
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INTRODUÇÃO
Por mais que saibamos que a música tem um poder 

arrebatador, capaz de nos transportar para outros universos 
ou de transformar nossa realidade, na maioria das vezes, não 
contemplamos tal poder   de forma consciente. Somos tomados pela 
força dos sons diariamente e diversas vezes nem nos damos conta 
dessa situação. O som de um pássaro, da nascente de um rio ou do 
vento sorrateiro nas árvores é tão capaz de mudar a atmosfera na 
qual nos encontramos quanto o barulho de britadeiras, martelos ou 
picaretas quebrando rochas maciças. Não importa qual seja o som, 
ele desperta em nós uma reação, por mais inconsciente que seja, e 
traz consigo um significado – resultado de conexões que fazemos 
em nossa consciência, de acordo com as experiências e vivências 
que tais sons nos recordam.

Em outras palavras, todos os sons, desde os mais simples 
e naturais – como os da natureza – aos mais complexos e 
organizados – como a performance meticulosa de uma sinfonia 
– evocam em nós uma reação, uma emoção ou um significado. A 
música, particularmente, é detentora de um caráter ainda mais 
significativo do que os sons do acaso e da natureza, pois, ela foi 
criada pelo homem e desde sempre carrega significados, emoções 
e sentimentos. Podemos entendê-la, então, como um signo 
representativo da realidade humana.

Como portadora e disseminadora de significado, tal arte é muito 
poderosa em qualquer esfera do discurso, sobretudo em gêneros 
contemporâneos. Como um artifício na construção discursiva, 
podemos utilizá-la para atenuar ou fortalecer sentidos, criar ou 
contrastar significados e para infinitas outras possibilidades.

A RETÓRICA MUSICAL CONTEMPORÂNEA 
NA MULTIMODALIDADE: O CINEMA EM 

ANÁLISE
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No que tange à Retórica, a música funciona como qualquer 
outra prova argumentativa, gerando novos caminhos em direção 
à persuasão e ao convencimento. No caso da trilha sonora, a 
persuasão se faz por meio do pathos, pois, como veremos mais 
adiante, a música se configura na esfera das emoções.

Cientes da correlação entre música e pathos, objetivamos, 
por meio deste capítulo, desdobrar a forma como a Música pode 
criar ou ampliar os sentidos de uma peça fílmica, estimulando 
as afecções do auditório frente à relação cena-trilha sonora – que 
será discutida durante todo o texto. Para que isso se torne viável, 
o arcabouço teórico do estudo conta com as teorias musical e 
retórica, atuando em conjunto, para possibilitar uma análise dos 
significados que a relação cena-trilha sonora projetam na narrativa 
e, consequentemente, no auditório. No que tange à teoria musical, 
serão discutidos e utilizados os conceitos de ritmo, andamento e 
BPM, enquanto, no que diz respeito à teoria retórica, serão utilizados 
os conceitos das provas do discurso de Aristóteles (ethos, pathos e 
logos). Nessa tríade, daremos ênfase à questão do pathos e às paixões 
aristotélicas. Ademais, exploraremos as figuras retóricas, visto que 
tal teoria ajudou a deflagrar alguns dos significados provenientes 
da relação cena-trilha sonora nos excertos fílmicos analisados.

Como objeto de estudo, será utilizado o terceiro episódio 
– intitulado O mais forte – do filme argentino de 2014: Relatos 
Selvagens. Nosso corpus será composto, então, dos trechos retórico-
musicais1 que compõem o episódio. 

DESCRIÇÃO DO CORPUS
Como supracitado, o episódio O mais forte – do filme Relatos 

Selvagens (2014) – compõe o objeto de estudo deste capítulo. O 
episódio é a terceira desventura contada na trama e narra a história 
de dois motoristas que têm seus caminhos cruzados pelo destino. 
Esse encontro fatal é ambientado em uma estrada deserta, que 
serve de palco para as atrocidades e barbáries que os dois viajantes 
infligem um contra o outro.

1. D enominamos “trechos retó rico- musicais”, as cenas em que a trilha sonora se faz  
presente.
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Ao se encontrarem nessa rodovia desolada, os homens se 
provocam até que os animais dentro de cada um deles não possam 
mais ser contidos, gerando ataques de ira que levam à agressão e 
ao desdobramento fatal que encerra o episódio.

A junção da trama com a trilha sonora denota o cuidado com 
que a produção do longa teve ao imbricar as músicas e efeitos 
sonoros às cenas, criando uma narrativa altamente significativa e 
rica em leituras. Tal junção traça a diegese irônica e selvagem do 
relato, que reflete os ápices de fúria que todo ser humano já cogitou 
exteriorizar, mesmo que de forma fantasiosa. Com essa relação 
de imagem e som altamente passional e acalorada, o episódio se 
justifica como objeto de análise para deflagrar o caráter significativo 
e persuasivo da música em contextos fílmicos.

Para que seja possível relacionar as paixões aristotélicas e as 
figuras retóricas aos elementos musicais contidos na relação cena-
trilha sonora do episódio, precisamos primeiramente distinguir 
e enumerar os momentos exatos em que a trilha sonora se faz 
presente na trama. Sendo assim, a seguir, encontra-se elencada a 
trilha sonora que, juntamente com as cenas, compõe os trechos 
retórico-musicais que serão analisados no presente capítulo:

1 Helen St. John – Love theme from f lashdance.
2 Gustavo Santaolalla – El más fuerte.
3 Joe Esposito – Lady, Lady, Lady.
4 Artista desconhecido – “Corazón de fuego”.

TEORIA RETÓRICA
Quando se pensa em Retórica, é difícil não traçar o percurso 

dos antigos estudiosos para tentar definir tal arte de maneira 
mais precisa. No entanto, os pensadores que refletiram sobre 
essa ciência não concordam, em totalidade, com suas definições e 
caracterizações. Alguns deram maior atenção à forma, outros ao 
conteúdo, porém todos concordam que o uso da arte retórica fita a 
persuasão por meio do discurso.

A definição atribuída a Córax e Tísias, Górgias e Platão, 
configura a retórica como “geradora de persuasão” (ALEXANDRE 
JÚNIOR, 2015, p. 22). Enquanto que a descrição de Aristóteles 
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caracteriza a retórica como uma ferramenta que “parece ser capaz 
de descobrir os meios de persuasão relativos a um dado assunto” 
(ALEXANDRE JÚNIOR, 2015, p. 22). Outra definição, agora atribuída 
a Hermágoras, compreende tal arte como “a faculdade de falar bem 
no que concerne aos assuntos públicos” (ALEXANDRE JÚNIOR, 
2015, p. 22). E a definição de Quintiliano, configura a retórica como 
“a ciência de falar bem” (ALEXANDRE JÚNIOR, 2015, p. 22).

Reafirmando, todas essas definições concordam quando 
refletimos sobre o fato de que a Retórica (assim como seu estudo) 
lida com discursos que têm por fins a persuasão. Ponderando as 
convergências e divergências das definições acima, Alexandre Júnior 
(2015, p. 24-25), no prefácio da Retórica de Aristóteles, apresenta 
uma definição condensada, porém abrangente, dessa teoria:

Retórica é, pois, uma forma de comunicação, uma 
ciência que se ocupa dos princípios e das técnicas 
de comunicação. Não de toda a comunicação, 
obviamente, mas daquela que tem fins persuasivos. 
Não é, pois, fácil dar a retórica uma só definição. 
Quando dizemos que ela e a arte de falar bem e 
a arte de persuadir, a arte do discurso ornado e a 
arte do discurso eficaz, estamos simplesmente a 
tentar estabelecer a relação entre duas maneiras de 
definir a retórica, de ligar o ornamento e a eficácia, 
o agradável e o útil, o fundo e a forma. Quando os 
antigos dizem que a retórica é a arte de bem falar, 
fazem-no na consciência de que, para se falar 
bem é necessário pensar bem, e de que o pensar 
bem pressupõe, não só ter ideias e tê-las lógica e 
esteticamente arrumadas, mas também ter um 
estilo de vida, um viver em conformidade com o 
que se crê.

Refletindo, então, sobre o exposto, todo o processo que 
antecede ao “falar bem”, para os retóricos, também pode ser 
compreendido como componente relevante da Retórica. Essa 
definição abrange desde o processo de elaboração do discurso até, 
de fato, sua “performance” ao auditório a ser persuadido.

Para concluir, é justo elencar a definição do grande 
sistematizador da Retórica, Aristóteles (Retórica, Livro I, 1356 
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a), para que todas as definições contidas neste capítulo possam 
se complementar e exprimir com mais clareza do que se trata a 
Retórica. Segundo o estagirita, “a capacidade de descobrir o que é 
adequado a cada caso com o fim de persuadir” compreende a tarefa 
da Retórica.

Com essa breve explanação acerca das diversas definições 
de Retórica, acreditamos que descrição do tripé retórico, a ser 
empreendida no próximo item, ficará mais bem contextualizada, o 
que tornará sua compreensão mais significativa para este capítulo.

Provas do discurso (ethos, pathos e logos)
De forma bem elementar, essas três instâncias dentro da 

Retórica atuam em conjunto em um ato retórico-discursivo. Dessa 
maneira o orador utiliza esses três tipos de provas para levar sua 
causa ao auditório que testemunha sua elocução e angariar sua 
adesão.

O ethos está relacionado à imagem que o orador passa de si 
para o auditório. Portanto, diz respeito à aura ética do orador e como 
tal imagem é impressa no discernimento de quem está assistindo 
ao discurso. Aristóteles (apud MEYER, 2016, p. 28) decifra-nos tal 
definição de forma mais abrangente: “O orador é simbolizado pelo 
ethos: a sua credibilidade assenta no seu caráter, na sua honra, na 
sua <<virtude>>, isto é, na confiança que lhe outorgam”. Ou seja, 
o ethos remonta à toda atitude, imagem ou sentido que o orador 
passa, consciente ou inconscientemente, ao auditório.

Já o logos pode ser caracterizado como as provas que 
permeiam todo o aparato discursivo, ou seja, os argumentos, 
os exemplos, as histórias, os raciocínios utilizados pelo orador. 
Novamente, Aristóteles (apud MEYER, 2016, p. 28) nos ensina 
com mais precisão a respeito da prova discursiva em questão: 
“[...] o logos, o discurso, que pode ser ornamental, literário, ou 
então decididamente literal e argumentativo. Tudo dependerá da 
questão subjacente ou expressamente colocada e, por conseguinte, 
do tratamento discursivo que convirá utilizar”. Decifrando tal 
caracterização, é possível depreender que o discurso pode, e deve, 
se encaixar no contexto de enunciação.
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E, por fim, o pathos diz respeito a toda forma de apelo 
emotivo, da qual o orador lança mão em prol de sua causa. Essa 
instância está intrinsecamente relacionada ao auditório, lida com 
suas afecções com o objetivo de comover por meio das emoções, 
fitando a persuasão. É por meio dessa espécie de prova discursiva 
que o orador exalta e clama o lado sensível do auditório, fazendo 
o julgamento crítico de suas testemunhas pender em direção 
de sua causa. Aristóteles (apud MEYER, 2016, p. 28), discute e 
define esse fundamento retórico da seguinte forma: “O auditório é 
representado pelo pathos: para o convencer é necessário comovê-
lo, seduzi-lo, e os próprios argumentos fundados na razão devem 
apoiar-se nas paixões do auditório para conseguirem suscitar a 
adesão”. Parafraseando o estagirita, podemos dizer que o pathos é 
o local onde os argumentos moldados pela forma do logos devem se 
apoiar para ganhar força capaz de comover e convencer o auditório.

É exatamente nesse aspecto que a hipótese contida neste 
capítulo se fundamenta. Ou seja, a questão a ser debatida ao longo 
de todo o  texto será: Mediante a relação cena-trilha sonora, poderão 
as emoções preconizadas pelo enredo do episódio analisado, 
serem projetadas no auditório e, dessa maneira, corroborar sua 
persuasão?

Por meio de uma melhor compreensão do pathos e das afecções 
que um discurso pode despertar, será possível contemplar seu 
poder quando utilizado pela música ou, mais precisamente, pela 
trilha sonora. Para que esse período teórico se faça completo, uma 
vez inseridos na esfera do pathos, é necessário visitar as distintas 
paixões aristotélicas para complementar a fundamentação teórica 
do presente estudo.

Paixões aristotélicas
Oriundas da instância do pathos, as paixões se referem às 

emoções, aos sentimentos e às afecções que emergem do campo 
sensível do auditório. A esse respeito, discorre Reboul (2004, p. 48): 
“O pathos é o conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o 
orador deve suscitar no auditório com seu discurso”.

Por ser evidente que essa instância do discurso lida com as 
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emoções, é válido ressaltar a caracterização que Aristóteles dá às 
afecções, antes de classificá-las:

As emoções são as causas que fazem alterar os 
seres humanos e introduzem mudanças nos seus 
juízos, na medida em que elas comportam dor 
e prazer: tais são a ira, a compaixão, o medo, e 
outras semelhantes, assim como as contrárias 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 160).

Por meio dessa definição, fica claro como tais afecções 
interferem na psyche humana, fazendo o julgamento dos que estão 
suscetíveis ao despertar de determinada paixão variar. De forma 
bem elementar, as paixões que comportam prazer nos lançam em 
direção dessa emoção, conduz-nos à perseguição desse sentimento 
prazeroso, enquanto que as afecções que comportam dor nos 
guiam para o movimento contrário, ou seja, de fuga. Sem dúvida 
alguma, esse artifício é muito poderoso quando inserido no âmbito 
discursivo, pois, quanto mais prazer o orador despertar em seu 
auditório, com o uso de suas palavras, mais enlaçado e empático à 
sua tese o público estará. 

Se aplicarmos esse raciocínio à esfera artística do cinema, 
vamos compreender que, além desses movimentos de perseguição 
e fuga, as paixões podem criar cumplicidade entre as personagens 
e o auditório, suscitando, assim, significados mais profundos em 
relação ao enredo e à narrativa durante a leitura dos espectadores. 
Obviamente, se um filme possui uma mensagem que pode ser 
aplicada à vivência do público por meio da contemplação do 
fato, esse processo se deve à persuasão. Tratando de matéria 
cinematográfica, tal persuasão, muitas vezes, encontra seus meios 
efetivos por meio da exploração do campo sentimental.

E quais são as emoções de que a alma humana se faz cúmplice 
e muitas vezes refém? Aristóteles, no segundo livro de sua obra 
Retórica, debruça sobre o estudo das pathé e desvela o campo dos 
sentimentos que tomam e envolvem a existência humana. Com 
base nos estudos do estagirita, a seguir, elencaremos uma breve 
descrição de cada uma das paixões contidas nas obras Retórica das 
paixões2 e Ética a Nicômaco.

2. Edição bilíngue (grego – p ortuguês) do livro II da R etórica de Aristót eles.
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A ira: “é um desejo acompanhado de dor que nos incita a 
exercer vingança explícita devido a algum desprezo manifestado 
contra nós, ou contra pessoas da nossa convivência, sem haver razão 
para isso” (ARISTÓTELES, 2015, p. 161). “Ela reequilibra a relação 
proveniente do ultraje, da afronta, do desprezo” (FIGUEIREDO; 
PERNAMBUCO, 2010, p. 4).

A calma: “pode ser definida como um apaziguamento e uma 
pacificação da cólera.” (ARISTÓTELES, 2015, p. 167).
A amor (amiz ade): 

Admitamos que amar é querer para alguém aquilo 
que pensamos ser uma coisa boa, por causa desse 
alguém e não por causa de nós. Por isto em prática 
implica determinada capacidade de nossa parte. É 
amigo aquele que ama e é reciprocamente amado. 
Consideram-se amigos os que pensam estar 
mutuamente nestas disposições.

Também são amigos aqueles que têm por boas e 
más as mesmas coisas, e por amigos e inimigos 
as mesmas pessoas. Daí resulta, forçosamente, 
querer para os amigos o que se deseja a si próprio; 
de modo que são amigos aqueles que, ao quererem 
para si o que querem para a pessoa amada, 
mostram com toda a evidência que são amigos dela. 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 170).

O ódio (inimizade): é basicamente o contrário da amizade e 
o amor. A cólera é a causadora da inimizade, do ódio, ou seja, ela 
evidencia as diferenças e impossibilita a empatia (ARISTÓTELES, 
2015).

O temor (medo): “consiste numa situação aflitiva ou numa 
perturbação causada pela representação de um mal iminente, 
ruinoso ou penoso” (ARISTÓTELES, 2015, p. 174).

A confiança: “é o contrário do medo, e o que inspira confiança 
é o contrário do que inspira medo, de modo que a esperança é 
acompanhada pela representação de que as coisas que estão 
próximas podem salvar-nos” (ARISTÓTELES, 2015, p. 176).
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A vergonha: “pode ser definida como um certo pesar ou 
perturbação de espírito relativamente a vícios, presentes, passados 
ou futuros, suscetíveis de comportar perda de reputação” 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 177-178).

A impudência (desvergonha): “consiste num certo desprezo 
ou insensibilidade perante estes mesmos vícios” (ARISTÓTELES, 
2015, p. 177).

O favor (amabilidade): “pode ser definido como um serviço, em 
relação ao qual aquele que o faz diz que faz um favor a alguém que 
tem necessidade, não em troca de alguma coisa, nem em proveito 
pessoal, mas só no interesse do beneficiado” (ARISTÓTELES, 2015, 
p. 183).

A compaixão (piedade): “consiste numa certa pena causada 
pela aparição de um mal destruidor e aflitivo, afetando quem 
não merece ser afetado, podendo também fazer-nos sofrer a nós 
próprios, ou a algum dos nossos, principalmente quando esse mal 
nos ameaça de perto” (ARISTÓTELES, 2015, p. 184).

A indignação: 

Contrapõe-se sobretudo à piedade o que se 
chama indignação. À pena que se sente por males 
imerecidos contrapõe-se de algum modo, embora 
provenha do mesmo caráter, a pena experimentada 
por êxitos imerecidos. [...] devemos não só sentir 
tristeza e compaixão com os que sofrem um 
mal imerecido, como sentir indignação contra 
os que imerecidamente gozam de felicidade 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 187).

A inveja: “consiste numa certa pena sentida contra os nossos 
semelhantes devido ao êxito visível alcançado” (ARISTÓTELES, 
2015, p. 190).

A emulação: essa paixão se caracteriza pelo sentimento de 
desejo de posse por algo de outrem, porém, sem a destruição do 
bem alheio. Ela é comumente definida pela motivação que sentimos 
quando alguém tem algo que queremos conquistar. A emulação é 
o contrário da inveja, pois, enquanto essa corrompe e destrói, a 
segunda é desperta uma sensação motivadora, que encaminha à 
obtenção do ideal almejado.
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O desprezo: pode ser caracterizado como a indiferença, 
nem identificação nem desencontro, perante a existência alheia 
(ARISTÓTELES, 2015).

A felicidade: é o sentimento de completude ao alcançar um 
fim esperado. Como declara Aristóteles (2009, p. XV), “é a mais 
desejável de todas as coisas, [...] é algo absoluto e autossuficiente, a 
finalidade da ação”. 

O desejo: sentimento que provém da sensação de almejar um 
fim, seja ele possível (concreto) ou não. Podemos desejar saúde – 
sem ter necessariamente que pensar nos meios para alcançar tal 
resultado. O desejo também diz respeito a qualquer objetivo, seja 
ele em prol do nosso ganho ou não (ARISTÓTELES, 2009).

Figuras retóricas
Tendo compreendido as paixões passíveis de ser despertadas 

no auditório, é necessário voltar a atenção para uma importante 
ferramenta do processo persuasivo: a figura retórica.

No livro Figuras de retórica, – que será fundamental para a 
compreensão das figuras discutidas neste texto – Fiorin (2014) 
afirma que o termo Retórica advém do grego rhésis, que significa 
“ação de falar”, logo, discursar. Segundo o autor, a arte retórica 
deriva do latim ars, que, por sua vez, corresponde ao grego tchné. 
Em seus semas podemos compreender, então, que a Retórica é um 
conjunto de técnicas ou ferramentas das quais o orador lança mão 
para construir seu discurso persuasivo.

Neste subitem do capítulo, a ferramenta retórica a ser 
contemplada será as figuras. Pode-se definir as figuras como 
“operações enunciativas para intensificar o sentido de algum 
elemento no discurso. São, assim, mecanismos de construção do 
discurso” (FIORIN, 2014, p. 10) e, portanto:

As figuras, assim como qualquer relação 
comunicativa dentro de um discurso, não 
podem ser consideradas fora de um contexto, 
pois, elas possuem uma relação intrínseca com 
toda a construção contextual discursiva que as 
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apresentam. (FIGUEIREDO; SANTOS JUNIOR, 
2017, p. 5).

A seguir, encontra-se uma breve descrição da figura retórica 
“ironia” que, em função de sua ampla ocorrência no corpus, será 
explorada na análise.

A ironia (do grego eironéia, que significa 
“dissimulação”) ou antífrase (do grego antíphrasis, 
que quer dizer “expressão contrária”) é um 
alargamento semântico, uma difusão sêmica. No 
eixo da extensão, um significado tem o seu valor 
invertido, abarcando assim o sentido x e seu oposto. 
Com isso, há uma intensificação maior ao sentido, 
pois se finge dizer uma coisa para dizer exatamente 
o oposto. O que estabelece uma compatibilidade 
entre os dois sentidos é uma inversão. A ironia 
apresenta uma atitude do enunciador, pois é 
utilizada para criar sentidos que vão do gracejo até 
o sarcasmo, passando pelo escárnio, pela zombaria, 
pelo desprezo, etc. Na verdade, são duas vozes em 
conflito, uma expressando o inverso do que disse 
a outra; uma voz invalida o que a outra profere. 
Assim, a ironia é um tropo em que se estabelece 
uma compatibilidade predicativa por inversão, 
alargando a extensão sêmica dos pontos de vista 
coexistentes e aumentando sua intensidade. 
(FIORIN, 2014, p. 69-70)

A ironia, como evidenciado acima, é, então, uma figura por 
meio da qual se diz algo ao expressar seu extremo oposto. Ou seja, 
ao dizer algo com um “tom irônico” o orador deseja expressar o 
contrário do que profere em sua mensagem. Um exemplo bem 
gráfico dessa figura poderia ser a frase “ela corre tão rápido quanto 
uma tartaruga”. Aqui, se não depreendermos o caráter irônico da 
frase, uma clara incoerência salta aos olhos. É exatamente nessa 
inversão de sentidos (rápido/devagar) que a ironia se instala, 
trazendo um novo significado (no caso, o contrário) ao que foi 
proferido. Em certas ocasiões, ela pode trazer um tom sarcástico, 
ou até mesmo cômico. Em função dessas características, a ironia 
é muito explorada no discurso, principalmente quando o orador 
objetiva o uso do humor para a adesão de sua tese. A compreensão 
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dessa figura se faz possível a partir do contexto situacional, ou 
seja, só podemos compreender uma situação irônica quando 
nos inserimos no contexto. Somente assim, poderemos deduzir 
o sentido contrário daquilo que o orador/enunciador disse ou 
demonstrou.

Uma vez se constituindo como uma ferramenta do discurso, 
a ironia pode ser construída, então, a partir do uso de linguagens 
sincréticas em um gênero do discurso multimodal, como veremos 
na peça cinematográfica aqui analisada.

Antes disso, porém, vejamos alguns fundamentos teóricos que 
embasarão os aspectos musicais da análise.

Teoria musical: BPM
Para que a análise contida neste capítulo cumpra com seu 

objetivo inicial – verificar se a relação cena-trilha sonora é capaz 
de despertar paixões no auditório de uma peça fílmica – será 
necessário abordar conceitos da teoria musical que fundamentam 
a análise em âmbito sonoro.

Como prescreve Copland (1974), é possível (com objetivo 
analítico) catalogar e organizar quatro elementos na Música: 
melodia; harmonia; ritmo e timbre. Quando executados de forma 
ordenada e equilibrada, essas quatro instâncias caracterizam 
o que chamamos de música. Isoladamente, cada um desses 
elementos possui um papel fundamental no tecido musical e a 
correta compreensão de cada um deles é necessária para a análise 
e interpretação adequada de peças. A variação de ritmo de uma 
canção “romântica” e de uma música “animada”, por exemplo, 
passa intencionalidades e expressividades totalmente diferentes. 

Os quatro elementos básicos da música, quando executados 
de uma forma harmoniosa e ordenada, caracterizam o que 
conhecemos como música. No ritmo, encontra-se o nosso primeiro 
conceito: BPM (Batidas por minuto). O ritmo, de acordo com Bennett 
(1998, p. 12), pode ser descrito como “diferentes modos pelos quais 
um compositor agrupa os sons musicais, principalmente do ponto 
de vista da duração dos sons e de sua acentuação”.

As BPMs das músicas que compõem os trechos retórico-
musicais do objeto de estudo deste capítulo serão, sempre que 
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necessários, relacionados à análise para se conectarem com 
a nomenclatura italiana de andamento – que dita o passo que o 
intérprete deve tocar uma peça – vinculando, assim, a descrição 
das paixões aristotélicas ao tempo da música.

Define-se como andamento a velocidade do compasso em uma 
peça. Em italiano, utiliza-se o termo tempo, que vem marcado nas 
partituras para guiar sua execução. Além do tempo, o compositor 
pode optar por expressar em BPM o andamento da música, que 
pode ser identificado por um metrônomo. Tal instrumento marca 
com tique-taques o número de tempos por minutos numa dada 
velocidade (BENNETT, 1998).

A seguir, encontra-se uma tabela que relaciona a nomenclatura 
italiana com o conceito de BPM. Tal relação terá grande valia para a 
análise efetuada neste capítulo.

QUADRO 1 - Classificação dos andamentos 

Andamento B P M Definição
G rave 40 Muito vagaroso e solene
Largo 40- 60 L argo e severo
Lento 60- 66 L ento

Adagio 66- 76 Bastante vagaroso
Andante 76- 108 Em passo tranquilo

Andantino 84- 112 Agradável e compassado
Moderato 108- 120 N em rápido nem lento

Allegretto 112- 120 N ão tão depressa quanto 
allegro

Allegro 120- 168 L igeiro, alegre, feliz , ani-
mado

V ivace 152- 168 Rápido e vivo, com viva-
cidade

V ivacissimo 168- 180 Mais vivo que vivace
Presto 168- 200 V eloz  e animado

Prestissimo 200- 208 Com toda velocidade
Fonte: SANTOS JUNIOR; FIGUEIREDO, 2018.
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Uma vez que os conceitos teóricos foram expostos e discutidos, 
o nosso objeto de estudo foi apresentado e a correlação de Música 
e Retórica foi introduzida, passaremos à análise do corpus para 
testar nossa hipótese de que a música é capaz de criar sentidos e 
despertar paixões, quando inserida em uma relação de junção com 
outras linguagens, caracterizando um texto multimodal. 

Análise
Logo no início do episódio, temos o primeiro trecho retórico-

musical a ser analisado. O tema Love theme from f lashdance (Helen 
St. John) relaciona-se com as cenas que o acompanha. O espectador 
tem a perspectiva ótica da frente de um carro que segue por uma 
estrada deserta. A visão de vazio é reafirmada pela forte presença 
de paisagens naturais cheias de montanhas que encobrem a 
estrada, conferindo, assim, o ar de solidão que a abertura do relato 
projeta na narrativa.

Figura 1: Estrada solitária.

Fonte: Relatos Selvagens (2014).

A música que se encaixa em Andante, ou seja, “em passo 
tranquilo” de acordo com a tabela apresentada, está entre 70 e 
90 BPM. A canção se conecta com o campo imagético das cenas e 
confere uma atmosfera tranquila e pacífica à trama.



- 296 -

Essa atmosfera é quebrada no primeiro encontro dos dois 
motoristas. A sensação de solidão, inicialmente sentida, deixa 
parcialmente de permear a atmosfera pela simples presença de 
outro motorista na estrada. E a sensação pacífica do inicio do 
episódio é quebrada em função da sucessão dos fatos a partir desse 
encontro.

Figura 2: O primeiro encontro. 

Fonte: Relatos Selvagens (2014).

O primeiro motorista com o qual o espectador tem contato é 
Diego (interpretado por Leonardo Sbaraglia). Ao tentar ultrapassar 
o segundo motorista – Mario (Walter Donado) – Diego é confrontado 
por ele, sendo bloqueado diversas vezes de propósito. Nesse ponto, 
temos a suspensão da música diegética (música executada dentro 
da diegese, do “universo”, do episódio) para a apresentação dos 
fatos. Essa provocação inflama o juízo de Diego, que, ao finalmente 
ultrapassar seu parceiro de estrada, despeja uma enxurrada de 
ofensas no motorista. Tal atitude dispara o cabo de guerra entre 
dois seres animalescos, que disputam para decidir quem é o mais 
forte.
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Figura 3: Provocações e egos inflamados.

Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Após o acontecido, a música volta a tocar e Diego segue 
sua viagem em meio à solidão da estrada cercada pela natureza 
impassível e silenciosa.

Figura 4: Estrada deserta novamente.

Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Assim que a câmera se volta para dentro do carro, o 
inesperado acontece: o pneu do carro de Diego fura, impedindo-o 
de prosseguir sua viagem. Nesse momento, a música Lady, lady, 
lady, de Joe Esposito, está sendo tocada na diegese do episódio. Os 



- 298 -

versos executados podem ser interpretados em função dos fatos 
trágicos da trama. Os versos são: “Frightened by a dream, you're not 
the only one / Running like the wind, thoughts can come undone”. Em 
tradução nossa: “Amedrontada por um sonho, você não é a única / 
Correndo como o vento, pensamentos podem se desfazer”.

Ao relacionar a poesia da canção com as imagens e cenas com 
que nos deparamos, a primeira leitura multimodal do episódio se faz 
possível. Lembrando que tais leituras provêm das particularidades 
e vivências de cada um diante dos fatos. Aqui, essas leituras se 
baseiam nos artifícios com que o filme tece seus significados.

 A primeira parte do verso de abertura, “amedrontada por um 
sonho”, pode remeter ao pesadelo – uma vez que um sonho que 
desperta o medo ou o desconforto em alguém é considerado um 
pesadelo – com que as personagens estão prestes a se deparar. Já o 
verso “você não é a única” pode ser relacionado com a descoberta 
de outro motorista na vasta estrada deserta. No segundo verso, 
“Correndo como o vento, pensamentos podem se desfazer”, é 
possível relacionar a poesia com as atitudes impensadas, tomadas 
de forma abrupta (“correndo como o vento”) que as personagens, 
desde seu primeiro encontro, decidiram tomar uma contra a outra. 
Então, ao agirem no calor do momento, estressados e sem pensar 
nas consequências, os julgamentos racionais dos motoristas se 
“desfazem”.

Figura 5: Pneu furado.

Fonte: Relatos Selvagens (2014).
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Com o infortúnio do ocorrido, Diego tenta trocar o pneu do carro 
– sem sucesso – e aí, nesse momento, temos contato com mais um 
trecho retórico-musical. Pequeno, porém de extrema importância, 
o tema é o início da composição de Gustavo Santaolalla para o 
episódio. A parte executada não dura mais do que 15 segundos e é 
composta pelas notas C5 e B3 (O quinto dó e terceiro si do piano), 
tocadas em um violoncelo. Tal composição confere à cena uma 
atmosfera mais obscura. Como o trecho anterior, esse também 
preconiza as ações aterrorizantes que estão por vir, não por seus 
versos (que são inexistentes aqui), mas pela expressividade das 
notas em conjunto com o timbre dramático e temeroso do cello. 
Esse mesmo trecho é tocado três vezes durante o episódio (assim 
que a trama apresenta Diego com o pneu furado; quando Mario 
entra no quadro junto com Diego pela segunda vez; e quando o 
episódio se encerra mostrando o trágico final das personagens), e, 
em todos eles, é possível notar a mesma atmosfera sombria descrita 
anteriormente. As duas personagens voltam a se encontrar, uma 
vez que, em meio a uma estrada deserta, a assistência demora a vir 
socorrer o motorista com o pneu furado. Com isso, Mario aproveita-
se da situação e ataca o carro de Diego.

Figura 6: Ataque inconsequente. 

Fonte: Relatos Selvagens (2014).
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Mario continua a disputa no cabo de guerra para provar sua 
força superior em relação ao seu adversário e, ao fim dos ataques, 
volta ao seu carro pensando que a vitória dessa disputa sem lógica 
é sua. Porém é muito inocente de pensar que Diego deixará seu 
adversário sair impune. No calor do momento, tomado pela fúria 
dos acontecimentos, Diego atira Mario (e seu carro) em direção a 
um rio.

Após mais um embate, Diego decide tentar atropelar o outro 
motorista que conseguiu voltar à estrada. Nesse momento, outro 
trecho retórico-musical toma conta da narrativa trazendo a parte 
mais rítmica da composição de Santaolalla. Com cerca de 140 BPM, 
o tema se enquadra em Allegro, que tem como denominação o termo 
“ligeiro”. O tema acelerado, tocado como música extradiegética 
(contrário das músicas diegéticas, nesse caso a execução e inserção 
da música se dá na pós-produção do longa), acompanha as ações 
do motorista cego por ódio que tenta a todo custo assassinar seu 
inimigo com o carro. Com as atitudes impensadas, o carro do outro 
motorista também vai parar no rio.

Dominado pela fúria e sede de vingança, Mario adentra o carro 
de seu adversário para atacá-lo. No meio da luta dos dois, Lady, 
lady, lady volta a ser executada como música na diegese. Nesse 
trecho, além da relação cena trilha-sonora poder evocar paixões no 
auditório, ainda contamos com uma ferramenta muito significativa 
para qualquer ato discursivo: a figura retórica. Lembramos, então, 
que as figuras possuem o poder de transformar um discurso por 
meio da ampliação ou construção de um sentido.

A figura em questão é criada por meio da relação cena trilha-
sonora, ou seja, é por meio dessa conexão que a figura é projetada 
na narrativa, conferindo um novo significado ao texto multimodal. 
A canção é uma balada com influências dance dos anos 80 e remete 
a um ar passional, cheio de melancolia e amor. O estilo musical, 
aliado às cenas de extrema violência e ódio, confere a figura da 
ironia à trama. Quando o filme apresenta uma briga sangrenta ao 
som de uma balada romântica dos anos 80 – duas características 
opostas que se contrapõem em comparação – a figura da ironia é 
projetada na trama, conferindo um caráter sarcástico a cena.
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Além do estilo musical em contraposição à cena e a figura 
projetada na relação cena-trilha sonora, ainda podemos analisar os 
versos da canção tocados no trecho e traçar um paralelo entre eles 
e a situação das personagens. Os versos, originais e traduzidos, são 
os seguintes: “Dancing behind masks, just sort of pantomime / But 
images reveal whatever lonely hearts can hide”; “Dançando por trás 
de mascaras, um tipo de mímica / Mas as imagens revelam o que 
corações solitários escondem”.

A “mímica” referenciada na música pode ter relação com 
os papeis que nós, como seres sociáveis, performamos diante do 
próximo – escondendo nosso espírito animalesco em prol da boa 
convivência e normatividade. A dança por trás de máscaras, então, 
são os nossos esforços para atenuar o nosso lado animal quando 
inseridos em âmbitos sociais no cotidiano.

A dança forçosa da sociedade não se aplica à situação em 
que as personagens se encontram – uma estrada deserta, sem 
testemunhas da animalidade cometida por ambos –, o que faz as 
máscaras humanas caírem diante da cena trágica e acalorada em 
questão, levando ao encerramento fatal do episódio. Nos versos 
seguintes, também fica clara essa questão da performance social 
do ser humano. As “imagens” – cenas –, revelam toda a brutalidade 
que os “corações solitários” escondiam na estrada. O paralelo 
construído entre a letra e as cenas – e a canção em si –  faz com que 
os sentidos se complementem, conferindo esse novo significado à 
narrativa.

No que concerne às paixões, pode-se observar a presença 
do temor, uma vez que as duas personagens representam o lado 
animal descontrolado de cada um de nós. Por meio da identificação 
desse lado bestial, o auditório pode sentir o temor pelo mal iminente 
que aguarda os motoristas. Dessa maneira, a relação cena-trilha 
sonora é capaz de despertar, por meio da identificação, essa paixão 
disponível no auditório.

Outra paixão que pode emergir da psyqué do auditório, ao 
testemunhar as cenas da trama, é o desprezo. Tal paixão se dá pela 
não identificação com as personagens. Ou seja, por não possuir 
nenhum laço de identificação com os motoristas, o auditório pode 
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simplesmente desprezar – por, justamente, não dividir nenhuma 
característica em comum com as personagens – fazendo com 
que sua posição seja indiferente ao acontecido. Outra nuance 
emocional pode se aliar a essa paixão: o escárnio. Por conta da 
ironia criada pela junção cena-trilha sonora, em comunhão com a 
paixão do desprezo, o escárnio pode ser despertado no auditório. 
Esse sentimento provém, justamente, da ironia, que, por conta do 
desprezo evocado no auditório, torna-se sarcástica, permeando o 
campo do escárnio.

Mais uma possível leitura pode ser depreendida a partir da 
ironia estabelecida entre o embate fatal das personagens, a música 
romântica e a fala final do investigador: “O que acha que aconteceu? 
Crime passional?”. Com as atitudes brutais dos dois homens, eles 
se digladiam nessa espécie de cabo de guerra para provar sua força, 
tomando atitudes bestiais em prol de suas masculinidades feridas e 
postas à prova por ambos. A cena do embate físico dentro do carro, 
em junção com a canção Lady, lady, lady, também pode fazer alusão 
a uma relação sexual. As respirações ofegantes, os movimentos 
bruscos e as expressões faciais das personagens constroem essa 
alusão de maneira bem sarcástica, de forma que só a figura da 
ironia alcançaria. 

Figura 7: Sorriso malicioso.

Fonte: Relatos Selvagens (2014).
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Em combate para reparar suas honras e egos feridos, os dois 
motoristas não fazem mais do que piorar a situação em que se 
encontram. Nem ao menos são capazes de notar que caminham 
em direção a um encerramento fatal de suas vidas.

Assim que o ódio cega Mario por completo, ele decide incendiar 
o carro de seu rival para dar um fim à luta, mas também acaba preso 
dentro do carro. A explosão acontece ao mesmo tempo em que a 
assistência solicitada para a troca do pneu do carro chega ao local 
do acidente. A música tocada extra e diegeticamente é um típico 
bolero argentino, cujo cantor ou compositor são desconhecidos, e 
seus versos identificáveis são: “Corazón de fuego, quema mi dolor”, 
“Coração de fogo, queime a minha dor”.

Figura 8: Corazón de fuego.

Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Por fim, as emoções altamente acaloradas e, de sua forma, 
passionais acendem a faísca que explode os corações solitários que 
se cruzaram na estrada, levando ao fim fatal, porém irônico, do 
episódio O mais forte:
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Figura 9: “Crime passional?”

 Fonte: Relatos Selvagens (2014).

Pelo exposto, esperamos ter esclarecido de que maneira a 
relação cena-trilha sonora evidencia como a música pode seguir 
percursos que se relacionam com outras linguagens em prol da 
significação e, sobretudo, da construção/intensificação de sentidos 
diegéticos.

Posto que a análise dos recortes se encontra concluída por meio 
da discussão e desdobramentos do presente texto, passaremos, 
então, às considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração a relação cena-trilha sonora 

presente no terceiro episódio do filme Relatos selvagens (2014), nos 
comprometemos a deflagrar e delimitar a projeção das figuras e 
das paixões retóricas que criam sentidos no plano semântico da 
narrativa. Foi possível chegar à conclusão de que a trilha sonora 
de um texto do gênero cinematográfico possui caráter essencial na 
construção de sentidos que o permeia.

 Tal construção pode ser usada para ampliar um sentido ou 
criar novos a partir das figuras retóricas construídas por meio da 
junção de cena e música e das paixões aristotélicas despertadas 
no auditório desses textos multimodais. No corpus analisado, foi 
possível observar como a figura da ironia deflagra a forma com que 
esse texto pode gerar inúmeras leituras e sentidos ao seu auditório.
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Ponderando a análise contida neste capítulo, é possível concluir 
que, pelo menos no universo fílmico, a música é capaz de se aliar 
a outras linguagens em prol do despertar das paixões, fazendo 
com que o auditório se compadeça das personagens em função 
dos acontecimentos que a trama as submete. Dessa maneira, 
como buscamos demonstrar, as emoções da intriga se projetam no 
auditório.

Essa conclusão deflagra o poder avassalador que a música 
exerce sobre nós. Mesmo inerente à nossa existência, esse poder é 
pouco explorado, documentado e discutido. Sendo assim, a redação 
deste texto almejou explorar esse caráter retórico da música, que, 
apesar de se encontrar tão negligenciado em termos de pesquisa, 
detém capacidades persuasivas altamente promissoras para as 
diferentes esferas do discurso multimodal.
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HALLELUJAH: A MÚSICA COMPONDO O 
GATILHO DA EMOÇÃO NA SÉTIMA ARTE

Priscila Antunes de Souza

Hallelujah

Well I heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord

But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this: the fourth, the fifth

The minor fall and the major lift
The baff led king composing Hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, halleluja

Aqueles que iniciaram a leitura deste capítulo pelo trecho da 
canção citada provavelmente conseguiram, de início, identificá-la e, 
por essa razão, possivelmente a melodia está em sua mente neste 
momento.

Aos que começaram lendo este capítulo já no corpo do texto, é 
bem certo que agora terão a curiosidade de elevar os olhos para ver 
de que canção se trata.

A melodia da canção, a letra, as memórias que possuímos 
de quando a ouvimos, tudo isso faz com que a música seja parte 
integrante da existência da maioria dos seres humanos, senão 
de todos, fazendo, até mesmo, parte da formação, do caráter e da 
personalidade, dependendo do grau de entrosamento ou sensibilidade 
musical ou artística.

A curiosidade e as emoções despertadas pela música na vida 
de qualquer indivíduo podem fazer com que ela seja utilizada não 
apenas com o intuito de entreter, reunir, comunicar, fazer dançar, 
mas também como forma de persuasão.

E é esse despertar de emoções que a música pode provocar 
no momento em que é executada que tentaremos aqui decrever. 
Para isso, utilizaremos como objeto de estudo a música em epigrafe 
(Hallelujah) em dois momentos de execução distintos, um no filme 
Watchmen, versão original do compositor Leonard Cohen, e outro 
na animação Shrek, na versão de Rufus Wainwright na voz de John 
Cale.
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A escolha desse objeto, a canção Hallelujah, se deu em razão de 
essa composição ser mundialmente conhecida e por ter sido tocada 
para auditórios muitos distintos: fãs de Leonard Cohen, novelas, 
séries famosas de tv, reality shows, filmes, como canção natalina, 
como música de reflexão em igreja, como música de casamento, 
dentre outras tantas.

A forma como a canção Hallelujah, assim como qualquer outra 
canção, se molda para conseguir a adesão do auditório nos permite 
estudar como a música pode ser utilizada como ferramenta retórica.

RETÓRICA MUSICAL
Em razão disso, dentro da Teoria da Música, faremos uma 

breve incursão na história e no conceito de Retórica Musical, a qual 
teve sua origem no período Barroco, entre os séculos XVII e meados 
do século XVIII, quando a música passou a ser pensada como 
instrumento de persuasão. Dessa maneira, a teoria musical passou 
a contar com os fundamentos da literatura Retórica Clássica, tendo 
como base os filósofos: Aristóteles, Cícero e Quintiliano. 

A Retórica Musical tem, pois, os mesmos objetivos da 
Retórica Clássica, qual seja: entender a constituição do processo de 
persuasão. Assim, é de seu interesse compreender a forma como a 
música poderia despertar a atenção do auditório por meio dos afetos 
e, por conseguinte, a forma como a arte poderia ser instrumento de 
persuasão.

Para que essa teoria musical fosse desenvolvida, foi necessário, 
inicialmente, um estudo das paixões aristotélicas para depois 
transformar a música em algo que pudesse ter o efeito de mover os 
afetos daqueles que ouvissem a execução musical.

Partindo dos estudiosos clássicos de Retórica, de acordo com 
Versolato e Kerr (2008), dividiu-se a composição racional da música 
conforme também foram divididas as partes do sistema retórico 
(excluindo-se da retórica musical apenas a memoria). Vejamos:

- Inventio: analisavam a origem e o fundamento de cada afeto e 
como seriam empregados na música;

- Dispositio: intensidade de cada nota para que os afetos fossem 
despertados; aqui também há a divisão:
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a) Exordium: prepara o ouvinte para o tema da música, devendo 
neste momento ganhar a confiança do ouvinte (captatio benevolentiae) 
e anunciar o conteúdo musical (partitio);

b) Narratio: narração dos fatos, prepara para a argumentação;
c) Propositio: tese fundamental;
d) Confutatio: argumentação propriamente dita;
e) Confirmatio: volta à tese fundamental, porém com mais carga 

afetiva;
f) Peroratio: conclusão.
- Elocutio: verbalização das ideias através das figuras retóricas 

(decoratio), sendo a parte mais estudada na Retórica Musical, pois 
é neste momento que se tenta intensificar o discurso emocional da 
música;

- Pronuntiatio: execução do discurso musical.

Essa forma de composição, em que as partes da peça musical 
eram concebidas de acordo com as diferentes etapas do processo 
persuasivo, trouxe uma certa dificuldade para os teóricos, uma vez 
que, antes disso, os músicos se valiam apenas da teoria musical 
tradicional, em que imperavam as disciplinas matemáticas do 
quadrivium. (VERSOLATO; KERR, 2008) 

Como vimos, o despertar das emoções por meio da música foi 
estudado na Teoria Musical aplicada ao período Barroco, porém, 
nessa nossa reflexão, daremos um passo a mais: tentaremos 
descobrir como os afetos são despertados por meio de canções que 
não foram compostas levando-se em consideração as etapas retóricas 
do processo persuasivo. Dessa maneira, buscaremos entender a 
forma como os diferentes aspectos da constituição musical (timbre, 
tom, interpretação, ritmo, estilo etc.) podem levar o ouvinte a 
experimentar sensações distintas.

Para isso, como já mencionado, utilizaremos a música Hallelujah 
em dois momentos de execução distintos: no filme Watchmen, versão 
original do compositor e na animação Shrek, na versão de Rufus 
Wainwright na voz de John Cale. Dessa forma, isto é, por meio 
de duas execuções distintas de uma mesma canção, buscaremos 
compreender o despertar de emoções que cada uma delas pode 
provocar no momento em que é executada.
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RETÓRICA E MÚSICA
Da mesma forma como essa canção consegue ter infinitas 

roupagens, assim também é o estudo da retórica como bem a definiu 
Aristóteles (2015, p. 62, grifo nosso): “Entendemos por retórica a 
capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de 
persuadir”, da mesma forma Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 
4, grifos dos autores) afirmam que: “[...] o objetivo dessa teoria é o 
estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar 
a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento”.

As distintas modificações por que passam uma canção em suas 
diferentes execuções fazem com que os seus efeitos sobre o auditório 
se alterem. Essa característica nos permite estudar a música como 
instrumento retórico.

Uma mesma música, quando modificada em seus arranjos, 
quando se coloca ou retira instrumentos, quando é interpretada 
por outros cantores, quando há qualquer outra mudança em tom, 
harmonia, tessitura, potência vocal, etc., é capaz de causar emoções 
distintas em seus ouvintes. 

São essas transformações na música e o decorrente estímulo 
emocional dessas variações que interessam à retórica, pois a música, 
com suas mudanças estruturais/composicionais/interpretativas, 
pode exercer diferentes impactos sobre determinados auditórios.

Sloboda (2008, p. 3-4) afirma que: 

Se os fatores emocionais são fundamentais para a 
existência da música, então a questão fundamental 
para uma investigação psicológica na música é 
como a música é capaz de afetar as pessoas. Aos 
olhos frios da física, um evento musical nada mais 
é do que uma coleção de sons com várias alturas, 
durações e outras características mensuráveis. 
De algum modo, a mente musical dá significado a 
estes sons. Eles tornam símbolos de algo que já não 
é apenas um mero som, algo que nos permite rir 
ou chorar, gostar ou desgostar, ser movidos ou ficar 
indiferentes.

Claudia Gorbman, em seu livro Unheard melodies narrative film 
music (1987), analisa o efeito emotivo dentro de uma cena fílmica, 
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observando como a estrutura musical (composição, tom, altura, 
interpretação, andamento) pode influir psicologicamente sobre 
quem a assiste. 

A autora esclarece que a música deve ser preferencialmente 
percebida de forma inconsciente por quem assiste o filme, para 
que, dessa maneira, o realismo dê lugar ao lúdico, à fantasia, ao 
inconsciente, relaxando quem assiste a cena para que caia na ilusão 
nela sugerida. Explica também que a música deve ser o mais simples 
possível, de fácil assimilação, pois: “Seu objetivo é tornar o indivíduo 
um sujeito social sem problemas, [...] mas o principal entre seus 
objetivos, no entanto, é tornar o indivíduo um sujeito de visualização 
desinteressante: menos crítico, menos ‘desperto’.” (GORBMAN, 1987, 
p. 5, tradução nossa), porque o efeito muito decorativo da música 
pode fazer com que se perca a emoção pedida pela cena.

Gorbman (1987) também elenca, de forma prescritiva, as 7 
maneiras pelas quais a música pode ajudar na narrativa de um filme 
clássico de Hollywood: 

I. Invisibilidade: o som no filme deve ser como se não existisse, 
deve fazer parte natural da cena, sem atrapalhar ou interromper, a 
não ser que essa seja a intenção;

II. Inaudibilidade: como no item acima, porém, deve o espectador, 
ouvir a música de forma inconsciente para que as emoções possam 
dele tomar conta, sem que o distraia;

III. Emoção: como sendo a música a representação do irracional 
e tendo por intencionalidade causar prazer ou qualquer outra 
emoção, ao ser executada, o espectador já de antemão prevê o tipo 
de cena que virá;

IV. Sugestão narrativa: a música geralmente aponta para o 
início, o meio ou final de um filme, e tenta expressar o que a imagem 
ou a fala não conseguem. Isso se dá através das convenções de que 
determinado instrumento, ritmo, tom, andamento, frase musical, 
estão associados à alegria, tristeza, ira, melancolia, nobreza, tipo de 
cultura etc.;

V. Continuidade: a música preenche o vazio entre a ação e o 
diálogo nas cenas, dando a emoção pretendida naquele momento;
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VI. Unidade: auxilia na construção da narrativa, a música 
reforça a trama;

VII. Violação das regras acima: ou seja, as regras acima 
apontadas podem ser quebradas, não são rígidas, desde que a 
música tenha função de ajudar na trama fílmica e levar o espectador 
a “adentrar” na história contada.

Por fim, a autora afirma que “... a partitura musical apresenta 
uma tendência pronunciada para hiperexplicação. [...] A música é 
um elemento do discurso que magnifica, aumenta, intensifica os 
valores emocionais sugeridos pela história” (GORBMAN, 1987, p. 98, 
tradução nossa).

Diante dessas considerações sobre a importância da música 
na persuasão e/ou despertar de emoções nos filmes, vemos que a 
função retórica das canções vai além da Retórica Musical, que diz 
respeito apenas à forma como a música é composta e executada.

A função retórica da música tem o objetivo de verificar se 
a canção executada de determinada forma pode causar a emoção 
esperada pelo diretor da cena e se a música foi capaz de ajudar 
na persuasão daquele momento ou se fez com que o espectador 
adentrasse ou não na narrativa proposta.

Meyer (1956), em seu livro Emotion and meaning in music, 
discorre sobre como a música pode ou não nos tocar quando 
executada, e se a emoção é despertada pelo estímulo, e porque 
outras pessoas mesmo estimuladas não têm a mesma reação que as 
demais. Sua conclusão vai de encontro ao que Gorbman (1987) expõe 
em seu livro, ou seja, que quanto menos a pessoa raciocinar sobre 
como a música chegou aos seus ouvidos e juízo, quanto menos souber 
ou tentar entender a forma melódica, composicional, interpretativa 
etc., mais os afetos virão à tona.

Quanto mais automático o comportamento se 
torna, menos consciente ele é. A tendência a 
responder torna-se consciente onde algum tipo de 
inibição está presente, quando o curso normal do 
padrão de reação é perturbado ou sua conclusão 
final é inibida. Tais tendências conscientes e 
autoconscientes são frequentemente consideradas 
e referidas como "expectativas" (MEYER, 1956, p. 
24, tradução nossa)
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O autor, assim como outros pesquisadores que cita em sua obra, 
entende que, quanto mais a resposta for inibida ou bloqueada em 
relação à música, mais as emoções serão sentidas. Também esclarece 
que a resposta dada aos estímulos depende muito de como a pessoa 
sente a arte, de como foi sua vida, de como é a sua experiência 
cultural e qual o nível de consciência que possui da situação a que 
está exposta. “A saber: um afeto ou uma emoção sentidos só são 
despertados quando uma expectativa (uma tendência a responder) 
ativada pela situação de estímulo musical é temporariamente inibida 
ou permanentemente bloqueada”. (MEYER, 1956, p. 31, tradução 
nossa)

Assim, podemos dizer que a resposta do ouvinte/espectador 
pode também ser estudada através da execução musical, analisando: 
sua origem, forma em que foi composta, tipos de instrumentos 
utilizados, interpretação, tom, tessitura, timbre, altura etc.

Sloboda (2008, p. 78-79) faz uma análise em relação a resposta 
dada pelo ouvinte/espectador baseando-se no que Cooke e Makeig já 
haviam concluido:

Acredito que, com suas análises melódicas, Cooke 
identificou um componente real e importante do 
significado musical. Entretanto, como psicólogos, 
precisamos questionar quais os mecanismos 
psicológicos que permitem que esses sentidos 
sejam compreendidos pelo ouvinte.

Uma possibilidade é que os motivos sejam 
intrinsecamente neutros no que diz respeito às 
emoções, e que as pessoas adquiram os significados 
por causa das associações feitas exatamente com 
os tipos de palavras que parecem acompanhar 
habitualmente os motivos. [...] Segundo este 
argumento, um ouvinte não teria nenhuma 
dificuldade maior em aprender outras associações 
entre melodia e emoção.

[...]

Entretanto, Cooke nos convida a rejeitar a noção de 
neutralidade intrínseca em música. Ele argumenta 
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que certos motivos são mais adequados que outros 
para atingir emoções específicas por conta das 
relações tonais existentes entre seus componentes. 
Por exemplo, emoções positivas são sugeridas por 
sequências em tonalidades maiores, especialmente 
aquelas que envolvem tríades, porque tais 
sequências são derivadas dos membros iniciais da 
série harmônica. Do mesmo modo, movimentos 
que distanciam da tônica, particularmente aqueles 
em movimento ascendente, servem para expressar 
o extravasamento de emoções, ao passo que 
os movimentos em direção à tônica significam 
descanso ou repouso. Isso ocorre porque a tônica 
ocupa uma posição fundamental, um ém casa´ 
na harmonia tonal. Portanto, o que se sugere é o 
que sistema tonal, por si mesmo, oferece analogias 
para a maneira como as pessoas representam as 
emoções em algum éspaço semântico ,́ e estas 
analogias permitem um mapeamento parcial das 
relações tonais nas emoções. (Makeig, 1982).

A grande questão do que aqui estamos tentando entender é 
se a música nos comunica emoções, se ela é capaz de no lugar das 
palavras e do visual nos fazer compreender os significados diversos 
daquilo que nos é transmitido e, assim, nos persuadir daquilo que 
nos é proposto.

Pelo que até aqui foi demonstrado, podemos perceber que, 
desde a Época Barroca, as emoções estão intrinsecamente ligadas 
à música e a forma como é composta e executada. Gorbman (1987), 
Meyer (1956) e Sloboda (2008) nos permitem entender que a música 
ao ser executada, se assimilada de forma inconsciente ou menos 
racionalizada, tem o poder de nos levar a planos mentais e sensitivos 
gerando as emoções desejadas pelo músico/escritor/diretor.

Conclui Meyer (1956, p. 39, tradução nossa) sobre o significado 
dos afetos que “pensar e sentir não precisam ser vistos como 
opostos polares, mas como diferentes manifestações de um único 
processo psicológico”, podendo as emoções serem despertadas tanto 
naquele que escuta a música de forma racional ou irracional, porém 
a intensidade afetiva será diferente, será sentida de uma forma 
menos ou mais intensa de acordo com o processo perceptivo ou a 
organização mental de quem a ouve.
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Para concluirmos esse nosso raciocínio sobre como a música 
afeta, de uma forma ou de outra, cada pessoa em especial, citamos o 
que Sloboda (2008, p. 3) declara em seu livro:

A razão pela qual muitos de nós nos envolvemos 
em atividades musicais, de composição, execução e 
escuta, é que a música consegue despertar emoções 
profundas e significativas. Estas emoções podem 
variar desde o śimples´ deleite estético diante de 
uma construção sonora e desde emoções como a 
alegria ou tristeza que a música às vezes evoca ou 
realça, até um simples alívio da monotonia, tédio 
ou depressão que pode ser proporcionado pelas 
experiências musicais cotidianas.

iante do ue a ui demonstramos  fica percept vel o poder 
da m sica em persuadir  comunicar e explicar situa es uando 
as palavras e o visual n o conse uem  pois nossa mente é capaz 
de entender os sons e trans orm los em a etos uando a m sica 
 executada no momento oportuno  nt o  podemos di er ue a 

capacidade ret rica da m sica depende das ormas como ela nos 
 apresentada  e uando aliada  ima em  ao momento correto  

possui o poder de nos convencer da uilo ue nos  proposto
Ante esse breve adentrar na teoria musical e psicoafetiva, 

analisemos a música Hallelujah sob a lupa da Teoria Retórica, para 
tentarmos entender, peloobjeto de estudo selecionado, como a música 
pode ter o poder de persuadir por meio das emoções disponíveis 
despertadas.

Em síntese, podemos dizer que o convencimento pelo viés da 
Teoria Retórica se dá por meio de três elementos básicos integrantes 
do seu conceito – ethos, pathos e logos – podendo o orador fazer uso 
de cada um deles na intensidade desejada, de acordo com o auditório 
e a estratégia de persuasão escolhida.

Numa definição resumida, vejamos o que cada elemento 
integrante do conceito retórico significa dentro da teoria:

•  Ethos: características que o orador possui ou constrói 
dentro do discurso e que podem ajudar no processo de 
persuasão do auditório – credibilidade, fama, ética, caráter, 
amabilidade, força, dentre outros. 
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•  Pathos: emoções que o orador consegue despertar no 
auditório visando o convencimento. 

•  Logos: forma de convencer pela lógica, pela razão e pelos 
argumentos.

Arist teles  de acordo com sua percep o e estudos  elencou 
 tipos de paixão  c lera  calma  amor e dio  temor e confian a  

ver on a e impud ncia  avor  compaix o  indi na o  inve a  
emula o e despre o  

Abreu (2001, p. 39, grifos do autor) traz uma explicação 
etimológica muito conveniente para a definição de pathos: “É preciso 
desenvolver a capacidade da audiência empática. PATHOS, em grego, 
além de enfermidade, significa SENTIMENTO. EM, preposição significa 
DENTRO DE. Ouvir com empatia quer dizer, pois, ouvir dentro do 
sentimento do outro.”

Assim, mediante essa definição, podemos entender que, quando 
o orador utiliza das paixões para atingir o auditório e consegue de 
fato assim fazer, ele adentra no íntimo daquele que o ouve e logra 
ser ouvido em razão daquilo que conseguiu despertar no ouvinte, 
causando o que o autor classifica como empatia.

ediante a breve explana o das teorias  a ora podemos 
adentrar o ob eto de estudo selecionado para analisar a intersec o 
entre ret rica  música  emo es e convencimento

ANÁLISE DA LETRA DA CANÇÃO HALLELUJAH
Reiterando o já mencionado inicialmente, escolhemos a canção 

Hallelujah de Leonard Cohen, nas execuções dentro do filme 
Watchmen e na animação Shrek para podermos analisar a capacidade 
persuasiva da canção em suas diferentes execuções.

Inicialmente, apresentaremos a canção, começando pela letra; 
e, depois disso, elencaremos seus elementos composicionais, assim 
como suas variações dentro das execuções selecionadas, com o fim de 
verificarmos se essas modificações podem ter sido as responsáveis 
pelo despertar dos afetos no auditório, e, por conseguinte, pelo seu 
alcance retórico.

Primeiramente é necessária a leitura dos versos da canção para 
podermos compreender um pouco o espírito em que ela foi composta, 
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porém existem algumas particularidades a serem verificadas: a 
canção demorou mais de quatro anos para ser composta por Leonard 
Cohen e, como conta Simmons (2016, p. 304) na biografia do artista:

Quando Larry “Ratso” Sloman o entrevistou em 
1984, Leonard mostrou uma pilha de cadernos, 
“livro atrás de livro cheios de versos para a canção 
que ele na época chamava de ‘The Other Hallelujah”. 
Leonard guardou oitenta deles e descartou outros 
tantos. Mesmo após a edição final, ele tinha dois 
finais diferentes para “Hallelujah”.

Conta-nos também a autora da biografia que Cohen deu 15 
versos da canção a John Cale, apesar de o músico lhe ter pedido 
todos. Assim, as gravações seguintes da composição foram sendo 
modificadas com a adição e supressão de alguns versos, e também 
na ordem das estrofes “transformando a canção em algo multiforme, 
uma série de possibilidades em vez de um texto fixo” – como contou 
Bryan Appleyard no Sunday Times à Simmons (2016, p. 312).

Diante dessas particularidades, faremos a transcrição de todas 
as estrofes contidos nas letras das duas versões da canção Hallelujah:

• a de Leonard Cohen – versão original constante do Álbum 
Various Positions, que possui as estrofes 1, 2, 6 e 7;

• e a de John Cale – que possui as estrofes de 1 a 5.
Para melhor compreensão, encontram-se abaixo a versão em 

inglês e sua respectiva tradução1, enumeraremos também cada 
estrofe afim de nos ajudar nas análises:

1

Well I heard there was a secret chord Bem, ouvi dizer que existia um 
acorde secreto

That David played and it pleased the 
Lord

Que Davi tocou e alegrou o senhor

But you don’t really care for music, do 
you?

Mas você não liga para música, 
não é?

Well it goes like this: the fourth, the 
fifth

E vai assim, a quarta, a quinta

The minor fall and the major lift O menor cai e o grande ascende

1. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/leonard-cohen/hallelujah-traducao.
html>. Acesso em: 9 nov. 2017.
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The baffled king composing Hallelujah O rei perplexo compondo Aleluia

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

2

Your faith was strong but you 
needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty in the moonlight 
overthrew you

She tied you to her kitchen chair

She broke your throne and she 
cut your hair

And from your lips she drew the 
Hallelujah

Sua fé era grande, mas precisava 
de provas

Você a viu banhando-se no 
telhado

Sua beleza ao luar derrubou você

Ela te amarrou em sua cadeira 
da cozinha

Ela destruiu seu trono, ela 
cortou seu cabelo

E dos seus lábios ela tirou o 
Aleluia

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

3

I’ve seen this room and I’ve 
walked this floor (you know)

Eu já vi este quarto e já andei 
nesse chão (você sabe)

I used to live alone before I knew 
you

Eu costumava viver sozinho 
antes de te conhecer

And I’ve seen your flag on the 
marble arch

E eu vi sua bandeira na arca de 
mármore

And love is not a victory march Amor não é uma marcha de 
vitória

It’s a cold and it’s a broken 
Hallelujah

É um frio e sofrido Aleluia

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Baby I’ve been here before Querida, eu já estive aqui antes
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4

There was a time when you let me 
know

What’s really going on below

Certa vez você me mostrou

O que realmente se estava a 
passar

But now you never show that to 
me, do you?

Mas agora você não me mostra 
mais, não é?

But remember when I moved in 
you

Mas, lembre-se de quando me 
instalei em você

And the holy dove was moving 
too

o Espírito Sagrado também se 
instalava

And every breath we drew was 
Hallelujah

E toda respiração que nós 
puxávamos era aleluia

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

5

Maybe there’s a God above Talvez haja um Deus lá em cima

All I’ve ever learned from love Tudo o que aprendi com o amor

Was how to shoot somebody who 
outdrew you

Foi como atirar naquele que 
desarmou você

And it’s not a cry that you hear 
at night

E não é um grito que podes ouvir 
a noite

It’s not somebody who’s seen the 
light

Não é alguém que tenha visto a 
luz

It’s a cold and it’s a broken 
Hallelujah

É um frio e sofrido Aleluia

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
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6

You say I took the name in vain Você diz que eu tirei o nome em 
vão

I don’t even know the name Eu nem mesmo sei o nome

But if I did, well really, what’s it 
to you?

Mas se eu fiz, bem, realmente, o 
que é isso para você?

There’s a blaze of light Há um clarão de luz

In every word Em cada palavra

It doesn’t matter which you 
heard

The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah

Não importa o que você ouviu

O santo ou quebrado Aleluia

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

7

\ I did my best, it wasn’t much Eu fiz o meu melhor, não foi 
muito

I couldn’t feel, so I tried to touch não podia sentir, então eu tentei 
tocar

And even though

eu disse a verdade, eu não vim 
te enganar

I’ve told the truth, I didn’t come 
to fool you

E mesmo que

It all went wrong Tudo deu errado

I’ll stand before the Lord of Song Eu estarei diante do Senhor da 
Canção

With nothing on my tongue but 
Hallelujah

Com nada mais em minha 
língua além de Aleluia

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
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a letra da m sica  podemos perceber ue  clara re er ncia 
b blica  e isso nos remete ustamente às in u ncias reli iosas 
pelas uais passou o compositor eonard o en  obre isso  relata 

immons  em seu livro sobre a vida do artista  ue ele oi 
nascido udeu e criado dentro dessa doutrina  mas sua bab  era 
cat lica e o levava s missas  por m  uando adulto  se tornou mon e 
budista  iante disso  percebemos ue a m sica tra  re er ncias de 
todas as reli i es ue o ormou como pessoa  pois re ere se ao ei 

avi constante da or  uda smo  e tamb m do Anti o estamento 
cristianismo  al m de ue o coro final repetido de oito ve es nos 
a  lembrar um mantra budista

Analisaremos abaixo apenas al umas estro es da can o para 
ue possamos verificar as men es constantes da letra

Na primeira estrofe, o compositor menciona o Rei Davi e diz que 
existe um acorde secreto que o Rei toca e agrada a Deus. Além disso, 
faz autorreferência à música quando canta: a quarta e a quinta, o 
menor cai e o grande ascende, que são as notas da escala harmônica 
utilizadas para compor a canção, fazendo intertextualidade entre a 
própria composição melódica e a letra da música.

Na segunda estrofe, o compositor continua fazendo referências 
ao rei Davi, mas agora em relação à Betsabeia, mulher por quem ele 
se apaixonou. Por ela ser casada, cometeram adultério. Então, para 
que o marido não soubesse e também para que pudesse tê-la só para 
si, mandou que o pusessem na fila da frente do exército, quando da 
batalha, para que morresse, o que foi feito. Esse fato causou a ira de 
Deus, que amaldiçoou a ele ao seu reino.

Na quinta estrofe, o autor faz referência aos mandamentos de 
Deus sobre o amor. O trecho: foi como atirar naquele que desarmou 
você talvez faça menção ao marido de Betsabeia.

Na sexta estrofe, o compositor nos aconselha a não usar o nome 
de Deus em vão, o qual, para a cultura judaica, é impronunciável, 
devendo ser substituído por outros nomes como Javeh, por 
exemplo. Mas, aconselha ainda que toda palavra de louvor deve ser 
pronunciada como um clarão de luz.

Na sétima e última estrofe da versão original, o compositor 
confessa seus erros e desculpa seus atos, porém diz que, mesmo que 
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tenha dado errado, sempre estará proclamando louvores a Deus, que 
é o verdadeiro Senhor da Canção.

Verificamos, no refrão, a repetição da palavra hallelujah, que 
além de ser o nome da canção, também nos pode remeter à figura 
retórica da repetição. Semanticamente, a palavra hallelujah tem 
origem judaica e foi incorporada pelos cristãos para expressar o júbilo 
da ressurreição de Cristo, nos remetendo à expressão de vida nova, 
de otimismo, de recomeço. Além disso, essa palavra é a expressão 
utilizada pelo rei Davi para começar e terminar os salmos.

Pela breve análise da letra da canção exposta acima, pudemos 
perceber que há menção direta ao Rei Davi e às passagens Bíblicas 
contidas em II Samuel, 11-12 e ao Salmo 51. Vejamos:

Rei Davi foi ungido por Deus, era músico, poeta e autor de 
grande parte dos Salmos. É tido como o maior rei de Israel, e sua 
história é relevante para as culturas: judaica (pois é o rei de Israel e 
do povo judeu), cristã (pois José, pai de Jesus é seu descendente – Mt 
1) e islâmica (considerado um profeta). Se pensarmos na música em 
termos bíblicos, o nome que virá à mente será o do Rei Davi, uma 
vez que a maioria dos Salmos foram por ele compostos, e ele tinha 
o dom de tocar instrumentos e expulsar demônios (I Samuel, 16:19-
23), além de convocar músicos para irem à frente nas batalhas.

Era também, um homem muito temente a Deus, e Hallelujah nos 
fala de quando o Rei Davi conheceu Betsabeia (II Samuel, 11), mulher 
de seu guerreiro mais fiel e dedicado. Davi com ela adulterou, e para 
que seu amigo não ficasse sabendo e também para tê-la somente 
para si mandou que colocassem seu marido na frente da batalha em 
um local onde não sairia vivo. Diz a Bíblia que sua atitude desagradou 
a Deus, O qual amaldiçoou sua casa e sua nação (II Samuel, 12).

O Salmo 51 foi composto pelo Rei Davi que se volta para Deus 
com espírito contrito, arrependido por ter cometido adultério com 
Betsabeia e por assassinar seu marido para encobrir o fato.

Diante dessa imersão sobre a letra da canção Hallellujah, 
sua história e sua intertextualidade com a bíblia, além da breve 
explanação semântica do termo hallelujah, entremos na análise 
musical da canção.
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ANÁLISE MUSICAL DA CANÇÃO
Essa canção foi composta no modo Jônico ou Jônio, que é 

considerado pelos teóricos como a escala maior ou a escala pura. 
Em música, escala maior é uma escala diatônica de sete notas em 
modo maior. Essa forma de compor é utilizada na música tonal. A 
sequência de tons e semitons dessa escala obedece à seguinte ordem:

    T        T              ST           T         T         T            ST
(tom – tom – semi tom – tom – tom – tom – semi tom)

Assim, a escala maior é composta por sete notas, sendo cinco 
tons e dois semitons. Os dois semitons localizam-se entre a terceira 
e a quarta notas e entre a sétima e a oitava notas da escala.

Vejamos a escala do Modo Jônio composta em Dó (C) que é o 
tom original da canção Hallelujah que estamos analisando:

C D E F G A B

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si

Se olharmos com calma, perceberemos que é a forma mais 
básica de compor. São as notas tais quais aprendemos na infância: 
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.

Modo Estrutura

Jônio  2ªM 3ªM 4ªJ 5ªJ 6ªM 7ªM

Como já foi dito, o modo Jônio/Jônico/Escala maior/Escala pura 
é a forma composicional mais simples e, na canção que estamos 
analisando, até os graus usados foram os mais simples. Cohen 
utilizou as tônicas simples (sexto grau menor ou relativo, quarto e 
quinto graus).
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Ficando assim:

C (Dó) - TÔNICA

LAm (Lá menor) - RELATIVA

F (Fá) - QUARTO GRAU

G (Sol) - QUINTO GRAU

No momento da composição da música, é necessário seguir 
algumas regras da escala harmônica para que o som não pareça 
estranho. Na escala musical escolhida por Leonard Cohen para 
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compor Hallelujah, o “correto” seria ter utilizado a terça menor para 
fazer a junção entre a passagem das notas, porém, ele utilizou-se da 
terça maior para fazer essa tensão entre elas, o que fez com que a 
composição não se tornasse tão óbvia.

Ao analisarmos a composição de Hallelujah, podemos perceber 
que o artista utilizou uma harmonia simples e de fácil entendimento 
aos ouvintes, o que faz com que seja uma canção que possa ser 
explorada de diversas formas por outros artistas, como tem 
demonstrado ser.

Quando ouvimos a canção de forma atenta, com o intuito de 
estudá-la, percebemos que, tanto na versão original quanto nas 
demais versões analisadas, o que dá beleza à música são os arpejos, 
porque, se fosse executada apenas batida ou ritmada, não teria o 
mesmo impacto e a mesma beleza. Isso pode ser comprovado pelos 
relatos no livro I´m your man, em que a autora (SIMMONS, 2016, p. 
305) diz que Lissauer, produtor do álbum Various Positions, declara 
que Leonard Cohen apresentou a música para ele:

Meio chung-chiggie, chung, chung, chung-chung 
chung, com acordes que não iam a lugar algum. 
Foi uma das primeiras canções em que trabalhei. 
Levei para casa e comecei a trabalhar nos acordes 
para transformá-la em algo mais gospel e dar uma 
levantada na música. Entramos em estúdio logo em 
seguida. Eu me sentei ao piano de cauda, toquei e 
cantei para ele de um jeito grandioso e gospel.

Pelo relato acima, vemos que, inicialmente, Hallelujah foi 
apresentada ritmada e somente depois o produtor a apresentou de 
forma arpejada, o que modificou totalmente a canção, sendo essa 
uma das belezas dessa música.

Da versão original para a versão tocada em Shrek, o que muda 
são apenas os arranjos e a execução quanto à nota de passagem, que 
nessa versão fica dentro do campo harmônico (no caso o terceiro 
grau menor), porém, a tensão nos parece ter sido gerada pela voz do 
intérprete. 

Nas duas versões, os arranjos instrumentais são exíguos. Talvez 
essa escolha tenha sido feita porque a música já é bastante extensa.
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As versões analisadas no filme e na animação além das versões 
originais podem ser visualizadas rapidamente pelo site YouTube nas 
seguintes URLs: Watchmen (https://youtu.be/OhT5pHmBBuU) e 
Shrek (https://youtu.be/v4tYJdDj3_8).

HALLELUJAH EM CADA CENA FÍLMICA
Neste item, discorreremos brevemente sobre os filmes e as 

cenas que serão analisadas.
O filme americano Watchmen, dirigido por Zack Snyder, foi 

lançado em 2009 e é uma adaptação da história em quadrinhos de 
mesmo nome (publicada de 1986 a 1987), escrita por Alan Morre e 
ilustrada por Dave Gibbons. A história do filme, em breve síntese, 
ocorre no ano de 1985, nos EUA sob o governo de Richard Nixon 
eleito pela terceira vez, sob a pressão de uma eclosão eminente da 
terceira guerra mundial diante das tensões com a União Soviética. 
Os vigilantes, espécie de super-heróis da década de 40 (porém, na 
verdade somente um deles possuía verdadeiros superpoderes: Dr. 
Manhattan), agiam para colocar a ordem no caos que se encontrava 
o país e também lutaram na guerra com o Vietnã. Após esse período, 
todos se aposentaram e passaram a viver como pessoas normais. 
Contudo, o vigilante Comediante é assassinado, e Roscharch 
(também vigilante – chamado de Mascarado) passa a investigar sua 
morte, se reencontrando com os demais ex-companheiros, dizendo 
a eles que desconfia que todos serão mortos e que essa conspiração 
poderá ter grandes consequências para o futuro do mundo. O filme 
teve boas críticas por partes dos especialistas, mas disseram ser um 
tanto complexo para quem não está familiarizado com a história nos 
quadrinhos.

A cena que iremos analisar é quando Júpiter e Coruja (ex-
vigilantes) entram na nave para tentar sentir as emoções de serem de 
volta super-heróis. Após salvarem crianças de um incêndio, voltam 
à nave e fazem sexo. Essa cena pode ser sentida com certa ironia 
ou até mesmo como uma conquista, dependendo da forma como 
o espectador enxerga a história, pois o casal em uma outra cena 
tentam ficar juntos, mas Coruja não consegue realizar o ato sexual.
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O filme Shrek é uma animação norte-americana de 2001, 
produzida pela PDI/DreamWorks, com temática de comédia, 
fazendo uma brincadeira entre os personagens de histórias infantis 
de príncipes/princesas, onde o herói do filme é Shrek, um ogro. E a 
princesa o filme, em razão de um feitiço, também se transforma em 
ogra após o entardecer. O feitiço somente se desfará com o beijo do 
amor verdadeiro, e assim ela voltará à sua verdadeira forma. Foi e 
ainda é uma animação muito assistida por adultos e crianças, tendo 
sido bem recebido pela de crítica.

Desse filme, a cena que iremos analisar se refere ao momento 
em que Shrek volta para sua casa e Fiona se prepara para casar com 
príncipe.

Comparação entre as variações das execuções de 
Hallelujah em cada cena fílmica

Após breve apresentação dos filmes a serem analisados, 
faremos, então, um quadro comparativo entre as duas execuções da 
canção Hallelujah neles presentes:

QUADRO 1
Características musicais das duas execuções de Hallelujah

Watchmen Shrek

Executada em C (Dó) Executada em C (Dó)

Foi utilizado o terceiro grau 
maior para dar harmonia, ou seja, 
para fazer a junção entre as notas 
(quando sai de uma nota e vai para 
outra, como se fosse uma ponte).

A nota de junção é o Em (Mi 
menor), dentro do campo 
harmônico na escala musical.

Execução com guitarra, baixo, 
bateria, strings e coral em volume 
baixo com predominância de 
vozes femininas.

Execução apenas no piano, 
um fundo com strings e coral 
com mais intensidade vocal.
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Tocada e interpretada em 
velocidade e andamento mais 
lentos, com pausas.

Tocada e interpretada mais 
ritmada, com andamento um 
pouco mais rápido

Canta-se apenas a primeira e a 
última estrofes da canção.

Não possui a última estrofe da 
canção.

Timbre do intérprete: grave, rouco, 
cavernoso, escuro, encorpado.

Timbre do intérprete: médio, 
fluido, claro, nasalado em 
alguns trechos.

Parte da interpretação é falada/
sussurrada – intercalando canto e 
fala.

Em alguns momentos 
aumenta o volume da voz e em 
outros o abaixa rallentando a 
canção

Em certos momentos o intérprete 
canta ou pronuncia as palavras de 
forma pausada, dando a impressão 
de “picar” as frases.

Em vários versos, enfatiza 
os acentos frasais, gerando a 
sensação de staccato, voltando 
à fluidez normal do ritmo 
apenas no refrão.

O intérprete faz uso da técnica 
vocal do portamento, o que em 
alguns trechos dá a sensação de 
desafinação.



- 329 -

Após a análise musical das diferentes execuções da canção 
Hallelujah, verifiquemos a cena em que ela é enunciada e como 
podem ter sido despertadas as emoções em quem a assiste.

ANÁLISE DE WATCHMEN
Nesse filme, a música começa a ser entoada quando ambos 

super-heróis (Coruja e Júpiter) se entreolham, se aproximam 
e começam a se beijar, e um botão vermelho na nave é apertado, 
como se desse um start para que o sexo pudesse acontecer entre 
os personagens. Nesse momento a imagem mostrada é a da nave 
pelo lado de fora. A voz rouca de Leonardo Cohen nos remete a um 
clima de sensualidade, e, apesar de a música ter contexto espiritual 
e com menções bíblicas, a voz murmurada diante da cena de sexo 
traz eroticidade. 

Figura 1: Beijo entre os vigilantes

Fonte: Watchmen, 2009.
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Figura 2: Primeiro aperto de botão da nave

Fonte: Watchmen, 2009.

Figura 3: Nave vista pelo lado de fora

Fonte: Watchmen, 2009.

Logo em seguida, passa-se à cena que mostra Júpiter abrindo o 
zíper de seu macacão de vinil amarelo e preto, e os amantes caindo 
um sobre o outro. Nesse momento, em que incide sobre a cena a luz 
do luar, é cantado o primeiro Hallelujah.
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Figura 4: Abrindo zíper macacão

Fonte: Watchmen, 2009.

Figura 5: Amantes sob a luz da lua

Fonte: Watchmen, 2009.

De volta à cena de sexo, é tocada a última estrofe da música. O 
coral do Hallelujah começa a ser cantado quando do gozo dos amantes, 
que ocorre juntamente com outro aperto do botão vermelho. Nesse 
momento, a cena volta-se para o lado de fora de nave, mostrando 
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uma rajada de fogo que sai da embarcação e duas pessoas que olham 
para céu observando o que está acontecendo lá em cima. A cena se 
encerra ao final da música.

Figura 6: Gozo dos amantes

Fonte: Watchmen, 2009.

Figura 7: Segundo aperto do botão da nave

Fonte: Watchmen, 2009.



- 333 -

Figura 8: Fogo saindo da nave

Fonte: Watchmen, 2009.

Figura 9: Pessoas olhando a nave

Fonte: Watchmen, 2009.

Ao final dessa cena de sexo, é tocada a última estrofe da canção, 
e a voz sussurrada do intérprete, ao invés de nos remeter a um 
clima de sensualidade, faz com que o espectador sinta um certo 
desconforto na cena em razão dos aspectos demonstrados acima 
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(produção, fotografia, elementos exagerados, aperto de botões, 
fogos, roupas, em contraposição com uma canção sobre a qual o 
espectador já traz consigo memórias de sua “sacralidade”). Também 
em razão de todo esse contexto, o Hallelujah aqui executado parece 
nos transmitir a sensação de que FINALMENTE OS PERSONAGENS 
CONSEGUIRAM FICAR JUNTOS, pois a junção: música, elementos 
da cena e narrativa fílmica trazem essa comicidade.

Apesar de o filme ser adulto, a cena de nudez combinada ao 
vestuário dos personagens e à escolha da canção nos remete ao 
fetiche juvenil dos leitores dos quadrinhos.

Vejamos as possíveis paixões despertadas pela música escolhida 
dentro da cena desse filme.

Ao assistirem essa cena juntamente com a música escolhida pelo 
diretor, a paixão do AMOR pode ser despertada em algumas pessoas 
após se lembrarem de um momento semelhante que vivenciaram, 
ainda mais quando esse momento foi entoado por alguma canção. A 
emoção que a música pode trazer a quem assiste à essa cena do filme 
pode também ser intensificada pela beleza plástica dos personagens, 
pela interpretação, pela fotografia, ou todos esses elementos em 
conjunto com a canção executada.

A paixão do AMOR pela música ou pelo compositor da canção 
pode também ser suscitada em alguns espectadores. Prova disso é 
quando a autora da biografia de Leonard Cohen no livro I´m your 
man (SIMMONS, 2016, p. 313-314) relata que: “A versão de Leonard 
também ressurgiu em Watchmen – O filme, do ano seguinte, 
fornecendo a música de fundo para uma cena de sexo entre dois 
super-heróis. A maioria daqueles que conheciam a canção ficou com 
um sorriso zombeteiro no rosto”.

A cena, assim como a música, pode suscitar CÓLERA naquelas 
pessoas religiosas ou que tenham certo pudor. Essa paixão também 
pode ser suscitada naqueles que são contra cenas desse tipo, ainda 
mais envolvendo uma música que faz menção a Deus, a bíblia, a 
redenção, a pedidos de perdão.

As paixões da VERGONHA e da IMPUDÊNCIA podem ser 
suscitadas nos espectadores quando há outras pessoas perto na 
exibição da cena. Uns sentirão VERGONHA, outros se deliciarão 
com a cena, não se importando com os que estão ao seu redor, 
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sentindo, assim, IMPUDÊNCIA. Acreditamos ainda que, para 
algumas pessoas, a música pode acentuar a sensualidade da cena, 
por essa razão a paixão da VERGONHA pode vir à tona com mais 
intensidade.

ANÁLISE DE SHREK
Nesse filme, o protagonista, sem querer, escuta a princesa 

Fiona falando sobre si ao Burro, mas entende que ela fala sobre 
ele, e fica muito triste e decepcionado, pois ainda não sabe que ela 
também é um ogro, no dia seguinte Shrek manda avisar o príncipe 
que conseguiu resgatá-la do castelo, o qual a leva consigo para se 
casarem.

A música começa a ser executada em seus primeiros acordes 
quando acaba uma discussão entre Shrek e o Burro, o qual só 
quer ajudar. Shrek chega no seu pântano e olha a vida que tem de 
volta: sua casa, sua solidão, seu pântano, e, nos arpejos do piano, 
ele vai caminhando, o que causa uma sensação de que algo nos 
será mostrado na animação que fará com que nossos sentimentos 
sejam aguçados. É quando a música começa a ser cantada. O Burro 
também aparece desolado nessa cena.

Figura 10: Discussão entre Shrek e o Burro

Fonte: Shrek, 2001
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Figura 11: Discussão entre 
Shrek e o Burro

Figura 12: Pântano

Fonte: Shrek, 2001 Fonte: Shrek, 2001

Figura 13: Burro desolado

Fonte: Shrek, 2001

Shrek se olha num espelho quebrado, momento em que é 
entoado o primeiro Hallelujah. Daquele espelho, surge a imagem 
da princesa refletida nos cristais do lustre do castelo. Ela também 
aparenta estar triste. Essa cena nos transmite a impressão de dor e 
tristeza, e percebemos que esses sentimentos são compartilhados 
entre Fiona e Shrek.
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Figura 14: Shrek olhando no 
espelho

Figura 15: Princesa olhando nos 
cristais

Fonte: Shrek, 2001

Logo em seguida, aparece a cena da princesa se vestindo para 
o casamento, e a imagem de Shrek dentro de sua casa. Ele olha 
para uns girassóis que estão em cima de sua mesa (essa flor nos 
remete a uma cena anterior em que ele iria dá-los à princesa, mas 
chegou no momento em que ela falava com o Burro - causa de todo 
o desentendimento já explicado acima) e por um momento sente 
ternura, mas, logo em seguida, se enraivece e os joga na lareira. A 
imagem dessa lareira se desloca para a lareira do castelo, onde está 
a princesa se trocando para o casamento.

Figura 16: Princesa se trocando para o casamento

Fonte: Shrek, 2001
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Figura 17: Shrek em sua casa Figura 18: Shrek e o girassol

Fonte: Shrek, 2001 Fonte: Shrek, 2001

Figura 19: irassol na lareira Figura 20: areira do castelo

Fonte: Shrek, 2001Fonte: Shrek, 2001

Aparece, em seguida, o príncipe que pergunta em gestos se está 
tudo ok com ele. O carrasco diz que sim, com gesto de positivo, e o 
espelho, após uma breve zombaria também dá o seu ok.

Figura 21: Príncipe pedindo 
aprovação

Figura 22: Carrasco dando seu 
“ok”

Fonte: Shrek, 2001Fonte: Shrek, 2001



- 339 -

Figura 23: Espelho sendo 
sarcástico

Figura 24: Espelho dando sua 
aprovação

Fonte: Shrek, 2001Fonte: Shrek, 2001

Logo em seguida, vemos a imagem do bolo do casamento com 
os dois noivinhos em cima. A princesa olha com sarcasmo e abaixa 
o boneco do noivo, pois, na verdade, ele é bem menor do que ela. Em 
seguida, aparece a imagem de Fiona e Shrek tristes e cabisbaixos. 
E passa-se à cena em que o Burro está triste bebendo água do 
rio, e que, ao olhar para o lado, se assusta e vê a dragão que está 
chorando - talvez também por sentir a falta do Burro, por quem ela 
se apaixonou. O Burro, então, vai até ela e se coloca em posição de 
escuta e conversa.

Figura 25: Noivinhos sobre o bolo

Fonte: Shrek, 2001
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Figura 26: Princesa triste Figura 27: Shrek triste

Fonte: Shrek, 2001 Fonte: Shrek, 2001

Figura 28: Burro bebendo água

Fonte: Shrek, 2001

Figura 29: Burro se assustando

Fonte: Shrek, 2001

Figura 30: Dragão chorando

Fonte: Shrek, 2001
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Figura 31: Burro em posiç]ão de escuta

Fonte: Shrek, 2001

Passa-se à cena em que aparece a imagem de Shrek e Fiona cada 
um sentado à mesa de refeição do local onde estão (casa e castelo) 
em total solidão e tristeza, ambos colocam as mãos sobre o rosto e 
choram, encerrando a cena e a música.

Figura 32: Shrek sentado à mesa Figura 33: Princesa sentada à 
mesa

Fonte: Shrek, 2001 Fonte: Shrek, 2001

Vendo a cena da animação sem a música, já conseguimos 
perceber que a música foi fundamental para o despertar das emoções 
e para gerar empatia entre o auditório e os personagens, que são 
esquisitos se tomarmos como paradigmas as histórias infantis 
tradicionais.
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Figura 34: Princesa com mãos no 
rosto

Fonte: Shrek, 2001

Figura 35: re  com as m os no 
rosto

Fonte: Shrek, 2001

Vemos também que as cenas vão evoluindo conforme sobem as 
notas musicais e até mesmo quando o cantor aumenta sua potência 
vocal, e que a tristeza aparece quando são entoadas as notas menores 
e a voz vai abaixando de volume.

Toda vez que o refrão Hallelujah é cantado, nos é mostrada a 
conexão entre os personagens Fiona e Shrek – em momentos de 
reflexão ou quando parece que um está pensando no outro.

Se a cena for assistida sem a música, as cenas engraçadas 
serão sentidas com mais intensidade, as quais podem até nos tirar 
um sorriso. Assim, pudemos perceber que quando assistimos 
a cena sem qualquer inserção de música ou melodia, as emoções 
despertadas são outras. Contudo, com a inserção de alguma outra 
canção, que não a versão da Hallelujah escolhida, talvez possa causar 
também o efeito desejado, mas essa Hallelujah parece que trouxe à 
cena a dramaticidade almejada, talvez por seus acordes simples, 
pela pureza de seus arranjos, pela facilidade de entendimento pelo 
ouvinte, o que nos convence que a canção escolhida pode sim ter 
aumentado o alcance persuasivo e emotivo da cena.

Hallelujah, por si só, é uma música com tom dramático, com 
temática religiosa, composta de forma muito simples, sem deixar 
de ser sofisticada, o que vai ao encontro do que a cena pede, ou seja, 
a transmissão de sentimentos de amor e a não reciprocidade ou o 
não entendimento da reciprocidade pelo outro, algo aparentemente 
simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexo, como a melodia 
dessa canção.

Analisemos em seguida as possíveis paixões despertadas pela 
música escolhida dentro da cena desse filme.
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Talvez a paixão do AMOR seja a mais suscitada nessa cena, 
provavelmente em função dos elementos mencionados aliados à 
música entoada. Ademais, o auditório pode sentir amor em relação 
aos personagens, os quais nutrem sentimentos uns pelos outros. 

Essa paixão também pode ser suscitada na cena do Burro 
com a dragão, porque a atitude de um em relação ao outro nos faz 
ficar empaticamente ligados aos personagens, pois nos transmite 
pureza de coração. Essa cena do Burro com a dragão acontece 
quando é entoada a última estrofe da canção, e é também quando 
o intérprete usa um volume vocal mais alto. Nesse momento, a 
palavra hallelujah é proferida quando eles se entreolham, gerando 
ainda mais empatia dos espectadores com os personagens.

A paixão do DESPREZO pode ser suscitada quando aparece 
a cena do príncipe querendo um elogio ou satisfazendo seu ego 
– nesse momento a música parece mais alta porque o intérprete 
coloca mais volume na voz, o que nos dá a sensação de desprezo e 
de querer vingança contra o príncipe, podendo, inclusive, despertar 
a paixão da CÓLERA em relação a esse personagem.

Quando, no início, Shrek caminha até sua casa, ele suspira, 
e a música nos fornece elementos para criar a COMPAIXÃO em 
relação a ele, pois, em sua cabeça, sua amada o acha desprezível. 
A música é iniciada apenas com instrumentos, mas, quando a voz 
passa a integrá-la, por ser meio grave, pode intensificar ainda mais 
esse sentimento em relação ao ogro.

A COMPAIXÃO também pode ser despertada em relação 
ao Burro, que foi tentar ajudar e acabou sendo enxotado pelo 
amigo. Nesse momento, ele sai caminhando em direção contrária, 
cabisbaixo. Nesse trecho, a música ainda está no seu início, 
quando começa em volume baixo e não há acréscimos de muitos 
instrumentos ou vocais, o que pode dar a sensação de mais 
obscuridade e solidão.

Ainda em relação a essa paixão, o espectador também pode 
ser acometido pela tristeza, pois as cenas mostram um personagem 
pensando no outro, ou na sua própria vida, de forma cabisbaixa e 
com tristeza no olhar. A música, pela forma como é composta - em 
C (dó) e sempre dentro da série harmônica, pode nos despertar o 
sentimento de tristeza, ainda mais com essa melodia mais calma, 
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tocada basicamente de forma arpejada no piano, o que nos remete 
a sentimentos mais sombrios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música por si só pode despertar emoções em que a ouve, 

pois, dependendo da forma como é composta, dos instrumentos 
escolhidos, da interpretação, arranjos, timbre, dentre outros 
elementos, pode remeter o ouvinte à sua própria história de vida, às 
suas tradições ou culturas que foi absorvendo durante a vida.

Porém, diante da análise apresentada, juntamente com as 
teorias musical, psicoafetiva e retórica, podemos chegar a conclusão 
de que, se a escolha da música for a correta, sabendo o orador a quem 
ele a está apresentando, ela pode ser o grande elemento que fará com 
que o auditório saia persuadido daquele discurso. Ao contrário, se a 
música escolhida não for adequada ou se não se encaixar dentro dos 
valores de hierarquia do auditório, ela pode se tornar a grande vilã, 
destruindo todo o discurso apresentado.

Podemos pensar na hipótese de uma pessoa com deficiência 
visual que apenas ouve os personagens e os sons de um filme. Nesse 
caso, se a canção escolhida for apropriada, causará, até mesmo 
naquele que não pode ver a cena, a emoção almejada.

Um outro exemplo seria o das novelas na era do rádio ou dos 
filmes no cinema mudo, em que as canções ou melodias eram 
utilizadas com vistas a causar a sensação de rapidez, amor, tristeza, 
solidão, etc.

Optamos por concluir nossa reflexão com uma citação de Oliver 
Sacks que, em seu livro Alucinações musicais, menciona o músico 
Schopenhauer para conseguir descrever de que maneira a música, 
por meio de suas estruturas, pode afetar as emoções humanas:

Nós, humanos, somos uma espécie musical além 
de linguística. Isso assume muitas formas. Todos 
nós (com pouquíssimas exceções) somos capazes 
de perceber música, tons, timbre, intervalos entre 
notas, contornos melódicos, harmonia e, talvez no 
nível mais fundamental, ritmo. Integramos isso 
tudo e “construímos” a música na mente usando 
muitas partes do cérebro. E a essa apreciação 
estrutural, em grande medida inconsciente, 
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adiciona-se uma reação muitas vezes intensa 
e profundamente emocional. “A inexprimível 
profundidade da música”, escreveu Schopenhauer, 
“tão fácil de entender e no entanto tão inexplicável, 
deve-se ao fato de que ela reproduz todas as emoções 
do mais íntimo do nosso ser, mas sem a realidade 
e distante da dor. [...] a música expressa apenas a 
quintessência da vida e dos eventos, nunca a vida e 
os eventos em si” (SACKS, 2015, p. 11)

REFERÊNCIAS
ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e 
emoção. 3. ed. Cotia/SP: Editor Plínio Martins Filho, 2001. 

ARISTÓTELES. Retórica. Tradução Manuel Alexandre Júnior, Paulo 
Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. São Paulo: Folha de São 
Paulo, 2015. (Coleção Folha. Grandes nomes do pensamento; v. 1).

GORBMAN, Claudia. Unheard melodies: narrative film music. London: 
BFI Pub, Bloomington Indiana University Press, 1987.

HOUAISS eletrônico. Versão monousuário. Instituto Antônio Houaiss. Rio 
de Janeiro: Objetiva Ltda., 2009.

MEYER, Leonard B. Emotion and meaning in music. London: The 
University of Chicago Press, Ltd., 1956.

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA Lucie. Tratado da 
argumentação: a nova retórica. Tradução Maria Ermantina de Almeida 
Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

SACKS, Oliver. Alucinações musicais: relatos sobre a música e o cérebro. 
Tradução: Laura Teixeira Motta. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007.

SHREK. Baseado em Shrek! de William Steig. Direção: Andrew 
Adamson,Vicky Jenson. Produção: Aron Warner, Jeffrey Katzenberg, 
Jonh H. Willian. Roteiro: Joe Stillman, Roger S. H. Schulman, Ted Elliott, 
Terry Rossio. Intérpretes: Bobby Block, Calvin Remsberg, Cameron Diaz, 
Chris Miller, Christopher Knights, Clive Pearse, Cody Cameron, Conrad 
Vernon, Eddie Murphy, Guillaume Aretos, Jacquie Barnbrook, Jean-Paul 
Vignon, Jim Cummings, John Bisom, John Lithgow, Kathleen Freeman, 



- 346 -

Matthew Gonder, Michael Galasso, Mike Myers, Peter Dennis, Simon J. 
Smith, Val Bettin, Vincent Cassel. Trilha sonora: Harry Gregson-Williams, 
John Powell. Distribuição: PDI/DreamWorks, 2001. 93 min. Filme exibido 
pela Netflix.

SIMMONS, Sylvie. I´m your man.: a vida de Leonard Cohen. Tradução: 
Patrícia Azeredo. Rio de Janeiro: BestSeller, 2016.

SLOBODA, John A. A mente musical: a psicologia cognitiva da música. 
Tradução: Beatriz Ilari e Rodolfo Ilari. Londrina: EDUEL, 2008.

VERSOLATO, Júlio César; KERR, Dorotea Machado. A teoria e a análise 
musical sob o influxo da retórica no período Barroco. Per Musi (UFMG): 
Belo Horizonte, n.17, p. 64-68, 2008.

WATCHMEN, o filme. Baseado nas histórias em quadrinhos de Alan 
Moore. Direção: Zack Snyder. Produção: Lawrence Gordon, Lloyd Levin, 
Deborah Snyder. Roteiro: Alex Kurtzman, Robert Orci. Intérpretes: Malin 
Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, Carla Gugino, Jackie Earle 
Haley, Jeffrey Dean Morgan,Patrick Wilson. Trilha sonora: Tyler Bates. 
Distribuição: EUA, Paramount Pictures e Warner Bros Pictures, 2009. 163 
min. Filme exibido pela Netflix.



- 347 -

ANITA CATARINA MALFATTI E A ARTE MODERNA

Olhar, olhar, até já não sermos nós mesmos.

Joly

A arte é uma fonte segura para a manifestação de ideias, 
emoções, pensamentos. Ela consente ao ser humano exacerbar as 
nuances da sua percepção do mundo e permite ao seu espectador 
senti-las e interpretá-las a seu modo. A arte como comunicação se 
transfigura à sua maneira escoltando os passos da humanidade e, 
devido a isso, nota-se como ela exprime as cadências das épocas nas 
quais surge, por conta do contato do homem com seus sentimento 
e anseios.

O período artístico da Arte Moderna teve seu exórdio oficial, 
no Brasil, na Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 
1922. Esta semana é considerada importante para o rompimento 
com o tradicionalismo cultural que se associava às correntes 
literárias e artísticas anteriores, como o parnasianismo, escola 
literária de essência poética; o simbolismo, corrente artística 
de cunho espiritualista, vinda da França, nas décadas de 1880 e 
1890; e, a arte acadêmica ou ainda academicismo, termo ligado 
às academias de artes plásticas, onde a criação era pautada na 
forma artística predeterminada, padronizada e ancorada no ensino 
prático das artes plásticas.

Contudo, anteriormente, em 1917, obras modernistas, de 
tendência expressionista e fauvista, foram apresentadas ao público 
brasileiro na Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, pela 

A RETÓRICA DA PINTURA: AS PAIXÕES 
DESPERTADAS PELA OBRA O HOMEM 

AMARELO DE ANITA MALFATTI 

Nayara Christina Herminia dos Santos
Fernando Aparecido Ferreira
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artística plástica paulistana Anita Catarina Malfatti, tornando-a 
precursora da Arte Moderna em nosso país. 

Em sua biografia e estudo de obra escritos pela historiadora 
brasileira Marta Rossetti Batista, Anita Malfatti no tempo e no 
espaço (2006), fica manifesto a dicotomia que permeou sua vida, 
no que se refere às artes plásticas: optar pela vanguarda da arte 
ou conformar-se ao que estava em voga. Constantemente em 
bifurcações conflituosas sobre sua maneira de enxergar a arte, 
Malfatti se viu em momentos de êxtase e de superação, transpondo 
um momento artístico histórico. 

Após regressar da Europa (onde estudou artes plásticas por 
seis anos), a artista esteve na vanguarda da arte moderna, trazendo 
consigo inovações artísticas, libertando-se e libertando a arte 
brasileira de escolas clássicas e do academicismo. Movendo-se 
entre o brasileiro e o internacional, indagando-se sobre onde seria 
seu lugar, lidou com questionamentos muitas vezes irascíveis sobre 
sua arte e até sua sanidade e, concomitantemente, foi ovacionada 
e aclamada pelos mesmos motivos, dissociando-se do tradicional e 
ocasionando o inovador. 

A exposição de 1917 funcionou como uma alavanca para a 
eclosão da Arte Moderna no Brasil e para a reação passional tanto 
de críticos como de futuros modernistas, que foram das paixões 
(pathos1) de ira, ódio (ou inimizade) e inveja à amabilidade, amizade 
(amor) e devoção pela obra e pela artista. 

Como exemplos das paixões despertadas, temos a colérica 
crítica do escritor Monteiro Lobato, no artigo A propósito da 
exposição de Malfatti2 publicado no Jornal O Estado de SP, em 1917, 
sendo divulgado tempos depois com o título Paranóia e Mistificação. 
Neste artigo, Lobato toma Malfatti como “louca” e sua arte como 
“estranhas psicoses”. Por outro lado, a exposição recebeu a alcunha 
de “arte nova” de alguns modernistas, tais como Mário de Andrade 

1. O pathos é a fonte das questões e estas respondem a interesses múltiplos, dos quais são 
provas as paixões, as emoções ou simplesmente as opiniões (MEYER, 2007, p. 36). 

2. Artigo na íntegra no Acervo Estadão. Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/
noticias/acervo,a-proposito-da-exposicao-malfatti-monteiro-lobato,13042,0.htm>. 



- 349 -

e Oswald de Andrade, que aderiram favoravelmente ao trabalho 
de Malfatti, definindo-o como “marco inicial do movimento 
modernista”, considerando-a um “divisor de águas”.

Nesse sentido, propomos aqui analisar a Exposição de Pintura 
Moderna Anita Malfatti como um texto3 argumentativo, cuja 
retórica promoveu reações passionais no auditório da época. Como 
recorte, analisaremos especificamente a obra mais emblemática 
da exposição, o quadro O Homem Amarelo. Uma exposição ou 
uma pintura, analisada como um texto, demonstra seus aspectos 
discursivos, retóricos, linguísticos e estéticos e, como esclarece 
Ferreira (2010, p. 22, grifo nosso), um discurso retórico “nunca 
é um acontecimento isolado: nasce em outros discursos e aponta 
para outros, complementa ou opõe-se a outros que o precederam 
e cria uma referência para o surgimento daqueles que virão depois”.

RETÓRICA ARISTOTÉLICA E RETÓRICA DA PINTURA
Aristóteles (2015, p. 62), o grande sistematizador da teoria 

retórica, outorga que, “entendamos por retórica a capacidade de 
descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir”. 

Isso feito, podemos compreendê-la como uma competência 
que o orador possua ou desenvolva de encontrar, dentre as várias 
opções acessíveis, àquela que em cada caso persuadirá de forma 
adequada, ou seja, a maneira mais propícia, em cada situação, de 
obter adesão do auditório ou ouvinte. Compreende-se também que 
a persuasão é o objeto da retórica, porquanto pode-se caracterizá-
la por ser a arte de bem falar ou de demonstrar eloquência em um 
discurso.  

A retórica estabelecida por Aristóteles identifica três 
componentes básicos na dinâmica da persuasão, associados ao 
orador, ao discurso e ao auditório, respectivamente. São eles: o 
ethos, o logos e o pathos. 

3. “Unidade de linguagem dotada de sentido e porque cumprem um propósito 
comunicativo direcionado a um certo público, numa situação específica de uso, dentro 
de uma determinada época em uma dada cultura em que se situam os participantes desta 
enunciação (CAVACANTE, 2012, p. 17, grifo nosso)”. 
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Conforme Meyer (2007, p. 34), “o éthos é a imagem de si, o 
caráter, a personalidade, os traços de comportamento, a escolha 
de vida e dos fins (daí a palavra ética)”. Na pintura, para Carrere 
e Saborit o ethos é visto como o “autor” que tenha “construído” 
a pintura, utilizando, para tanto, técnicas pictóricas cujas 
potencialidades despertadas são inúmeras, assim como o vínculo 
que se estabelece entre as pessoas e as épocas, originado da 
pintura. 

Carrere e Saborit (2000, p. 64) complementam que, desse 
modo, supomos que qualquer processo comunicativo da pintura 
surge da relação entre pintor (orador – associado ao ethos) e o 
espectador (auditório – associado ao pathos) através de um objeto 
intermediário, que é sua parte material (uma pintura, um quadro) 
correspondendo ao discurso, portanto, ao logos. 

O segundo componente é o logos, que, para Meyer (2007, p. 
40), “deve expressar as perguntas e as respostas preservando 
suas diferenças”. Referindo-se à linguagem ou à imagem utilizada 
no discurso, é a mensagem que se quer passar para o auditório. 

Dessa forma, nasce a persuasão que o artista plástico, como 
orador, insere à pintura, por meio de técnicas linguísticas, retóricas 
e estéticas. Sendo assim, a pintura é vista aqui como seu discurso 
ou enunciado pictórico para persuadir seu auditório, despertando-
lhe paixões.

Por fim, o terceiro componente, o pathos, que, para Reboul 
(2004, p. 48), “é o conjunto de emoções, paixões e sentimentos 
que o orador deve suscitar no auditório com seu discurso”. Nota-
se que os pathe4 são as emoções, paixões ou opiniões do auditório, 
e que essas emoções devem ser despertadas pelo orador em seu 
discurso. 

Meyer (2007, p. 37) afirma que “a paixão começa pela 
expressão subjetiva de uma questão vista sob o ângulo do prazer 
e do desprazer”, dessa forma, fica manifesto que a paixão esta 
intrínseca ao homem e que um mesmo discurso pode despertar 
tanto a ira como a amabilidade, já que se configura como algo 

4. Plural de pathos.
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baseado na emoção despertada individualmente e que cabe a 
interpretação. 

A arte como uma linguagem surge dotada de sentidos e 
expressões que despertam emoções e sentimentos no espectador, 
ou auditório, pois conforme Reboul (2004, p. 92-93) “sempre se 
argumenta diante de alguém. Esse alguém, que pode ser um 
indivíduo ou um grupo ou uma multidão, chama-se auditório, termo 
que se aplica até aos leitores”. Para tanto, à guisa de desvendar 
a manifestação retórica e também a função estética da pintura, 
desvelaremos a sua atuação como linguagem e, vendo-a como um 
texto que, por meio de seus recursos estilísticos, linguísticos e 
retóricos, evidenciaremos como ela age, desperta paixões (pathos) 
e transmite sentidos.

A retórica da pintura possui três categorias, conforme Carrere 
e Saborit (2000, p. 186): 

(inventione, disegno e colorito), que se corresponden 
com las três fases del arte de la retórica (inventio, 
dispositio, elocutio). La inventione es la elección 
del tema que se va a representar y el plateamiento 
general del cuadro, el disegno corresponde al 
boceto em blanco y negro, mientras que el colorito 
constituye el  acabado final del cuadro5. 

As subdivisões retóricas da invenção e elocução aparecem 
no discurso pictórico, e segundo Carrere e Saborit (2000, p. 187-
188), a invenção ocorre com a busca de ideias adequadas à causa. 
A invenção se imbrica na elocução, quando busca por argumentos 
pictóricos, tais como circunstâncias, figuras, tipos, dentro da 
memória subjetiva e exteriormente na realidade visível. 

A disposição é vista por Quintiliano (apud CARRERE; SABORIT, 
2000, p. 191-192) como a distribuição eficaz de argumentos e 
das partes em lugares adequados, ordenando signos pictóricos a 
partir dos argumentos considerados na invenção. Uma vez que 
se tem os argumentos, os referentes, as imagens mentais ou as 

5. “(inventione, disegno e colorito), que correspondem às três fases da arte da retórica 
(inventio, dispositio, elocutio). A inventione é a escolha do tema que vai ser representado 
e a abordagem geral da pintura, o disegno (desenho) corresponde ao esboço preto e 
branco, enquanto o colorito é o acabamento final do quadro” (tradução nossa).
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imagens físicas com que vá se desenrolar o tema, parte-se para as 
partes constituintes de um potencial conjunto, organizando-o, ou 
seja, decidindo e distribuindo o que chamamos blocos pictóricos 
integrados em um conjunto de superfície bidimensional (pintura), 
de acordo com o sentido da disposição como ordem sintagmática 
do texto.

Carrere e Saborit (2000, p. 74) ainda refletem que o signo 
pictórico não é a “pincelada” em si, por exemplo, mas se constitui 
na relação entre expressão (visualização da matéria “pincelada”) e 
seu conteúdo (significado com o qual nos relacionamos). 

Os autores ainda complementam que o quadro, como texto, 
proclama sobre todo o predomínio da disposição, harmonizando 
e combinando o conjunto de constituintes plásticos provindos da 
invenção iconográfica da pintura tradicional e por criatividade de 
novos modelos estético-visuais na peculiar semântica da pintura 
abstrata e dos figurativismos. A elocução pictórica diz respeito 
às virtualidades únicas da caligrafia plástica de cada pintor 
(CARRERE; SABORIT, 2000, p. 193). 

Seguindo, a elocução é a expressão linguística dos pensamentos 
(re)encontrados na invenção; com a disposição constituem o texto 
pictórico – ambas representam a prática pictórica, suas fases de 
elaboração, o material do quadro6. A memória e a pronunciação se 
tratam da conservação, da exposição, da explicação e em geral, as 
relações transtextuais7 que temos situadas a partir da intervenção 
do contexto em um sentido amplo, e que naturalmente não se 
contemplam na retórica clássica (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 
195).

Para melhor compreensão, temos a definição de arte, por 
meio do entendimento dos autores Carrere e Saborit (2000, p. 23) 
que confirmam uma certeza: a de que em ocasiões ela designa 
certo tipo de objeto e outras vezes fala sobre um fazer (realizar 

6. LAUSBERG, 1963, p. 61 apud CARRERE; SABORIT, 2000, p. 193.
7. “Tudo o que estabelece a relação de um texto, seja esta implícita ou explícita, com 
outros textos” (GENETTE, 1997 apud GARCIA, 2006, p.  1517).
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algo, inventar). Em alguns momentos expressa a realidade exterior 
a ela, e em outros, ilustra sua própria poética, construindo e 
disseminando sua estrutura.

Os autores afirmam ainda que é essa relação entre diferentes 
momentos, ações e visões da arte que nos aponta um sentido global 
para o termo arte. E, “explicar la noción de arte – en la medida en 
que ello es posible – supone observar la conjunción de ciertos objetos 
y acciones, con la realización de una función estética” (CARRERE; 
SABORIT, 2000, p. 24)8.

O funcionamento da pintura demonstra como sua expressão 
ocorre, já que a maneira como a enxergamos se perfaz distinta 
do resto dos outros fenômenos comunicativos, relacionando 
aqui seus níveis de expressividade, como ocorre a experiência 
estética que ela conduz, além de suas características físicas e dos 
procedimentos técnicos empregados em sua elaboração. 

Pois, como expressa Carrere e Saborit (2000, p. 27), na pintura, 
as pequenas variações do seu plano expressivo, seus matizes de 
cor, a microestrutura de camadas pictóricas sobrepostas, etc., 
tornam-se relevantes do ponto de vista de seu significado. 

Deve-se levar em conta também o conhecimento enciclopédico 
do ouvinte, anunciando sua experiência estética, pois, para os 
autores Carrere e Saborit (2000, p. 28-29) essa experiência 
se conclui ante a manifestação expressiva de uma pintura ou 
qualquer tipo de arte, pondo em jogo – dentro de um contexto 
– toda uma série de competências por parte do auditório, sua 
memória, seus conhecimentos conscientes ou inconscientes, seus 
afetos e tudo isso. Em uma rede transtextual, que estabelece 
relações labirínticas por meio do conhecimento enciclopédico, 
essa abstração define o conjunto de saberes universais. 

A partir da experiência estética que envolve o auditório, as 
manifestações por parte do mesmo podem ser variadas, como 
por exemplo, o efeito “sensação-entendimento”9 que ocorre 

8. Explicar o conceito de arte – na medida do possível – envolve observar a conjunção de 
certos objetos e ações, com a realização de uma função estética (tradução nossa). 

9. “Sensación-intelección” (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 29).
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quando a obra, em pleno funcionamento, atinge o seu espectador 
ou destinatário, produzindo sentido e efeito, produzindo uma 
experiência sintética, ou em termos aristotélicos, o pathos, pois o 
mesmo é estimulado pelo discurso, nesse caso, a pintura. 

Segundo Carrere e Saborit (2000, p. 30), “otra cuestión es la 
consciencia de arte que, como actividad humana, se manifiesta en 
cada caso”10. O que nos remete à definição dada à retórica pelo 
estagirita, na qual a retórica se estabelece no discurso averiguando 
os melhores meios a cada caso para persuadir o auditório. 

No que concerne à pintura, infere-se que o artista plástico 
(orador) a elabora com uma consciência de sua finalidade e do 
funcionamento de seus esboços (razão pela qual ele os fez), assim 
ele estabelece uma relação simbólica com a realidade (CARRERE; 
SABORIT, 2000, p. 30).

Carrere e Saborit (2000, p. 27) discorrem que a experiência 
tem algo de inexplicável relacionado ao seu nível expressivo, 
apreendido pelo auditório. Como por exemplo, usos de figuras 
retóricas, tais como a ironia, ambiguidade, além de muitos outros 
artifícios retóricos, linguísticos e estéticos, bem como a relação 
intertextual e interdiscursiva com outras obras. 

Ainda para Carrere e Saborit (2000, p. 172):

No hay espectador inocente, y toda significación de 
cualquier espectáculo visual del mundo natural o 
artificial se produce como resultado de complejas 
cooperaciones. Si “ver es haber visto”, y es capaz 
de ver “más” quien “más” ha visto, si todo aquello 
que vemos se relaciona, por el propio proceso 
de ver, de una u otra forma, con el conjunto de 
experiencias visuales que lo han precedido o lo 
rodean, el descubrimiento retórico puede intervenir 

10. “Outra questão é a consciência da arte, que, como atividade humana, se manifesta 
em cada caso” (tradução nossa).
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en ese juego, tanto mediante su incorporación 
consciente como por su posterior automatización 
inconsciente.11 

Sendo assim, de uma forma ou de outra, o auditório se mostra 
receptível ou não para as significações da pintura, agindo de acordo 
com as paixões que o tocam. Para tanto, o conhecimento adquirido 
sobre uma pintura serve para analisá-la, interpretá-la e, por fim, 
aproveitar tudo que ela está comunicando, abrindo caminho para 
a sensibilidade.

Ainda para os autores, o primeiro efeito que pretende toda 
pintura consiste em persuadir o espectador de sua própria beleza, 
valor, condição artística (segundo os paradigmas vigente em 
distintas épocas), e desse modo, apresentar-se a si mesma como 
objeto valioso, portador de conhecimento, transmissor de prestígio, 
segundo a doxa da época, isto é, segundo as tradições e opiniões 
vigorantes naquele momento histórico, cultural, social. 

A beleza ou o mover, despertar dos ânimos ou das paixões se 
configura como a função de movere, que faz parte das três ordens 
de finalidade destacadas por Ferreira12, e que para o autor possui 
o intuito de “comover, atingir os sentimentos. É o lado emotivo do 
discurso, aquele que movimenta as paixões humanas” (FERREIRA, 
2010, p. 16). 

Para Ferreira a segunda função é a docere que consiste em 
“ensinar, transmitir noções intelectuais, convencer. É o lado 
argumentativo do discurso” (FERREIRA, 2010, p. 16, grifo nosso).

Por fim, infere-se a última ordem de finalidade, deletare, sendo 
a ordem que agrada, que mantém viva a atenção do auditório, 
que estimula o discurso, e que movimenta as paixões, os gostos 
(FERREIRA, 2010, p. 16). 

11. “Não há espectador inocente, e qualquer significado de qualquer espetáculo visual do 
mundo natural ou artificial ocorre como resultado de cooperações complexas. ‘Ver é ter 
visto’, e é capaz de ver ‘mais’ quem ‘mais’ viu, se tudo o que vemos está relacionado, pelo 
processo de ver, de um jeito ou de outro, com o conjunto de experiências visuais que a 
precederam ou cercaram, a descoberta retórica pode intervir nesse jogo, tanto por sua 
incorporação consciente quanto por sua automação subsequente inconsciente.” (tradução 
nossa)

12. Docere, Movere, Delectare (FERREIRA, 2010, p. 15-16).



- 356 -

Os autores Carrere e Saborit (2000, p. 182) confirmam ainda 
a existência de outros intuitos de persuasão para a pintura, sendo 
eles: mostrar a realidade, a respeito de qual é a verdade ou, por fim, 
adotar atitudes vanguardistas, intuito no qual se insere a pintura 
de Malfatti; mostrar qual o caminho da arte, ou seja, atitudes que 
apontem para o futuro, para uma nova forma de ver a arte e novos 
significados para sua existência. 

Para tanto, os autores mencionam:

Ambos lenguajes (verbal y visual) tienen sustancias 
expresivas y naturalezas diferentes, y por lo tanto son 
capaces de significar de modo diferente; sus sistemas 
de significación no pueden imaginarse equivalentes ni 
superponerse, sino responder en cada caso a la naturaliza 
del lenguaje empleado (aun cuando entre ellos pueden 
producirse relaciones, interferencias o contaminaciones).13 
(CARRERE E SABORIT, 2000, p. 61-62)

Dessa forma, com o auxílio dos autores, compreendemos que 
as linguagens, verbais e visuais, são em suas essências diferentes 
e, devido a isso, agem de forma distinta em seus auditórios. Para 
tanto, é por meio da linguagem verbal que se pode descrever a 
linguagem visual, o que auxilia no entendimento, é por meio dela 
também que conseguimos manifestar o entendimento que o verbal 
produz.

 A expressão artística e retórica pode vir a ocorrer tanto na 
linguagem verbal quando na linguagem visual, mas soma-se a 
linguagem visual a expressão estética e a representatividade do 
mundo por meio de formas e matizes. 

Para Carrere e Saborit (2000, p. 60) a linguagem verbal se 
constitui de um vasto e heterogêneo conjunto de sistemas diversos 
que, mesmo contando todo eles com a presença mais ou menos 
alienada e estruturada das palavras, ostentam entre si notórias 
diferenças, tanto em suas manifestações concretas como em suas 
concepções (de linguagem). 

13. “Ambas as linguagens (verbal e visual) tem substâncias expressivas e naturezas 
diferentes, e, portanto, são capazes de se expressarem de modo diferentes; seus sistemas 
de significação não se podem imaginar equivalentes nem se sobreporem, mas, sim, 
responderem em cada caso à natureza da linguagem usada (mesmo que entre elas se 
possam produzir relações, interferências e contaminações)”. (tradução nossa).
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Os autores ainda acrescentam que:

Toda esa heterogénea complejidad – a la que no 
debemos renunciar -, en buena parte irreductible 
al dictado de las palabras, el método o la razón, y 
tal vez por ello inagotable fuente de placeres, ha 
de acercarnos a lo que en pintura puede haber 
y de hecho hay de comunicación y, por tanto, a 
describir el sistema de significación que le subyace. 
Nos acercamos así a la consideración de la pintura 
como lenguaje, pues para que resulte practicable el 
estudio y formulación en la pintura de unos saberes 
retóricos  originados en el lenguaje verbal, ésta 
deberá presentar elementos análogos a los que se 
dan en lo que entendemos por lenguaje. (CARRERE; 
SABORIT, 2000, p. 59)14 

A arte do ponto de vista da comunicação não é só um 
sistema (muito ou muito pouco ou muito complexo) articulado, 
senão também um ato de linguagem, um processo comunicativo 
diferenciado, de importantes consequências para estabelecer sua 
própria definição. (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 71)

 Para se apreender os sentidos pictóricos oriundos de uma 
pintura há que se pensar na distinção elaborada entre “os dois 
grandes modos de apreensão visual”, os signos icônicos e os signos 
plásticos, aqui feita por meio da oposição entre eles, tais como, de 
acordo com Carrere e Saborit (2000, p. 84), pintura referencial e 
arreferencial, representação e apresentação, figuração e abstração, 
etc. 

Conforme os autores, a dialética referencialidade versus 
arreferencialidade é substancial para a compreensão entre 
signos icônicos e signos plásticos, pois essa dicotomia manifesta 

14. “Toda essa complexidade heterogênea à qual não devemos renunciar, em grande parte 
irredutível ao ditado das palavras, método ou razão, e talvez por essa razão uma fonte 
inesgotável de prazeres, tem que nos aproximar do que na pintura pode ter e de fato há 
comunicação e, portanto, para descrever o sistema de significado subjacente a ele. Assim, 
nos aproximamos da consideração da pintura como linguagem, pois para que o estudo 
e a formulação na pintura do conhecimento retórico originado na linguagem verbal 
sejam praticáveis, ela deve apresentar elementos análogos àqueles que ocorrem no que 
entendemos por linguagem.” (tradução nossa).
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numerosas complexidades teóricas (CARRERE; SABORIT, 2000, 
p. 85).

Os autores complementam que algumas escolas plásticas 
surgiram a partir do reconhecimento do signo plástico, tais como 
fauvismo, o cubismo, a pintura abstrata, conhecidos também como 
partícipes da Arte Moderna. As unidades plásticas apresentam 
fisicamente forma, textura e cor mais ou menos indefinidos e 
reconhecíveis (traço, mancha, ponto, linha, etc.), já as unidades 
icônicas, geralmente são chamados tipos, que são atualizados em 
referentes específicos, e que compõem o repertório icônico, sua 
articulação apresenta problemas comuns à expressão e conteúdo 
(CARRERE; SABORIT, 2000, p. 109). 

Para Barthes (1982, p. 27), “os linguistas não são os únicos 
a suspeitar da natureza linguística da imagem; a opinião comum 
também considera a imagem como lugar de resistência ao sentido, 
em nome de uma certa ideia mítica da vida”. Barthes (1982, p. 
27) declara que a imagem carrega três mensagens. A primeira, 
que se pode retirar da pintura, é a mensagem cuja substância é 
essencialmente linguística, em código linguístico, ou seja, em 
suporte verbal, presente em legendas, enunciados e qualquer 
conteúdo verbal escrito em vernáculo que produza, naquele 
contexto, sentido. A segunda é composta dos signos descontínuos, 
feito em sua essência da “imagem pura” e de natureza icônica, ou 
seja, representativa. Por fim, após retirar da imagem sua mensagem 
linguista, seus signos de natureza icônica, ainda resta “uma 
certa mensagem informativa”. E Barthes (1982, p. 29) acrescenta 
“privado de todo saber, continuo a ‘ler’ a imagem, a ‘compreender’ 
que ela reúne num mesmo espaço uma certa quantidade de objetos 
identificáveis (nomeáveis), e não só formas e cores”. O autor ainda 
completa que “o que específica esta terceira imagem é, com efeito, 
a relação do significado e do significante que é quase tautológica”. 
(BARTHES, 1982, p. 29-30). 
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Para o autor (1982, p. 32) “toda imagem é polissémica, 
implicando subjacente aos seus significados, uma ‘cadeia flutuante’ 
de significados, dos quais o leitor pode escolher uns e ignorar 
outros”. 

O HOMEM AMARELO DE ANITA MALFATTI
Na biografia de Malfatti, Batista (2006, p. 159) explicita que a 

pintura O homem amarelo15 – “sua obra mais famosa [...], resolvida 
em planos chapados de amarelos, vermelhos e marrons, com 
algumas delimitações de verde” – foi pintada tendo como modelo 
um pobre imigrante italiano e nas palavras da própria Malfatti: “Era 
um que entrou para posar. Tinha uma expressão tão desesperada” 
(BATISTA, 2006, p. 159). 

A pintura é feita em contornos deformadas, abstratizantes, com 
pose inusitada para a arte da época, porquanto o retratado não se 
encaixa na superfície do suporte/quadro, e não está perfeitamente 
alinhado à cadeira. Suas feições são assimétricas, remetendo ao 
expressionismo, “arte do sentimento”16, com nuances distorcidas 
e exageradas, e particularidades cubistas, como a figura angulosa, 
com o uso de linhas e contornos grossos.

Para tanto, como indício do destaque que O homem amarelo 
obteve, o escritor e poeta Mário de Andrade concluiu, “parece 
absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. E ilhados na 
enchente de escândalos que tomaram a cidade, nós, três ou quatro, 
delirávamos de êxtase diante de quadro que se chamavam O 
homem amarelo, A mulher de cabelos verdes” (BATISTA, 2006, 
p. 167, grifo nosso)17. A enchente de escândalos a que se referia o 

15. A primeira versão foi pintada à carvão e pastel, em 1915/16, óleo s/ tela, 61x45,5 cm, 
coleção Mário de Andrade / Instituto de Estudos Brasileiros, USP, São Paulo (BATISTA, 
2006, p. VI).

16. STRICKLAND, 2004, p. 142.

17. Mário de Andrade, O movimento modernista no Brasil, Rio de Janeiro, Casa do 
Estudante, 1942 (BATISTA, 2006, p. 167)
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autor foi a ocorrida na semana da exposição em 1917, pois, agindo 
retoricamente – ao propor uma nova abordagem estética para as 
artes plásticas – acarretou o despertar de paixões no auditório da 
época.

Figura 1 – O homem amarelo18.

Fonte: BATISTA, 2006, p. VII.

Com a exposição, e principalmente com O homem amarelo, de 
acordo com Batista (2006, p. 178) “Malfatti rompera com as regras 
tácitas da pintura acadêmica, e dentro dela, da ‘pintura feminina’ – 
neste aspecto, violara mesmo padrões sociais mais amplos, sobre o 
papel e atividade próprios de uma senhorinha paulista e brasileira 
de 1916. A surpresa e incompreensão foram inevitáveis”. 
18. O homem amarelo, 1915/16, óleo s/ tela, 61x51 cm, coleção Mário de Andrade / Instituto 
de Estudos Brasileiros, USP, São Paulo (BATISTA, 2006, p. VII).
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Por conseguinte, vale destacar que a doxa19 da época aceitava 
a dicotomia “pintura masculina” e “pintura de feminina” e, dessa 
forma, a escola acadêmica havia “definido” o que era a “pintura 
feminina”. Nesse entendimento, mulheres não se dedicavam a 
pintar temas importantes como temas históricos ou alegóricos, ou 
paisagens. Elas se limitavam a pintar retratos, “de preferência com 
flores” (BATISTA, 2006, p. 172).

Pinturas se originam em épocas, lugares e circunstâncias 
diversas, econômica, histórica, social e culturalmente, além de 
ser consequência da ação de um ou vários seres humanos. Tal 
concepção é dada à doxa, descrita por Barthes (1978, p. 56) como, 
“la Opinión pública, el Espíritu mayoritario, el Consenso pequeño-
burgués, la Voz de lo Natural, la Violencia del Prejuicio. Se puede 
calificar de doxología (palabra de Leibnitz) toda forma de hablar que 
se adapta a la apariencia, a la opinión o a la práctica”20.

Assinala-se aqui o que Malfatti como oradora realizou, 
trazendo da Europa conhecimentos artísticos e plásticos distintos 
dos que vigorava no Brasil na época, expressando-se com a função 
de docere, já comentada.

Corroborando essa observação, Batista descreve:

Fundamentalmente, o mesmo panorama que Anita 
Malfatti, ainda jejuna em arte, deixava em 1910. A 
ele voltava agora uma pintora exaltada, “encantada 
com a vida e com a pintura” (Anita Malfatti 
desembarcou em Santos a 18 de agosto de 1916. 
Notícia em O Estado de S. Paulo, 19 ago. 1916). E na 
sua bagagem – estranha desconhecida em terras 
brasileiras – vinham o conhecimento das obras 
impressionistas e pós-impressionistas, vinham 
os contatos com o fauvismo, cubismo e soluções 
abstratizantes, que selecionava e absorvera 
ao desenvolver sua tendência expressionista 
(BATISTA, 2006, p. 169, grifo nosso).

19. Opinião, crença comum em uma determinada época. 

20. “A opinião Pública, o Espírito Majoritário, o Consenso pequeno-burguês, a Voz 
do Natural, a Violência do Preconceito. Qualquer forma de discurso que se adapte à 
aparência, opinião ou prática pode ser descrita como doxologia (a palavra de Leibnitz)”. 
(tradução nossa)
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Compondo a análise da obra, na pintura a mensagem linguística 
se refere ao título que lhe é dado (ou até na falta do mesmo), sua função 
denominativa, ou seja, “O homem amarelo”, e conforme Barthes (1982, 
p. 32), a “função denominativa corresponde bem a ancoragem de 
todos os sentidos possíveis (denotados) do objeto, pelo recurso a uma 
nomenclatura”, ajudando o receptor da imagem a acomodar o olhar 
e ainda a intelecção a respeito do que está vendo, escolhendo, dessa 
forma, um nível de percepção da figura/imagem a que tem acesso, ou 
seja, um direcionamento para a interpretação. Que aduz muito mais 
que um simples substantivo com adjetivo, ou analogia do homem real, 
mas sim, toda a complexidade e modernidade que a pintura expôs 
em 1917. Posto que, como dissociativa, ela surgiu nomeando o quadro 
de forma totalmente original e contemporânea, já que dar cores 
diferentes da realidade a algo retratado numa pintura não era algo 
comum nas artes plásticas brasileiras da época. Sobretudo, concebe-
se aqui que o homem pintado é muito mais que um simples homem. 
Ele é o homem matizado de cores da paleta amarela, principalmente, 
mas também, nos tons de vermelho e marrom (com delimitações do 
verde). A cor surge, então, de forma a ressaltar aspectos expressivos e 
individuais daquele personagem.

Ainda conforme Barthes (1982, p. 33), “a ancoragem é a função 
mais frequente da mensagem linguística”, por isso, nesse caso, ancora 
um sentido voltado às cores utilizadas em sua confecção. Porquanto, 
a pintura representa um homem que possui cores amarelas em tons 
fortes - muito diferente da “cor real” da pele de uma pessoa.

Segundo Dondis (1991, s/p), o amarelo “é a cor que se considera 
mais próxima da luz e do calor”, sendo uma cor primária, com 
tendência a expansão, e a cor mais próxima ao branco. Ainda para 
Dondis (2007, p. 64), “a cor tem afinidade com as emoções”, sendo, 
portanto, instigadora do pathos, despertando paixões no auditório. 
Por conseguinte, a autora ainda completa:

A cor está, de fato, impregnada de informação, e é 
uma das mais penetrantes experiências visuais que 
temos todos em comum. Constitui, portanto, uma 
fonte de valor inestimável para os comunicadores 
visuais. [...] Também conhecemos a cor em termos 
de uma vasta categoria de significados simbólicos. 
(DONDIS, 2007, p. 64)
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Já Abreu (2002, p. 31) confirma que “alegria, tristeza, raiva, 
medo e amor são nossas cores emocionais básicas”. Dessa forma fica 
perceptível como a cor se impregna de conhecimentos.

Também se depreende de O homem amarelo uma intertextualidade 
com outras obras. Kristeva (apud CAVALCANTE 2012, p. 145-146, 
grifo nosso) alude que “todo texto é um mosaico de citações de outros 
textos”. Por isso, pelo uso expressivo das cores, e com suas pinceladas 
fortes e aparentemente sem direção, que aos poucos e em toda 
sua extensão compõem a obra, dando-lhe originalidade, O homem 
amarelo possui uma intertextualidade por alusão21 com a obra mais 
emblemática do expressionismo, O grito de Edvard Munch. Segundo 
Cavalcante, a alusão “é uma espécie de referenciarão indireta, como 
uma retomada implícita, uma sinalização para o coenunciador de que, 
pelas orientações deixadas no texto, ele deve apelar à memória para 
encontrar o referente não dito” (CAVALCANTE, 2012, p. 152).

 Figura 2 – O grito.

Fonte: Cultura Genial. Disponível em: <https://www.culturagenial.com/quadro-
o-grito-de-edvard-munch/>. Acesso em: 10 ago. 2018.

21. Ainda sobre as relações intertextuais, Cavalcante (2012, p. 147) explica que ela pode 
surgir de variadas formas, por meio da distinção entre os níveis de evidência encontrados 
no texto, tais como citação, alusão e plágio.
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Sobre a intertextualidade, Cavalcante (2012, p. 146, grifo nosso) 
discorre, “os processos intertextuais podem apresentar-se em 
qualquer gênero, dentro de qualquer domínio discursivo” sendo 
assim, presente também na pintura. Portanto, visto e analisado 
como um texto pictórico, que consoante a Carrere e Saborit (2000, 
p. 127) é um conjunto de signos plásticos e icônicos selecionados de 
um repertório inconcluso, cuja organização é fixada por técnicas 
materiais e onde é possível realizar significados mais ou menos 
complexos, autônomos e coerentes. 

Carrere e Saborit (2000, p. 128) enunciam ainda que, para 
precisar o modo como as relações entre texto e contexto se 
manifestam no âmbito da pintura há seis variações, agrupadas em 
grupos de três pares opostos: contexto explícito/implícito, contexto 
originário/atual e por fim, contexto pictórico/extrapictórico. 
Dessa forma, o contexto explícito de uma pintura é seu contexto 
propriamente dito, constituído pelo conjunto pictórico e 
extrapictórico que materialmente acompanham uma pintura 
no momento de sua realização por um espectador, ou seja, no 
momento em que a pintura é vista, exemplos disso são: entorno 
arquitetônico, mobiliário, iluminação, títulos, escritos.

Do contexto pictórico, Carrere e Saborit (2000, p. 130) 
discorrem que uma pintura possui em seu contexto explícito, 
outras pinturas, textos linguísticos, datas etc. Já em seu contexto 
implícito pode-se citar pinturas associadas por razões cronológicas, 
geográficas, temáticas, estilísticas, e ainda, discursos verbais sobre 
a pintura, críticas, documentação invocando a doxa da época em 
que a pintura está situada. Por isso, com toda a documentação 
histórica que cerca a exposição de Malfatti, é possível depreender 
os aspectos contextuais que a engloba, como o despertar do 
pathos, a persuasão de um auditório favorável por ter seus valores 
demonstrados, e ainda, a dissociação de um discurso anterior ao 
proposto pela artista. 

Por fim, quanto ao contexto originário e contexto atual, 
Carrere e Saborit refletem que o contexto original tem sempre algo 
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de especulação, sendo um mundo-estado possível e dinâmico.  Por 
outro lado, o contexto atual de cada realização é variável, embora 
muito mais perto, porque verifica a comunicação. 

Por conseguinte, a intertextualidade com obras modernistas 
europeias surge na pintura de Malfatti quando comparamos seus 
traços e utilização de cores e matizes. O homem amarelo possui 
forma inusitadas, fora do comum e dito natural, e as preocupações 
da artista plástica estão voltadas para a paleta de cores utilizadas, 
refletindo influências fauves (feras), ou seja, do fauvismo, movimento 
artístico que foi definido por Matisse como “apenas o começo de 
tudo”22, visto como “apenas um pontinho na tela do mundo da arte 
[...], sendo o primeiro movimento importante de vanguarda no 
século XX, explodiu a arte moderna” (STRICKLAND, 2004, p. 130).

A intertextualidade com obras cubistas se verifica pela 
composição da pintura, feita em planos chapados, nas paletas de 
cores do amarelo, vermelho e marrom (com delimitações do verde). 
A explosão de formas e de cores fortes e a forma de transportar a 
imagem para fora dos limites da tela revelam ou evocam poder e 
esteticamente se distingue do que se esperava de uma pintura da 
época. 

Destarte, os autores Carrere e Saborit (2000, p. 132, grifos 
nossos) complementam: “hasta ese momento, las pinturas forman 
parte de, y se subordinan a, conjuntos más grandes (textos más 
grandes) de letra impresa o espacios arquitectónicos”23. 

As relações transtextuais - entre textos - presentes na pintura 
englobam a intertextualidade e, também, a utilização de figuras 
retóricas e tropos. Tais como, a repetição-variação, que conforme 
Carrere e Saborit (2000, p. 235) “es uno de los procedimientos más 
frecuentes en las figuras retóricas que se generan por adición”24, 
sendo vista no uso repetido de elementos cromáticos, configurando 
uma repetição plástica, no caso, a cor amarela e seus matizes. 

22. STRICKLAND, 2004, p. 130.

23. “Até então, as pinturas fazem parte e são subordinadas a conjuntos maiores (textos 
maiores) de espaços impressos ou arquitetônicos”. (tradução nossa)

24. “É um dos procedimentos mais frequentes nas figuras retóricas que são geradas pela 
adição”. (tradução nossa)
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Porquanto, a utilização das cores estabelece mínimas modificações 
plásticas de textura, forma e de nuances do amarelo, determinando 
um equilíbrio na repetição-variação da cor utilizada, demonstrando 
também a sua relevância para a obra, pois dá ênfase à mesma. 
Essa repetição serve também como forma de fixação na memória 
oferecendo uma forte experiência cognitiva, pelo exagero nos traços 
e nas cores. Esses signos apresentam a obra, mobilizando saberes, 
do significado da cor e seus matizes, além dos traços indicando 
intensidade, vigor, exuberância. 

Pode-se observar também que a pintura possui a figura de 
linguagem alegoria, pois o homem da pintura é visto de uma forma 
abstrata e sua cor também segue esse mesmo enredo, além disso, 
a pintura convida ao conotativo, podendo, dessa forma, ser vista de 
forma não-literal. 

Alegoria vem do grego allos, “outro”; agorein, “falar”; allegoreno, 
“falar de outro modo”, dessa forma, O homem amarelo surge, 
alegoricamente, como símbolo da melancolia, ou ainda, alegoria 
de estados sentimentais, ou expressão de sentimentos, devido aos 
traços fortes utilizados pela artista, e também como símbolo do 
distinto, se diferenciando dos retratos da época, apesar de retratar 
um homem, aparentemente comum, mas que, no entanto, perde a 
característica de ordinário, devido à mensagem linguística que o 
ancora, e pelos tons amarelos utilizados. Por conseguinte, segundo 
Tavares (1978, p. 374), “Nas pinturas, nas esculturas, enfim, nas 
artes plásticas é a alegoria bastante empregada com o valor de 
símbolo”.

Outra figura retórica utilizada na obra analisada é a elipse 
cromática25, ou seja, a omissão ou supressão de alguma cor, 
conforme Carrere e Saborit (2000, p. 277), muito utilizada em obras 
impressionistas, nesse caso, a omissão de cores que se utilizariam 
em uma obra acadêmica e que correspondem à analogia do “real”.

Há muitos fatores que agem retoricamente na pintura, e para 
tanto, cita-se aqui também a transformação icônica,26 que conforme 
Carrere e Saborit (2000, p. 286) possui um caráter definitivamente 

25. Elipsis cromática. (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 277)

26. Transformación icónica.
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retórico de transformações concretas, quando envolvem desvio de 
uma norma local ou geral, ou seja, a manifestação de tendências 
novas, com novos códigos, como “antecipo de otro arte”, isto é, 
precursor de uma arte nova, uma prévia da arte por vir. 

Semelhante fator que exerce retoricidade na obra é a alteração 
da superfície27, que altera nossa percepção e consideração da obra 
e, dessa forma, a própria noção da pintura (CARRERE; SABORIT, 
2000). O que vemos em O homem amarelo é que ele salta aos 
olhos, por ser elaborado com contornos forte e postos em relevo, 
ultrapassando o “limite” da superfície, saltado do quadro, como que 
se apresentasse seus traços violentos e a si mesmo.

Há também a figura retórica aliteração cromática cálida28, ou 
seja, a insistência de uma mesma cor, causando consequências 
sinestésicas; e a elipse plástica29, sendo a falta de alguma unidade 
plástica ou blocos de unidade plásticas (forma, cor, textura). A 
figura sinédoque, “substituição de um termo por outro de extensão 
desigual” conforme Tavares (1978, p. 375), aplicada ao gênero 
quadro, parte do corpo representando a totalidade; e também, a 
repetição hiperbolizada das cores utilizadas e nas formas acentuadas 
pelas linhas grossas.

As figuras retóricas apresentadas são utilizadas na obra O 
homem amarelo, agindo retoricamente, em um auditório que reagiu 
passionalmente. As figuras retóricas agiram no texto dando-lhe 
concretude e, devido a isso, a pintura transmitiu intenções plásticas 
e pictóricas, um discurso inovador e despertou opiniões e paixões. 

Consideramos aqui as paixões despertadas pela exposição 
de Malfatti, com o auxílio de documentos comprobatórios, tais 
como depoimentos em entrevistas, artigos publicados em jornais 
da época, cartas, materiais estes inclusive considerados na obra 
de Batista (2006) sobre a pintora. Dessa forma, podemos afirmar 
que a exposição – assim como O homem amarelo – despertaram 
paixões diversas, tais como a ira, irritação, ódio, inveja, como 
também devoção, amabilidade, favor, amizade e amor. 

27. Alteración de superficie. (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 291)

28. Aliteración cromática cálida. (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 246)

29. Elipsis plástica. (CARRERE; SABORIT, 2000, p. 277)
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Assim, como exemplos dos pathe de ira, ódio, inveja e/ou 
irritação despertados, temos o discurso do tio de Malfatti, Dr. Jorge 
Krug, que nas palavras da própria artista, ficou aborrecido e disse 
a ela: “Isto não é pintura, são coisas dantescas”30. 

Há também a seguinte passagem relembrada pela própria 
pintora, apresentada por Batista (2006, p. 217): “Com o correr das 
semanas, havia tal ódio geral que um amigo de casa ameaçou meus 
quadros com a bengala desejando destruí-los”. Aqui, evidencia-se o 
pathos do ódio, que tem sua definição dada por Aristóteles (2000, p. 
29), “são causas do ódio a cólera, o ultraje, a calúnia. A cólera, pois, 
provém daquilo que nos toca pessoalmente, enquanto o ódio surge 
mesmo sem nenhuma ligação pessoal”.

Vê-se também em uma passagem do artigo A propósito da 
exposição Malfatti do escritor Monteiro Lobato a evidência do 
despertar de paixões disfóricas:

A única diferença reside em que nos manicômios 
esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros 
transtornados pelas mais estranhas psicoses; e fora 
deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela 
imprensa e absorvidas por americanos malucos, 
não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, 
sendo mistificação pura31.

Percebe-se pelo tom de suas palavras que o autor se mostra 
indignado, tomando a arte de Malfatti como desonesta e fruto de 
“estranhas psicoses”, o que configura a sua ira. Batista destaca a 
reação de Lobato e nos ajuda a compreendê-la:

Os acontecimentos em torno da exposição – as 
obras, a reação do público, sempre numerosos, 
em que parte aceitavam e mesmo compravam 
os trabalhos, os artigos, os jornais, os primeiros 
adeptos da pintora – provocaram Lobato a ponto de 
ver neles perigo da implantação de um novo mal no 
Brasil: a “arte chamada moderna”, o que ele, adepto 

30. BATISTA, Marta Rossetti. Anita Malfatti no tempo e no espaço: biografia e estudo 
da obra. São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 179.

31. ACERVO Estadão. A propósito da exposição de Malfatti, Monteiro Lobato. Disponível 
em: <https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,a-proposito-da-exposicao-malfatti-
monteiro-lobato,13042,0.htm>. Acesso em: 25 abr. 2017.
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da arte “naturalista” – “a da verdade”, “a que não 
falseia” – não poderia aceitar (BATISTA, 2006, p. 
204). 

Depreende-se, nesse trecho, que o escritor se sentiu impelido 
pela paixão da inveja, quando se sente contrariado pela inovação 
estabelecida pela obra de Malfatti. Dessa forma, considera-se 
que Lobato não admitiu que a exposição de Malfatti merecesse o 
reboliço gerado, e por isso, preocupado como aquela manifestação 
redigiu o artigo, em que discorre de forma acusatória, e até 
violenta, sobre a arte moderna e sobre a artista, demonstrando seu 
descontentamento. 

Sobre a inveja, Aristóteles (2015, p. 138) explicita:

Poderia parecer que a inveja é, da mesma maneira, 
o contrário da piedade, porque é vizinha e da 
mesma natureza da indignação: mas é uma coisa 
muito diferente. Não há dúvida de que a inveja é 
uma pena perturbadora que concerne ao êxito, não 
de quem não o merece, mas de quem é nosso igual 
e semelhante.

Aristóteles (2000, p. 7) ainda discorre sobre a paixão do 
desprezo:

Como o desprezo é a atualização de uma opinião 
acerca do que não parece digno de consideração 
(com efeito, os males e os bens, cremos, merecem 
atenção, e também as coisas que tendem para 
eles, enquanto, todas as que são de valor nulo 
ou insignificante, consideramo-las indignas de 
atenção), três são as espécies de desprezo: o 
desdém, a difamação e o ultraje. De fato, aquele que 
desdenha despreza, pois desdenhamos tudo que 
julgamos desprovido de valor.

Quanto à ira, Aristóteles (2000, p. 7) objetivando as emoções 
que surgem a partir desta, reflete, “e porque à toda cólera se segue 
certo prazer proveniente da esperança de vingar-se; é agradável, 
com efeito, pensar que se obterá o que se deseja; ora, ninguém deseja 
para si o que lhe parece impossível; assim então o encolerizado 
deseja o que lhe é possível”.
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Os pathe de amabilidade, amizade, amor, devoção por Malfatti 
foram suscitadas no auditório que se tornou adepto da sua obra e 
da própria artista. Como exemplo, há registros que evidenciam tais 
paixões.

Como exemplo do alcance da referida pintura há uma 
passagem na biografia de Malfatti, escrita por Batista (2006) - 
retirada do livro Anita Malfatti, “A chegada da arte no Brasil” -, que 
demonstra como o pathos da amizade e devoção foram despertados 
em alguns modernistas e críticos da época, como o escritor Mário 
de Andrade.

Essa passagem conta como foi o primeiro encontro do escritor 
Mário de Andrade com a artista.

Um sábado apareceu na exposição um rapaz 
macilento de luto fechado. Vinha com um 
companheiro, era Mário de Andrade; começo a rir 
e não podia parar. Ria alto, descontroladamente. 
Eu, que já andava com raiva, fui tomar satisfações. 
Perguntei: ‘o que está tão engraçado aqui?’ e 
quando mais eu me enfurecia, mas ele ria. Dias 
depois, ele voltou numa chuvarada, respingando 
água de todos os lados – só o ataque de riso havia 
acabado. Deu-me um cartãozinho. – ‘Sou o poeta 
Mário Sobral, vim me despedir. Vou sair de São 
Paulo’. Então sério e cerimoniosamente ofereceu-
me um soneto parnasiano sobre a tela O homem 
amarelo e acrescentou: ‘estou impressionado com 
este quadro, que já é meu, mas um dia virei buscá-
lo’ (BATISTA, 2006, p. 220).32

O texto acima evidencia a manifestação do pathos do amor 
ou amizade que fez com que Mário de Andrade, como auditório 
ou ouvinte, se sentisse impressionado com a pintura O homem 
amarelo, adquirindo a obra, inclusive. 

Podemos citar também o artigo de Oswald de Andrade, 
publicado no Jornal do Comércio, em 11 jan. 1918, em favor da 
artista, logo após o término da exposição e como réplica ao artigo 
de Lobato:

32. Poema infelizmente perdido (BATISTA, 1989, p. 17).
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Encerra-se hoje a exposição da pintora paulista sra. 
Anita Malfatti, que durante um mês levou ao salão 
da Rua Líbero Badaró, 111, uma constante romaria 
de curiosos.

Exigiria longos artigos discutir-se a sua complicada 
personalidade artística e o seu precioso valor de 
temperamento. Numa pequena nota cabe apenas 
o aplauso a quem se arroja a expor no nosso 
pequeno mundo de arte pintura tão pessoal e tão 
moderna.

Possuidora de uma alta consciência do que faz, 
levada por um notável instinto para a notável 
eleição dos seus assuntos e da sua maneira, a 
brilhante artista não temeu levantar com seus 
cinquenta trabalhos as mais irritadas opiniões e 
as mais contrariantes hostilidades. Era natural 
que elas surgissem no acanhamento da nossa vida 
artística. A impressão inicial que produzem os seus 
quadros é de originalidade e de diferente visão. 
As suas telas chocam o preconceito fotográfico 
que geralmente se leva no espírito para as nossas 
exposições de pintura. A sua arte é a negação da 
cópia, a ojeriza da oleografia.

Diante disso, surgem desencontrados comentários 
e críticas exacerbadas. No entanto, um pouco de 
reflexão desfaria, sem dúvida, as mais severas 
atitudes. Na arte, a realidade na ilusão é o que todos 
procuram. E os naturalistas mais perfeitos são os 
que melhor conseguem iludir. Anita Malfatti é um 
temperamento nervoso e uma intelectualidade 
apurada, a serviço de seu século. A ilusão que ela 
constrói é particularmente comovida, é individual 
e forte e carrega consigo as próprias virtudes e os 
próprios defeitos da artista.
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Onde está a realidade, perguntarão, nos trabalhos 
de extravagante impressão que ela expõe?

A realidade existe mesmo nos mais fantásticos 
arrojos criadores e é isso justamente o que os salva.

A realidade existe, estupenda, por exemplo, na 
liberdade com que se enquadram na tela as figuras 
número 11 e número 1; existe, impressionante e 
perturbadora, na evocação trágica e grandiosa da 
terra brasileira que é o quadro 17; existe, ainda, 
sutil e graciosa, nas fantasias e estudos que enchem 
a exposição.

A distinta artista conseguiu, para o meio, um 
bom proveito, agitou-o, tirou-o da sua tradicional 
lerdeza de comentários e a nós deu uma das mais 
profundas impressões de boa arte (BATISTA, 
2006, p. 223-224)33.

Os trechos destacados podem caracterizar as paixões de 
amabilidade ou favor despertadas pela obra de Malfatti, já que 
o artigo foi redigido em apoio à artista logo após a catilinária de 
Lobato. Pois o pathos da amabilidade se configura, de acordo com 
Aristóteles (2015, p. 134), como um favor que pode “ser definido 
como um serviço, em relação ao qual aquele que o faz diz que faz um 
favor a alguém que tem necessidade, não em troca de alguma coisa, 
nem em proveito pessoal, mas só no interesse do beneficiado”. Nota-
se que a paixão do favor ou amabilidade é sentida altruistamente de 
um sujeito para com outrem, e dessa forma, significa uma paixão 
que necessita do outro para coexistir. 

Aristóteles (2015, p. 134) confirma que um favor se torna 
grande dependendo da necessidade do outro, se essa necessidade 
for intensa, ou ainda se tal favor for de extrema importância e 
abarcar dificuldades máximas. Representa um grande favor ainda, 
se as circunstâncias se configurarem como severas e, por fim, se 
tal benfeitor for o único ou principal. 

33. Os quadros 11, 1 e 17 citados são respectivamente: O homem amarelo, Lalive e 
Paisagem de Santo Amaro.
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Meyer, no prefácio do livro Retórica das Paixões, de Aristóteles 
elucida que “o amor, ou amizade, é certamente um vínculo de 
identidade mais ou menos parcial. É o próprio lugar da conjunção, 
da associação – ao contrário do ódio, puramente dissociador” 
(MEYER, 2000, p. XLIV). 

Aristóteles (2015, p. 124-125) arremata que a paixão da 
amizade resulta no “querer para os amigos o que se deseja para si 
próprio”, e que “também amamos os que elogiam as boas qualidade 
que possuímos”, o que se evidencia, após análise da compilado de 
cartas trocadas entre de Malfatti e Mário de Andrade34, também 
organizado pela historiadora Batista (1989), e que configura que 
após o encontro citado eles se tornaram amigos e se apoiaram em  
na vida artística e pessoal. 

Vale ressaltar, que as paixões documentadas foram usadas a 
título de exemplo das paixões despertadas, já que muitos ficaram 
a favor da artista e de suas obras. E, muitos ficaram contra, já que 
alguns quadros foram devolvidos após o artigo de Lobato, porquanto 
muitos concordaram com o escritor, ou seja, muitos foram 
persuadidos pelos seus argumentos e foram atingidos em suas 
paixões. Como se comprova no depoimento de Malfatti: “Algumas 
pessoas influenciadas pela corrente contrária, devolveram cinco de 
meus quadros já adquiridos” (BATISTA, 2006, p. 217)35.

Mais falas da crítica na época expõem as reações advindas 
das obras de Malfatti, como por exemplo, essa passagem do 
Correio Paulistano, que demonstra de forma mais técnica uma 
crítica positiva: “Essencialmente moderna, a arte da senhorita 
Malfatti se distancia consideravelmente dos métodos clássicos. A 
figura ressalta, do fundo do quadro, como se nos apresentasse, em 
cada traço, quase violento, uma aresta do caráter do retratado” 
(BATISTA, 2006, p. 217, grifo nosso). Por conseguinte, verifica-se aí, 
como é incontestável o nítido despertar de paixões, evidenciando o 
pathos por meio do discurso pictórico exposto pela artista. 

34. BATISTA, Marta Rossetti. Mário de Andrade: Cartas a Anita Malfatti. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1989.

35. Anita Malfatti, “A chegada da arte moderna no Brasil”, p. 31.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, a pintura pode ser analisada como um texto 

retórico, já que conta com particularidades linguísticas, retóricas e 
argumentativas para, dessa forma, expressar intuitos do artista. 

Vemos também que como texto retórico atinge seu público, 
demonstrando para tal, o uso de procedimentos previamente 
escolhidos, de acordo com cada intenção, e dessa forma, desperta 
paixões e opiniões.  

A obra O homem amarelo, de Anita Malfatti, demostra seus 
aspectos pictóricos e linguísticos, tais como figuras retóricas, tropos 
e processo de intertextualidade com escolas artísticas surgidas na 
Europa, tais como expressionismo, fauvismo e cubismo.

A pintura despertou paixões no público da época (1917), seu 
auditório, revelando sua intenção, seja transmitir uma mensagem 
ou apenas persuadir o espectador de sua própria beleza, valor e/ou 
condição artística. 

Portanto, ela se mostrou como transmissora de conhecimentos 
sobre a realidade artística existente internacionalmente e sobre ela 
mesma, asseverando sua complexidade de discursar tanto sobre 
conhecimentos quanto sobre a expressão de si mesma, mostrando 
distinções frente a outros discursos e se dissociando dos mesmos, 
apresentando mecanismos retóricos para se colocar como um 
discurso novo diante dos existentes naquele momento histórico e 
cultural.  

REFERÊNCIAS
ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: Gerenciando Razão e 
Emoção. 4. ed., 2002.

ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo 
Farmhouse. Alberto e Abel dos Nascimento Pena. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2015.

______. Retórica das paixões. Prefácio de Michel Meyer: Introdução, 
notas e tradução de Isis Borges B. de Fonseca. São Paulo: Martins Fontes, 
2000.



- 375 -

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Tradução de Isabel Pascoal. São 
Paulo: Martins Fontes, 1982.

______. Roland Barthes por Roland Barthes. Barcelona: Kairos, 1978.

BATISTA, Marta Rossetti. Anita Malfatti no tempo e no espaço: Biografia 
e estudo de obra. São Paulo: Ed. 34, Edusp, 2006.

______. Mário de Andrade: Cartas a Anita Malfatti. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1989.

CARRERE, Alberto; SABORT, José.  Retórica de la pintura.  Madri: 
Cátedra, 2000.

CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2013.

DONDIS, Donis. A sintaxe da linguagem visual. Tradução  de Jefferson 
Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

FIORIN, José Luiz. Figuras de retórica. São Paulo: contexto, 2018.

______. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015.

GARCIA, Mylene Fonseca. Transtextualidade: a teoria de Gérard 
Genette ampliada ao estudo da adaptação fílmica. In: VI SEVFALE. 6., 
2006, Belo Horizonte: UFMG. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 
KCkHKPeou9cJ:anais.letras.ufmg.br/index.php/SEVFALE/VISEVFALE/
paper/download/218/223+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 
20 set. 2018.

GOMBRICH, Ernst Hans Josef. A história da arte. LTC, 2000. 714 p. 
Disponível em: <https://mega.nz/#!f9oWVYJQ!edMUr7E35UAYt6fwgqby4
d1x9leEp-nEQ-lpGcLAgCY>. Acesso em: 15 jan. 2018.

MEYER, Michel. A retórica. Tradução Marli M. Peres. São Paulo: Ática, 
2007.

______. Prefácio. In: ARISTÓTELES. Retórica das paixões. Introdução, 
notas e tradução de Isis Borges B. de Fonseca. São Paulo: Martins Fontes, 
2000.



- 376 -

REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 
2004.

STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. 
Tradução de Angela Lobo de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

TAVARES, Hélio. Teoria literária. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1978. 



- 377 -

INTRODUCTION
Language provides us with a range of tools that allow scientific 

writers to simplify and enrich their texts, in order to enhance 
understanding and, at the same time, to seduce readers, by setting 
up an emotional mood, as an appealing soundtrack does in an 
exciting movie.

That may sound as an unusual proposition, since the vast 
mass of scientists are convinced, according to the common sense 
of the Academy, that scientific texts should be just logical, accurate 
and objective. Nevertheless, we aim to face this paradigm, due 
to the fact that our experiences with students and researchers, 
both undergraduates and graduates, is that they are easily bored 
and discouraged by intimidating texts, full of academic rules and 
jargon, which Pinker (2014) defines as the curse of knowledge: much 
scientific writing is very hard to understand and a typical reader 
struggles to follow an academic paper. 

We sometimes speak of academic writing as “dry”, which 
means it does not compel our attention or elicit a strong desire to 
continue reading, because it does not enable us to see as we read 
(STEIN, 2014 [1995]). According to Bergen (2014), readers make 
meaning by creating experiences that reflect the experiences that 
the writer intended to describe. 

Pinker (2014) advises researchers to construct more palatable 
texts, based on the idea of classic joint attention – the ability to 
teach, learn and cooperate in common familiar scenes experienced 
routinely by being an observer of the truth (THOMAS; TURNER, 
2011). Turner (2017) states that, if a mental network does not involve 
one of our experiential ideas, we blend it with one of those familiar 
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ideas, so we can make a compact mental blend for the network that 
is based in manageable ideas. Pinker (2014, p. 50) recommends 
avoiding zombie nouns1 in syntactic constructions “because they 
lumber across the scene without a conscious agent directing their 
motion. They can turn prose into a night of the living dead”.  For 
example:

Using zombie nouns:
Participants read assertions whose veracity was either affirmed 

or denied by the subsequent presentation of an assessment word.
Avoiding zombie nouns:
We presented participants with a sentence, followed by the 

word TRUE of FALSE.
Pinker (2014) has made a huge effort towards promoting well-

written scientific texts, but we state there is still much to be done, 
and thus we have decided to bring our contribution to this discussion.

1 SOME THEORETICAL CONTRIBUTIONS
For the past decades, there has been some misunderstanding 

about the concepts of text and discourse. Text is seen more from 
the point of view of its production whereas discourse, as a dynamic 
operation encompassing text production and its reception. “It is a 
general assumption that discourse guides, organizes and constrains 
the structures and functions of utterances as well as their production, 
reception and exchange” (STEEN, 2017, p. 4).

We aim to simplify those concepts by making them more 
operational, based on the Occam’s razor philosophy. We propose 
the following normative definitions: text is what a speaker says, 
or a writer writes down. It is not something encoded that must 
be passively decoded by listeners or readers. It is only a meaning-
making proposition. Its meaning is built up into the brain of listeners 
or readers, through an operation we call discourse.  

 Discourse is the meaning constructed by listeners or readers 
through a blend between the received text and their encyclopedic 
knowledge of the world, stored in long-term memory, including its 
production context, which embraces both utterances and setting 

1. Term coined by Helen Sword (PINKER, 2014, p. 50).
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contexts. For instance, I was walking around my university 
courtyard, when I saw a professor talking on the cell phone, shouting 
the following sentence: “I want to see his corpse!”  At first glance, 
I thought it was a curse or a plague, but suddenly I realized that 
he was a fellow professor of legal medicine that was only diverging 
from the necropsy done by a colleague. 

As we all know, the pieces of information we have stored in 
our long-term memory – used to construct the meaning of a text 
– are not thrown around such as worn clothes in a room. They are 
shaped by frames made from our past experience within our culture 
and also motivated by our emotions.  A Brazilian or an American 
can say: “Barbecue was great”, but this statement will be processed 
differently by an Indian. 

There is much more to be understood about meaning 
constructing. It is about semantic simulation. According to Bergen 
(2012, p. 54), “when people read sentences, they construct visually 
detailed simulations of the objects that are mentioned”.  Indeed, it 
is not only a matter of visual simulation, but semantic simulations 
involving our five senses: sight, hearing, touch, taste, and smell.  
By observing an action, or hearing from or reading about it, we 
unconsciously activate our premotor cortex, as if we were actually 
doing this action ourselves. A sound example would be this excerpt 
by Fitzgerald (2016 [1934], p. 47): “There were about thirty people, 
mostly women, and all fashioned by Louisa M. Alcott or Madame de 
Ségur; and they functioned on this set as cautiously, as precisely, as 
does a human hand picking up jagged broken glass”.

By reading this excerpt, besides mentally visualizing the broken 
pieces of glass, we simulate, unconsciously, the tactile sense of being 
accidentally wounded by glass and also how we have to take care 
when dealing with it.

Also, in Fitzgerald (2016 [1934], p. 49),

they stopped thinking with an almost painful relief, 
stopped seeing; they only breathed and sought each 
other.  They were both in the gray gentle world of 
a mild hangover of fatigue when the nerves relax 
in bunches like piano strings, and crackle suddenly 
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like wicker chairs.  Nerves so raw and tender 
must surely join other nerves, lips to lips, breast to 
breast.  

Here, do we not only simulate the image of the two lovers, but 
the tactile sense of their body relaxation and the sounds from the 
piano strings and wicker chairs.

These mental simulations, based on our five senses, make 
discourse multimodal.

2 MULTIMODALITY
When we talk, our ideas main vehicle are articulated sounds 

that will be converted into meaning-making propositions to our 
interlocutors´ mind, which will allow them to construct their 
discourse.  But in a face-to-face conversation or even on TV there 
are more than simple language articulated sounds.  Linked to the 
articulated sounds, suprasegmentally prosodic contours, such as 
height variations for bass or treble, rhythm and pauses, necessarily 
accompany what we say. 

When writing, we try to poorly reproduce these resources by 
using punctuation, such as commas, end stops, interrogation and 
exclamation marks. These features shape what we say, by providing 
our speech with a fine-tuning and sometimes, surprisingly, by 
taking control of the meaning the speakers want their listeners to 
construct.  I remember, for instance, an episode of the American 
sitcom Friends, by David Crane and Marta Kauffman, aired on TV 
from 1994 to 2004, in which the group had just watched a play they 
considered weak.  Suddenly, the author appears exultant, saying 
that he had won a prize.  Immediately, the character Phoebe says: 
“For this play?” Nudged by his friend, Joey corrected himself by 
saying:  “For this play!” changing completely the sense of her speech. 

In addition to intonational contours, face expression, almost 
always followed by gestures, adds parallel information.  Aiming 
at studying these “added” communication features, it emerged the 
recent studies on multimodality, which focus on spoken language, 
especially meant to understand how gestures can add information 
to speech. Researchers record videos, in order to establish some 
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patterns in gesture behavior and to investigate cultural influence 
on the way people use their hands, heads and bodily movements. 
In written texts, researchers focus on the contribution of images, 
illustrations, charts, gifs and videos that are available nowadays in 
digital magazines and digital books. 

Such effects, in terms of common sense, are taken for granted 
in literary texts. Our aim is to search for them in scientific texts 
so that we can analyze their functionality based on the assumption 
that they can simplify understanding and attract attention and, thus, 
motivate readers in their meaning-constructing task.

3 IMAGES AND AFFECTION
“Our experience of objects and events out in the world is 

naturally multisensory. The organs of vision and hearing and of touch 
and taste and smell are engaged as appropriate for the perceptual 
moment”. (DAMÁSIO, 2018, p. 129)  

It is perfectly natural therefore that the narratives we hear or 
read carry out to our minds such multisensory experiences. For 
example, Hardy (2017 [1895], p. 98) usually mentions a character ś 
arrival by their shoe sound against the ground: “A firm loud tread 
was now heard stamping outside; the door was opened about six 
inches, and somebody on the other side exclaimed — Neighbors, 
have ye got room for a few new-born lambs?”. “She heard footsteps 
brushing the grass, and had a consciousness that love was encircling 
her like a perfume” (HARDY (2017 [1895], p. 98). In the second 
excerpt, we also have a simile, blending love with perfume, inducing 
the sense of smell.  

Beyond image incidence in our minds, according to Damásio 
(2018, p. 130), images are prompts for affections: 

all images of the outside world are processed in 
nearly parallel fashion with the affective responses 
that these same images produce by acting elsewhere 
in the brain — in specific nuclei of the brain stem 
and of the cerebral cortices that are related to body 
state representation, such as the insular region.
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He refers here to real images in the real world, but we state that 
images led by texts have the same effect. They induce our brains to 
map and integrate them into internal states, producing emotions and 
feelings.  

Damasio (2012) establishes a net distinction between emotions 
and feelings.  According to him, emotions are prompts to action, 
connected to our bodies, and work below the horizon of our 
consciousness. We cannot feint an emotion. Joy, sadness, anger and 
fear happen inside us, regardless of our will, and we respond to them 
on auto-pilot. Our ancestors had to decide quickly between fighting 
or fleeing so emotion was a matter of survival. Thus, feelings are 
always the sense of an emotion.  

Emotions are produced in the cerebral amygdala, a half second 
before the production of its corresponding feeling in our frontal 
cortex, the place in which reasoning resides. Feelings can surely be 
concealed.  We can disguise them, for it is already a matter linked 
to reasoning. It is this mismatch between emotions and feelings that 
makes us suffer from watching a thriller. Although we consciously 
know that it is fictional, we really feel fear, anger or love, since these 
emotions happen nearly every half a second before our rational 
brain can take care of them. Damásio (2018) encompasses emotions 
and feelings under the label of affection.

According to him, when we remember our past, do we not only 
(re)construct images experienced by our perspective, but also fatally 
have them accompanied by the emotions and feelings they were 
linked to. Freud had already thought about that.  Damásio (2018) 
states that affection has valences, inherent in experiences perceived 
as pleasant or unpleasant. Valences can be positive, if pleasant; or 
negative, if unpleasant. 

In conclusion, most images that enter our minds 
are entitled to an emotive response, strong or 
weak. The origin of the image does not matter. Any 
sensory process can constitute a trigger, from taste 
and olfaction to vision, and it does not really matter 
whether the image is being freshly minted in 
perception or recalled from the stores of memory. 
(DAMÁSIO, 2018, p. 164)
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Damásio (2018) considers the affection produced by 
multisensorial images, in real world and in real time or by memory, 
as a social dimension of human homeostasis2. Homeostasis also 
depends on social relationships, on affection – emotions and feelings 
– provided by multisensorial images.  If you go to a party and suddenly 
you see a person that you hate intensely, who has already hurt you 
in the past, her/his image, her/his voice, her/his manners make you 
out of social homeostasis. And, sometimes, this experience can 
affect even your bodily homeostasis by somatization.  Bullying at 
school and moral or sexual harassment at work create very negative 
experiences to social homeostasis. We also know how powerful 
language can be for creating social positive or negative homeostasis 
in many circumstances.  

For example, in a Hardy ś excerpt (2017 [1895]), negative 
homeostasis is felt through Gabriel ś words, brought up by the image 
of a valentine’s letter sent as a joke by Miss Bathsheba Everdene to 
Mr. Boldwood, which made her fire Gabriel from his job on her farm:

My opinion is (since you ask it) that you are greatly 
to blame for playing pranks upon a man like Mr. 
Boldwood, merely as a pastime. Leading on a man 
you don't care for is not a praiseworthy action.  
And even, Miss Everdene, if you seriously inclined 
towards him, you might have let him find it out 
in some way of true loving-kindness, and not by 
sending him a valentine’s letter. Bathsheba laid 
down the shears. “I cannot allow any man to — to 
criticize my private conduct!” she exclaimed. “Nor 
will I for a minute.  So, you'll please leave the farm 
at the end of the week!”. (HARDY, 2017 [1895], p. 
124)

4 IMAGES, AFFECTION AND FIGURES OF RHETORIC
When we use images in a text, no matter whether simple 

images or images obtained by comparison or metaphor, we can 

2. The term homeostasis was created by the French physiologist Claude Bernard, in 19th 
century, and means de stable state of an organism that is in balance of its bodily functions, 
in a given environment.  If you are fed, do not feel thirsty, you are in an environment with 
mild temperature, feel no pain in your body, you are in homeostasis.  
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induce multimodal or multisensorial simulation onto the mind of our 
interlocutor ś, and thus raise affection linked to these simulations. 
One of the classical rhetorical figures that can create simple images 
is the merism, a figure by which we divide a whole into distinct parts, 
as did Shakespeare in the act 3, scene 1 of his play The Merchant of 
Venice:

Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, 
dimensions, senses, affections, passions? fed with 
the same food, hurt with the same weapons, 
subject to the same diseases, healed by the same 
means, warmed and cooled by the same winter and 
summer, as a Christian is? If you prick us, do we 
not bleed? if you tickle us, do we not laugh? if you 
poison us, do we not die? and if you wrong us, shall 
we not revenge? 

Without merism, this excerpt would be replaced by simply: “a 
Christian and a Jew are equal from all points of view”, which would 
be senseless or completely different in all aspects and purposes.

One of the most interesting contributions by Damásio (2018, p. 
131) is that he includes language itself as image embracing sounds 
and forms: 

Our perceptions and the ideas they evoke 
continuously generate a parallel description 
in terms of language. That description is also 
constructed with images. All the words we use, in 
any language, spoken, written, or appreciated by 
touch, as in Braille, are made of mental images. 
This is true of the auditory images of the sounds 
of letters and words and inflections and of the 
corresponding visual symbol / letter codings that 
stand for those sounds.

 Besides merism, these two other rhetorical figures are a clear 
illustration of his thought: diacope and epistrophe.

“Diacope3 is a verbal sandwich: a word or phrase which is 
repeated after a brief interruption” (FORSYTH, 2013, p. 70). Perhaps 
the most well-known example of this figure is the famous sentence 

3. The pronunciation of diacope is /die-ACK-oh-pee/.
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spoken by Hamlet by Shakespeare: “to be or not to be”.  Here, there is 
the phrase or not in the middle of two to be. Another classic example 
is the beginning of the novel Anna Karenina, Tolstoy: “Happy families 
are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way”. 

There is diacope in these two examples by Salinger (19991, p. 
84-85): “If you take her to a lousy movie, for instance, she knows it’s 
a lousy movie.  If you take her to a pretty good movie, she knows it’s a 
pretty good movie” and “She was a very tiny little kid.  When she was 
a very tiny little kid”.

 In Shakespeare ś play Richard III, act 5, scene 4, Richard says “A 
horse, a horse! My kingdom for a horse!”. Beyond having the phrase 
my kingdom for between two horses, performing a diacope, we also 
have the repetition of horse, in the beginning of the sentence (a horse, 
a horse). This repetition is a rhetoric figure called epistrophe. There 
are both diacope and epistrophe in the famous scene of the balcony 
of Romeo and Juliet: “O Romeo, Romeo! - Wherefore art thou Romeo?”

It is interesting that we can find these figures in a huge amount 
of literary works. Another example, in Oscar Wilde’s The Picture of 
Dorian Gray, would be: “Youth! Youth! There is absolutely nothing in 
the world but youth!”  

5 IMAGES AND FIGURES OF RHETORIC IN SCIENTIFIC 
TEXTS 

It is a traditional rule in the Academy that scientific texts are 
averse to the use of literary resources. However, Cognitive Linguistics, 
especially after Metaphors we live by (LAKOFF; JOHNSON, 1981), 
raised as a general cognitive mechanism, pervasive in language, 
what common sense has been accustomed to call a literary resource. 
Metaphors can be applied to any type of text and, therefore, also in 
scientific texts, aiming to make them clearer and more attractive.  
According to Stein (2014 [1995], p. 7):

Though the ostensible purpose of nonfiction is the 
conveyance of information, if that information is in 
a raw state, the writing seems pedestrian, black-
and-white facts in a colorful world.   The reader, 
soon bored, yearns for the images, anecdotes, 
characterization, and writerly precision that mark 



- 386 -

information writing come alive on the page.  That is 
where the techniques of fiction can be so helpful to 
the nonfiction writers.

The most important goal in producing a text is to get our listeners 
or readers to benefit from their previous multimodal experiences 
and build up a richer and more motivated discourse. This purpose 
can be achieved through the use of images, metaphors, analogies, 
comparisons, narratives and rhetorical figures.  We fully agree with 
Stein (2014 [1995], p. 11) when he states that:

Despite our alleged reverence for fact, the truth 
is that our adrenaline rises most in response to 
effective expression.   When a writer or a speaker 
understands the electricity of fresh simile and 
metaphor, his choice of words empowers our 
feelings, his language compels our attention, 
acceptance, and action.   When Shakespeare 
speaks, when Lincoln orates, we are moved not by 
information, but by the excellence of their diction. 

Evans (2015, p. 229) used the metaphor “orchestra” to make his 
considerations about our conceptual system clearer – in a scientific 
book: 

Language guides how our conceptual system is 
engaged in meaning construction.  If the conceptual 
system is the orchestra, then language is the 
conductor, which coordinates and directs the way 
the instruments are played, and without which the 
full splendor of the symphony couldn’t be realized. 

He presents language and our conceptual system, by mapping it 
through an orchestra playing a symphony, directed by a conductor.

Johnson (2009, p. 5) does the same – in a scientific book. He 
employs a metaphor to convey the importance of mastering complex 
systems: “The Holy Grail of Complexity Science is to understand, 
predict and control such emergent phenomena – in particular, 
potentially catastrophic crowd-like effects”. Instead of simply saying 
that it is extremely important to master a complex system, he uses 
the figure of the Holy Grail, inducing his reader ś mind to picture 
this sacred object of Christian tradition.
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Besides images, we can also find rhetorical figures in some 
scientific texts. Smith (2007, p. 43), in the epigraph of chapter 3, 
states: “All linear systems resemble one another, each nonlinear 
system is nonlinear in its own way”, which is a diacope. In order 
to help the reader understand the epigraph, he added a clue: “After 
Tolstoy’s Anna Karenina”. He refers here to the famous sentence 
that initiates the novel Anna Karenina: “Happy families are all alike; 
every unhappy family is unhappy in its own way”. 

Pinker (2018, p. xviii), refuting the belief that the present world is 
on the brink of catastrophe, uses the same classic rhetoric resources 
employed by Shakespeare in Richard III and in Romeo and Juliet – 
diacope and epistrophe: “I will show that this bleak assessment of 
the state of the world is wrong.  And not just a little wrong — wrong, 
wrong, flat-earth wrong, couldn’t-be-more-wrong”. 

CONCLUSION
Inducing multimodality is an important resource for making 

scientific text readers construct their discourses more easily and 
with more pleasure. The tools for reaching this achievement are 
multisensorial images stimulating affection. In addition to these 
multisensorial images, there are also the rhetorical figures, which 
can induce sound images.  

More important, however, is convincing the Academy to open 
the doors of formalism and bureaucracy and allow scientists to 
disseminate their findings in a clearer and more engaging prose.  
“When we write, we put down on paper what we think, know, or 
believe we know and pay little attention to the effect on the reader. 
That is discourteous in life and unsuccessful in writing”. (STEIN, 
2014 [1995], p. 8)

Researchers, scientists and academicians marshal their facts to 
a higher standard, but if they neglect the emotive power of language 
they will fatally speak only to one another and, thus their parochial 
words will be dropping like sand on a private desert.
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